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Szerelem a fodrászüzletben: 
kettős kártérítési per, kettős elutasító ítélet 

CA DAmagyarorezág munkatársától.) A Dél-
magyarország november 17-i számában „Szerelem 
a fodrászüzletben, 6000 pengős per a törvényszé-
ken'' cim alatt színes cikik jelent meg. A cikk egy 
kékszemű maniküröslány és egy ismert középkorú 
magánzó regényét, annak megszakítását beszélte 
el és végül előadta, hogy a lány 6000 pengős kere-
setet támasztott volt lovagja ellen, aki szerinte há-
eassági ígéretét nem tartotta be. Közölte a cikk 
rövidon azt is, hogy a törvényszéknél a per fo-
lyamatban van. A cikkben a szereplő személyek 
nevei nean voltak megjelölve még kezdőbetűkkel 
«UJJ, mégis a manikűrös leány, aki a cikk szerep-
lőjében magára ismert, még a volt lovagja elleni 
perének befejezése előtt kártérítési pert indított a 
Délmagyarország ellen 2500 pengő erejéig azon a 
rdmen, hogy a perben zárt tárgyalást rendeltek el 
f« acáltaí, hogy a per tárgya ennek dacára nyil-
vánosság elé került, az ő férjhezmeneteli lehető-
s s é úgyszólván lehetetlenné vált és ezzel a közzé-
tétellel ns 6 erkölcsi élet« jogosulatlanul a nyil-
vánosság előtt feltáratott. 

A perben csütörtökön tartóit érdemi tárgyalást 
dr. R ó n a y Dezső járásbiró. A tárgyaláson a fel-

peresnő ügyvédje, dr. B a j e r László felmutatta * 
eredeti kártérítési perben hozott törvényszéki és 
táblai ítéleteket, a Délmagyarország képviseleté-
ben dr. B a r t a Dezső hivatkozott elsősorban arra, 
hogy a cikkben a felperes neve közölve nem lévén, 
reá ebből sérelem nem hárulhatott, de hivatko-
zott méginkább arra, hogy a felmutatott Ítéletek 
szerint a bíróságok a felperes manikürősleányt 
jogerősen elutasították a volt lovag elleni kártérí-
tési keresetével, mert vele szemben a lefolytatott 
bizonyítás alapján olyan tényeket állapítottak meg, 
amelyek folytán részére erkölcsi kártérítés nem 
volt megítélhető, — tehát a Délmagyarországgal 
szemben sem támaszthat erkölcsi kártérítési igényt, 
— végül hivatkozott arra, hogy a tiltott közlés 
alapján fokozatos felelősségnek és így nem a cikk 
irója, hanem a Délmagyarország elleni kártérítési 
követelésnek belye nem lehet. 

R ó n a y járásbiró ezután ítéletet hozott, amely-
iyel a felperest keresetével elutasította és perkölt-
ségek megfizetésére kötelezte lényegileg az alpe-
resi védekezésnek megfelelő indokolással. így te-
hát a szép maniküröslány regénye minden irány-
ban kedvezőtlen akkorddal végződött 

tiárgiián Ilona 
egQClöre továbbra is fogságban marad 

Mozgalom Alsóvároson a fiafalasszony érdekében — A fogos védelem 
kérdéséi még nem sikerült tisztázni 

Jégszekrények 
kedvező részletfizetésre is, készpénzért nagyon o'esén 

kaphatók a Hunqária edényházban 
Tisza Laios kfirut 55. (Mihályi fűszeres mellett.? 

(A Délmagyororszóg munkatársától.) A Rá kő- I 
czi-uccai hitvesgyilkosság flgye továbbra is izga-
lomban tartja az alsó városiakat. Értesülésünk sze-
rint az afsóvirosiak körében csütörtökön moz-
galom indult meg a letartóztatott Gárgyán Ilona 
érdekében. Számtalan alsóvárosi irt alá a Gár-
gyán-csa Iádnál olyan érlelmü nyilatkozatot, hogv 
leérik Gárgyán Ilona fogiyitartásának megszün-
tetését és egyúttal igazolják nyilatkozatukban, 
hogy az elhalt Berta József brutális természetű 
ember volt, felesége az áldozat szr.epót játszotta 
mellette, aki állandó rettegésben élt férje mel-
lett. Az alsóváro6Íak mozgalmának az a célja, 
hogy a nyilatkozatot eljultussák az illetékes ha-
tósághoz. Értesülésünk szerint csütörtök estig 
száznál többen írták alá a nyilatkozatot. 

