4

D É L M A G Y A R O R S Z Á G

CSÜTÖRTÖK. 1941. M Á J U S 8.

tás boldogsága és hiába óvták orvosai és hozzátartozói. ugy érezte; hogy nem maradhat távol akkor, amikor Szabadka visszatért. Nemsokkal ez
Után szabadkaiak küldöttsége élén megjelent vitéz
B o n c z o s Miklós belügyi államtitkárnál. Viszszatérése után gyorsan rosszabbodni kezdeti állapota. Be kellett szállitani a belgyógyászati klinikára, ahol azonnal látták, hogy a megrövidített
balatonfüredi gyógykura súlyos következményekkel jár. Trombózis lépett fel és már két nappal ezelőtt megkezdődött az agónia. A leggondosabb
ápolás sem tudott segíteni. Kedden némi javulás
mutatkozott, amely azonban csak látszólagosnak
bizonyult és szerdán délelőtt a halál bekövetkezett Vinklcr Elemér halála előtt megrendülten,
őszinte részvéttel áll Szeged egész közélete és
nyilvánossága.

város Vinkler Elemérrel — mondott* Pálfy polgármester a szomorú hir vétele után. — Vinkler
Elemér résztvett minden jelentős közéleti munkában és ügybuzgalmával, hozzáértésével, várossteretetével nagy szolgálatokat tett városának. Mint
törvényhatósági bizottsági tag minden igaz ügyj
nek harcosa volt és a közügyek intézésénél mindig
nagy segítségére volt a hatóságoknak. Annál 's
inkább nagy veszteség ránk nézve váratlanul beA v á r o s résatvétc
következett halála, mert még nagy feladatok
Vinkler Elemér halálhíre megdöbbenést és mély
végzése várt reá ugy a várospolitikában, m1"'
részvétet váltott ki a városházán is. Dr. T u társadalmi téren. Azt. aki szive utolsó dobbanák a t s Sándor főispán és dr. P á l f y József polsával városáé volt és aki az utolsó napokig vágármester táviratilag fejezték ki részvétüket özrosáért munkálkodott, őszintén meggyászolja Sze;
vegyének a-város nevében.
ged minden polgára.
— Érdemes és értékes polgárát veszítette el a
ntán 4 ór®kor kisérik el utolso utjárs a belvárosi
temető kupolacsarnokéból, ahol bucsut vesz Szeged mindig önzetlenül dolgozó fogadott fiától a
város egész nyilvánossága, a katolikus, városi és
társadalmi élet egyaránt. Az engesztelő szentmiseáldozatot pénteken reggeli 9 órakor mutatják be a
fogadalmi templomban.
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Kovachich Imre épelméjű
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Ax elmeorvosi vizsgalat megállapította, hogy a kétszeres gyilkos bár
i d ü l t a l k o h o l i z m u s b a n szenvedi, büntetőjogi szempontbél b e s z á m í t h a t ó

