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J-.I g a s t ü a és asz orvos 
Hogyan órvereztélc el a gazda 65 t>old földjét — Különös 
safióper a vásárhelyi orvos Jctílönös Kölcsöne Körül — Váltó-
aláírás a betegágyon — Részletes bizonyítást rendelt el 

a szegedi törvényszék 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szath-
máry Tihamér nyugalmazott főispán, felsőházi 
tag ,a „Vásárhelyi Friss Újság" szerkesztője ke-
rült szerdán vádlottként a szegedi törvényszék 
WW-tanács a elé, Szathmáry Tihamér a mult 
év őszén ciltket irt ezzel a címmel: „600 pengő 
orvosi munkadíj, ráadásul 65 hold föld és egy 
vándorbot". A cikkben megiirta, hogy az egyik is-
mert vásárhelyi gyakorlóorvos egyik gazdag be-
tegét rávette, hogy 4150 dollárt adjon neki köl-
csön egy üzleti vállalkozáshoz. A 4150 dollár el-
veszett, a páciensnek erre a kölcsönre ráment 
a 65 hold földje és most öreg korára vándorbo-
tot vehet kezébe. Ismertette a cikkben, hogy az 
orvos sitrandvállalkozásba kezdett a pénzzel, bár 
-magánvagyona igen kevés volt. Cikkét azzal fe-
jezte be. hogy tudomása szerint létezik ügyész-
ség és Orvosszövetség. Cikkében sem a gizda-
beteget, sem az orvost nem nevezte meg, dr. 
Toronyi Sándor orvos azonban magára ismert 
és sajtó utján elkövetett rágalmazás vétsége 
címén feljelentette Szathmáry Tihamért. 

A törvényszék már egyizben tartott főtárgya-
lás* az érdekes ügyben. A vádlott ekkor elis-
merte, hogy a cikket ő irta, kijelentette, hogy a 
cikk adatainak valódiságáról előzőleg meggyő-
ződött, felhívta azokat a bankokat, amelyek a 
kölcsönt folyósították és amikor azokkal is be-
szélt, csak akkor irta meg a cikket közérdekből. 
Közérdekűnek látta, hogy egy orvos a betegét 
ne vegye igénybe kölcsönök céljából és főleg 
— mint ebben az esetben is — ne tegye tönkre 
anyagilag. 

Előadta, hogy a cikk megírása előtt felkereste 
őt Bodrogi Mihály vásárhelyi gazdálkodó, aki 
elpamaszoíta Tornyai orvossal történt esetét. 
Az orvos kezolte Bodrogit, közben megkérte ar-
ra, hogy többrendbeli váltót irjon neki alá. Az 
orvos azonban sem a tőkét, sem a kamatokat 
nem fizette, a kölcsön vége az lett, hogy elárve-
rezték 65 hold földjét. 

A biróság elrendelte a valódiság bizonyítását. 
Szerdán délelőtt kihallgatták a vásárhelyi pénz-
intézetek vezetőit, akik a kölcsönök folyósításá-
ról vallottak. Az egyik Igazgató az elnök kérdé-
sére azt vallotta, hogy az orvosban semmi kész-
séget nem tapasztalt a kölcsön rendezésére. Két 
esztendeig vártak, de amikor még mindig n&m 
rendezte a? ügyet, elárverezték Bodrogi Mihály 
65 hold földjét. 

Ezután került sor Bodrogi Mihály és felesé-
ge drámai vallomására. Az öreg gazdálkodó el-
mondotta, hogy súlyos beteg volt 1926-ban. Ak-
kor került oda dr. Toronyi Sándor, akit felkere-
sett, hogy gyomorfekélyét kezeltesse. 

— Néhány hónapi kezelés után 600 pengő ho-
noráriumot fizettem neki, — mondotta. Ezután 
arra kérte, hogy legyek kezese 4150 dollár ere-
jéig. Biztatott, hogy ne féljek — folytatta meg-
rendülten vallomását az öreg gazdálkodó —, 
majd ő kifizet mindent a strand jövedelméből. 
De elfogyott kérem a 65 hold föld és ő nem 
rendezte a kölcsön ügyét. 

— Most miből él? — kérdezte az elnök Bod-
rogitól. 

— Az én számomra már csak a kötél maradt 
vissza, — válaszolta. 

— Nem szabad ilyenekre gondolni — intette az 
elnök. 

Bodrogi elmondotta ezután, hogy nem is 
tudja: imikéDen történt az egész kölcsönügylet: 
olyan beteg volt, hogy azt sem tudta, mit csinál. 
Az operáció után nyolc napig eszméletlen volt, 
a második váltóalálrás pedig ebben az időben 
törtémt. Az orvos felkereste őt a kórházi beteg-
szobában. ott kérte, hogy Írja alá. Felesége még 
rá is szólt az orvosra, hogy ne bántsa ot, lát-
hatja, hogy nagyon beteg. Az orvos azonban azt 
felelte, hogy nagyon kell neki a pénz, akárhogy 
is, csak irja alá. Elismerte Bodrogi az elnök 
kérdésére, hogy az operáció előtt is aláirt 3000 
pengős váltót az orvosnak. Tudta, hogy az or-
vos rendelője jól megy, azt is tudta, hogy valami 
kevés magánvagyona ís volt. Az orvos azután 
hitegette a fizetéssel. Dr. Toronyi csak első 
évben fizette a kamatokat, később már ezt s^rn 
tette meg. A dollárkölosön elfogyása után ujabb 
2000 pengőt irt alá az orvosnak. 

