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Tavasszal megnyílik 
Újszegeden a zöldkeresztes 

védőnőképző intézet 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

ujszegedi szerb internátsu épületének átalakí-
tási munkálatait — mint ismeretes — még az 
ősszel megkezdték a zöldkeresztes védőnő-
képző intézet céljaira. Ez az intézet, egyike 
lesz Szeged fontos kulturális és közegészség-
ügyi intézményeinek, amelv tulajdonkópcn 
már meg Í6 kezdte működését Budapesten. A 
háromévfolvamu főiskolának csak azok a leá-
nyok lehetnek a hallgatói, akik középiskolai 
érettségivel rendelkeznek. Az első hallgatók a 
tanév elején Budapesten kezdték meg tanul-
mányaikat, de már a beiratkozás a'kalmával 
közölték velük, hogv az intézet a tavasszal 

átköltözik Szenedre és már i t t felezi bí> 32 
első tanévet. 

Értesülésünk szerint a ezerb internátus át-
alakítási munkálatai már annvira előrehalad-
tak, hogv rövidesen átadhatják az épületet 
rendeltetésének. A jövő hónapban mindenké-
pen Szegedre költözik a védőnőképző intézet 
ós elfoglalja végleges bajiékát. 

Az intézetnek dr. Lórincz Ferenc, a sze-
gedi egyetem kö/egészségtan-tanára lesz az 
igazgatója. Lőrinez professzor szerdán dél-
előtt látogatást tett dr. Pálh József polgár-
mesternél és részletesen tájékoztatta a védő-
nőképző intézet megnyitásával kapcsolatos 
dolgokról. 

•fagyén ottfoa Iműégmté - ^ g r e l j e r 

vendég J^SSát ennd£ nem teAefot! 
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A 49 év előtti 
szeniesi deiekiivgyitUosság 

a szegedi iövvényszéU élőéi 

ÍO évi fryyEúxra ítélték Tirpák Cósxló volt vö* 
rös kálónál, akt vad kegyetlenséggel agyon-
lőtte Sxeníes uccáján Csala áeiekíivet — Ax 
öxvegy és a sxemíanuk drámai vallomása ax 

uccai őarcok rémnapjairól 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi törvényszék Molnár-tanácsa szerdán 
vonta felelősségre Tirpák László kárpitosmes-
tert. szándékos emberölés büntette cimén. 
Tirpák a vád szerint 1910 junius 23-án dél-
után agyonlőtte régi haragosát.. Csala Imre 
városi detektívet Szentesen, ahol mint vörös 
katona tartózkodott. Szentes birtokáért ak-
kor a vörö6Ük és a románok hadakoztak és a 
vörös kátonák 6orában ott volt Tirpák i*. 
mint szakaszparancsnok. Tirpák apja a szen-
tesi gimnázium pedellusa volt. A háború alatt 
bevonult' katonának és az összeomlás után vö-
rös katona lőtt, és igv került vissza szülővá-
rosába 1910 juniusában. Csala Imre detek-
tív régi haragosa volt. mert egv betörésen 
íettenérto és emiatt régen le akart vele szá-
molni. A kérdéses alkalommal az uccán ta-
lálkozott Csalával, aki éppen hivatalába sie-
. tett és a szerencsétlen embert közvetlen kö-
reiből lelőtte, majd kirabolta. Később megszö-
kött és csak a mult esztendőben derült fej, 
hogv a cseh megszállás alatt lévő _ Komá-
romban dl. A magvar hatóságok kérésére ki-
adták Tirpákot, aki igy szerdán 

19 esztendővel ezelőtt' elkövetett bű-
néért a törvényszék elé került., 

Az elnök kérdésére kijelentette, hogv nem 
érzi magát bűnösnek, mert Csala detektív 
letevéséről semmit sem tud. A kérdéses alka-
lomkor nem is tartózkodott emlékezete sze-
rint a városban, hanem a környékbeli harcok-
ban vett részt. Véleménye szerint, Csaját má-
sok, lehet, hogy éppen románok lőtték le. Ab-
ban az időben ugyanis 

uccai harcok voltak Szentesén 

és egv eltévedt golyó talá 'hatta C-salát, aki-
vel ő egyébként nem ie találkozott. Elmondot-

ta, hogy az 5-ös honvédekkel együtt volt á 
harctéren és tőlük szerelt le a harctérről tör-
tént hazajövetele utáu. 

Ezután 
a tanuk 

kihallgatására került sor. Elsőnek Bagi Imre 
városi tűzoltót halgatták ki. aki emondotta, 
hogy a gyilkosság idején már nem voltak 
uccai harcok Szentesen, a románok még dél-
előtt kivonultak és a vörösök lassan követ-
ték őket. Amikor a gyilkosság történt, már 
csak vörösök voltak a városban. Délután 2—3 
óra között a városháza udvarán tartózkodott, 
ahová többen összegyűjtötték a városban 
szerteszéjjel heverő halottakat. Egyszerre lö-
vésre lett figyelmes, mire kiszaladt, az uccá-
ra é? látta Tirpákot, amint cppen lefelé irány-
zott revolverrel, valószínűleg egy földön fekvő 
emberre lövést adott. le. Hogv Csafo volt az 
áldozat, azt esak később tud t i meg. 

