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A kapitány ur 
megmentése 

1 A Széchenyi-téri autokarambol ügye 
a törvényszék előtt 

Felmentették a gondatlansággal vádolt építészt, mert a sze-
rencsétlenségért a szerencsétlenül járt motoros a felelős 

H I R E K 

Tombáci Károly huszárkapitány 
sértetlenül került haza a háborúból, 
pedig ugyancsak benne volt ta lcf>ua-
y\obb veszedelmekben. Ragyogó ke-
d; iyü, mulatós fiu volt Tombáez, Ká-
roly, talán senkinek annyi rugaszko-
dó barátja, mint neki. A Ictqpnységé-
hez pedig a legmelegebb szivvef von-
/ódott. Nem csak a háború Turére, 
hanem mindig, összegyűjtötte fiait a 
; irttinban. mindig akadt aílkalom, 
hogv megitasson velük néhány pohár 
bort hajaik titán érdeklődött, . azokon 
nvomban segitett, valósággal aiz ügv-
védjük volt. Közigazgatási, bírósági 

Jievekhen közbenjárt, hozzátartozók 
lakodalmán násznagy volt, (reggelig 
tapeolt a menyecskékkel, a lányokkal, 
elment komának, elment disznótorba, 
_ Jbáf kiért rajongjon a huszár, ha 
•icyi az. ilyen emberért; aki tudta, 
ín gy ez a sok viharedzett katona mind 
v ő' 'yére, ezekhez kell húznia. 

Már1 készen állt a szakasza, hogy 
i/* első érbesitésre azonnal induljon a 
harctérre* mikor reggelenkint. a szin-
te csak testmozgásnak számító gya-
korlatokon" valami különös dolgot 
vesznek és®re a megfigyelésekkel is 
baj lód ók. 

Az egyik lóra szalmabábu ran köt-
ve. maga a fú ott nyargal a írén fiuk 
között — tudjú az ilyen már kívülről 
i regulát —, ^PZtán a huszárok néha 
vad iramba fognak, körülfogják, huj-
ivnjoznak, őrült lelkesedésben :,törnek 
ki, megint elszélednek. 

— Játszanak szegények, jegyezte 
meg egy szentimentális léűek. Ki 
Ind ja. hányan jönnek vissza közülük! 
Az, ember nem csak apró (pendelyes 
koróban gyerek, megmaradnak benne 
felnőtt korában is a régi tulajdonsá-
gok. 

Hát játszák' ki magjukat, nem za-
varta őket setífcf. Legalább eltelt reg-
gelenként ezzel is egy\ óra. Még me-
szelőrudakat is szereztek, >utánozzák 
a pikás kozákokat!* — vége-hossza 
oem akart lenni a dolognak. 

— Voltaképpen mit csináltok ti? 
— kérdezte egyszer valaki, 

— Paksziózunk. 
— Érdekes passzió. v . 
— Kinek mihez van kedve! 

Mondtam már, hogy Károly só-
gor szeretett mulatni, háborúba in-
dulás előtt fokozott mértékben gva-
korolja az ember ezeket az erényeket, 
hát megesett, hogy egy reggel egve-
nert a Kassból lovagolt ki a kaszár-
nyába s bár hallatlanul győzte a 
s/.oszt s a monarchia legjobb lovasai 
közé tartozott, — pillanatra mégis 
megingott a nyeregben. 

óbban a pillanatban felhangzik a 
szakasz csatakiáltása: 

— Mentsük meg a kapitány urat! 
Vágtatnak, körülfogják, sürü kö-

rülötte a sor, akkor se eshetne le a 
l ó r ó l , ha már nem élne. 

— Hát titeket mi a fene esz? — 
tördeli Tombácz a szót. 

Akkor derűit ki. hogy mit jelente-
in!, a reggeli gyakorlatot?. A jó fiuk 
el voltak rá készülve, hogv a háboru-
1 in veszélybe kerülhet a kanitánvuk, 
már nedig ne adja a fölséges Atv.a-
iirirtcn. hogy baja is történjék. Ezért 
fundálták ki az eshetőségeket a meg-
mentésére, ha arra kerülne a sor. 
O'rsn főpróbára, amilyen most adó-
dolt. mikor megbillent a nyeregben, 
gondolni sc mertek volna. Mintha 
csak nekik rendezte volna meg. 

