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di florífera — gyanús eseteket is be kell jelenteni. 
A keri'íses esetek csak gyanús esetek voltak, de 
nem bizonyullak tényleg difteriának s ezért nem 
jelenlétié azokat. 

A részletes kihallgatás után általánosságban 
való nyilatkozattételre hívta fel Lukács járásbfró 
az orvost. Megindultságtól remegő hangon mondja 
el erre Rottenstein Antal, hogy 6 1920 óta műkö-
dik Makón, J9?3-/d/ 193?-ig a kórháznak díjtalan 
kontíliárusa volt, mint gyermekorvos. Amikor a 
feljelentő (lera József gyermekorvos Makón meg-
kezdte működését, 1928-tól kezdődőleg, számos 
esetben tapasztalta, hogy mindent elkövet a 
tönkretételére. 

Hirdette, hogy csak ó a hatósági-
lag elismeri gyermekorvos, 

<j Stefánia-intézetben megforduló gyermekes anyá-
kat fenyegette, ha meghallotta, hogy nála <s jár-
tok, sőt kifejezetten kijelentene Cera, hogy nem 
nyugszik, arnig el nem üzi Makóról. Ezekután 
következett ez a feljelentése, amely kegyetlen haj-
sza s amely egyik eszköz abban a törekvésben, 
hogy tönkretegye. 

Délután 3 órakor kezdte meg a bíróság 

a tanúkihallgatásokat. 

Zablahouszky Sándor és Varjú János vallo-
másukban Varjú Jáno« kisfiának dr. Rottenstein 
által történt kezeléséről és diftériaelleni bcoltá-
sáról vallanak, fíácz István apátfalvai fakereskedő 
elmondotta, hogy nősülés előtt állott, amikor 
megvizsgáltatta magát Rjottensteinnal. Az orvos 
azt mondotta, hogy vérvizsgálata pozitív lelt s 
ezért oltásokra van szüksége, amelyért 55 pen-
gőt kért. Négy oltást kapott ig, de ezután bement 
Szegedre, megvizsgáltatta magát a klinikán s ott 
egészségesnek találták. Szemrehányást tett ezért 
Mottensteinnak, aki erre azt mondotta, hogy köz-
ben meggyógyulhatott s a visszajáró pénzét visz-
szaadta. 

A feljelentő 

dr. vitéz Gera József több mint egy óra hosszat 
tartó vallomásában részletesen ismertette a vád 
tárgyává tett esetek orvosi kivizsgálásában vitt 
szerepét. Elmondotta, hogy legelőször egy orvos-
gyülésen tette szóvá tapasztalatait dr. Rottenstein 
\ntal működését illetőleg s már ott tiltakozott 
először az ellen, hogy nem difteriás betegeket 
difteriásoknak minősítsen s ezzel a többi orvosok 
reputációját sértse. Martonosi Sándor családjá-
ban előfordult diftériás kezelés kapcsán hallotta 
először, hogy dr. Rottenstein üres injekciós fecs-
kendővel dolgozptt, A tudomására jutott eseteket 
ezután a legnagyobb alapossággal vizsgálták ki s 
azután tette meg feljelentését. 

A feljelentő orvoshoz leginkább az ügyész és 
dr. Delire János védő tett fel kérdéseket. Dettre 
kérdéseivel annak az okát kívánta tisztázni, hogy 

miért vállalta dr. Gera a feljelentő 
szerepét mind a tizenöt vádpont-

ban, 

Iliiért indított akciót Rottenstein ellen már hat 
évvel ezelőtt, amikor az orvosszövetségben név-
telenül kifogásokat emelt ellene. 

Dr. Liszkay Loránd ügyész ezután hivatkozva 
arra, hogy a szérumreakciók dolgában már ed-
dig is három egymástól teljesen eltérő szakvéle-
mény hangzott el, azt indítványozta, hogy a bí-
róság terjessze fel a kérdést v 

az igazságügyi orvosi tanácshoz 

rx attól kérjen szakvéleményt. 
Dettre János ellenezte az ügyész indítványát. 

