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Az ítélőtábla érdekes iiéleie 

az újságírói munkáról 
„ I hirlapiré a ktz érdekében fejti kl rohamos oiunkilát" - Hiv k ö z l é s é s fei-

meoté i télet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes 
Ítéletet hozott szerdán a szegedi Ítélőtábla Hubay-
tanácsa. Az ügy előzménye az, hogy egyik vidéki 
ügyvéd ellen egy volt kliense fegyelmi feljelentést 
adott be a szegedi ügyvédi kamaránál és art állí-
totta, hogy gyermektartási perében a részére 
megítélt gyermektartási dijakat az ügyvéd az 
alperestől felvette, de azokat neki ki nem adta, 
sőt a gyermektartási dijak biztosítására bekebe-
lezett végrehajtási zálogjogot is töröltette. A fe-
gyelmi eljárás során a megvádolt ügyvéd iga-
zolta a feljelentés alaptalanságát, amennyiben ki-
derült, hogy perújítás folytán volt kénytelen a zá-
logjogot töröltetni, pénzt pedig természetesen 
egyáltalán nem kapott. Az eljárás jogerős meg-
szüntetése után az alaptalanul meggyanúsított 
ügyvéd feljelentette volt ügyfelét, egy tanyai pa-
rasztleányt hatóság előtti rágalmazás miatt. 

A járásbirósági tárgyaláson a leány előadta, 
hogy egy szegedi ügyvédnek elpanaszolta, hogy 
nem kap gyermektartási dijakat, holott a bíróság 
megítélte részére. Ez az ügyvéd nézette meg az 
ügy iratait és vett fel vele azután olyan tényál-
lást, amely szerint ót az ügyvédje megkárosította. 
Ugyancsak az ügyvéd készitette el a feljelentést, 
amelyet aztán ő a kamaránál ügyvédi ellenjegy-
zés nélkül adott be. előadva továbbá, hogy a tény. 
állás felvételénél, illetve a feljelentés beadásánál 
az illető ügyvédnek flgyvédtársa is közreműkö-
dött. A leány előadása alapján az ügyészi megbí-
zott vádat emelt a két ügyvéd ellen is, azonban a 
következő tárgyaláson ugy a leány, mint a két 
ügyvéd is bocsánatot kért a meggyanúsított ügy. 
védtől a gondatlan feljelentésért és igy ar eljárás 
megszűnt. 

A járásbirósági tárgyalásról közölt Délmagyar-
ország tudósítást, amelyben a fennti tényállás 
kapcsán azt irta meg tudósítónk, hogy a leány 
előadása szerint az illető ügyvédek rábirták a 
leányt arna, hogy a feljelentést adja be az ügy-
védi kamarához, de ott ne mondja meg, hogy a 
feljelentést ók készítették. A tudósitás miatt az 
egyik ügyvéd feljelentést adott be Klamár Gyula, 
a Délmagifarország munkatársa ellen. Feljelenté-
sében az ügyvéd azt állította, hogy a tárgyaláson 
nem hangzott el olyan kijelentés, amely szerint 
ő is rábírta volna a leánvt a feljelentés megtéte-
lére. 

A sajtó utján elkövétett rágalmazás vádja miatt 
megtartott törvényszéki tárgyalás eredményeként 
« törvényszék ^öm<5rr/-tanácsa felmentette Klamár 
Gyulát azzal az indokolással, hogy a büntető-
járásbirósági iratokból megállapithatólag hiv szel-
lemben közölte a tárgyalás lefolyását és igy a 

lótlan beállítás nem történt. A sajtótörvény 44. 
§_a a hiv szellemben és Igazán történt közlést 
mentesíti a büntetés alól, a hirlapiró pedig, aki a 
köz érdekében fejti ki rohamos munkáját, nem 
Ítélhető ét azért, ha egyes kifejezéseket másként 
értelmez is, mint ahogyan azok elhangzottak, ha 
egyébként a tudósítása, mint a jelen esetben is, 
hiv szellemben és igazán tőrtént. 

Amíg az asszonyok 
beszélgettek: 

a gyerek megmérgezte 
magát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Halálos 
szerencsétlenség áldoziata lett néhány héttel ez-
előtt egy 2 esztendős kisgyerek. Török Lmréné 
Alföldi-ucca 4. szám alatt lakó asszony gyermeke. 
Töröknénél látogatóban volt Farkas Mátyásné ne-
vű ismerőse, aki lugkőoldatot kért Töröknétől. Az 
asszony a lugkőoldatot beőntötte egy üvegbe, de 
nem adta át azonnal Farkasnénak, hanem letette 
az ablakpárkányra és ketten tovább beszélgettek. 
Törökné 2 esztendős kisfia odalopózott az üveghez 
és n«gyot ivott belőle. 

