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Kakuszi IV. flntal holttestét 
a szerencsétlenség színhelyén szerdán délután 

felvetette a Tisza 
0 Tiszából kifogott holttestek órákig hevernek a parton a hullaszállító kocsi késedelmeske-

dése miatt 
(A Délmagyarország munkatársától.') Meg-

írtuk, hogy Kakuszi IV. Antal, az SzTK is-

mert jobbszélső csatára hétfőn a Tiszába ful-

ladt A szerencsétlenség után a holttest keresé-

sére indultak, de nem sikerült megtalálni . 

Szerdán délelőtt a viz felvetette Kakuszi An-

tal holttestét, még pedig ma jdnem ugyanazon 

a helyen, ahol a szerencsétlenség történt. A 

holttestet a partra húzták és értesítették a 

hullaszállító kocsit, amely 

csaknem három órás késéssel 
érkezeit meg. 

A hullaszáll itás terén a legnagyobb ano-

máliák történnek az utóbbi időben. H a ki-

fognak a Tiszából egy holttestet, legkevesebb 

másfél órát kell vá rn i a hullaszál l í tó kocsira. 

Igy történt ez eddig még minden esetben és 

hiába panaszkodott a közönség, semmiféle in-

tézkedés nem történt. A rendőrség nem egy-

izben rátelefonált a fertőtlenítő intézetre, de 

ennek sem volt semmi foganatja. A közúti 

hidról leugrott Szekeres Imre holttestét pél-

dául éjjel 12 órakor fogták ki. A hullakocsi 

még ha jna l i négy órakor sem érkezett meg. 

A vasárnap kifogott hul la, amely több hétig 

volt a vizben, ugyancsak két óra hosszat fe-

küdt a parton 

és bűzével megfertőzte az egész 
környéket. 

Attól eltekintve, hogy a letakaratlanul fekvó 

holttestek nem nyú j tanak va lami esztétikus 

látványt, az egészségre is roppant veszélyesek. 

Általában elmondható, hogy a tiszai balese-

tekkel kapcsolatban ál ló intézmények nem ál-, 

lanak feladatuk magaslatán. Számtalanszor 

megtörtént, hogy 

a yizbefalt ugyanazon a helyen 
került elő, ahol a szerencsétlen-

ség történt. 

Ha azok, akik a mentést intézik, csáklyákkal , 

vagy egyéb szerszámaikkal hosszabb ideig 

alaposabban kutatnák át a Tiszát, a legtöbb 

esetben azonnal r ábukkannának a vizbefultra. 

És ha m á r nem is élve, de holtan kifog-

hatnák és megszabadíthatnák a közönséget 

a hullaszáll itás terén előforduló anomáliák-

tól. (A szegedi s trandoknak. az utóbbi idők-

ben rettegett h í rük kezd lenni. Mindenfelé 

kellemetlen szagot lehet érezni, amely való-

sággal elriasztja és beteggé teszi a publ ikumot . 

Szeged egyik nagyon látogatott s trandjának 

látogatottsága az utóbbi napokban éppen az 

átható szag miatt erősen megcsappant.) 

Mindezek a dolgok dr. Pálfy József polgár-

mesterhelyettes fülébe is eljutottak. A polgár-

mesterhelyettes most rendkívül szigorú hangú 

rendeletet adott ki, hogy véget vessen ennek a 

túrhetetlen ál lapotnak. Felhivta a városi tiszti 

főorvost, hogy vizsgálja ki, miért kell két, 

sokszor három óráig várn i a hullaszáll ító ko-

csira. A polgármesterhelyettcs felszólította a 

város közegészségügyi hatóságát, hogy a jö-

vőben nagy figyelmet szenteljen ennek a do-

lognak és vessen véget a közönség egészségét 

veszélyeztető és megbotránkoztató eseteknek. 

