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goznia és élnie a tanárral és meg kell adni számára a lehetőséget, hogy vita'kozhasson. Diákjaim egyenlóek mellettem, velük együtt nemcsak
dolgozom, hanem együtt sportolok is.

Mohácsi Jenő azzal végezte előadását, hogy
csak ilyen meleg szellemű együttműködésben lehet ilyen harmonikus kutatómunkát folytatni.
— Az első magyar Nobel-dij
nemcsak
egy
nagy kutatónak, de egy nagy européernek is ju-

tott, — mondotta. Szegedre ma az egész kulturvilág figyel. A hatalmas téren ott áll a Dóm,
amelynek kriptájában Klebelsberg Kunó pihen és
amelynek homlokzata előtt minden nyáron felhangzik Madách Tragédiájának
költészete.
A
templomban a nagy kulturpolitikus hamvai pihennek, a templommal szemben pedig a világhírű
kutató dolgozik, az a kutató, akit a nagy miniszter idegenből visszaadott hazájának . . ,

A szegeditörvényszékdecember 3-án
hirdet iléiefet
a felmentett makói orvos injekció-perében
((A Délmagyarország
munkatársától.)
Csütörtökön tárgyalta másodízben a szegedi törvényszék
fellebbviteli tanácsa dr. Rottcnslcin Antal makói
gyermekorvos ismeretes ügyét. Eredetileg 16
rendbeli csalással, egyrendbeli sikkasztással és
líégyrendbeli közegészségelleni kihágással vádolták. Az orvos — a vád szerint — a hozzáfordulókat tévedésbeejtette, rávette őket arra, hogy oltásokat vegyenek igénybe, viszont az oltásokat
csak színlelte, az oltótü valójában üres volt. A
sikkasztást azzal követte volna el a vád szerint,
hogy a közegészségügyi intézet tulajdonát képező
2.50 pengős tégelyt megtartotta. Végül a közegészségügyi kihágást azzal, hogy difteriás betegeket
nem jelentett be a hatóságnak.

Az orvos a makói járásbíróság előtt megtartott
tárgyaláson tagadta a vádakat és azzal védekezett, hogy sem a csalásokat, sem a sikkasztásokat nem követte el, hajsza indult ellene, amelynek elindítója vitéz dr. Gera József makói orvos
volt, aki a feljelentést is tette ellene. A tárgyalás
során az ügyészség négyrendbeli
csalás
vádját
elejtette, a többi alól, valamint
a
sikkasztások
vádja alól a biróság felmentette, csupán közegész-

ségclleni kihágásért 100 pingő
pénzbüntetésre
Ítélte.
A fellebbviteli biróság előtt megtartott első
tárgyaláson a biróság bizonyitáskiegészitést rendelt
el, amelynek foganatosítására csütörtökön került
sor. A törvényszék kihallgatta dr. Jancsó Miklós
egyetemi magántanárt, aki az úgynevezett szolganol-oltásokkal kapcsolatban mondott szakvéleményt, majd Fazekas Ágnes makói leány, a vádlott egyik régi paciense vallott. Ezekután a bizonyítási eljárást a biróság befejezettnek nyilvánította.
Dr. Liszkay Loránd ügyész vádbeszéde után
a védő, d'r. Dettre János azt bizonyította védőbeszédében, hogy tulajdonképen
a feljelentő
dr.
Gera volt az egész ügy elindítója, aki valóságos
tömeghisztériát idézett elő. A vádlott ténykedéseiből lehetetlen arra következtetni, hogy a terhére rótt cselekményeket elkövette volna, de a
kihallgatott tanuk sem nyújtanak erre nézve semmi olyan pozitivjimot, amelyre ítéletet lehetne
alapozni a vádlott terhére. Kérte dr. Rotlenstcin
Antal felmentésének
helybenhagyását.
A biróság december 3-án hirdeti ki az ítéletet.

