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A szavazás megkexdéss előtt ismét dr. Lévay 
Ferenc szólal fel. Csalárd bukást, sikkasztást, 
hűtlen kezelést lát fennforogni, ezirl kiri, hegy 
az iratokat küldjék át az ügyészséghez, hogy 
a bűnvádi eljárást megindítsa. 

— Most nem a büntetőtörvénykönyv szerint 
tárgyalunk — mondja a biró. 

A tömeg újra éljenez és még előbbre nyomai 
a bírói emelvény felé. 

Végre megkezdik a sztvazáat. Elsőnek dr. 
Meszléayi Antal láblabitó éli a birói eneivény 
elé. Száifizmillió a követelése, elfogadja az 
egyezséget. Néhány b : kötött fejd asszony kö-
vetkezik ezután; egyik sem fogadja el a 40 
százalékot. 

A zaj fokozódik. Közbeszólások hangzanak 
el ismé*. 

— Nem ts tudjuk, mit ajánlottak fel! 
Erre föl áll dr. Elsner Manó és magyarázni 

próbálja as ajánlatot, az előny őket és azt, hogy 
csőd esetén semmit sem kapnak a hitelezők. 

A töneg nem engedi beszélni. 
— Nem hallgatjuk meg l Nemmel szava-

z n a * / Kifosztottakl Börtönbe velük! 
Az óriási lármában előrenyomul a tömeg, 
már nem lehet a hangzavarból megérteni 
semmit, aak az izgatott lárma harsog. 
Botok emelkednek a levegőbe, öklök fenye-
getődznek. Már egészen körülvették a birói 
emelvényt és az ügyvédi pódiumot. A hely< 
zet kezd fenyegetővé válni. Beszélni nem 
lehet, a szavazást nem lehet folytatni, a 
biró szava elvész az Izgatott kiáltozásban. 
Erre a biró elhagyja az emelvényt és kije-

lenti, hogy délután három órakor folytatja a 
tárgyalást. A tömeg méltatlankodik, senki sem 
megy el helyről, tovább fenyegetődznek. Az ügy-
védek próbálják megnyugtatni a tömeget, de 
csak nehezen megy. Kis csoportok alakulnak, 

S Hálnak, fenyegetődznek. Az öklök nem hu-
inak vissza a lev/gőből, már attól lehel tar-

tani. hogy verekedés következik. 
Tizenkét órakor kissé megnyugszik a tömeg 

és lassan szétoszlik. 
Déluán hdrom órakor a ( ö r eg rair keve-

sebb, a vidékiek nem jöttek el. Eztket ugy ve-
szik, ínintaa nem fogadnák el az ajánlatit. A 
biró elsősorban figyelmezteti a ballgatókst, 
hogy amint a legkisebb zajongás kezdődik, 
megint elnapoljs a tárgyalást. A hangulat mosi 
ouu nyugodtabb, de olykor még kitör a vihar. 

Dr. Schwartz ismerteti először az ajánlatot, 
amelyet ő sem tart nagyon rozsásnak, de töb-
bet nem lehet várni. Negyven százalékot fizet-
nek, az igazgatóság pedig 900 millióval járult 
a ki^égitéshez. 

Most isméi víbir készülődik, de a biró eré-
lyes kiá'tására csak oöndesen hangzanak a 
közbeszólások. Dr. Schwartz kiemeli, hogy ezt 
az összeget is csak bosszú tárgyalások után 
lehetett összehozni. Hu csőd következik br, 
akkor senki sem kap semmit, mert tiz-tizenöt 
év alatt mieden pénz elfogy. Ha vannak olya-
nok, akik sz igazgatóság megbüntetését kíván-
ják, azt meg lehet tenni az egyezség elfoga-
dása után is. A UiUll példák azt bizonyítják, 
bogy a csődbe került bankok hitelezői soha 
sem kaptak semmit sem. 

— De legalább bűnhődnek — kiáltják. 
Az izgalom ezután még fokozódik, vitatkoz-

nak, kiabálnak. Dr. Szivessy Lehel azt indítvá-
nyozza, bogy csak akkor lehet biztosítani a 
40 ssázalékos kvótát, ha a bíróság föntsrtja a 
Vörös-féle bázra továbbra is a biztonsági in-
tézkedéseket. 

Dr. Lévay Ferenc ismét indítványozza, hogy 
szüntessék meg az eljárást és az ügyészség 
indítson bűnügyi eljárást sikkasztás, hűtlen 
kezelés és csalárd bukás mlalt az igazgatóság 
ellen. Követeli az igazgatók azonnali letartóz-
tatását is. 

A zaj ismét kitör. Éljenzik az indítványt. 
— Le kell tartóztatni őkeil — kiállják. 
— Ezzel nem érnek semmit l — mondja ax 

elnök. Ezt különben aem lehet most megtenni. 
A szavazást csak ezután tudják folytatni. 

