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»H rozoga , d ü l edező k ö z k ó r h á z r a m a m á r 
r á s e m lehet ismerni .11 

136 betag helyett 200-at tud befogadni a renovált közkórház. 

a folyosókról, agy, bogy a kórház egészségügyi 
szén pontokból teljesen megfelel a követeimé-
nyeknek. 

A városi közkórház renoválását, mint isme-
retes, Január hónapban kezd'ék meg. Azóla 
serényen folynak a teljes átalakítási munkálatok. 
Eddig 850 mtlliá koronái fordilottak a munká-
latokra, az összeg azonban egymilliárd koro-
nára fog emelkedni. A renoválás költségeinek 
kiutalása nem egyszerre történt, hanem a munka 
méretéhez képest a városi pénztár esetenkint 
utalta ki az összegeket. 

ScalUiy Sándor főszámvevő kedden délelőtt 
megtekintette a renoválási munkálatokat. A fő-
számvevő amint elmondotta, a tőzeg3, diledtző 
kizkórházrn ma már rá sem lehet ismerat. A 
hatalmas épület nemcsak külsőleg változott meg, 
hanem az éeület belső berendezései is. Átala-
kították a kórtermeket, a folyosókat, a konyhá-
kat, a fürdőszobákat. A nedves falak eltűntek 

A belső berendezéseket a népjóléti miniszter 
250 milliós adományából modernizálták, de még 
mindig mutatkoznak azért kisebb hiányok, ame-
lyeknek pótlása azonban folyamatban van. 4 
szeptembert orvoskongresszus napjárt a kiz-
kórház lettesen készea, modernül átalakítva 
várja a vldtkl is fővárosi orvosokat. Akkorra 
már a tervezett Boroas József-emlékmű is 
elkészül. 

Az u] átalakítási munkálotakkal a közkórház 
az eddigi 136 beteg helye t 200 ai ind befo-
gadni, amely tény nagyon fontos állomást Jelent 
a közkőrház fejlődésében. 
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Pal ics e lvesz tése u t á n k iép i t ik a kakasszék i 
gyógy fü rdő t . 

A kormány 100 ágyas szanatóriumot, a munkásbiztosltó kórházat épitKakai-
síékeo. 

Az országhatárok elvesztése aktuálissá tette 
as Alföld gyóiytarfalmu vizeinek kihasználását 
és — amint hírlik — illetékes lényesők na-
gyobb beruházásokat akarnak eszközölni a vi-
zek gyógyító erejének kihasználására. Rlegler 
professzor még békében vegyetemeife a három 
alföldi gyógytarfalmu viz alkotó réazeif és azo-
kat a következőképen állapította meg: 

Palics Gyopáros Kakasszék 
Cbfor 0320 0 120 0-521 
Kötött CO , 0530 0 543 1 870 
Nátrium 0501 0'619 2*143 

Ríegler professzor megállapitotia, hogy a 
kakas szili viz a legnagyobb gyógyhatású 0 
ctuz és köszvény, valamint a cimtaberkulozis 
gyógyítására. Szakértői véleményéi illetékes té-
nyezők elé terjesztene, de mégis a pailesl fürdő 
épüli ki és teljesen elhanyagolták a kakasszéki 
viz kihasználását. 

Amikor Trianon elszakitotla Palicsot, rátere-
lődött a figyelem a kakasszéki vii gyógyító 
erejére és a népjóléti minisztérium megbízásá-

ból ismét vizsgálat nld vették a ti vizil. Az 
ujabb vizsgálat eldöntötte Kskasszék sorsát. A 
viz kitűnő gyógyító hatású és a nipjóliti mi-
nisztérium irtesitette a fürdő vezetőségéi, bogy 
a tavasszal százágyas szasatóriamot épít fel 
Kakasszéken és ebben a szanatóriumban csont-
tuberkulózisban szenvedő betegekel helyez el. 

A kakasszéki fürdő kiépülése Szegedet kö-
felebbről érinti, mert Sieged as elveszett 
Kamaráserdö ős Pálicsfürdö helyeit kirándnlé-
helyet kap, ahol reumás betegek is gyógyulást 
találnak. 

Riegter professzor a viz győgyhatását még 
nők részére is megállapította es a fürdőt ma 
nagyon sok nő keresi fel, akik mind a viz ki-
tűnő gyógyító hatásáról emlékeznek meg. A 
kakasszéki fürdő fejlődése a népjóléti minisz-
ter intézkedésével megindult. A munkdsbtzto-
sitá pénztár kii házat akar felépíteni a fürdőn, 
magánosok villákat építenek és egy-két év alatt 
a Vásárhely melletti fürdő bizonyára a gyógyu-
lást keresők legkeresettebb helye lesz. 

