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A K é t k i e m e l k e d ő e s e m é n y e ! 

Rendes helyirak ! 
Jegyelövéte' mától. Kalmár Pál a Rádió kedvencének személyes 

fellépte szómba , vasárnap a 
Belvárosiban. I 

Az alsóvárosi férjgyilkosság 
Gárgyán Ilonát kedden délben a rendőrségről átkísér-
ték az ügyészségre — A fiatalasszony m#sodik kihallga-
tásakor is önvédelemre hivatkozott — Ellentétes tanú-

vallomások, kié volt a revolvert 
(A Délmagyarors:ág munkatársától.) Az alsó-

városi revolveres tragédia ügye kedden is foglal-
koztatta a rendőrséget — és főleg az alsóvárosia-
kat. Alsóvároson régóta sejtették, hogy ez a fur-
csa házasság nem fog jó véget érni, de a be-
következendő eseményeket — fordítva képzelték, 
el. Kedden délelőtt se regestől jelentkeztek tanuk 
a Gárgyán-e,&iládná 1 és bejelentették, hogy val-
lomást kívánnak tenni a rendőrségen a halálos 
tra géd iáva 1 kapcsolatban. 

Kedden délelőtt 

a rendőrségen ismételten kihall-
gatták Gárgyán Ilonát, 

aki teljesen összetörve, zokogva tett vallomást. 
Ismételten azt hangoztatta, hogy önvédelemből 
cselekedett. Férje már régóta életveszélyesen fe-
nyegette, hétfő délben, amikor nagv ^ié-gesen 
berohant hozzá a férje, abban a hitben volt, 
hogy elérkezett a végső leszámolás ideje, férj« 
most beváltja fenyegetéseit. Ebben a hitben rán-
totta elő revolverét és lőtt rá, szinte önkívületi 
állapotban. Kedden délelőtt a rendőrség több; 
tanút hallgatott ki. Ezek 

a tanúkihallgatások ellentétesek 
voltak, 

/észben, mert nem igazolták egyesek a jogos 
védelmei, mások viszont terhelő vallomást tet-
tek a szerencsétlen férjre nézve. A fiatalasszonyt 
hétfőn azt adta elő, Iiogy férje székkel támadt 
reá. Ezt a széket egyelőre nem találják, helye-
sebben nem tudja';; megmondani, hogy melyik 
szék volt akkor ott a külső ivószobában, a tra-
gédia lezajlásakor. Tisztázatlan egyelőre 

a revolver 

kérdése is. Egyelőre nincs beigazolva, hogy a 
revolvert a fiatalasszony a férjétől >elte ed a 
mult hét elején, még pedig azért, mert férje le-
lövéssel fenyegette őt meg. Viszont más tanuk 
elmondották, hogy Berta József rabiátus ember 
volt és akadt olyan tanú is, aki rendkívül fontos 
vallomást tett. Eszerint Berta József hétfőn reg-
gel kijelentette volna, hogy felesége ezt a hetet 
nem éli tuf... Más tanuk is tettek hasonló ér-
telmű vallomást. A rendőrség a keddi nap nagy 
részét annak szentelte, hogy 

Berta József előéletét cs viselke-
dését 

lenyomozza. Megállapították, hogy Berta József 
rabiátus természetű volt, aki egyizben 8 hóna-
pot ült súlyos testisértés büntette mialfy egy-
izben egy hónapot töltött a fogházban gondatlan 
emberölés cimén és jelenleg is volt ellene el-
járás folyamatban hatósági közeg elleni erőszik 
rímén. Tanuk igazolták, hogy a szerencsétlen 
sorsú Berta József hetekkel ezelőtt nas-suüyaL 
lámadt a feleségére, aki állandó izgalomban élt 
férje viselkedése miatt. 

Gárgyán Ilona kedd délelőtti kihallgatása után 
w rendőrség kihirdette előtte az előzetes letartóz-
tatás elrendeléséről szóló végzést, amely szándé-
kos emberölés bűntettének gyanúja miatt tör-
tént. Délben 

a fiatalasszonyt átkísérték az ügyész-
ségre. 

A nyomozás azonban nem szűnt meg, a rend-
őrség további tanukat hallgat ki, főleg a vé-

delmi tanuk következnek, akik arra vonatkozólag 
tesznek majd vallomást^ hogy Berta milyen mó-
don fenyegette többizben is feleségét. A rend-
őrség az erről szóló jelentését pótlólag küldi' 
majd meg az ügyészségnek. 

Gárgyán Ilona sorsáról kedden délelőtt, azt 
idő rövidsége miatt, nem történt még intézke-
dés. Ellenben szerdán reggel a referens ügyész 
indítványt tesz a vizsgálóbírónak a kihallgatása 
iránt és csak ezután döntenek fogva tartósáról. 

A fiatalasszony családja reméli, hogy a vizsgáló-
bíró elbocsájtja Gárgyán Hónát, annál is inkább, 
mert kél gyermeke, bejelentett lakása van, va-
gyonos és szökésétől nem kell tartani. Ha a 
vizsgálóbíró a jogos önvédelem eaelét nem ia 
látná fennforogni, esetleg ekkor is lehet szá-
molni a szabadlábralielyezésevel, mert szó lehet 
arról, hogy 

a fiatalasszony megzavarodott-
ságból, félelemből lépte tul a jogos 

védelem határát 

és ez az eset nyomós elbírálás alá esik a jogos 
védelemnél. A védelemnek egyébként is az az 
álláspontja, hogy Gárgyán Ilona joggal hihette, 
amikor a felindult lelkiállapotban berohanó fér-
jét megpillantotta, hogy végezni akar vele. 

