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rtkrimre vigyáz. 
Elpanaszolta ezután a vádlott, hogv férje 

egyezer ugy megtaposta, hogy 23 napig a kór 
házban kellett feküdnie. Később állandóan 
szökdösött előle. Pestre ment és ott. akarta el-
len* beadni a válópert, de Pesten is utá-
nament és ott is botrányt csinált. 

— Maga nem tört az ő életére? 
— Nem, nem, nem olvnn ember volt, akivel 

ujjat tehetett volna húzni... 

Berta JÓZ&Ü aiiutáiKsh 
vallomása 

Ezzel vallomása, befejeződött es sor került 
a tanuk kihallgatása. Az első tanú a meggyil-
kolt férj édesanyja, özv. Berta Istvánné volt. 
Kimondotta, hog\ szerencsétlen íia nem akarta 
feleségül venni Gárgyán Ilonát. Fia később 
r,mesélte, hogy Gárgyán Ilona valósággal meg-
kérte a fia kezét, ós kijelentette, hogy gondos-
kodni fog róla, szakítani akar a múltjával. El-
beszélte az egész múltját ós azt kérte, hogy 
fogadják őt szeretetükbe. De később megvál-
tozott a magatartása és emiatt voltak a vesze-
kedések a fiatalok közölt. 

— Később már ugy látszik megunta a fia-
mat. másoknak vitt csokrot... Fiamat zsir-
szódával akarta elmérgezni, borotvával elvágni 
a nyakát, aztán le akarta lóni. egyszóval min-
denképpen az életére tört... Egv román kato-
naszökevényt 75 pengőért fogadott, fel. hogv 
ölje meg a fiamat. Mindezt a finm mesélte el 
nekem... 

A faimh egu Házasélet 
s?«n»!*i*se<?eiröl 

A következő tanuk: Kfoa Péter, Farkas 
János. Hüie Antal, Debrcrmcni István. Tanács 
Anna, Máthé János, Katona' Lajos, Bácz Fe-
renc, Rá ez Ferenené, ¿7« rfíí-fivérek mind a 
szerencsétlen házaséletről tettek vallomást. 
Bertáék ós az őbozzájuk tartozók a vádlott el-
len tettek vallomást. A Berki-fivérek különö-
sen terhelő vallomást tetiek sógornőjük ellen. 
A többi tanú vallomásából az derült ki, hogv a 
szerencsétlen véget ért férj szerelmes volt fe-
leségébe. igyekezett mindenképpen visszahódí-
tani magához, de ez nem sikerült,. Vallották, 
hogv agyonveréssel, leszurásxpl. meg/veréssel, 
lelövéssel fenyegette feleségét, dolgozni sem 
akart. Sok tanú akadt, aki látta a fiatalasz-
szony kék foltjait. 

Dr. Incze Gyula törvém széki orvoaszakértő 
elmondotta, hogv a gyilkos gölvtf a jobb szem 
fölött hatolt a koponyába. A lefvést a vádlott 
80 centi—1 méter távolságból adía le. A halál 
agyroncsolás miatt következett be. 

A délutáni fórgualAs 

Délután Hevesi József. Bozsó János, Tóth 
Hlésné, Séntha József, Farkas Lajos. Farkas 
Antal, Ábrahám István rw. Csonka Isfcvánné. 
Gárgyán ^Srzsébet tett vallomást és a tanuk 
azt vallották, hogv Berta életveszélyesen fe-
nyegette feleségét, goromba ember volt. A 
rendőrség is többször közbelépett, de végül 

J L J L M A | . alkatrészek, g u m i k , nagy javítóműhely 

n e r e K p a i m , B i r r o g í p e i , gyermehhocsiH, 
iramsfomk, tKSOSfTSÖ D é r y Gépáruház. 
mar a rendőrség is megunta a dolgot, és ki se 
ment többé a megismétlődő házi veszekedések-
hez. 