Tréfás karikatúrából —
elkeseredett sajtóper
A szegedi törvényszék felmentette a rágalmazással vádolt
vásárhelyi szerkesztőt és megállapította, hogy Lázár Dezső
volt felsőházi tag mulasztásokat követett el a Gazdasági
Egyesület élén
<A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi
törvényszék Mo/ndr-lanácsa csütörtökön tárgyalta
azt a sajtópet, amelyet Lázár Dezső gazdasági főtanácsos, a Vásárhelyi Gazdasági Egyesület elnöke indított rágalmazás és becsületsértés miatt dr.
Gonda József szerkesztő ellen. A mult cvben a
Karikás" cimü tréfás hetilapban verset és rajzot
közöltek Lázárról és ebból az derült ki, hogy
Lázár is oka a Gazdasági Egyesület hatvanezer
pengőt kifevó adósságának. Egyizben az ügyet
már letárgyalta a törvényszék, de akkor a vádlott által felajánlott bizonyítást
a törvényszék
mellőzte és rágalmazás miatt 50 pengőre bűntetté dr. Gondát. A tábla azuíán uj eljárásra és a
bizonyitás foganatosítására utasította a törvényieket.

Beszerezte a tőrvényszék a Gazdasági Egyesület ellen lefolytatott vizsgálat iratait. Ez a vizsgálat tulajdonképen még ma sincs befejezve. A
vizsgálat lefolytatásával a belügyminiszter Dobó
József főszámvevőt bizta' meg, aki részletes jelentésében érdekes dolgokat állapított
meg.
Az
egyesület elnöke 1920 óla Lázár Dezső volt és
erre az időre esik az eladósodás. A rendes tagok
száma az évek során 3450 főről 870-rc, csökkent.
Kiderült a vizsgálat során, hogy a tagdíjhátralék
34 ezer pengő volt és nem lehetett megállapítani,
hogy ebből mennyi behajtható és hogy szorgalmazták-e a behajtását, dc tény az, hogy az öszszeget évről-évre bevételként
állították be.
A
pénztár utalvány nélkül fizetett, talált a vizsgálat
hatszáz nyugta nélküli tételi is. Az egyesület alapszabályellenesen működött, mert például olyan
ügyletekor is kötött, amelyek nem tartoznak
a
feladatai közé, például drága pénzért
nyomdát
vásárolt, lapot adott ki.
Lázár Dezső képviselője, dr. Mártion József azt

hangoztatta, hogy az egyesületben történtek miatt
nem lehet felelősségre vonni az elnököt, aki inkább csak disze az egyésületnek, mintsem hogy
az ügyeket intézze.
Dr. Gonda József védőbeszédében azt hangoztatta, hogy Lázár ténykedése sodorta válságba az
egyesületet, a legfőbb baj az volt, hogy túllépte
utalványozási jogát, súlyos ezreket utalványozott.
Amikor az elnökséget átvette, talán kétezer pengő
adóssága volt az egyesületnek, a végén pedig 90
ezren felül volt és semmi pozitívumot nem tudtak felmutatni. Az egyesület még 70 ezer pengő
segélyt is kapott az államtól A vádlott kifogásolta, hogy amikor bevétele nem volt az egyesületnek, dugsegelyekre rengeteget fizettetett ki az
elnök.
A biróság Ítéletében felmentette a vádlott szerkesztőt az ellene emelt vád alól. Tényként állapította meg a biróság, hogy Lázár Dezső elnöki tisztségéből kifolyótag mulasztásokat
kövelett el, ebIfj. Hegedűs temetkezési
György-tér 11., telefon 15-56.

intézete

Szent

Szedlár János mint férj és kisleánya,
Elvira, mély fájdalommal jelentik, hogy a
legjobb feleség cs jjrága édesanya,

Szedlár Jánosrté

Olajos Rozália (Ürméfiyháza")
25-én reggel elhunyt. Szombaton délelölt
9 órakor temetjük a gyevi temető halottasházából.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

bői kifolyólag 60 ezer pengő adósság állott elő
és ez az összeg az 6 idejére esik. A biróság becsületsértést sem állapított meg, mert a karikatúra
nem lépte tul a szokásos mértéket. A biróság a
vádlottat az egész vonalon bűncselekmény hiányában mentette fel. Az ítélet nem jogerős.