— Hát ekkor már látta, hogy míképen visel-
kedik az orvos, miért irt alá ujabb váltót? — 
kérdezte az elnök. 

— Azt mondotta, hogy ezt még fel kell venni, 
Lftüböl az* összegből Jkttkatézaa. a, dolaat.. Hia nem 

vesszük fel a 2000 pengőt, elárvereznek. En 
ezt nem akartam, aláirtam hát a váltót, csak-
hogy elkerüljem az>t a helyzetet, amibe később 
mégis belekerültem. A kamatokat később már 
nem tudtam fizetni, ő se fizette, ezek után elár-
verezték 65 hold földemet. 

— Többször akartam eladni a földemből, ak-
kor, amikor még 1500 pengőt kaphattam volna 
holdjáért, de ő nem engedte. Pedig így kimász-
hattam volna a csávából. Az aláírások után azt 
mondotta, hogy ezután ingyen kezel engem is, a 
feleségemet is, ez volt az egész, amit cserébe 
ígért. Neki kifizettem 600 pengő orvosi munkadi-
ját, a közkórház főorvosa pedig 700 pengőért 
operált meg. 

Előadta ezután Bodrogi Mihály, hogy ő sokáig 
ugy tudta, hogy a strand az orvosé. A lapokban 
egy darabig igy is volt hirdetve a strand, csak 
később tudta meg, hogy a strand nem is az or-

vosé. 
Bodrogi vallomása alatt izgatott hangulat ural-

kodott a teremben. A jelenlevő dr Toronyi Sán-
dor több kérdést tett fel a tanúhoz. Az orvos 
képviselője ellenezte az öreg gazdálkodó meg-
esketését. 

Kihallgatták ezután Bodrogi Mihálynét. Az 
asszony előadta, hogy a váltót a férje igen szo-
rult helyzetben irta alá: nagyon beteg volt, de 
nemcsak az ura, hanem ő is. Kijelentette az 
asszony, hogy őket a váltó aláírásakor bizonyos 
foka háládat is vezette az orvos iránt. Az utol-
só 2000 pengőt azzal vétette fel, hogyha nem ve-
szik fel a pénzt, elárverezik a földeket. Az ope-
ráció utáni napon kereste fel Bodrogit a kór-
házban. Figyelmeztette az orvost, hogy férje 
nincs is eszméleténél, ne bántsa. Az orvos azon-
ban azt felelte, hogy akárhogy is. karmolja alá 
a nevét. 

Az orvos jogi képviselője Bodroginé megeske-
tését is ellenezte, a bíróság azonban mindket-
tőjüket megeskette. 

Az orvos ezután ellenbizonyítást ajánlott fel 
arra nézve, hogy nem fosztotta ki Bodrogiékat, 
Bodrogiék annyira szerették, hogy örökbe akar-
ták fogadni. A bíróság a felajámlott bizonyítás-
nak helyt adott és a főtárgyalást elnapolta. 

Hirete 
Megalakul! 

a Méra Ferenc Emlékbizottság 
Móra Ferenc olvasói, barátai, hivei és tiszte-

lői Móra Ferenc Emlékbizottság-ot alakítottak. 
Az emlékbizottság feladatául azt szánták, hogy 
a magyar társadalom kegyeletes áldozatkészsé-
ge segítségével méltó emléket állítson az el-
hunyt nagy irónak, az országos gyűjtést kezde-
ményezze és irányítsa, azután megtegye javas-
latát az emlékmű felállítására, — de az is fel-
adata a bizottságnak, hogy Móra Ferenc életé-
hez és alkotásainak minden emlékét össze-
gyűjtve, megmentse az elkallódóstól és általá-
ban betöltse azt a feladatot, amit Móra Ferenc 
el nem muló emlékének hűséges szolgálata je-
löl ki. 

A bizottság budapesti tagjai: dr. C z a k ó Ele-
mér, dr. F e 1 e k y Géza, dr. H e g e d ű s Ló-
ránt és dr. L é g r á d v Ottó — szegedi tagjai 
pedig: dr. D e 11 r e János, K i s s Ferenc, dr. 
L ő w Immánuel, dr. P á 1 f y József, dr. Cs. S e-
b e s t y é n Károly, dr. S í k Sándor, dr. Sza-
l a y József, dr. S z e k e r k e Lajos, Sz. Szi-
ge t h y Vilmos, dr. T o n e 11 i Sándor, vala-
mint á szegedi napilapok szerkesztőségeinek 
egy-egy kiküldötte. 

