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sem a vidéken előzménye nem volt mindenült 

belélszapondat volt észlelhető. 

— Nyugodtan mondhatom, hogy ez az in-

tézkedés nem a betétesek ellen irányul , hanem 

a közgazdasági élet tisztaságának megóvása 

érdekében vált szükségessé. A német hely-

zet erős visszahatással volt, bár nekünk nem 

kellett fé lnünk a külföldi hitelmegszoritá-

soktól. 

— A szegedi piacon természetesen egyik-

másik üzletfelet kellemetlenül érintette, hogy 

nem tudott szokásos e l lá tmányához jutni , de 

azért mindenki megnyugvással távozott. Pénz-

tárainkat a szombati hetibé.rfizetések előtt 

megnyitjuk és igy nem lesz semmiféle fenn-

akadás. Ez alatt a három nap alatt tiszta kép 

fog kialakulni. Megrázkódtatástól nem kell 

félni, hiszen a magyar intézetek oly jól van-

nak fundálva, hogy aggodalomra nincsen ok. 

Ne vegyen külföldi árut, l e g j o b b a k • magyar gyártmányú 
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az ajándék bőrönddel 

Szerdán lesz itélet Boulíerné bűnügyében 
Hofer Kunó családfa kártérítésre nem tart igényt — A védő (elmentést kéri 

CTv-r julius 14. A Boulterné-féle gyilkossági 
per mai délelőtti tárgyalásán a védő felolvasta 
dr. .UaHir tanáriak szakorvosi véleméúyét •me-
lyét a tanár Bóulternével és tóbb érdekelt féllel 
folytatott beszélgetése után adott. Arra a meg-
győződésre jutott — mondja a szakértfii véle-
mény, — hogy Boult.Tné igazat mondott Boul-
terné tisztességes, de kfinnjén felinduló asszony 
•ki nem teljesen öntudatlanul követte el tettét. 
Bo(illemének okveJenül szüksége vau idegorvosi 
kezelésre. A ,pU elkövetésekor nem volt b számit, 
bató Boullerné születése óta terhelt. 

Ezután bevezették a fogházőrök Boulternét, majd 
az államügyész megkezdte vádheszédét Dr HHz 
államügyész valószínűtlennek véli azokat a rész-
leteket, amelyeket a vádlott asszony annak idején 
a vizsgáló hatóságok előtt elmondott. 

A délutáni tárgyaláson az üajyész folytatta vád-
Beszédét és bejelentette, hogy a vádtanács arra 
az eredményre jutott, hogy a vádlottat nem gyil-
kosság, hanem emberölés miatt helyezi vád alá. 

Fél lehet ugyanis tenni, hogy feifaduljs-baa elkö-
vetélt emberölés esete áll fenn és Boulterné akkor 
határózta el magát a tettre, amikor Hofer eluta-
sító telefonbeszélgetése után szobájában méglől 
tőtte a revolvert. A vádlott alapjában véve beszá-
mítható volt és ezért az emberölési §-t kell al-
kalmazni. Ez esetben a büntetés maximálisan hat 
évi fegyház lehet 

Ezután a magánvádlók képviselője bejelentette, 
hogy a Hofer család, amely nagy földbirtokkal 
és üzleti érdekeltségekkel bir Magyarországon, Ra-
pallóban és Turgauban, semmiféle mag r jogi kft. 
vetélésre nem támaszt igényt 

Boullerné védője hangoztatta, hogy a tényállást 
teljesen tisztán nem lehet rekonstruálni. Nem fe-
lel meg a valóságnak, hogy Boulter asszony a 
rendőrök előtt azt mondotta, hogy megfontoltan 
lőtte agyon Hofert. A védő felmentést kerl vé-
dettje számára, aki vállalja a költségek megtérí-
tését. 