A beszélgetésbe elmerült asszonyok borzasztó 
sikoltozásra lettek figyelmeék és akkor látták, 
hogy gondatlanságuk által milyen súlyos szeren-
csétlenség okozói lettek. Az ügyészség gondatlan 
emberölés cimén mindkettőjük ellen vádiratot 
adott ki. 

Töröknét és Farkasnét szerdán vonta felelős-
ségre a törvényszék. Azzal védekeztek, hogy nem 
is gondoltak arra, hogy a lugkő bajt okozhat. A 
bíróság fejenkint 14—14 napi fogházra Ítélte a 
gondatlan asszonyokat, de az itélet végrehajtását 
felfüggesztette. 

Két halálos öngyilkosság 
iugküvel 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette 
a Délmagyarország, hogy az elmúlt napokban 
öngyilkossági szándékból lugkőoldatot ivott Par* 
lagi Julianna fiatal háztartási alkalmazott. A 

_ leányt bevitték a közkórházba, ápolás alá vették, 
rágalmazást nem követte el. A főmagánvádló ügy- \ segíteni nem lehetett rajta. A nagymennyiségű 
véd fellebbezése folytán az Ítélőtábla előbb bizo- lugkóoldat teljes«! összeroncsolta belső részeit. 
nyításkiegészitést rendelt el és kihallgatta a bün-
tétőjárásbiróságon eljárt birót, jegyzőt és az ott 
résztvett ügyvédeket, szerdán pedig folytatólagos 
tárgyalást tartott, amelyen a főmagánvádló képvi-
selője fenntartotta a vádját; amivel szemben 
Klamár 'Gyula képviseletében dr. Barta Dezső 
ügyvéd részletesen kifejtette azt az álláspontját, 
hogy a hiv szellemben való közlés nem a szósze-
rint való közlést, hanem a tárgyalás egész mene. 
tének megfelelő értelemben való közlését jelenti 
és hogy a gyorsan dolgozó újságírótól a minősí-
tés tekintetében nem lehet rigórózusabb eljárást 
kívánni, mint az ügyészség képviselőjétől, aki 
pedig éppen a tárgyaláson történtek alapjá vádat 
is emelt az ügyvédek ellen. 

Az Ítélőtábla hosszas tanácskozás után hirdette 
ki Ítéletét, amellyel helybenhagyta a törvényszék 
felmentő ítéletét.' A táblai Ítélet indokolása sze-
rint az az állítás, hogy valaki mást reábirt alap-
talan feljelentés beadására, megállapítja a rágal-
mazás ténválladékát. Minthogy azonban a bűn. 
tetőjárásbirósági tárgyalás adatai alapián megál-
lapítható volt az. hogy a feljelentéshez szükséges 
3dátókát a két ügwéd szerezte be. a féljeléntés 
elkészítésénél a főmagnvádló ügyvéd működött 
közre, ennék folytán a másik ügWéd félboitónak. 
a főmagánvádló ügyvéd pedi£ bűnsegédnek volt 
tekinthető. Amidőn tehát a tudósitás mindkét 
ügyvédre vonatkozólag állította hogy reábirták a 
leányt a feljelentés megtételére, ha nem ls szó-
szérint közölte a tárgyaláson történteket, de ré-
széről sem szándékos elferdités. sem célzatos va- i 

Tegnap éjszaka meghalt. Tettének oka ismeretlen, 
a kórházban sem adott felvilágosítást arról, hogy 
miért szánta el magát tettére. 

Teljesen hasonló az esete Egyedi Rózsi nevü 
ugyancsak fiatal leánynak, aki még a mult hó-
nap végén követett el öngyilkossági kísérletet 
lugkőoldattal. Egyedi Rózsi is nagymennyiségű 
oldatot ivott, rajta se lehetett segíteni, szerdán 
reggel kiszenvedett, anélkül, hogy vallomást tett 
volna arra vonatkozólag, hogy miért akart meg-
halni. 

A két leány holttestét a rendőrség intézkedésére, 
beszállították a törvényszéki orvostani intézetbe, 
ahol felboncolják. A rendőrség egyidejűleg nyomo-
zást inditott, hogy a két fiatal leány öngyilkos-
ságának hátterét kiderítse. 