A kamara
felsőházi elektorai:
Grósz Marcel és
Körmendy Mátyás

Tél! leltári kiárusítás: január 24-től
február 7-lg
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A kereskedelmi és iparkamara csütörtök délelőtt rendkívüli teljes ülésén választotta meg azokat
a*
elektoroknak, akik a kamarák felsőházi tagválasztó
g; ülésén képviselik a szegedi kamarát. Az ülésen
Vértes Miksa kormányfőt anácsos elnökölt, dr.
Tonelli Sándor kormánvfőtanácsos-főtitkár ismertette a felsőházi tegok választására vonatkozó mi*
niszteri leiratot.
Az elnökség azt a Javaslatot terjesztette elő,
hogy a két alelnököt: Grósz Marcelt és Körmendy
Mátyást küldje ki a kamara a felsőházi tagvájasztésra. A teljes ülés az előterjesztést elfogadta,
a törvényes rendelkezések értelmében mégis el
kellett rendelni a titkos szavazást,
amelynek
eredményeképen egyhangúlag
Grósz
Marcelt
és
Körmendy
Mátyást választották
meg
elektor oknak. A felsőházi tagválasztást a kamarák december tizedikén tartják meg Budapesten.
Még egy póttárgva is volt az ülésnek: a téli leltári kiárusítás idejének megállapítása. A teljes
ülés a legközelebbi leltári kiárusítás idejét 1938
január 54. és február 7. közötti időben
állapította
meg.
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Egy »szeles« fiafalember
autóbalesetei
a biróság elöft
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Goldncr
Emil szabadkai
jégszekrénygyáros
csütörtökön
kétrendbeli gondotlanságból
okozott
testisértés
vétsége miatt kerüli. a szegedi törvényszék Molnár-tanácsa elé. A fiatal Goldner Emil czév őszén
gépkocsiján Vásárhely felé haladt.
Kocsijában
szülei foglaltak helyet. Az ulon elütötte
Korek
József vásárhelyi kereskedőt, aki kerékpáron igyekezett Vásárhelyre. A vádirat szerint
kocsiját
nagy sebességgel hajította és nem tülkölt idejében,
már csak akkor, amikor közben kocsijával el is
kapta Korcket. Az eszméletlen embert felvette!
kocsijára, bevitte a vásárhelyi közkórházba és
letette, majd amikor a kórház másik bejárója elől
elhajtott, e/ütöítc a kórház
ajtaján
kiléyö
T0 rnyai Ottó orvost, aki éppen Korcket sietett bekötözni. Korck a szercncsélcnség következtében lábtörést, súlyos zuzódásokat szenvedett, az orvosnak a bordája tört el.

A csütörtöki főtárgyaláson a vádlott tagadta
a bűnösségét és azt állította, hogy egyik szerencsétlenség előidézésében sem hibás. Korck az úttest közepén haladt, idejében dudált neki, azonban az utolsó pillanatban jobbra ugrott, éppen
a kocsi elé. A kormányt jobbra rántotta, veszélyeztette szülei életét, csakhogy a szerencsétlenséget elhárítsa, de n«m sikerült, pedig még egy
oszlopot és egy nyárfát is kidöntött. Az orvos i9
saját maga okozta a szerencsétlenséget — vallotta tovább —, mert szaladva jött ki az épületből, közben még olvasott is és valósággal nekiugrott a kocsinak.
A sértettek közül Korek József azt állította,
hogy a gyáros volt a hibás. Az orvos is terhelő
vallomásé tétt és tagadta, hogy fejetlenül beleszaladt volna a kocsiba.
Az egyik sértett képviselője
arról beszélt,
hogy a vádlott „szeles" fiatalember, aki a két
szerneséttenséget megelőzően is majdnem elütött
egy embert az országúton.
A perbeszédek elhangzása után a biróság csupán az orvos sérelmére elkövetett gondatlan súlyos testisértösben mondotta ki bűnösnek Goldncrt
és ezért 100 pengő pénzbüntetésre ítélte, mig a
másik cselekmény vádja alól felmentette,
mert
megítélése szerint olt Korck volt a hibás. Az ilélet nem jogerős,