Banka .Tános földműves, aki a forradalom 
alatt rendőr vo't Szentesen, elmondotta, hogv 
a gyilkosság előt.t való napon találkozott 
Tirpákkal, aki állig felfegyverkezve, lóháton 
haladt az egyik uccán. Tirpák három lovas-
rencőr felől érdeklődött, elővett egv revol-
vert és a következőket mondotta: „No maid ha 
találkozom velők, ezzel is fognak taWk^znif" 

Banka feleségét is kihallgatta a biróság. 
Az asszon©- elmondotta. +ogv több más asz-
szonnval áltótt a ház előtt ós nézte a vörö-
sök elvonulását. Fgv katona dicsekedve el-
mondotta. bog©' sljcr félórái.* annak, hogv le-
lőtte Osalát. Amikor tovább ment, a nőtől 
megkérdezte a tanu. hogv ki volt a katona, 
amire az ase/onv elmondotta, hogv ez volt 
Urnák László, a pedellus fia. 

Drámai vallomást tett ezután 

aki mo6t Faragó Sándor ceendőralhadnagy fe-
lesége. Fei'ie az eoédncl említette, hogv dél-
előtt elállta út já t I irpálc Lászió és megfenye-
gette, hogy megöli. Ebédután hivatalába in-
dult. bár lolesége kérte, hogy no menten se-
hová. Délutáii négy óra tájban jöt t a hir, 
bogv baja történt. 

— Mint az őrült rohantam keresztül aa 
uccákon a városháza felé — vallotta Faragó-
rió —, utamat elálltak a vörös katonák és ne-
vetve kérdezték, hogy hova rohanok. Szidal-
mazni kezdték az uramat, engem is . bántal-
maztak és csak nagynehezen tudtam eljutni 

j a vörös parancsnok elé, aki gúnyosan beszelt, 
végre megengedte, hogy elvigyem uram holt-
testét. Panaszkodtam neki később, bogy ura-
mat gyilkosa kirabolta, miro a parancsnok azt 
válaszolta, hogv „az illetőnek biztosan szük-
sége volt urain holmijára". 

Dobóczky István kőművesmester is érdekes 
vallomást tett. Elmondotta, hogy házának ab 
laka cppen odanéz, ahol a gyilkosság történt 

| és az ablakban meghúzódva leste'az uccai esc-
' menyeket. Lát ta , amint Csala detektív vál-

lán egv Manlicherrel a városháza felé halad, 
ugyanakkor vörösök jöttek vele 6Zcmbeti. 
Egyikük Csala láttára azt kiáltotta, hogv 
JÚ jön egy román kém". Hirtelen előresza-
ladt,ekkor egy alacsony vöröskatona és 

közvetlen közelből kétszer belelőtt 
Csalábrr. 

aki hangtalanul hanyatosett A katona ezután 
még kétszer belelőtt Csalóba, majd lehajolt 
ós ehzedte értéktárgyait. Áz egész jelenetet 
végignézte az ablakból, sőt a katona is ész-
revette. hogv ő ott van és ekkor revolverrel 
arra kényszeritette, liogy húzódjon a szobába. 

— Felismeri a vádlottban azt a katonát, 
aki agyonlőtte a detektívet? — kérdezte az 
elnök. 

— Határozottan. — felelte a tanu. 
— Téved maga, tisztelt ur, — jegyezte meg 

a vallomásra a vádlott. 
Az elnök ezután az ügyész indítványára 

felolvasta dr. Szabó Zoltán árvaszéki ülnök 
yaJlomását, amelyben a gyilkosságot, ugv adj3 
elő, mint az előző tanu, dr. Szabó szintén vé-
gignézte az egész esetet és később a kapott 
személyleírás alapján megállapította, hog}7 a 
gyilkos Tirpák volt, Szabó László kőműves-
mester is végignézte az esetet, azzal a kü-
lönbséggel. hogy a gyilkos katona arcát nem 
látta, mert reá ie lövöldözni kezdett és ezért 
menekülnie kellett. 

Sillyös Sándorné együtt volt az uccán Bán-
kú néval. amikor Tirpák arra ment és dicse-
kedett Csala agyonlövésével. 

— Nem is ismerem ezt az asszonyt, — je-
győzte meg a vádlott. 

j Drahos János abban az időben a szentesi 
i kórház portása volt. Elmondotta, bogv Tir-

pák egv másik katonával bement a kórházba 
és halálra kereste Csallány Gábor gondnokot, 
mert az állítólag a kórház padlásáról gév-
fegyverrel lőtte őket. Ez azonban nem volt 
igaz, mert Csallány nem ia tartózkodóit 
Szentesen. Tirpák azzal fenyegtőzött, hogy 
kézigránáttal felrobbantja valamennyieket és 
kijelentette, hogv arra a sorsra jutnak, mint 
az állomásfőnök és Csala detektiv. 

I Tirpák azt mondotta, hogv parancsnoka 
utasítására ment a kórházba és románokat 
keresett, mert azok állítólag ott húzódtak 

a meggyilkolt Csala detektiv 
VEAYE. 

ÖZ-

BEL VÁROS I MOZI Csütörtöktől vas.-ig 
A legmonumentálisabb filmi Nem repríz. 

Hindu S i m u l d 
Elefánt, csordák rohama, hindu hordák vé 
rengzésc. Emberek, tigrisek krokodilok 

harca. A hindu Menaka balett fc'léptével. 
• Gustav Diesel, Hans Stüvel, Kity Jahien. 

Fel 5, 7, ós negyed 10 órakor. i 
KORZÓ MOZ I Csütörtök, péntek 

Szerelmi párba! 
Dráma a spanyol eseményekben. Loretta 
Joung és Don Ameche. 