Kifejtette, hogy a felmerült jogesetet a biróság 
már a bizonyítás eddigi anyagából is megnyug-
tató módon elbírálhatja. Hivatkozott arra, hogy 
HZ ügyészi indítvány elfogadása esetén hosszú 
időre eltolódik a bírói döntés, már pedig 

Makó város felzaklatott társadal-
mi békéjének és a meglm ¡szolt or-
vos lelki egyensúlyának visszaál-

lítása 

érdekében az lenne a kívánatos, ha a biróság a 
lehető leggyorsabban ítélettel vetne véget az ál-
datlan harcnak. 

A biróság az ügyész indítványát fogadta el, 
utasította az ügyészt és a védelmet, hogy ar igaz-
ságügyi orvosi tanácshoz intézendő szakkérdése-
ket nyolc nap alatt szövegezzék meg, ezután este 
nyolc órakor 

bizonytalan időre 
elnaixilla a tárgyalást. 

Pleúúö nyomozás 
a klrakaffoszíogatók ellen 

A motorkerékpáros idegenek szerepe 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az elmúlt 

tietek vakmerő kirakatfosztogatóit a rendőrség-

nek a legerélyesebb nyomozás melleit sem sike-

rült kézrekeritenie. A Belváros kereskedőit na-

pokon keresztül izgalomban tartotta egy vakmerő 

ember, aki fényes nappal nyitotta ki a kirakato-

kat és emelte el belőlük az értékes árukait. A 

rendőrség nyomozása nem volt teljesen meddő. 

Sikerült megtudni, hogy a lopások idején motor-

kerékpáros idegenek cirkáltak Szegeden. Ezeket 

sokan látták a lopások színhelye körül is cirkál-

ni. Kiderült, hogy az illetők Budapestről rándul-

tak le Szegedre. A szegedi rendőrség detektivjei 

Budapesten nyomoztak utánuk és sikerült is va-

lamennyiüket elfogni. Azonban ez a társaság 

csupa hétpróbás tolvajból állott, akik annak el-

lenére, hogy már sokszor voltak lopások miatt 

büntetve, még egyetlen egyszer sem ismerték el 

a terhükre rótt cselekményeket. Mindég csak köz-

vetett bizonyítékok alapján sikerült őket elitélni. 

A szegedi detektívek jól tudták ezt, amikor a 

társaság tagjait Szegedre hozták és megkísérel-

ték, hogy rájuk bizonyíthassanak valamit. A 

banda tagjainál megtartott házkutatás sem ve-

zetett eredményre. Szegedén aztán részletesen ki-

hallgatták a gyanúsítottakat, akik azonban, amint 

várható is volt, mindent tagadtak. Egész sereg 

tanú felismerte bennők azokat, akik a kérdéses 

időben az üzletek körül csavarogtak, ennek elle-

nére is megmaradtak tagadásuk mellett. Nem 

volt mást mit tenni, szabadon kellett őket enged-

| ni. A nyomozás azért tovább folyik ellneük. 

Szinházjegyárcsitás 
a DÉLMRGYBRQRSZÉGMáL 

0 paprikahasitó munkás-
nők a polgármestertől 

kérnek védelmet a munka-
bérleszállitás ellen 

(A Délniagyarország munkatársától.) Megír-
ta a Délmagyarország, hogy a paprikahasitó 
munkásnők fizetését a füzérek rossz értékesí-
tési lehetősége miatt a paprikakikészitők le-
szállították. Csütörtökön delelőtt a papríkaki-
készitő munkásnők népes küldöttsége kereste 
fel dr. P á l f y József polgármestert, akinek el-
mondották, hogy a paprikakikészitők eljárása 
teljesen jogosulatlan és méltánytalan. A pap-
rikahasitók között annakidején azzal csinál-
tak hangulatot a monopólium mellett, hogy a 
munkásokon akarnak vele segíteni — mon-
dotta az egyik munkásnő. A paprikakikészitő 
vállalkozók az ármegállapítás alapjául ugy in-
formálták a földművelésügyi minisztérium 
megbízottait, hogy 1 pengőt fizetnek a hasí-
tásért füzérenkint. Ennek ellenére csak 80 fil-
lért fizettek és most ezt is 60 fillérre akarják 
leszállítani, jóllehet, a paprika ára nemhogy 
lejebb ment volna, de emelkedett. 