A tanúkihallgatások befejezése után a bí-
róság iratokat ismertetett, majd dr. Kleitsch 
Imre ügyész indítványozta, hogv két meg 
nem jelent tanú vallomását, a bíróság olvassa 
fel. 

A perbeszédek 
Felolvasták a két, vallomást,, majd sor ke-

rült, a nád beszédre, amelvet, nagy érdeklődés-
től kísérve mondott el dr. KleiUch Imre ügvész. 
Módosította a vádat és nem szándékos ember-
ölés büntette címén kérte a vádlottat elitélni, 
hanem gyilkosság büntette miatt. Beszédében 
rámutatott arra, hógv a tragédia kiinduló 
pontja a szerencsétlen házasság volt. Az asz-
szony tudta előre, hogy Berta nem alkalmas 
arra, hogy a férje legyen, de neki szüksége volt 
a férfire, hogy a szülői szigor elől menekül-
jön.. 

Ezután azzal foglalkozott, hogy miten lát-
ja az előre megfontoltságot fennforogni. Elő-
ször is abban, hogv a pisztolyt olyan helyre 
tette, hogv joggal remélté, elérkezik a kedve-
ző idő a használatára. A jogos védelem nem áll 
meg — mondotta —, mert a sértett támadása, 
nem volt olyan, hogy az ellen revolverrel kell-
jen védekezni. 

Dr. Burger Béla védő válaszolt az ügvész 
beszédére. Visszautasította azokat a megálla-
pításokat, amelyeket, az iigvósz a vádlott éle-
tére vonatkozólag tett. Részletesen fejtegette, 
hogv miképpen került a fiatalasszony fokon-
ként abba a helyzetébe, hogv férjétől jogeal 
félthette ugv a maga, mint a családja életét. 
A védő szerint, teljesen megáll a jogos véde-
lem és erre való tekintettel a vádlott felmen-
tésé f kérte. 

Az ítélet 
A bíróság rövid ideig tanácskozott. Fél-

nvolc órakor hirdette ki Nóvák elnök az Ítéle-
tet, amelv 

Gárgyán Ilonát felmenteUe a gyil-
kosság bűntettének vádja alól. 

A törvényszék az Ítélet indokolásában ténv-
.kényt állapította meg. hogv az elhalt verte, 
életveszélyesen fenyegette a vádlottat és hogy 
a kérdéses alkalómmal ft székkel támadt rá 
azzal hogy agyonüti. 

A bíróság elfogadta ténvként a vádlottnak 
a.zt a védekezését, hogv jogos önvédelemből 
kapta fel a pisztolyt és sütötte rá célzás nél-
kül férjére. 

Az itélet ellen az ügyész fellebbezést lelen-
tétt he. 

Minden külön értesítés helyett 
* • # 

Özv. dr. Kun Izidorné szül. Bartha Jolán és egyetlen gyermeke, Judit, ugy 

a majruk, mint testvérei, sógornői és sógorai nevében mély fájdalommal jelen-

tik, hogy a szeretett férj, a legjobb apa és rokon 

dr. Kun Izidor 
orvos, a Harmónia és a Szegedi Filharmonikus Egyesület megalapítója, család-

jának és a jrnemüvészetnek szentelt éldásdus életét 1936 október 26-án 57 

éves korában, boldog házasságának 24-ik évében rövid szenvedés után befejezte. 

Temetése október 28-án, szerdán délelőtt fél 12 órakor lesz a zsidó temető 

cinterméből. 

Külön villamoskocsi I I órakor indul a Dugonics-térről 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 

Orosháza község elhatározta, hogy a járttá 
hibáit a jövőben azonnal kiavittatja és nem 
várja meg többé, hogy a járda teljesen elromol-
jék, mert az nagyon sok pénzébe kerül a község-
nek. 