A Leszámítoló Bank rablóit 
jogerősen 2-2 évi fegyházra ítélték 

Végleg lezárultak a Czlnóber-ügy aktái 

Budapest, julius 23. A budapesti törvényszék 
Kilb-tanácsa szerdán tárgyalta le a Czinóber— 
Kovács-féle bankrablás ügyét. Kovács Jánost és 
Czinóber Józsefet rablás bűntettével vádolta az 
ügyész. A vádirat ismertetése után az elnök Ko-
vács János kihallgatását kezdte meg. Még mi-
előtt az első kérdést fellehette volna Kilb elnök, 
felállott Czinóber védője, dr. Szentpétery Gyula 
és indítványozta, hogy a törvényszék rendelje el 
Czinóber elmebeli alapodnak megvizsgálását. 

— Gyanú merült fel arra vonatkozólag, hogy 
Czinóber József valamiféle agybetegségben szen-
ved. A budapesti közkórházak által kiállított bi-
zonyítványok szerint a Szent István-kórházba fel-
vették és itt megállapították rajta a paralizis bi-
zonyos fajtáját. 

Ezenldvül azt is előadja a védő, hogy Czinó-
ber József más sulys betegségeken is keresztül^ 
esett, tüdőbetegségben, különböző idegbe! egségben 
szenvedett és sorvadási tünetek is mutatkoztak 
rajta. Ezért kéri az orvosszakértői szemle elren-
delését. 

Kovács János védője, dr. Baumfeld Lajos szin-
tén kJ éri Kovács elmeállapotának megvizsgálását 
a tekintetben, hogy Kovács Czinóber szuggesztív 
befolyása alatt állott. Előadja, hogy Kovács gyer-
mekkorában súlyos sarlachon esett keresztül és 
ezidőtől fogva bizonyos mértékig süket és vak. 

Auer György királyi ügyész mindkét védői indít-
vány elutasítását kéri és a főtárgyalás megtartását 
indítványozza. 

Az elnök ezután elmondatja Kováccsal a bank-
rablás részletes történetét. Kovács beismerő val-
l á s t tesz. Részletesen elmondja, hogyan szü-
letett m e g a rablás terve, hogyan készültek fel rá 
Lzinóberrel és hogyan hajtották végre azt. 

— Május 20-án este találkoztam Czinóberrel és 
Megbeszéltük, hogy másnap elkövetem a rablást. 
Kilenc óra előtt öt perccel felmentem a bankba 
e s elbújtam az illemhelyen. Körülbelül tiz perc 
®u 'va jött Czinóber és azt mondta, hogy még 
nem lehet. Félóra múlva ismét jött és ekkor azt 
Mondta, hogy most már lehet. 

— Maga ekkor felhúzott egy cérnakeztyüt? — 
kérdezi az elnök. 

— Igen, a szobában húztam fel. Elöl ment Czi-
nóber én pedig utána. Czinóber feltett kezekkel 
ment be, én pedig mögötte a revolverrel. Azt mon-
dottam, mikor beléptem a szobába, hogy: Fel a 
kezekkelt A pénztáros háttal volt fordulva, ke-
zében volt' egy csomó pénz és azt ijedtében le-
ejtette a földre. Czinóberre is rászegeztem a pisz-
tolyt, nehogy észrevegye a pénztáros, hogy össze 
vagyunk beszélve. 

— Ugy-e a pisztoly meg volt töltve arra az 
esetre, ha kiabálna^ rálőjjön a pénztárosra? — 
kérdezi az elnök. 

— Nem is lehetett volna vele lőni, mert nem 
volt felhúzva. Ha a pénztáros kiabált volna, ak-# 

kor kiugrottam volna az ablakon. Különben is 
olyan állapotban voltam, hogy magam sem tud-
tam, mit csinálok. Ezután a szekrénybe zártam 
mindkettőjüket, kimásztam az ablakon keresztül 
a vasrácson. 

Ezután elmondja, hogy beült egy autóba, előbb 
a nyugati pályaudvarra, majd a keletihez hajta-
tott, ott kiszállt és egy másik autóval folytatta 
útját a Szent István-kórházhoz. Ve:t magának egy 
ruhát 150 pengőért, édesanyjának 300 pengőt adott 
azzal, hogy a külügyminisztériumban alkalmazták. 

— Éppen ilyen emberekre van ott szükség, — 
jegyzi meg az elnök. 