HireJc 
Az idő 

A Szegedi Meteorologíal Obszervatórlnm 
Jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 20.0, a legalacsonyabb 10.4 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 762.1, este 760.1 mtn. A levegő páratar-
talma reggel 65, délben 56 százalék. A szél 
iránya délkeleti, erőssége 3—1. A lehuilott 
csapadék mennyisége 10.9 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Északnyugati, északi 
szél, helyenkint még eső, esetleg zivatar. A 
hőmérséklet kissé sülyed. 

— Vásári különvonat. Május 12-én, vasárnap 
legalább 500 utas jelentkezése esetén Hódmező-
vásárhelytől — Szegeden át — Budapest-nyu-

f ati-pályaudvarig és vissza vásári különvonat 

özlekeáik. A különvonat Szegedről indul 5 
óra 38 perckor, Budapest-nyugati pályaudvar-
ra érkezik 9 óra 15 perckor, vissza indul 23 
óra 15 perckor és Szegedre érkezik 2 óra 18 
perckor. A menettérti jegv ára vásári belépő-
jeggyel együtt Szegedről 5.50 pengő. 

— A Szegedi Kereskedők Szövetsége nagv-
tanácsa ma este fél 9 órakor a Lloyd-Társutat 
helyiségében a hétköznapi záróra ügyében 
megbeszélést tart. A szövetség elnöksége fel-
kéri a nagytanács tagjait, hogy a tárgy fontos-
ságára való tekintettel a megbeszélésen minél 
többen jelenjenek meg. 

— Házasság. Buczikó 111 és Soős István folyó 
hő 11-én, szombaton fél 12 órakor tartják esküvő-
jüket az alsóvárosi templomban. (Minden külön 
értesítés helyett.) 

— Az ország összes utazói és ügynöki érde-
keltségei résztvesznek a szegedi utazó-kongress-
szuson. A má jus 26-i szegedi utazó-kongresszus-
sal kapcsolatban a Gyáripari Képviselők Or-
szágos Testülete, mely 12-én Budapesten szán-
dékozott országos nagygyűlést tartani, ma be-
jelentette az Alföldi Utazók és Kereskedők 
Egyesületének, hogy a nagygyűlését elhalaszt-
ja és testületileg résztvesz a szegedi kongres-
szuson, miután annak tárgysorozata kimeríti 
az ügvnöki kar sérelmeit is. Miután a Gyár-
ipari Képviselők Országos Testületéhez csat-
lakozott a Malomképviselők Országos Egyesü-
lete, valamint a Kereskedelmi Ügynökök Or-
szágos Egyesülete is, a szegedi nagygyűlés je-
lentőségében erősen megnövekedett, azon most 
müjr az ország összes utazói és ügvnöki érde-
keltségei résztvesznek. A jelentkezések seré-
nyen folynak, az egvesületek kiküldöttei és 
tágjai nagy számmal jelentik be részvételüket. 

— Halálozás. L o b i n g e r Viktor nyugalma-
zott tábornok szerdán hossza« szenvedés után 
meghalt. Temetése pénteken délután lesz katonai 
gyászpompával a szegedi helyőrségi kórház ha-
lottas házából. 

— Városi tisztviselő tannimányutja Olaszor-
szágban ée Egyiptomban. A város egyik fiatal, tö-
rekvő tisztviselője, dr. B i a c s y Béla tb. tanács-
nok érdékes tervvel foglalkozik. Nyári szabadsá-
gához a pogárlmesertől még néhány hetet kér és 
azt tervezi, hogy beutazza Olaszországot, Egyipto-
mot. Utazásának célja az olasz és az egyiptomi 
városok tanulmányozása lesz városrendezési, köz-
Igazgatási és gazdasági szempontból. Hir szerint 
a polgármester megadja Biacsynak a szabadságot, 
a fiatal tisztviselő érdekesnek ígérkező tanul-
mányútját teljesen a maga költségén kivánja meg-
tenni. 

Osil és féli menmöhurák 
S z í . G e l l é r t G Q ö g Q f t i r d d és S z á l l ó b a n 

B U D A P E S T E N 
• szál'óban egy heti telje« pensio (lakás, reggeli, ebéd, vaoeora) 100 pengő. 
A gyógy tényezők árából a s z á l l ó l a k ó i n a k jelentős á r e n g e d m é n y . 

Felvilágosítást készséggel szolgál az igazgatóság- Budapest XI. K e l e n h e q y l ut 4. szám. 


