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A magyar 
Ipar diadalé gFb harisnyák SSSltóSé s Pollák Testvéreknél 

Zsarolási per a zongoratanárnő 
télikabátja miatt 

(A Déimar/ynmrsz,jg munka i'.rsdtóí.) Egy 20 éves 

elvált asszony. Bartel Teréz makói lakos ügyében 
ítélkezett szerdán a szegedi törvényszék H°ber-
/na/m-tanáesa. Az elvált asszony ellen Komlós 
Dezsóné, manói zongoratanárnő tett feljelentést 
zsarolás vétsége miatt, mert veréssel a-ra kényszeri-
tette ót BaHe< Teréz, hogy átadja neki télikabátját. 
Komlós Dezsőne ugyanis zongorázni tanította Bar-
iéi Terézt, akj azonban a tandíjjal mindig adós 
maradt Végűi ugv oldották meg • helyzetet, bogy 
Bartei Teréz hátralékos tandija fejében átadta 
Komlós Dezsőrének télikabátját. Hónapok múlva 
azonban megbán'a ezt és visszakövetelte tanárnő-
jétől a kabátot. A tanárnő azonban, aki a kabátot 
átalakítva viselte, nem volt hajlandó a kabátot 
visszaadni. Az elvált asszony erre tanárnőjét t*" 
teperte a földre, kékre.zfltdre verte, rrflid a kabátot 
lehúzta róla. 

A szerdai tárgyaláson Rartef Teréz tagadta a 
vádat Azt állította, hogy a kabátot csak kölcsön 
adta tanárnőjének és igy jogosan kérte vissza. 
De nem erőszakkal vette et, hanem a tanárnő ön-
ként adta át. A két asszony a tárgyaláson is éles 
szócsatát vívott, mig az elnök az elvált asszonyt 
rendre nem utasította. 

A bíróság zsarolás vétségében mondotta ki bűnös-
nek Bartel Terézt és IQO venoő pénzbüntetésre 
itélte. 

Mftívésset 
A szinházi iroda hirel 

Holnap kezdődnek a szegedi szintársu'di elő-
adásai. Nagy érdeklődés kiséri azt a meg^zitett 
munkát, ami a színházban folyik a pénteken kez-

*dő előadások előkészítése érdekében. A szegedi 
színtársulat saját vdíialkozásu előadásainak soro-
zatát pénteken este 8 órakor az 

Angyalt vettem feiesegüt 

cimü pompás vigjátékujdonsággai kezdi meg. Va-
szary János legújabb darabjának izgatóan érdekes 
témája van: a sokszor áhított angyaf fóldreszáll, 
feleségül "megy a bankigazgatóhoz, aki angyalt 
óhajtott féleségűi venni. Az angyalt vettom feleségül 
előadását háromórás szünetnélküli kacagás fogja 
kisérni. Tekintettel' arr a, hogy a darab csak egy. 
szer kerül szinre, ajánlatos  a jeggekrőc már most 
gondoskodni, az e'őPdás iránt iqen na# trdektő-
des nyilvánul meg. 

Szombaton és vasárnap este a Katonadolog cimü 
régi, melódikus, vidám operett kerül színre. Ez a 
darab lesz a szegedi színtársulat első nyári ope-
rettelőadása. 

Vasárnap défután még egyszer színre kerül Hu-
nyady Sándor diadalmas színmüve, az utóbbi évek 
legnagyobb színpadi sikere, a Feketeszáru cse-
resznye 

A r z é n I 
sportc ikk kész í tő 

mdliCyít ithelyazta Mikszáth 
K á l m á n n . J|. SS. a l i . Kénlt 
éi javít mlníennemfl sportcik-
ket: loatbalfabdát. clpfti. háll-
ssákot, »tb. A késtltflnél T»-
(fT«n, mert ela« kérhfil kapta, 

*«h»t n 1 e a rt b b. — Footbal külaót ötesjeden agyedfll készít. 
Marhabőr foofbalkOlsO I. az. p I-SO, Kámonktntt 
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SOMOGYI -TELEPEN ~ 
* Népkör helyiségében (ökrös-vendéglő, III. ucca 
73. szám) ma, azaz junius 15-án, délután fél 6 
órakor i?mertető előadást tart a »Saját Otthon« 
Cpitő-Takarék-Szővetkezet arról, hogy miként lehet 

igénybe venni a hossz ulejá atu, 

k a m a í m e n í e s k ö l c s ö n ö k e t 

Az előadásra nemcsak a körtagokat, hanem min-
den komoly érdeklődőt szívesen látunk. 291 

