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Ma utazik Stockholmba 
Szent-Györgyi professzor 
(A Délmagyarország munkatársától .) De-

cember tizedikén, a jövő hét péntekjén ad ják át 
Stockholmban nagy ünnepségek között az 1937. 
évi Nobel-dijakat. Dr. S z e n t - G y ö r g y i Al-
bert egyetemi tanár szombaton utazik el Sze-
gedről svédországi útjára, amelyre clkiséri fe-
lesége és jelen lesz a stockholmi ünnepségeken 
Szent-Györgyi professzor Angliában tanuló 
leánya is. Az utazásra vonatkozó előkészülete-
ket tegnap befejezték. Szent-Györgyi profesz-
szorék délbon kelnek útra. A terv szerint Bu-
dapestig autóval teszik meg az utat, onnan 
Prágán át Berlinbe utaznak, ahol a professzor 
és felesége találkozik a leányával, innen az-
után együtt mennek tovább Svédországba. 

Értesülésünk szerint Szent-Györgyi profesz-
5zor csak néhány napig marad a svéd fővá-

rosban, azután középeurópai ulra Indul és 
több külföldi egyetemen tart előadást Elláto-
gat Szent-Györgyi talán Angliába is, leányát 
fogja visszakísérni Cambfidgebe. A professzor 
előreláthatólag január közepe tá ján érkezik 
vissza Szegedre. Ugyanebben az időben tartják 
meg a szegedi egyetemen a diszülést is, ame-
lyen Szent-Györgyi professzort díszdoktorrá 
avatják és ezzel együtt sor kerül az orvosi kar 
tanácskozótermében elhelyezendő Szent Györ-
gyi plakett leleplezésére. Elterjedt nemrég an-
nak a hire, hogy Szent-Györgyi professzor 
Stockholmból nem tér vissza mindjárt Szeged-
re, hanem eleget tesz egyik amerikai egyetem 
régebbi meghívásának, információnk szerint 
az amerikai útra 1938. őszén kerül sor. 

^ (A Délmagyarország munkatársától.) Péntek 
drire sokan gyűltek össze a szegedi törvény-
szék 106-os számú tárgyalóterme elölt, hogy 
meghallgassák a törvényszék fellebbviteli ta-
nácsának ítéletét dr. R o l t e n s t c i n Antal 
makói orvos ismeretes perében. Dr. Rottenstein 
Antal egyike volt a legkeresettebb gyermekor-
vosnak Makón. A mult évben példátlan hajsza 
indult meg ellene cs volt betegei között adat-
gyűjtés folyt hosszú időn keresztül. Dr. Gera 
József gyermekorvos tett azután ellene 

26 rendbeli feljelentést 

a makói rendőrségen. Az egész város elképedve 
hallgatta az orvos ellen hangoztatott vádakat, 
senki sem hitte, hogy azok igazak, mert dr. 
Rottenstein Antal a komoly, megbízható orvos 
mintaképének ismerték az egész városban. De a 
lavina elindult, valóságos tömeghisztéria lett 
úrrá. A feljelentésekből bűnvádi eljárás lelt és 
az ügyészség megdöbbentő vádakkal vádolta a 
feljelentés alapján az orvost. 

A vád 

szerint az egyébként jómódú orvos a hozzáfor-
duló betegeket tévedésbe ejtette, rávette őket 
srra, hogy injekciókat vegyenek igénybe, eze-
ket az injekciókat megfizettette, de be nem 
adta a betegeknek, hanem üres lüvcl szúrta 
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meg őket. Sikkasztással is vádolták, hogy a 
t közegészségügyi intézet tulajdonát képező 1.20 
| pengős tartályt nem küldte vissza az intézet-
' nek. Végül vádat emeltek ellene közegészség-

ügyi kihágás cimén is, mert a kezelése alatt ál-
ló ragályos betegeket nem jelentette be a ha-
tóságnak, holott fertőző betegségeknél oz köte-
lessége lett volna. 

A makói járásbíróság tárgyalta 

első fokon 

az ügyet. Az orvos tagadta a terhére rótt bűn-
cselekményeket és ártatlanságát hangoztatta, 
kijelentette, hogy sem a csalásokat, sem a sik-
kasztást el nem követté. Az egész fel jelentés — 
mondotta — hajsza következménye, amelynek 
elindítója dr. vitéz G e r a József makói orvos 
volt és az ő fellépése, kutatásai hintették el a 
gyanút működése iránt. Már a járásbíróság 
előtti tárgyaláson több csalási Vádat elejtett 
ellene az ügyészség. A többi bűncselekmény 
alól a .járásbíróság mentette fel, csupán több-
rendbeli közegészség elleni kiháeás mialt ítél-
ték el 100 pengő pénzbüntetésre. Ugv az ügyész, 
mint az orvos védőié, dr. D e t t r e János az ité-
let ellen fellebbezést jelentett be cs iscv került 
az ügy 

a szegcdi törvényszék elé. 