Hát haza is jött Károlv sértetle-
nül. itthon ölte meg idő előtt a sietős 
életmód. Amikor ugvanis a huszárjai 
nem vigvázbattak rá. 

flU 

(A Délmagyarország munkatársától) 
November í}-én súlyos autó-mntorke-
rékpárszerencsétlenség játszedott le a 
Széchenyi-téren, közvetlenül a Tisza-
szálló és a törvényszék sarkán. A 
törvényszék oldalán, a Wesselényi-ut-
cából haladt a tér fel B u g a Károly 
motorkerékpáros. Amikor a sarokra 
ért, éppen akkor haladt arra a téren 
C s a p ó Sándor kecskeméti építész 
autóján. Pillanatok alatt megtörtént 
az összütközés. A karambol olyan he-
ves volt, hogy a motoros lerepült cé-
uéröl és súlyos sérüléseket: agyrázkó-
dást cs bordatörést szenvedett. Meein-
dult a nyomozás és ennek során az 
ügvészség gondatlanságbél elkövetett 
ru.yos testi sértés címen vádiratot 
adott ki Csapó Sándor építész ellen. 
Az ügyet kedden tárgyalta a szegedi 
törvényszék Rónay-tanácsa. 

Csapó Sándor azzal védekezett, 
hogv nem terheli felelősség, nem kö-
vetett el gondatlanságot vagy hanyag-

ságot, a közlekedési szabályok szerint 
vezette kocsiját. A motorkerékpáros 
olyan gyors ivben fordult be a tér fe-
lé, hogy szinte nekirohant az autónak. 

Kihallgatták Buga Károlyt, vala-
mint a szemtanukat és a szakértőket. 
A bizonyítás lefolytatása után a tör-
vényszék felmentette a vádlottat a vád 
alól. Az Ítélet indokolása megállapít-
ja, hogy a motorkerékpár nem mellék-
vonalon haladt, a közlekedési szabá-
lyok szerint olyan lassít tempóban 
kellett volna haladnia, hogy azonnal 
meg tudjon átlni. Ezzel szemben sok-
kal gyorsabb tempóban vezette gé-
pét és igy a veszélyes fordulóban nem 
tudott azonnal fékezni. A bizonyítási 
eljárás nem szolgál'rtott adatot, hogy 
az autó a megengedettnél gyorsabban 
haladt volna. Ilyen módon a karam-
bolért a motorost terheli felelősség 
és az autó vezetőjét fel kelteit mente-
ni. Az Ítélet jogerős. 

a szivet is megsértette. A tőrvényszék 
ezután kihirdette ítéletét, amelyben 
bűnösnek, mondotta ki Bánszkit szán-
dékos emberölés kísérletében, de az 
envhitő szakaszok alkalmazásával 
négyhónapi fogházra itclte, tekintette! 
arra, hogy felesége sem kérte niegbün. 
tetését és őszinte megbánást tanusitott. 
A törvényszék elrendelte a november 
óta letartóztatásban levő Bánszki azon-
nali szabadlábrahelyezését. 

A férj összeszurkálta feleségét, 
az asszony meniővallomást fett a főtárgyaláson 

(A DélmagyarorszAg munkatársától) 
Véres családi harc játszódott le no-
vember 26-án Dombegyházán. Csak 
egy bravúrosan végrehajtottt műtét-
nek köszönhető hogy a közelharc nem 
követelt halálos áldozatot. B á n s z k t 
János 44 éves gazda aznap délután 
ittas állapotban tért haza. Kötekedni 
kezdett feleségével és a vita hevében 
ismét szóba került a házastársak kö-
zött a házeladás ügye. Bánszkiué Ko-
vács Ágnes tiltakozott a ház eladása 
ellenben a felindult, ittas férfi tovább 
érvelt, hogy most már el kell adni a 
házat. Egyre élesebbé vált a szóvál-
tás, a házastársak egymásra támadtak, 
eközben Bánszki előkapta bicskáját 
és vad erővel hashaszurta feleségét. 
Bftnszkiné összeesett, igen súlyos ál-
lapotban vitték be a makói kórházba, 
ahol sikerült megmenteni az életnek. 
Bánszkit nemsokkal a véres harc után 
letartóztatták a csendőrök, az ügyész-
ség szándékos emberölés kísérlete 
miatt adott ki ellene vádiratot és az 
ügyet kedden tárgyalta a szegedi tör-
vényszék Rónay-tanácsa. 