Sport 
A román szövetség v f 

letiltotta a Szeged FC aradi mérkőzéseit 
A Délmagy aro-szág szerdai számában jelentettük, 

hogy a Szeged FC julius 19-én és 20-án két mérkő-
zést játszik Aradon Rámutattunk arra is, hogy 
ezeknek a meccseknek nagy fontossága van a ma-
gyar—román sportbéke szempontjából. Szerdára 
azután kiderült, hogy a román futbalLszövetség 
eddig ismeretlen okokból nem adott Játékengedélyt 
az aradi egyesületelmek, bogy a Szeged FC-vel 
mérkőzzenek és igy a szegedi pro fi klub túrája 
meghiúsultnak tekinthető. 

A Szeged FC vezetősége nagy meglepetéssel fo-
gadta a hírt és elhatározta, hogy nem tér napi-
rendre a meglepő betiltás felett. A vezetőségnek 
az az álláspontja, hogy a mérkőzéseket szabály-
szerűen írásban lekötötték, a megállapodás bár-
melvik pontjának be nem tartásáért 1M6 P*n*ő 
pönálét kötöttek ki, tehát az aradi egyesületeknek 
ezt a megál'apodást állni kell, ellenkező esetben 
a Szeged FC minden rendelkezésére álló eszközzel 
érvényesiti jogait 

A profiszó vétségét is igen kellemetlenül érintette 
a nomán szövetség betiltó határozata és — értesü-
lésünk szerint — a retorzió nem is fog elmaradni. 

Az aradi egyesületek szerdán délelőtt értesítenék 
a betiltásról a Szeged FC-ét. A csapat vasárnapra 
egyébként a Gyöngyösi AC-tól kapott meghívást, 
amit azonban a Szeged FC csak kellő honorárium 
felajánlása esetén fogad el. Ha nyélbeütnék a mér-
kőzést, a Szeged FC a filléres gyorssal utazna 
Gyöngyösre. Ha azonban nem sikerülne a gyön 
győsi mérkőzést megfelelően lekötni, akkor a Sze-

ged FC régebbi kóielezettségének tesz eleget Kis-
teleken. Ugyanis a Szeged FC, amikor Pálinkást 
átvette a Kisteleki TE-től, megállapodott a kis-
teleki vezetőcég™', ho3y Pálinkás k i a d a t elle-
nében, egy mérkőzést játszik a Kisteleki TE vei 

Jövő vasárnap 
Szegeden lesz az első osztályozó 

A PLASz intíaőrázottsága tegnap esti üléséa ki-
jelölte a Szeged FC—Vasas osztályozó mérkőzé-
sek két terminusát. Eszerint az első osztályozó 
mérkőzést Junta* 2$ * n Szegedem Játszák le, a má 
"odúkat Julius 3-án Budapesten. Az osztályozók 
Iránt máris nagy érdeklődés nyilvánul meg. 

Tizenhárom egyesület nevezett • vasárnapi re-
gattára. A vasárnapi szegedi regatta az ország eve-
zőssportjának egyik érdekes eseménye lesz. Ti-
zenhárom egyesület küldte be nevezéseit a ver-
senyre, összesen száznegyvenegy evezős indul a 
versen veken. A versenyintézőség a jegyek árait 
a lehető legmérsékeltebben állapította meg A ver-
seny legérdekesebb számai közé a junior négves 
és nyolcas versenyeken kivül kétségtelenül a skiff-
számokat sorozhatiuk, ahol a Szegedi Csőmkázó 
Egylet méri össze erejét a budapesti egyletek 
versenyzőivel. A juniornégyes eredménye teljesen 
nyilt, itt várható a legerősebb küzdelem a három 
szegedi és két budapesti egyesület csapatai között. 
A jnnior nyolcasban a budapesti egyletek ellen a 
Szegedi Regatta Etfv'et SlÜtja M csapatát 
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havonla J. pengőért 

Déimagyarország~köIcsönkönyvfár 
előllzetőfe. 

Zürichi deviza zárlat: Páris 20 17 5, London 
18.79, Newyork 513 egvnyolcad, Brüsszel 71.43, 
Milánó 26.28, Madrid 42.30, Amsterdam 207.5, Ber-
lin 121.40, Szófia 3.72, Prága 15.21, Varsó 57-50, 
Belgrád f.,05, Bukarest 3.06. 