Berta József holttestét kedden délelőtt dr. 
Kát János és dr. Incze Gyula törvényszéki or-
vosszakértők felboncolták. A boncolás megálla-
pította, hogy a halált lövéstől származó ngyron-
csolás idézte elő. A holttest koponyá jában nagy-
kaliberű, nagy átütőerejü fémkupakos golyót ta-
láltak. Azt is megállapították, hogy Berta Jó-
zsef a tragédia idején teljesen józan állapotban 
volt. 

3 NAPOS ULTIMÁTUMOT KAPTAK 
AZ UJSZEGEDI STRANDFÜRDŐK 

A P O L G Á R M E S T E R I R E N D E L K E Z É S E K V É G R E H A J T Á S Á R A 

Kedden a rendőrök megtartották az első fürdőruha-razziát 
(A Pélmagyarország munkatársától.) A káni-

kulai hőségben kibontakozott a strandélet Szege-
den. Az újszegedi partokat ellepik a fürdőruhás 
tömegek kora délelőttől késő délutánig, zsúfoltak 
a Fürdőházak, tele van a SzUE ujszegedi uszodája 
és a Tisza hátán a karcsú csónakok százai cirkál-
nak naphosszat. A strand-fronton a helyzet azért 
változatlan. Az ujszegedi árterületen egyre sű-
rűbbre és magasabbra nő a bozót, amelynek kiir-
tására külön polgármesteri határozat kötelezte a 
strandokat fenntartó érdekeltségeket, a kabinok 
között sem alakult ki az előirt rend, bár a pol-
gármester ahhoz a feltételhez kötötte a parthasz-
nálatot, hogy a strandok szigorúan betartják, vég-
rehajtják rendelkezéseit. 

Belvárosi Mozi Szerda és csütörtökön 
2 FOX sláger egy műsorban 

Haláloi izereiem 
Társndalmi dráma F R A N C I S D E E-vel. 

Asszonyok fehérben 
Az önfeláldozás apothézise. L o r e t t t J o u n 

| és J o h n B o I e s főszereplésével. 

Szegedi 
Iparos 

Kereskedő 
Tisztviselő 

és Munkás 

érdekeit a szegedi saíto 
védi. 

Szegedi 
Iparos 

Kereskedő 
Tisztviselő 

és Munkás 

tehát csak szegedi lapra 
fizessen elő! 

Mivel több panasz érkezett a városházára ezek 
miatt az állapotok miatt, a polgármester most szi-
gorú felhívást intézett a strandokat fenntartó ér-
lekeltségek és társaságok vezetőségéhez, felhívta 
fíket, hogy a parthasználati engedélyben között 
rendelkezéseit három napon belül hajtsák végre, 
mert különben visszavonja a kiadott parthaszná-
lati engedélyt. Megelőzte ennek a szigorú polgár-
mesteri határozatnak a kiadását néhány strand 
beadványa. Ezek a strandok azt kérték a polgár-
mestertől. hogy mentse fel fíket a rendelkezések 
végrehajtásától, mert a1 szabálytalanul elhelyezett 
kabinok megmozditása sok költséget okozna, 
amire nincsen fedezet. A polgármesteri határozat 
vái'asz ezekre a kérelmekre is. A polgármester 
ugyanis elhatározta, hogy rendet teremt az ujsze-
gedi parton és szigorúan ragaszkodik eredeti fel-
tételeinek betartásához. 

Itt emiitjük meg, hogy a, bírói strand vezetőcé-
ge a polgármesterhez intézett bejelentése szerint 
megkezdte a sűrű bozót irtását. 

A stra.ndélet kifejlődésével kapcsolatban meg-
kezdték működésüket a strandrendőrök is. A dél-
utáni órákban megjelentek a vastag, sötét posztó-
ruhába öltözött rendőrök az ujszegedi parton, vé-
gigjárták a strandokat, sziigom szemlét tartottak 
a fürdőző, napozó közönség fürdőtrikója fölött 
azokat a férfiakat, akik leeresztett vállpánttal, 
vagy felsfí trikó nélkül sétáltak a napfényben, fel-
szólították szabálytalan öltözékük rendbehozásárn. 
illetve kiegészítésére. Rendőr járta végig a SzUE 
uszodáját is, ahol a fedetlen felsőtestű férfiak is 
megkapták a szigorú ukázt: csak eltakar! testteí. 
felsötrikón keresztül süttethetik bőrűket a nappal. 

A közúti és vasúti hid között, az ujszegedi ol 
dalon egész sor tutaj vesztegel. Ezeket a tutajokat 
is ellepték a fürdőzők, leginkább fiatal lányok és 
fiuk. A rendőrök a magas partról szólították fel 
a tutajokon tartózkodó fürdőruhás közönségei, 
hogy azonnal hagyják el a tutajokat és vonulja-
nak a közúti hid fölött levő part részekre. Senki 
sem ellenkezett, a felszólítás után mindenki el-
hagyta a tutajokat és teljesítette a szigorú rend-
őri parancsot, bár annak okával nem igen lehetett 
tisztában senki 