Egy a s s zony á l l í tó lag megnevez te 
Tisza I s tván igaz i gyi lkosai t . 

Szenzációs bejelantés a rendőrségen. 

Budsptsi, aufuszius 17. Az egvik budapesti 
estilap szenziciós cikket közöl a Tisza-gyilkos-
ság ügyéről. Néhány nappal ezelőtt — Jelenti --
szenzációs fordulat állott be ebben az ügyben. 
Endrei Rezső budapesti ügyvédet a lakásán 
egy ismeretlen hölgy kereste fel, aki közölte 
vele, bogy pozitív adatokkal tud szolgálni a 
gyilkosságra vonaikozilag. 

Endrei Rezső ügyvéd felkereste Polányi Ala-
dár főűgyészhelyetteit, aki öt Szrubián Dezső 
rendörlőtanácsoshoz uiasitotla, aki annak ide-
ién a Tisza-gyilkosságban a nyomozást vezette. 
Szrubián előtt az ismeretlen asszony részletes 
vallomást tett. Mlndsnt elmondott, amit a gyil-
kosságról tudott is psnios elmekkel is szolgált. 
Endrei Rezső ezután felkereste Gartner Marcell 

és Slankovszky Tibor védőjét, dr. Főldvdry 
Bélát. Augusztus tizenharmadikán az ismeretlen 
asszony vallomását Földváry Béla irodájában is 
Jegyzőkönyvbe vették, melyet két tanú is aláirt, 
A Jegyzőkönyv két emberről szól, akik annak-
idején X uccában Y számu házban egy asszony 
nál laktak albérletben. 

Az illetők a forradalom kitörésekor tibbszőr 
dicsekedtek lakásadójuknak, hogy ők gyilkolták 
meg Tisza litvánt. Az asszony még két másik 
asszonyt is megnevezeil, akik elotl a fiatal-
emberek azintén kijelentették, hogy riszik volt 
a gyilkosságban. Dr. Főldfáry az asszony val-
lomása alapján a pir újrafelvételét kirí és 
javasolja, hogy indítsanak uj nyomozást, áe 
teljessn uj nyomozd kizegekkel. 

Egy notórius tolvaj őrülési jelenetet játszott le 
a rendőrségi fogdában. 

Leszaggatta ruháit. — Kényszerzubbonnyal fékezték meg a szimulánst. 
A városház Feketesas-uccai oldalán kedden dél-

előtt nagy tömeg csoportosult, a járókelőket a 
rendőrségi cellák felöl feltörő hangos kiáltozások 
állították meg. A zűrzavaros kiáltozások után min-
denki azt hitte, hogy egy fogoly megőrült a fog-
dában. A hangos jelenetet az egyik átutazóban 
lévő rab rendezte, aki már pár napja a szegedi 
rendőrség vendége. Zágonyi Sándor huszonhét-
éves vásárhelyi lakost a pesti rendőrség több 
bűncselekmény miatt örökre kitiltotta Budapestről. 
Alig pár napja hozták le Szegedre, hogy innen 
Vásárhelyre vigyék, Erre az időre négy másik rab-

társával együtt egy közös cellába tették, ahol 
ugylátszik nagyon unta a környezetét, mert egy-
szer csak azt kérdezte társaitól, hogy mikor fogják 
már őt továbbvinni. A többiek, mint járatos céh-
beliek, azt válaszolták, hogy bizony beletelik még 
egy pár nap. 

Zágonyinak ugy látszik nem volt inyére a vá-
lasz, mert néhány perc múlva önérzetesen kijelen-
tette, hogy akkor majd ő maga fog gondoskoáni, 
hogy kikerüljön a cellából. 