A Móra Ferenc Emlékbizottság már meg-
kezdte működését és már ezalkalommal felkér 
mindenkit, aki birtokában Móra Ferenc relik-
via van, hogy azt á berendezendő Móra Ferenc-
szoba anyaga számára átengedni és a bizottság 
címére a szegedi városi muzeumba beküldeni 
szíveskedjék. 

— Előadás az adóügyi rendtartásról. Érdekes 
előadást tartott szerdán este a Felsőipariskolát 
Végzettek Egyesülete rendezéseben dr. H a -
b e r m a n n Gusztáv ügyvéd. „Adóügvi rend-
tartás" cimmel ismertette a közadók kezelésé-
ről szóló hivatalos összeállítás fontosabb ren-
delkezéseit és az idevonatkozó közigazgatási 
bírói gyakorlatot. Rátért az «»adóbevallások és 
fellebbezések helyes kiállításának és felszerelé-
sének ismertetésere; rámutatott arra, hogy az 
adókivetési el járás keretében is helye van a fél 
meghallgatásának, tanú, szakértő okirati és 
könyvekkel való bizonyításnak. Előadását az-
zal végezte, hogy az adózók részéről a kivetés 
lelkiismeretes előkészítése, a pénzügyi hatósá-
gok részéről pedig a méltányos és előzékeny 
eljárás van hivatva a közönség és kincstár 
együttműködését elősegíteni. C sfu r i k János 
egyesületi elnök mondott köszönetet a tapssal 
fogadott előadásért. 

— B á r á n y i főispán csütörtökön Budapest-
re utazik. Bárányi Tibor főispán csütörtökön 
este Budapestre utazik és szombaton tér vissza 
Szegedre. A főispán hivatalos ügyeket Intéz 
Budapesten. 

— A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. A 
Dugonics-Társaság vasárnap délután 4 órai kez-
dettel a városháza közgyűlési termében felolva-
só ülést tart a követkeeő sorrenddel: Szalay 
József: Elnöki megnyitó, Kutasi Ödön: Homoki; 
töiténeték, Kóró Imre: Uj Dőzsa György (no-
vella), Hegyi István: Viharban (elbeszélés), Ne-
merkényi János: Gyenge Pataki István (elbeszé-
lés), Berezeli A. Károly: A halhatatlanok (me-
se); Móra Ferenc hátrahagyott elbeszélése: 
Göröngykeresés. 

— Tanyaiak kirándulása Budapestre. Vasár-< 
nap — mint jelentettük — filléres gyors indul 
Szegedről Budapestre a mezőgazdasági kiállí-
tással kapcsolatban. Dr. Pávó Ferenc tb. ta-
nácsnok mozgalmat indított a szegedi tanyákon, 
hogy összetoborozzon egy nagyobb társaságot 
a tanyai gazdák köréből. Pávának az a terve, 
hogy a gazdáknak, akik között a legtöbb még 
sosa sem volt az ország fővároséban, megmu-
tassa a mezőgazdasági kiállításon kivill Buda-
pest nevezetességeit is. Az érdeklődés igen nagy. 
már eddie is számos tanyai gazda jelentkezette 

— A Délmagyarország novellapályázat«. A 
Délmagyarország néhány héttel ezelőtt novella-
pályázatot hirdetett. A pályázat széles körben 
nagy érdeklődést keltett és a kihirdetés óla, 
egyre érkeznek a jeligés pályamunkák. A pá-! 
lyazati határidő május elsején jár le. A beérke-
zett munkákat a határidő után kezdjük kö-
zölni. A közönség szavazással dönt a 100 pengős 
első dij, az 50 pengős második és a 25 pengős 
harmadik dij odaítéléséről. 

— Előadás az Orvosszövetségben. A szegedé 
Orvosszövetségben tegnap este dr. L á c z a y -
S z a b ó Kálmán ezredorvos tartott nagyszámú 
orvos jelenlétében érdekes és tanulságos elő-
adást á gáztámadásról és gázvédelemről, ame-
lyekkel a jövő háborújában — sajnos — föl-
tétlenül számolni kell. Kifejtette a védekezés 
mód jait, amelyeknek már a városok és lakások 
építésében ís kifejezésre kellene jutniok. A leg-
szélesebb körben intézményesen ki kellene ok-
tatni a lakosságot, amint az ma már a leg-
több országban, még Romániában is, megtörté-
nik ugy a különböző gázok természetéről, mint 
az azok elleni védekezésről. A felvilágosítást 
országosan, hatóságilag, intézményesen kellene 
megoldani és megszervezni mindama eszközö-
ket, amelyek a légtámadás elhárítására szük-
ségesek 
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HEZOLITE-RAPID 
g y o r s - b o r o t v a k r é m m e l 
teljesen á r t a l m a t l a n , t ö k é l e t e s készítmény 

Készíti: Dr. Holczer István vegyészeti laboratóriuma, BüdOpeSt, TerÉI k$ ra l S. SZ. 
Ingyen mintát készséggel küld a laboratórium. Szegeden beszerezhető. 

Vaída Imre és Társa, Mannheim és Szűcs drogériákban 
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