Á törvényszék elölt Bánszki, akit 
fogházör állitolt elő a vádlottak pad-
jára szinte sirv-a, kétségbeeseve mon-
dotta. el vallomását. Töredelmes beis-
merő vallomást tett. Kijelentette, hogy 
védekezni sem akar, szánja, bánja Im-
iiét, szeretné meg nem történtté tenni. 
Nem tehet róla, annyira elfogta az in-
dalat. 

Drámai jelenetek közben baflgatták 
ki ezután Bánszki Jánosnét, aki szá-
nakozva nézett a vádlottak padján iilö 
térjére és valóságos mentövalloniást 
tett mellette. Kijelentette, hogy nem 
kívánja férjének megbüntetését, csak 
egy kívánsága van, férje minél előbb 
hazakerüljön, ahol sok munka varja 
Vallomása során szinte önmagát vá-
dolta, elmondotta, hogy ellentmondott 
az ittasan hazatért férjével, a szóvál-
tás hevében mérgében először fellök-
te az urát és ekkor történt, bogy a 
felindult ember előkapta bicskáját. El-
mondotta, hogv a legpéldásabb családi 
életet élték hosszú evek óta, a/.clőlt 
sohasem veszekedlek, most valami fa-
tális véletlen keverte fel a békét. Val-
lomása végén felmentő ítéletet kért, 
sérülése azóta meggyógyult. 

Dr. Ács Sándor törvényszéki or-
vosszakértő véleményében elmondotta, 
hogy a véletlenen mult, hogy a szú-
rás uein okozott halálos sérülést. Olyan 
súlyos sebet ejtelt a bicska, hogy a 
makói kórházban valósággal bravúros 
műtétet hajtottak végre. A kés 
ugyanis behatolt a gyomorgödörbe és 

Megnyílt a vöröskeresztes 
ápolónői tanfolyam 

(A Délmagyarország munkatár-

sától) A Katolikus Nővédőben ked-
den délután 5 órai kezdettel tartót, 
ták megnyitó ünnepségét a csütör-
tökön, március 5-én kezdődő vörös-
keresztes önkéntes ápolónői tanfo-
lyamnak. A megnyitó "ünnepségen 
igon sokan megjelentek a város tár-
sadalmának vezető tagjai közül és 
résztvett azon a tanfolyam nagy-
számú hallgatónője. A megnyitó 
ünnepséget dr. CsiJaós-Nagy Jó-
zsefné vezette be. Beszédében lel-
kes és áldozatkész munkára hívta 
fel az öukéntes ápolónőket, akik a 
tanfolyamon résztvesznek, hogy az-
után teljesítsék a mai időkben rend-
kívül fontos és nemes hazafias kö-
telességüket. A megnyitó beszéd 
után dr. Vén Ferenc, a hadtest ve-
zető főtörzsorvosa tartott előadást. 
Vázolta az ápolónői működés rend-
kívül nagv fontosságát. Ismertette 
hallgatói előtt a háborús ápolónői 
működés egyes fázisait: a beteg 
útját ismeretlen álakon, országokon 
át addig a betegszobáig, ahol jóté-
kony kezek segítik majd vissza az 
életbe s adják vissza gondos ápo-
lással az egészségét. Előadása vé-
gén bejelentette, bogy az önkéntes 
ápolónői tanfolyam Csütörtökön 
kezdődik: négy héten keresztül 
minden nap délután 5 órától 7 óráig 
tartják meg az előadásokat. A tan-
folyam után a hallgatók gyakorlati 
kiképzésben részesülnek a szegedi 
klinikákon. A gyakorlati tanfolyam 
két hétig tart; utána a végzett ápo-
lónők vöröskeresztes kórházakban 
kapnak beosztást. 

• RJI ? 

S z e g e d i u t m u t a t ó 
A Somogyi-könyvtárban 4a na 

egyetemi könyvtárban vasárnap én 
ünnepnap kivételével könyvtArSzoé* 
gálát. 

A Városi Muzeum egés> évben 
nyitva. 