A védő szerdán fejezi be beszédét 

színészek nyári szabadsága julius 21-én lejár, ak-
kor vissza kell jónniök Szegedre. Itt azonnal meg-
kezdődnek a próbák 4s augusztus elején megkez-
dődik a pótszezon. Könnyű fajsúlyú vígjátékok 
és zenésdarabok kerülnek műsorra, ezenkívül min-
den ünnepnap és vasárnap délutánján a társulat 
valamelyik tanyaközpontba, vagy Röszkére rán-
dul ki, ahol előadást rendez a tanyai lakosság 
számára. A polgármester azért ragaszkodott eh-
hez a nyári pőtszezonhoz, mert a színészek nem 
mondtak le auguszhís második felére esedékes 
gázsijukról, pedig az intendáns fölajánlotta nekik, 
hogy félgázsijukkal két teljes és szabadságos hó-
napot válthattak volna meg. A színészeknek azon-
ban szintén szükségük van a pénzre., a város vi-
szont a nyári előadások jövedelméből kíván va-
lamennyit visszamenteni a hatalmas színházi de-
ficitből." 

Az augusztusi pótszezon után megkezdődik a 
magánkezeléses főszezon. Görög Sándornak a vá-
rossal kötött szerződése értelmében kapunyitás 
előtt két hónappal be kell mutatnia társulatának 
teljes névsorát és első müsortervezetét. Kedden 
megjelent dr. Pálfy József polgármester-helyet-
tesnél, akinek bejelentette, hogy teljesíteni kívánja 
ezt a' kötelezettségét és ezért kéri, hogy a pol-
gármester-helyettes keddre hívja ftssíe a szinügyt 
bizottság ülését. A polgármester-helyettes teljesí-
tette Görög kívánságát és a szinúgyi bizottságot 
kedden déli tizenkét órára összehívta 

Böríönosfrom - sortűzzel 
London, Julius 14. Srinagarban (Kasmir) napf 

mohamedán tömeg megostromolta azt a bör!i>nt< 

amelyben egy, a hinduk elleni izgatás miatt letar-
tóztatott mohamedánt őriznek. A fegyőrök és a 
segítségükre érkező katonai csapatok sorsQzet ad. 
lak a tömegre- A sortűz során kilenc ember meg-
halt, 20-an súlyosan megsebesültek. A későbbi 
órákban a súlyosan sérültek közül is többen meg-
haltak. A tfthb ezer főnyi tömeg ezután a város 
hindu lakossága ellen fordult. A házakat és üzlet-
helyiségeket kirabolták és felgyuj'cl'ák. A város-
ban leírhatatlan pánik uralkodik. A rendet kato-
nai csapatok állították helyre és az uccán állan-
dóan nagvohb katonai járőrök cirkálnak. 

BPtk • V J l T t i . JSBk leszál l í tott Árban BÚTOR Wiesnernél 
Pradi ucca 6 a?atf iiz'elem megszűnik 1 
pr. firét-ieie boraxos kölnivíz 
ugy lllatAnAl, mint horaxUrtalmtaál fopvn klttlnS haU»ü. Cenk 

Szen! Rófcus gyógyszertárban. 
Kis Üveg Ara 1-20. n n q y U-vetj Ara 2-40. 

Á kenyérdrágltás szegedi frontja 
(A Délmagyarország munkatársától.") Dr. 

Somogyi Szilveszter polgármester, aki négy-

hetes szabadságának megkezdését a közbe-

jött események miatt néhány nappal elhalasz-

totta és valószínűleg csak pénteken utazik 

el Felsőmagyarországra, dr. Pálfy József pol-

gármeslerhelyettest bizla meg a kenyérdrágu-

lás ügyének megvizsgálásával. Pálfy érintke-

zésbe lépett a sütőipari szakosztállyal és ki-

adta a rendelkezést, amolv szerint a kenyér-

árak emelésére vonatkozó jel.-nt/st sürgősen 

el kell készítenie a szákosztálynak Ezt a 

jelentést, amelynek adatait a város előljáró-

sági ügyosztálya ellenőrzi, nyomban felter-

jesztik a kereskedelmi miniszterhez, akinek 

az az álláspontja, hogy a böletta miatt nem 

lehet emelni a közszükségleti cikkek árát. 