Az első tárgyaláson a törvényszék bizonyitás-
kiegés/.ítst rendelt el, amelyet lefolytattak, ta-
nukat hallgattak ki,: ma jd iratokat ismertettek. 
November 26-án mondotta , el dr. L i s z k a y 
Lóránt ügyész vádbeszédet, amely után dr. 
D e t t r e János kétórás védőbeszédben igazol-
ta az orvos ártatlanságát és azt hangoztatta, 
hogy a vádlott ténykedéseiből lehetetlen arra 
következtetni, hogy ezeket a. bűncselekménye-
ket elkövette, de a kihallgatott tanuk sem nyúj-
tottak semmiféle bizonyítékot arra, liogy az 
orvos bűnös s az Igazságügyi Orvosi Tanács 
véleményét sem lehet elfogadni. A védő azt 
hangoztatta, hogy tömeghisztéria lett úrrá a 
tanuk között, melynek elindítója dr. Gera 
volt. A betegekben dr. Gera hintette a gyanú 
magvát és ebből a magból nőtt ki a bünper. 

Ilyen előzmények után hirdette ki 

az Ítéletet 

H a b e r m a n Gusztáv tanácselnök. A törvény-
szék másodfokú Ítélete dr. Rottenstein Antalt 
még a járásbíróság által megállapított kihágási 
ügyek nagyobb részében is felmentette és csu-
pán háromrendbeli kihágásban találta bűnös-
nek, ami miatt 100 pengő pénzbüntetésre ítélte, 
illetve a járásbíróság áitai kiszabott 100 pen-
gős pénzbüntetést helybenhagyta. A többi bűn-
cselekménnyel Kapcsolatban hozott felmentő 
Ítéletet a törvénvszék helybenhagyta. 
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Az itélet indokolásában 

a törvényszék kimondotta, hogy a vádlott bű-
nössége néni nyert bizonvitást. Ugyanis a ta-
nuk vallották, hogy a vádlott az injekció be-
adásakor a dugatfvut lassan nyomta, már pe-
dig ha üres tü lett volna kezében, akkor lég-
embóliát idézhetett volna elő. Kétségtelen, hogy 
a fecskendő, ha még a beteg nem is látta, hogy 
volt-e benne folyadék, vagy sem, nem volt 
üres és igy a csalást nem követhette el. 

Az itélet indokolásában a biróság sorra vette 
az egyes eseteket és mindegyikkel kapcsolatban 
megállapította, hogy nem történt fondorlatos 
megtévesztés, nincs bizonyítva, hogy a fecs-
kendő üres volt és igy nem történt csalás sem. 
A sokat vitatolt szolganal-injekcióva! kapcso-
latban a biróság megállapította, liogy néni me-
rült fel adat arra nézve, hogy ez a kezelés nem 
történt meg. Mindezek alapján a biróság fel-
mentendőnek találta az orvost az ellene emeli 
vádak alól. 

Az itélet jogerős. 
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Kártérítéssel tartoznak 
a jegyzőkönyvhamisitó 

választásvezetők 
A Kúria Ítélete gróf Teleki János 

és Mojzes János percben 

Budapest, december 3. A Kúr ia T c r f f y -
tanácsa pénteken érdekes ítéletet hirdetett k i 
abban a perben, amelyet M o j z e s János füg-
getlen kisgazdapárti képviselő indított gróf 
T e l e k i János és három társa, Major Sándor, 
Gádorfalvy Mayer Márton és Fejes Ferenc el-
len. A nagybaracskai választáson gróf Teleki 
Jánost hirdették ki kilenc szótöbbséggel képvi-
selőnek. Ezt a választást Mojzes a közigazga-
tási bíróságnál megpeticionáíta. amely megál-
lapította a különböző visszaéléseket, gróf Tele-
ki Jár.ost megfosztotta mandátumatói és Moj-
zes Jánost mondotta ki a kerület megválasztott 
képviselőjének. - ' • 

Mojzes ezután pert indított gróf Teleki Já-
nos és három torsa ellen a Teleki által felvett 
képviselői fizetés visszatérítése iránt, 11.325 
pengő értékben. Az alsóbiróságok elutasították 
Mojzes keresetét. Most a Kúria részben megvál-
toztatta az alsóbiróságok Ítéletét, gróf Teleki 
Jánossal és Major Sándorral szemben nem ál-
lapította meg a kártérítési kötelezettséget, el-
lenben megállapította ezt Gádorfalvy Mayer 
Márton választási elnök és Feies Ferenc jegy-* 
zővel szemben, akik, az indokolás szerint, a 
választás után a gyöngyöspusztai választási iro-
dában meghamisították a rovatos jegyzőköny-
veket és ezzel 27 szavazatot szereztek gróf Te-
leki Jánosnak, amely elégséges volt arra. hogv 
ől kilenc szavazattal képviselőnek jelentsék ki. 
A Kúria visszakiildötte. az alsóbb-óságokhoz a 
döntését, ameTvek a kár összegét ujabb tár-
gyaláson fogják megállapítani. 