Szolgálafos gyógyszertárak: TA-
kács István Klauzál-tér 3, Just Frh 
gyes Petőfi Sándor-sugárut 59, Se.U 
ineczi Béla Somogvi-telep IX. u. 489, 
Török Márton Csongrádi-sugárut 14. 

Szinház és mozik műsora: Belvá-
rosi Mozi: A k e l e t i c sa t a , Kor-
zó Mozi: B e h a j t a n i t i l o s , Szé-
chenyi Mozi: T ó p a r t i l á t o m á s , 
Vérosi Színház szerdán; F i t i t v t-
r i t y , csütörtök délután: B o b h e is-
ceg, este: B o l d o g g á t e s z l e k . 
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Az nj telefonkönyv s/étosztásit 
Az 1942. évi vidéki betűrendes távbe-
szélő névsor megjelent s kiosztása 
megkezdődik. Tekintettel arra. hogv a 
postakézbesitők az elsejei forgalom 
miatt amúgy is igen meg vannak ter-
helve, ezért a távbeszélő névsorokat nz 
előfizetőknek most nem kézbesítik, ha-
nem csak az elismervényoket. Az elő-
fizetők a kapott elismervényt tintával 
[cégek cégszerűen) irják alá az elismer, 
vényt és a régi névsor beadása mel-
lett az uj névsort az I. számú porta-
4—12, délután 2—6 óráig ezen a héten 
hivatalban, földszint jobbra, délelőtt 
átvehetik. Akik ezen a héten a köny-
vet nem veszik át. azoknak az előfi-
zetőknek a névsort a jövő hét folya-
mán a kézbesítők kiviszik. Egyben az 
előfizetők tudomására hozza a posta, 
hogy az uj névsor boritéklapján a fon. 
tosabb közérdekű hívószámok fel van-
nak tüntetve. Ezeknek hívását a be-
-.zédszámláló nem számolja — kivéve 
a 08-ra történt tudakozódásokat és 
ébresztésbejelentéseket. A 08 hivása 
esetén a besz.ériszámláló az előfizetők 
lerbére egy beszélgetést felszámit. 

— Lengyel Géza halála. A régi 
Szeged egy ismert szeretetreméltó 
alakja tűnt el kedden az élők sorá-
ból. Fiatalos leplekkel iárta fárad-
hatatlanul c város ideáit és nyolc-
van éves szemével őrizte Újszeged 
virágait, rajongó természetszeretet-
tel. Keddre virradóra hirtelen szív-
roham ölte meg L e n g y e l Gézát. 
Még az nlolsó napon is a tél hó- és 
ködlepleit nézegette ablakából és 
álmokat szőtt az eljövendő tavasz-
ról, amely számára már nem telje-
sedhetett be és nem hozott gyógyu-
lást beteg szivére. Lengve! Géza a 
régi, háború előtti Szeged egyik 
nagv iparvállalatának, az egész or-
szágban jól ismert Lengyel Lőrinc-
buioráru cégnek volt lársulajdono-
sa. Agilis tevékenységet felett ki a 
volt cs. és kir. bútorgyár fejlesztése 
érdekében, amely elnyerte József fő-
herceg u j kamarai szállítója címet 
is. Évtizedeken át Szeged törvény-
hatosági bizottságában fejtett ki ér-
demes tevékenységet. A világháború 
után visszavonul üzemétől, amely-
nek változatos folyamába, régi kon-
zervatív szellemi gondolkozása nem 
ludott beilleszkedni. Mindig derűs 
nyugalommal és az öregedő kor 
bölcsességével nézte a ma tülekedő 
világát. Nem volt tudományos, kul-
turális előadás, hangverseny, amely-
ben mosolygó, derűs alakia fel ne 
tűnt volna. Nemes emberi egyéni-
séggel jótékonv életet élt, a gyer-
mekek istápolója volt, akik fájó 
szívvel fogják várni Géza bácsit, aki 
nem jön el löbbé hozzájuk a tava-
szi játszóterekre. Ncgy gyermeke, 
lestvérei, hozzátartozói, tisztelőinek 
széles köre gyászolja. Csütörtökön 
délután 3 órakor kisérik cl utolsó 
útjára a belvárosi temetőbe. Az en-
egsztelő szentmiseáldozatot csü-
törtökön délelőtt 10 órakor mutatják 
be a fogadalmi termálomban. 