Érdeklődésünkre elrhoüdótta a polgárrries 

terhelyettes, hogy a kereskedelmi miniszter-

hez intézendő felterjesztésében az egész or-

szág területére szóló egyöntetű döntést fog 

kérn i 

— A város hatósága semmi esfitre sem tűr-

heti — möndötta Pálfy József —, hogy a bo-

lettát egyesek jogosulatlan haszonszerzésre 

használják fel, de nem tűrheti ezt a Wor-

mányhalóság sem. 

fkZ S D Ő 

£g> fiusxéves alsósanyai leány 
öngyilkossága a Kisvasul elöli 

A kerekek a felismerhetetlenségig összeroncsolták 

<A Délmagijarország munkatársától) Tegnap éj 
jel az alsótanyai kisvasút Dobó-erdei átrakodó állo-
másánál borzalmas módon követett el öngyilkossá-
got egy ismeretlen fiatal leány. A Gazdasági Vasút 
egyik motoros mozdonya él ízenegy órakor haladt 
át uz átrakodó állomáson. Az állomástól néhány 
száz méternyire a mozdonyvezelő észrevette, hogy 
valaki hangos sikoltássát á mozdony eU ne ti ma. 
gát. Azonnal lefékezte a mozdónyt, de már a sze-
rencséi lenséget nem tudta megakadályozni. 

\ mozdony kerekei álrobogtak az öngyilkos tes-
tén és darabokra szaggatták. Azonnal értesítették 
az öngyilkosságról az alsóközponti rendőrséget, 

amely megindította a nyomozást. Megállapították, 
hogy az öngyilkos 20-^21 év körüli leány, aki 
valószínűleg valamelyik alsóközponti tanyában lak-
hatott A személyazanosságát megállapítani nem 
sikerűit, mert a víraat az öngyilkos leányt a fel-
iswrhetr'tenségig összeroncsolta, irást pedig nem 
találtak nála. 

Kedden délelőtt a rendőrség nyomozása siker-
rel járt Megállapították, hogy az öngyilkos Tóth 
Anna 20 esztendős, Afökháza 306 szám alatt lakó 
leány, aki szerelmi bánata miatt vált meg az élet-
től. Holttestét felboncolják. 

A lövő hét keddiére Hsssehlvták 
a szinilgy! bizottságot 

(A D é l m a g y a r o r « . z á g m u n k a t á r s i t ó l ) 
Megírta a Déimagyarország, hogy dr So'ss István 
hódmezővásárhelyi polgármester teljesítette Szc 
ged, illetve a szegedi szinház vezetőségének kí-
vánságát é* hozzájárult ahhoz, hogy ezen a nyá-
ron a szegedi társulat helyett a miskolci társulat 
menjen a vásárhelyi n^ ári szinkiirbe. Szeg-d sziu-

háza azért szorgalmazta ezt a megoldást, mert a 
házikezeié-.bői a magánvállalkozásba történő át-
menet éppen a vásárhelyi nyári szezon közepére 
esett volna, a rezsim és rendszerváltozás pedig 
veszélyeztette volna a nyári szezon zavartalanságát. 

A társulat igy Szegeden marad és augusztusban 
a polgármester kívánságára pótszezont rendez. A 

S Z E G E D : 
A szegedi egyetem földrajzi intéze-

tének meteorológiai ob izervatjrtuma 
JMenti, hogy kedden Szegeden a hft-
mérő iegmacíasabb állösa 34 6 tok Cel-
sius, legalacsonyabb 20 fok Cebiu*. 
A barometer adata milliókra és ten-
gprszinre redukálva reggel 756 9 mm., 
este 762 7 mm. A Ievegó relatív pára-
tartalma reggel 65 százalék, délbon 41 
százalék. A szél Iránya déU 66 északi, 
erőssége 4—6 volt 

B U D A P E ST: 
A Meteorológiai Intézet jelenő este 

10 órakor: \ meleg a M^gya1" Alföl-
dön és a Balkánon érié el tetőport 
J>t E'ök csak a szárazföld északi fe. 
iébeti és Észak-Európában voltak Ha-
zánkban a jrlentfts állomások közül 
csupán Debrecen Jelenteit Igen ese 
kély zivataros esőt A hőmérséklet 
a Dunántúl 30—32 fokig, az Alföldön 
36—37 fokig emelkcdell. 

prognózis: Meleg, zivatarra hajló 

idő 
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helyben és 
vidékre zárt 
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