Berta József előéletét 

tovább kutatják. Jelentettük, hogy Rertát egy-
izben 15 napra ítélték felesége bántalmazásáért 
Gárgyán Ilona három izben is tett. ellene fel-
jelentést életveszélyes fenyegetés címén, de mind 
a három feljelentését később visszavonta. \z 
eddigi kutatások azt igazolják, hogy Berta Jó-
zsef ellen még több feljelentés futott l»e a kü-
lönböző hatóságokhoz. Ezeknek a feljelentések 
nek 
ban 

a tisztázása igen nagy súllyal esik a lat-
a védelem szempontjából 

A revolver ügve 

még nincs tisztázva száz százalékban Gárgyán 
Ilona azt állitja, hogy a revolvert férjétói vette: 
el, amikor az őt lelövéssel fenyeget le A Berta-
osalád tagjai ezzel szembon nem. akarnak tudni 

E g y e d ü l n á l a m k a p h a t ó k 

a világhírű PUCH is speciai STEYR 
elsőrendű kerékpárok gum m i k és 
alkatrészek az ismert f i l l é r e s árakban. 

S T A N D A R D f P í ) Í Ó t< és PHILIPS 
újdonságai kicsi részletre nálam kaphatók. 
Sport- és g y e r m e k k o c s i k olcsón. 

Szántó Sándor 

a halált okozó pisztolyról. Azt állítják, hogy 
Berta Józsefnek azelőtt régebben volt egy Steyer-
pisztolya, de tagadják, hogy a forgó az övé 
lett volna. Épp így tisztázatlan egyelőre a szék 
ügye is. A fiatalasszony ugyanis azt vallotta, 
hogy amikor a férjével összeveszett, az berohant 
hozzá és széket emelt rá. ö megtántorodott, ijedté-
ben keze hozzáért a varrókosárban lévő revolver-
hez — amelyről egészen elfelejtkezett — és szinte 
önkívületi állapotban kapta fel a fegyvert és 
két kézzel sütötte el. Anyja is ott volt a szobá-

ban és anyja férjével egyidőben zuhant le a föld-
re, ugy, hogy hirtelenjében azt sem tudta, kit 
ért a lövés. Azt a széket, amelyet Berta József 
tárnadólag felemelt, nem találták meg. 

Beszámolt a Délmagyarország arról, hogy a 
vizsgálóbíró szerdán délben megkezdte a fiatal-
asszony kihallgatását, amely este 7 óráig tartott. 

Gárgyán Ilona a vizsgálóbíró előtt 

is a jogos védelmet hangoztatta és azt állította, 
hogy maga sem tudja, hogyan történt a lövés. 
Vallomását sokszor percekre megszakította a he-, 
ves zokogás. A fiatalasszony az utóbbi napok) 
hatása alatt teljesen összetört. Valahányszor a 
vizsgálóbiró elé kisérik, sírva megy a fogház őr 
előtt a folyosón. Csütörtök délben is levezették a 
fogházból a vizsgálóbiróságra, ahol kihirdették 
előtte a vizsgálóbíró végzését. A vizsgálóbíró a 
rendőrség által foganatosított 