A Magyar Nemzeti Bana hivatalos árfo'ylam-
Jelentc*: Angol font 2100—21.40, belga frank 79J60 
—80-20, cseh korona 17.00-17.10, dán korona 113.70 
—114.70, dinár 9.98-1010, dollár 570 50-573.50, 
francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 2330.90 
—232.90, lengyel zloty 6100-6L50. leu 3.46—3. >6, 
leva 4.06—4.19, Mra 29.12-29.42, német márka 135.70 
—136.60, norvég korona 103.30-104JB0, osztrák 
schillnig —.—, sváici frank 110.70—111.40, svéd 
korona 106.60—107.60. 

Budape ti termény »zsde zárlat: Buza tiszai 77 
kg-os 11.65—11.80, 78-a s 11.75-11.90, 79-es 1190-
12.10, 7S-as 12.00—1230, felsőliszai, dunántuü és 
bácskai 77-es 11.55—U 70, 78-is 11.65-11-80, 79-es 
11.80—12.00, 80-as 11.90-12.10; nozs. pestvidéki és 
egyéb 12.50—12.60; takarmánvárpa I. 1600-16.25, 
II. 15.50—15.70; zab I. 17.00- 17.50, II. 16.25-
1650; tiszai tergeri 17.29—17.30; korpa 12.10—12.25. 

C«lkágól t rménylözsdc zarta!: Irányzat barátsá-
gos. Buza juliusra 50.30 (49.00), szeptemberre 52.87.5 
(5150), decemberre 55.87.5 (54.30); tengeri juliusra 

30.87.5 (29L87.5), szeptemberre 32.75 (31.75); decem-
berre 33.37.5 (3162.5); rozs juliusra 3150 (30.12.5), 
szeptemberig 34.25 (32.87.5), decemberre 3750 
(3612.5). 

Sohasem fogja elfelejteni, ha a K O \ Z l / M tönne-
lék pörkölt kávé/ót egyszer megkóstolja I 

A legjobb fajok törmeléke: 10 deka 30 fillér. 
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Árverési hirdetmény 
A'nltroM blrrtaáfi vémhaftó as 1881. ért LX. ».-{. 102. S-« Mr 'm f . 

ben ezenne' Mzhlrré (esz', hogv a sr-gedl Vtr. |árisbiró<«áe 1Q72. évi 
P. . 801 arámii v#«é*» kUvetkrz'éhfn dr. Lftbl Sándor flgyvM 
áltst k'pvl.elt Sp'fser Sárda, tavára 5<>5-40oengfi é , j W é k a i erejét? 
1932. évi málus hó 7-én foganatosított kle'éel'ésl végreh*|tás ut án 
felnifngialt és IW10 nergóre ber.flli kfrretkez* I n g u n k . „ m. 
bárl bútorok, rádió, képrámák, axSnre«ek, »ialnni>?rnl'u'a »'b. r . 
421MI032. I I |e<rv7flVflivv 12, 7. w. ine<>aávok kivételé el éa e»Tíh 
Insflk nyl'v.lnoa árvetéaen e'adatnak A i Krverta a i aMhb m>-*ne-
»e*ett tnRlatia«ók |avára ia elrendeltetik, amennyiben kflv?teléiHk 
méi? fenn áll. 

Eien *rveré«nek a «révedi Wt láráabtrOaág vég'éte Irvlyián 5«S 
PenRÖ 40 f. fflkekóve'e'éj és ennek 1935. ívi |a^uár hó 1. niplá'61 
lárrt kamatai éa edd'* "santan 117 32 pen?fben birAjiae m l ' 
nKglt'apilott a a még felmerOlendó kflitaévek ereiéig S z e * e d, 
Somot»l u. 24. a« éa Myta'va Sreeed, RAkiial feket'fflMek 182 

Ü1/"!. '.''.z, ' ° f , n f ' '932- évt loniua hé 17. napl.irak 
délutárl tél 1 órá|a határldóOi klfflretlk é l Khloi ven-'l axindé-

jealewrtMel hivatnak me», hogv «» értetett invrtaá«ok 
«z 1881. LX. t -o. 107 108 5-al értelmében kéazpéniflzetéa mel-
lett a leg'nbbet líérónek aiSks'p ecetén a heco^r^i atu< la el tóé-
nak arta ri\ 

E afivbsíget Inénylők eten Igénylikét legkéaóbb at árveréi mca-
kerdéaélg bel'len'el tartoznak. " 

Keit Sieged 1932. évi május hó 24 napján. 

v l l é z D r . S z e n l a n n o y , k i r . b i r . v é g r e h a í t r t 

A színház péních, szombat es vasárnapi előadásaira 
leauch a Délmaauarorszáa Nnirodában válthaídh. 