A munkásnők szószólója szerint a kikészi-
tőknek még sohasem ment olyan jól a dolguk, 
mint most, mert míg azelőtt hitelbe is szíve-
sen adták el a paprikát, most csak be kell azt 
a raktárba szállítaniuk és már fel is veszik 
érte a pénzt. Most, hogy róluk gondoskodtak, 
ahelyett hogy ők is gondoskodni akarnának 
munkásaikról, éppen ellenkezőleg, kapzsiság-
ból, minden ok nélkül leszállították a munká 
sok bérét, ami a 80 filléres ár mellett napi 10 
órát dolgozva sem mehet 1 pengő 60 fillérnél 
feljebb. 

Arra kérlek meg a munkásnők a polgármes-
tert, hogy védj« meg őket a kizsákmányolás-
sal szemben és tartsa szem előtt, hogy csak-
nem valamennyien családfenntartók, miután 
férjeik télvíz ideién munkanélkül vannak és 
egy kiló kenyér 36 fillér. A zsír- és húsárakról 
nem is akarnak beszélni, mert keresetükből 
még vasárnap sem jut húsra. 

Dr. Pálfv József polgármester megígérte a 
küldöttének, hogy érintkezésb« lép a kikészi-
tqk megbízott iával is és gondía lesz rá, hogy 
a paprikaértékesités mai plőnveitől a munká -
sokai -r lehessen megfosztani 

fl Cs;llagbörtön lakóiát 
óvadékcsalásért is 

körözték 
(A Délniagyarország munkatársától.) A sze-

gedi Csillagbörtönben tölti büntetését özv. 
K r a t o c h v i 11 Péterné, egy gimnáziumi ta-
nár özvegye. Az úriasszony Szegeden és Buda-
pesten sorozatos csalásokat követett el. Min-
denütt azzal csalt ki pénzt, hogy a nyugdija-
tói fogja visszatéríteni a kölcsönvett összege-
ket, pedig nyugdija nem is volt. Főleg a szál-
lodákat károsította meg, mert hetekig ingyen 
lakott a jobb szállodákban, a fizetés elöl pe-

I dig mindég meglépett. Közben a hotelportá-
! soktól, főpincéreklől is kisebb-nagyobb össze-
i geket csalt ki. A szegedi tővényszék néhány 

héttel ezelőtt egvesztendei börtönre ítélte és 
ezt a büntetését tölti jelenleg a Csillagban. A 
szegedi rendőrségre csütörtökön két körözés 
is érkezett Kratochvillné ellen. Mindkettőt a 
budapesti büntetőtörvényszék bocsájtotta ki. 
Kratochvillné ugyanis azokon kivül, amikért 
elítélték, így igen sok más bűncselekményt is 
követett el a fővárosban. V a r g a Gizella ne-
vű pesti lakostól 300 pengőt csalt ki, K a r d o s 
Ignárnétól pedig 220 pengőt — óvadék eimén. 
Azt állította előttük, hogy jövedelmező fog-
lalkozást tud részükre szerezni, de óvadékot 
kell adniok. A felvett pénzt aztán a megtévedt 
uriasszonv saját céliaira használta fel, 

Kratochvillné a Csillagbörtönhői egyenesen 
a budapesti ügyészségre kerül. 

Wí 
A Mcteorologiai Intézet jelenti este 

10 órakor. IDO.TÓSLAT: Élénk nyu-
J goti, északnyugati szél, sok helyen zá-

poreső, részben havas eső, a hegyekon 
hó, olvadáspont feletti hőmérséklet. 
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