A bajai lapok nagy cikkekiben számolnak be a 
baja—szegedi közvetlen vasút megépítésének ügyé-
ről. „A természetes adottság azt kivánja — irják 
—, hogy az uj piacok felkutatása először is a 
Duna—Tisza közén történjék, ez pedig nélkülöz-
hetetlenné teszi a Szeged—Biíja vasútvonal meg-
építését." 

Békés képviselőtestülete a honvédelmi miniszté-
riumtól még ezév júniusában helyőrséget kért. A 
kérelemre most érkezett meg a válasz, ann ly el-
utasító annak ellenére, hogy a község kaszár-
nyát és gyakorlótérét is felajánlott a katonaság' 
nak. 

Vásárhelyen november első napjaiban a felvi-
déki írók nagy irodalmi estét tartanak. Mécs 
László, Tamás Mihály, Csuka Zoltán, Mezey Gá-
bor. Tamás Lajos és Szómbatby Viktor lép Tel 

Békéscsaba városának 55 bérépülete van, amely 
után 112 ezer pengő jövedelemben részesül a vá-

' ros. Az ingatlanok bérlői valamennyien pontosnii 
fizetnek és ez nagyban hozzájárul a kftltségve, -
biztonságához. Az évi bérösszeg az ingatlanok 
értékének 8.3 százalékát jelenti. 
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hisfüari problémák 
és ez ip ártörvény 

Víírös József és dr. Gyuris Isfván elő-
adása az Ipartestületben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Va-
sárnap délelőtt az ipartestületben Vörös Jó-
zsef ipartestületi alelnök tartott előadást 
„Kisipari problémák" címen. A nagyszámú kö-
zönség előtt Vörös arról beszélt, hogv a kis-
iparnak mindenkor voltak problémái, azonban 
olvan súlyosak, mint napjainkban, sohasem. 
Történelmi visszapillantást tett a céhek kelet-
kezésének idejére, maid a gépi erő alkalmazó" 
sa folytán beállott ui helyzetre, amelv arra 
kénvszeritette — úgymond — a kisipart, hogv 
uj utakat keressen, munkájába több csittoszá-
gott és egyéni elgondolást vigyen, mert csokis 
igy képes felvenni a versenyt a gyáriparral. 

— A kisiparnak épugy. mint a. gazdasági 
életnek minden vonatkozásban a legnagyobb 
szabadságra van szüksége — mondotta —. 
hogv eredményes munkát folytathasson. Éppen 
ezért azokban az államokban, ahol a termelés 
zavartalanul folvik. mint például a skandináv 
államokban, Dániában és Finnországban a 
gazdasági válságnak úgyszólván semmi nvonm 
sincs, ugy a szélsőjobb, mint a szélsőbaloldalt 
kilengéseknek nincsen talaja. 

A továbbiakban Vörös József foglalkozott 
az inségmunka-rendszerrel és azt tarthatalan-
nak mondotta. Kifogásolta a, kontárkérdés 
jelenlegi lanyha kezelését, rnelv előbb-utóbb 
tönkreteszi a tisztes ipart. Kisipari termelő-
és értékesitőszövetkezetek létesítését ajánlot-
ta, ez szerinte az alaposan megváltozott vi-
szonyoknak a legjobban megfelel ós alkalmas 
arra, hogv a. kisiparosságra zúduló terheket 
elviselhetővé tegve. 

A nagy érdeklődéssel fogadott előadás után 
dr. Gyuris István ipartestületi titkár az ipar-
törvény rendelkezéséit ismertette és rámutatott 
azokra a tudnivalókra, amelyek a törvény élet-
beléptetése folvtán már eddig is felmerültek. 
Az iparosság szempontjából az uj törvény 
sok lénvoges változást tartalmaz, amelvet 
már jóelőre meg kéli ismernie a,z érdekelt ipa-
rosságnak. 

A hasznos előadásért a hallgatóság nevé-
ben VHftf Ovula alelnök mondott, köszönetet 
az előadóknak. 