Szabadkától Szegedig

Régi szabadkai polgiárok gyermekeként 1882ben született Szabadkán, középiskoláit szülővároelmeállapot'
(A Délmagyarország munkatársától) A Ko- szó, elrendelte Kovachich Imre
sában, az egyetemet Budapesten végezte. Az ügy- rona-utcai kettős rablógyilkossá g ügyében el- nak megvizsgálását. Az elmeorvosi vizsgálat0
védi oklevelet 1906-ban szerezte meg, nemsokkal
dr. Ács Sándor és dr. Incze Gyula, t ö r v é n y e d később megnyitotta ügyvédi irodáját és rövid idő rendelt vizsgálat a befejezés felé közeledik.
ní
alatt Szabadka egyik ismert és gyorsan tekintély- Amint emlékezetes, február utolsó napjaiban a ki orvosszakértők végezték. A kettős gyilk
011
re szert tett ügyvédje lett. Hamarosan részt vett Korona-utca "26. szám alatti családi házukban Csillagbörtönbeli magáncellájában nyolc hét
a város közéletéiben, valamint a katolikus hitélet- a házvezetőnő meggyilkolva holtan találta dr. keresztül állott orvosi megfigyelés alatt, 8
ben is aktiv szerepet vállalt. Törhetetlen magyar
I Gsányi Mátyás ismert szegedi ügyvédet,
a elmeorvosi vizsgálat most fejeződött, be.
érzésével nem Maradhatott sokáig a szerb meg!
szomszédos
szobában
pedig
eszméletlenül
feA nyolchetes vizsgálat eredményeképpen '
szállás után Szabadkán, 1923-ben el kellett szülő
küdt 76 éves édesanyja. Az idős úriasszonyt a törvényszéki orvosszakértők
városából távoznia és azóta Szegeden működött.
megállapította
Közéleti pályája tulajdonképpen itt bontakozott ki mentők haldokolva szállították a közkórházba, hogy Kovachich Imre idült
alkoholizmusba*
* maga teljességében. Egyéniségével, az ellentéte- ahol a műtőasztalon sérüléseibe belehalt.. A deszenved ugyan, de büntetőjogi szempontbői
ket nem felkorbácsoló és kiélező, hanem békés kitektívek
a
gyilkosság
után
néhány
napra
az
eljcsen beszámítható. A törvényszéki orvossza''
egyenlítő személyiével, emberi értékeivel, felké
értők írásos véleményüket ma nyújtják be
szültségével, mély magyar és katolikus hitével rö- meklinikán ráakadtak a gyilkosra, Kovachich
vid néhány év alatt vezető szerepet juttatlak szá- Imre volt városi tisztviselőre Kovachich bor- törvényszék vizsgálóbírójához és ezzel bofej©' ^
niára ugy az ügyvédi társadalomban, mint a hit- zalmas tette ufán az elmeklinikára vétette fel hetének tekinthető a vizsgálat. A közeli nap<»^
életben, a társadalmi és közéletben egyaránt. 1925- magát, ahol már korábban is ápolás alatt álban Berze Árpád vizsgálóbíró a vizsgálati >r®
ben tagja lett Szeged törvényhatósági bizottságát.okat megküldi az ügyészségnek, amely w v
nak, a kisgyülésnek. mint megyei birtokos a vár« lott.
Kovachich a n.vbmozás folyamán elmebe- áesen elkészíti a vádiratot Kovachich Imre
megyei törvényhatóságnak, ahol igen tevékeny szerepet töltött be. Minden nemes közügyet magáévá tegnek tüntette fel magát. A vizsgálóbíró, te- len.
tett, munkásságával állandóan segítette a város kintve, hogy főbenjáró bűncselekményről van
hatóságának nehéz küzdelmeit, beszédeire hamarosan felfigyeltek és ettől kezdve számos ünnepélyes alkalommal kellett ünnepi, méltató és üdvözlő
beszédeket mondani ugy a kormánypárt, mint a
tőrvényhatóság képviseletében. Közéleti működésével párhuzamosan állandóan dolgozott a Katolikus Körben, amelynek hosszabb időn keresztül
elnöke volt, majd tiszteleti tagja. Elnöke volt a
belvárosi katolikus egyházközségnek, emellett pern
volt olyan katolikus hitéleti, kulturális és szociáa z ujabb
eljárási
axonban
megsxiinieiie
eltette
lis megmozdulás, amelfben ne vállalt volna tevékeny és vezető szerepet. Működéséért a BarossMison Adolf, Peirulca Ferenc, Hofner ^
(A Délmagyarország munkatársától)
Amint
Szövetség szegedi fiókjának elnökéül választották, ismeretes, néhány nappal ezelőtt a szegedi íté- ván es Kopasz József elemiiskolai tanulók -^«