előzetes letartóztatást fenntartotta, 

ami azt jelenti, hogy Gárgyán Ilona továbbra is 
a fogház lakója marad. A végzés ellen a fiatal-« 
asszony ós védője felfolyamodást jelentett be a 
vádtanácshoz, amely — minthogy ezek az ügyek 
soronkivüliek — rövidesen dönt a fiatalasszony 
sorsa felett. Ha a vádtanács sem engedi sza-
badon a fiatalasszonyt, akkor a tábla elé kerül 
az ügy és ha az is a további fogva tartása mel-
lett döntene, akkor az ügyészség valószínűleg rö-
videsen vádiratot ad ki ellene és főtárgyalásrai 
kerül az ügy. De az is lehetséges, hogy az 
ü g y é i z s ^ a vizsgálat folytatását indítványozza, 
miután a védelem tanúi jórészt még nem voltak 
kihallgatva. A tábla elutasító határozata utáni 
esetleg szóba kerülhet Gárgyán Ilona biztosíték 
melletti szabadlábrahelyezésének kérdése. A vizs-
gálóbíró végzésének az alapja az, hogy a jogos 
védelem ügyét az eddigi eljárás nem tudta tisz-
tázni, az ügy fontosságára való tekintettel vált 
szükségessé a fiatalasszony további fogvatartása. 

Gárgyán Ilona a vizsgálóbiró végzését zokogva 
vette tudomásul. A folyosón várta egyik rokona, 
beszélni akart vele, de természetesen a fogházőr 
nem engedte meg. A fiatalasszonyt kivülröl élel-
mezik a fogházban, finomabbnál-finomabb éte-
leket küld neiki a családja, de Gárgyán Ilona jó-« 
formán érintetlenül küldi vissza az ételeket... 

Egy idős szegedi kereskedő 
öngyilkossága 

Súlyos szembetegsége miatt felakasztotta magát 
(A Dé'magyarország munkatársától.) Csütörtök 

délelőtt tragikus véget ért egy régi, érdemes) 
szegedi kereskedő, Rosenstock Ödön, akinek a 
Károlyi-uccában volt üzlete. A régi szegedi ke-
reskedő hosszabb idő óta betegeskedett. Súlyos 
szembetegsége az utóbbi időben elhatalmasodott, 
már hetek óta nem járt be üzletébe, helyette fe-
lesége vezette a boltot. Bosenstock Ödönt az a 
veszély fenyegette, hogy eh>eszt.i szemevilágát. Az 
utóbbi időkben már alig-alig látott és igy tudta, 
hogy nincs mentség. Ez a tény annyira elkeserí-
tette, hogy öngyilkosságra gondolt. 

Felesége csütörtök reggel korán elment az üz-
letbe, férje egyedül maradt otthon. Tizenegy óra 
tájban a Qjelédleány bement a hálószobába és 
megdöbbenve látta, hogy gazdája felakasztotta 
magát. A leány elvesztette lélekjelenlétét és ahe-
lyett, hogy a még élő embert levágta volna a 
kötélről, leszaladt a Tisza Lajos-körűt 42. szám 
alatti ház harmadik emeletéről, ahol Rosen-
stockék laktik, a Károlyi-uccai üzletbe és elmon-
dotta a tragédiák Bosenstocknének. A mentők 
más késve érkeztek, a kereskedő ekkor már ha-
lott volt. 

Rosenstock Ödön 64 éves volt, halálát feleségén 
kivül két gyermeke gyászolja. Rosenstock Ödön 
tragédiája kereskedői körökben, ahol szerették) 
és becsülték a puritán gondolkozású, munkás 
életű érdemes kereskedőt, mély megdöbbenést és 
részvétet keltett. 

SZOMJAS ? 
MELEGE YBN ? 
P. 6.—értÖn is kaphat 
(P. 15'— helyett) egy 

AÜTOSYPHONT! 
Késritse t »ódavizét, flditSit&lait, 
habzAbortt otthon, hyg-iemkn-
san, saját flvegében I Euy tnoat 
pstronoeere is ouk P. 1 '-14. 
Siessen rendelését elöjegyez-
tetnl, mert csak rövid idete 
kapható u antosypbon fenti 
propaganda árban. — Közelebbi 
feltételek- megtndhatólc és a 

készdélt beszerezhet: 

BRUCKRER TESTVÉREK 
v a i k e r a s k c d é l é b e n S z e g e d . 