— Már Pesten is sikerült igy egypárszor kijut-
nom — mondotta. Azzal hozzákezdett a komédia 

előkészületeihez. Valahonnan egy kis üvegdarab-
hoz jutott, amelyet elővéve, a karjatt több helyen 
véresre karcolta. Ezután elővett egy klscsomó do-
hányt, amelyet mQlábában rejtett ei és azt most a 
cipöbélése alá dugta. Amikor ezzel is készen volt, 
tépni kezdte magáról ruháját, majd a foszlányo-
kat nyakaköré csavarva kiáltozni kezáett: 

— Ez az én nyaksálami Repülőgépen megyünk 
Manctkám ... Pezsgőt ts iszunk, csuhaj! Te is 
jössz velünk ám Jóska ... Segítség, rablók, gyil-
kosok l 

A nagy orditozásra a fogolyőr is figyelmes lett, 
aki azonnal jelentette a parancsnoknak. Nagy 
felügyelő-helyettes, a fogda parancsnoka azonnal 
lesietett a cellába, ahonnan a kiáltozás hallható 
volt. Amint kinyitották a cella ajtaját, ott állt a 
szoba közepén Zágonyi Sándor, aki még a pa-
rancsnok belépése után is folytatta az őrjöngést. 
Nagy parancsnok azonnal észrevette, hogy csak 
közönséges szimulánssal áll szemben, rászólt tehát 
erélyesen, hogy rögtön hagyja abba a komédiát, 
mert ellenkező esetben kényszerzubbonyt fog rá-
huzafni. Zágonyi azonban nem ügyelt a figyel-
meztető szóra, amikor végre is látták, hogy itt 
minden szó kárbaveszett, kényszerzubbonyt húztak 
a szimuláló őrültre. Ekkor végre lecsendesedett. 
Kőiben értesítették a kerületi tiszti orvost és dr. 
Mogán Béla lesietve a cellába, csakhamar meg-
állapitotia, hogy Zágonyi tényleg csak szimulált 
Rabtársait kihallgatva, azok is megerősítették a 
tiszti orvos megállapítását, mivel a bűnös igy akart 
a sokkal jobb rabkórházba kerülni. Mivel a szi-
muláns teljesen letépte testéről a ruháit, a rendőr-
ség intézkedett, hogy kerítsenek egy öltöny ruhát 
részére, amelyben tovább lehet szállítani Vásár-
helyre. Közben a kíváncsi közönség közül annyian 
összegyűltek a városháza előtt, hogy rendörökkel 
kelleti őket szétoszlatni. 

Ötven embert tartóztattak le 
Mexikóban. 

Mexikó, augusztus 17. A rendőrség hivatalos 
jelentése szerint a mixikói kerületben letartóz-
tatlak 50 embert, mert az a gyanú merült f i i 
ellenük, bogy réazesei annak a katonai össze-
esküvésnek, amelynek célja az volt, hogy 
augusztus 15-én nagyobbszabásu felkelést ké-
ssisenak elő a kormány egyházpolitikája ellen. 

A szerb községi választások 
eredménye. 

Zágráb, augusztus 17. A vasárnap megtartott 
községi választások eredménye Oneibiában és 
Montenegróban a hivatalos megállapítás szerint 
a következő: A radikális párt 1415 községben, 
as ellenzék pedig 539 községben kapott több-
séget. Az ellenzéki községek közül 439 község-
ben a demokraták győztek, A még hiányzé 
eredmények a választási arányszámban már nem 
idézhetnek elő változást. 

Bálint tanárt Kolozsvárra hivták 
a beteg belügyminiszterhez. 
Budapssl, augusztus 17. Ma reggel Kolozs-

várról az az aggodalmat keltő hir érkezeit, 
hogy Rakovszky Iván belügyminiszter állapotá-
ban komplikáció állott be. Ugyanis tegnap este 
a kolozsvári orvosi megállapítás szerint a bel-
ügyminiszter jobb lábán Ironbózis keletkezett, 
ami as ilyen betegségeknél gyakran ad okot 
aggodalomra. Steiner kolozsvári orvos, aki a 
belügyminiszteren a műtétet végrehajtotta, nyom-
ban consiiiumot hívott egybe és megállapítot-
ták, hogy a belügyminiszter állapota komoly, 
de aggoáalowa nincs ok. Tegnap esle a beteg 
belügyminiszter családja telefonon felhívta Bálint 
Rezső egyetemi tanárt, akit arra kértek, hogy 
azonnal utazzék Kolozsvárra a belügyminiszter 
betegágyához. Bálint tanár ma reggel a gyors-
vonattal elutazott Kolozsvárra. 

{Budapesti tudósttink lelejonjeleniiss.) A késő 
esti órákban Kolozsvárról érkezett Jelentések 
szerint Rakovszky Irán belügyminiszter állapo-
tában javulás állott bt. Az orvosok szerint a 
miniszter tul van az ilelvestilysn. 