ügyésze lett a szegedi Orvoskamarának. Közéleti
0
érdemeinek az elismeréséül 1936-ban kormányfő- lőtábla a törvényszéki tárgyalás kétszeri meg- i lomásukban előadták, hogy Schneider t* ^,
tanácsossá nevezte ki a kormányzó, majd a vá-, ismétlése ntán hivatali hatalommal való visz- több esetben megverte őket. Hofner István ^
ros törvényhatósága legutóbb, amikor begavári szaélés címén az ítélet felfüggesztésével 300
mondotta, hogy o tanító azért hafagudoF ^
Baek Bernátot választotta meg Szeged felsőházi pengő pénzbüntetésre ítélte Schneider Jánost, meft előző bűnügyében terhelőén vallott
tagjául, felsőházi póttagul Vinkler Elemért küldte
a móraváxosi elemiiskola tanítóját, Schneider törvényszék kihallgatta a tanító által
ki.
0
szerdán újabb négyrendbeli hivatali hatalom- nyített tanulók szüleit is. akik elmond \
Harmincöt évig folytatott ügyvédi gyakorlatot
hogy gyermekeik sokszor sirva, aszal
és majdnem kezdettől tevékenyen részt vett az ügy- mal való visszaélés miatt került a törvényszék
haza, hógy Schneider tanító megverte
Ungvárytanácsa
elé.
ítéletre
nem
került
sor,
védi közéletben, előbb Szabadkán, majd később
a szegedi kamara életében. 1925-ben pénztárosa a törvényszék a bűnösség megállapítása mel- Gyermekeiket a szülők már másik t!<
lett a szegedi kamarának, ezt a tisztségét 12 éven lett az igazgató-tanítóval szemben megszüntette íratták.
keresztül töltötte be. később választmányi taggá, a bűnvádi eljárástDr- Komlóssy Albert ügyész vád-,
majd az ügyvédi kamarák országos bizottságába
Gyurky
Gyula védőbeszéde után a
küldötte ki a kamara közgyűlése. A világháború
el)
Schneider János ellen most azért adott ki végzéssel megszüntette
idején mint hadnagy vonult be és az összeomlásig
a bűnvádi
0r
teljesített szolgálatot mint százados. Katonai szol- az ügyészség vádiratot, mert az elmnlt év no- Schneider János ellen. A törvényszék M-f ^
gálata alatt a koronás arany érdemkereszttel, a vember közepétől februárig a móravárosi ele- pitotta a taníts bűnösségét, de a bűnÖ*s°? tf
{
bronz Sifrium Laudisszal, a Yöröskereszt-diszjel- miiskola több IV. osztályos tanulóját vonalzókély fokára való tekintettel nem
©
vénnyel és a német Vaskereszttel tüntették ki.
val,
nádpálcával
és
kézzel
bántalmazta.
A
hibüntetést. A törvényszék végzése ellen
Amikor visszatért Szabadkára, a megszálló szervatali hatalommal való visszaéléssel vádolt ta- ügyész, mind a yédő felfolyamodást 3e
bek hosszabb ideig letartóztatásban tartották
Egyre tarthatatlanabbá vált helyzete, úgyhogy nító tagadta
a törvényszék előtt bűnösségét. he a táblához.
1922-ben kénytelen volt elhagyni szülővárosát és Elismerte, hogy osztályának egyes növendékeit,
azóta majd 20 évig Szegeden működött a közélet
ha azok nem készültek el a napi feladattal,
számos fontos és tekintélyes pozielókban.
vagy társaikkal veszekedtek, fenyítésben részesítette. A növendékeket azonban nem bánA temetés
talmazta súlyosan. Állításának igazolására felVinkler Elemér halála az egész városban min- mutatta azt a '18 centiméter hosszúságú és 2
denütt őszinte részvétet keltett. Különösen fájdal- oentiméter átmérőjű vonaltól, amellyel a femas eltávozása most, amikor fonlos hivatás várt
nyítést alkalmazta.
volna reá a Délvidék
IJeivimk újjáépítésekor
ujjaeimespKor Pénteken
ronioKen dél
<iei- n,vuw" nnwwaziH.

A törvényszék isméi
Schneidev ianiió

megállapiioiö*
bűnösségéi,

{

v-t

FERENC JÓZSEf
KESERŰVÍZ

Az

ó r i á s i
Pénteken,

május

Nagy megnyitó

9 - é n este

G A Z D A G
fél

9 - k o r a M a r s - t é r e n kezdi

díszelőadás.

C I R M U S *
meg

szegedi

előadást'*

^t

^ ^ ^ X ^ J X r ^ ' l ^

lépnek fel. Ezenkívül 18 szám a viláa ieuiobb artistáinak felleotével. Vasárnap 3 előadás 4. 6. fél 9. Helyárak 50 fillértől 2 50-ig. Gyerm<-KJ
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