— A pénzt azután a padláson rejtettem el. 

Közben megkérdezik dr. Bakody Aurél elmeor-
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vosi szakértőt, aki az elnök kérdésére elmondja, 
hogy a becsatolt iratokból nem lehet megállapí-
tani az elmezavarodottság tünetét. Kéri, hogy az 
elnök vezettesse fel a vádlottakat szobájába, ahol 
alaposabb vizsgálatnak akarja őket alávetni. Az 
elnök ezt elrendeli és a tárgyalást felfüggeszti. 

A tárgyalás megnyitása után Bakody professzor 
előterjeszti szakvéleményét, amely szerint Czinó-
ber semmiféle elme-, vagy idegbet gscgb n nem 
Szenvedj csupán degenerá't és bizonyos mértékig 
befolyásolja akaratelhatározási képességét. 

Czinóber József ugyan ugy mondja el a rabló-
merénylet történetét, mint Kovács. Csupán ahoz 
ragaszkodik, hogy a bankrablást közösen eszel-
ték ki és a szembesítés során Kovács szemébe 
mondja, hogy már karácsonykor elhatározták a 
rablást. 

— A pénzre a tudőbajom kezeltetésére volt 
szükség, — mondja Czinóber. 

Elnök: Jól néznénk ki, h a minden tüdőbajos 
ember bankrablást követne ed! 

Az elnök ezzel be is fejezi Czinóber kihallga-
tását, amely után a tanuk kihallgatására kerül a 
sor, majd a pörbeszédek következtek. 

Rövid tanácskozás után a biróság kihirdette 
ítéletét, amelyben ragy Cztoóberl, mint Kovácsot 
bűnösnek mondja ki rablás bünte tében és ezért 
mindkét őjüket a rendkívüli enyhítő körülmények-
re való tekintettel kéi-kéíévi fegyházbüntetésre 
itéli. Az Ítélet kiszabásánál a biróság enyhítő kö-
rülményként mérlegelte a vádlottak fiatal korát és 
azt, hogy mindketten degeneráltak. Súlyosbító kö-
rülménynek vette Czinóberaél, hogy ő eszelte ki 
a rablást. A kitöltött büntetésből Kovácsnak egy 
hónap és tizenöt napot, Czinóbernek egy hónap 
és tiz napot vett kitöltöttnek a bíróság. 

— Megnyugszanak az ítéletben? — fordult a vád-
lottakhoz az elnök. A védők unszolják a vádlot-
takat, hogy nyugodjanak meg a feltűnően enyhe 
ítéletben, de Czinóber és Kovács arcán is látható 
őröm tükröződik, amikor egymásután kijelentik, 
hogy az ítéletben megnyugszanak. 

Auer György ügyész hasonló kijelentést tesz, 
mire a tanácselnök enunciálja, hogy az Ítélet Jog-
erős. 

Dabasi Halász Lafos — 
koronaügyész 

Budapest, ju l ius 23. A kormányzó az ígaz-

ságügyminiszter előterjesztésére dr . Dabasi 

Halász Lajos budapesti királyi főügyészt ko-

ronaügyésszé nevezte ki. 

Calmelfe professzor előadása 
Páris, ju l ius 23. Calmette egyetemi tanár a 

Párisban ülésező mikrobiológiai kongresszu-

son előadást tartott a B. C. G. bacil lusokkal 

való tuberkulózis elleni védekezésről. Calmette 

csak röviden célzott a lübecki esetekre, mint-

hogy ezeket m á r tisztázták. Szerinte, miu tán 

az eljárás teljesen ártalmatlannak bizonyult, 

semmi okot nem lát arra, hogy a szérummal 

be ne oltsanak bármely gyermeket 

Fizetésemelést kapnak 
az angol miniszterek 

London, ju l ius 23. A miniszteri fizetések 

rendezésének tanulmányozására kiküldött bi-

zottság jóváhagyta az 1920-ban összehívott bi-

zottság javaslatát, amely szerint a minisz-

terelnök évi fizetését 5 ezer fontról 8 ezerre, a 

többi miniszterek fizetését pedig ugyani lyen 

arányban emelik' fel. 