Sorra odajátulnakabirói emervény elé az érde-
keitek és leadják szavazatukat. Hol igennel, hol 
nemmel szavaznak. Többen elkeseredetten f*kid< 
nik ki, máiok belenyugodnak abba, hogy men-
tik, ami menthető. A szavazás alatt állandó a 
zaj, vitatkoinak, presszionálják egymást, még a 
folyó ión is. Nawoa lassan megy a dolog; 
«0h*n rerpunták a várakozást és elmentek. A 

• is eltirtott hét órán tul. A nagy-
tere., :. - raegijyuj ottáa ö lámpákat, asoiét 

>»e£ mindig vitatkoznak. Hé 

óra uián az utolsó szavazó is a biró elé (árult 
és ezzel befejeződött az izgalmas és vlhatos 
tárgyalás. 

A biró a jövő héten számlálja össze a szava-
zatokat számszerű követelések alapján és csak 
ezután dönt abban a kérdésben, hogy létrejött e 
a törvényes többség, vagy a többség nem fogadja 
el a 40 százalékot. A bank képviselője egyéb-

ként már most azt indítványozta, hogy abban 
ax esetben, ha a többség nincsen meg, ismé-
teljék meg a szavazást, meri addig meglesz a 
még szükséges néhány száz millió korona és 
így egyezséggel végződhetik az flgy. A törvény-
szék egyébként a jö?ő héten végzésben értesiti 
a betevőket arról, hogyan áll az izgalmas tár* 
gyalás után a Belvárosi Bank flgye. 
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Betörők Jártak 
a Tőrök uccai zs idó templomban. 

Az elmúlt éjszaka vakmerő betörők jártak a 
szegedi ortodox zsidó templomban és az ott talált 
templomi értékeket magukkal vitték. A nyomozás 
azonnal megindult, de eddig még csupán feltevé-
sek vannak a vakmerő tettesek személyére. 

A legutolsó időkben ismételten követtek el tem-
plomrablásokat Szegeden és környékén és a 
betörőket csak a legritkább esetekben sikerűit el-
fogni, mivel az ezüst templomi tárgyakat mindig 
beolvasztották és az ezüstöt igy értékesítették. Pén-
tekre virradó éjszaka azután ismét vakmerő betö-
rők jártak az egyik szegedi templomban. Eddig 
még meg nem állapitható körülmények között ju-
tottak be a bezárt Török uccai ortodox templomba. 
Ablak betörésének nyomai nem látszanak és igy 
az a gyanú, hogy a késő esti órákban észrevét-
lenül lopództak be és elbújtak a padok kö2ött. 

Elsősorban feltörték a perselyt és magukkal 

vitték a jótékony adományokat, — az összeg meg 
nem állapitható —, előszedték a gondosan bezárt 
tórát és letépték róla az értékes ezüstláncot. A 
betörők azután ujabb értékek után kutattak, mert 
nem voltak megelégedve az eddigi eredménnyel. 
Uiy látszik, itt régebbi templomtolvajok jártak, 
akik hozzá vannak szokva ahhoz, hogy súlyos, 
értékes kelyheket visznek magukkal munkájuk 
után. A templomban ezután csak egy ezüst könyv-
mutató láncot találtak, amelyet ugyancsak ma-
gukkal vittek. 

A betörők — a jelek szerint — tovább kutattak, 
de egyéb értékesebb tárgyat nem szemeltek ki. 
Teljesen nyugodtan dolgozhattak és nyugodtan 
hagyták el a helyiséget is. Eddig csak gyanuokok 
vannak a betörőkre nézve, a rendőrség nagy ap-
parátussal folytatja a nyomozást. 

Abd el Krim k é s z e n áll 
az uj rifff of fenzíva megindítására. 

Az uj támadás a franciák ellen irányul. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Páris-

ból jelentik: Fezből érkező jeíenfések szerint 
Abd el K r i m Aidirtől délre 15000 főből álló 
hadasztályt összpontosított. A küszöbön álló 
ojtenziva vagy Atdtr, vagy pedig Uezan felett 
fog megindulni és a francia csapatok ellen 

irányul. A riff tüzérség rendületlenül folytatja 
Tetuan bombázását. 

Marselllesl jelentés szerint a druiok Suidn 
ostroma alkalmával 11 francia tüzért kivégeztek, 
amiért vonakodtak résztvenni Salda bombá-
zásában. 

Pénteken a pörbeszédek elhangzása'után 
sem hirdették ki az ítéletes a Sajtos—Szalay pörben. 
A bizonyítás ujabb kiegészítése miatt csak november kilencedikén lesz ítélet-. 

Állandó és mégujulö izgalmak közölt tár-
gyalta három napon át a szeeedí törvényszék 
W/rf-tanácsa a Sajtos Samu—Szalay Lászió-féle 
ismert rágalmazási pört, de iiélttre még a har-
madik napon sem keiülhetett sor. A törvény-
szék ugyanis még néhány tanút kiván ki-
hallgatni, mielőtt meghozná az ítéletet. 

A pénteki tárgyaláson már megjelent szemé-
lyesen Sajtos Samu is. Az elnök először is 
sonstatália, hogy a mára behívott tanuk nem 
jelentek meg. A katonai iratok ismertetésére 
került ezután sor, amelyek arról szólnak, hogy 
Katona Béláné lakásán nem találkoztak a had-
sereg tisztlei senkivel. Sajtos ugyanis azt az 
értesülést kapta egvik emberétől, hogy nők 
jönnek ki Katonáné lakásából, majd máskor 
azt vitték hirül neki, hogy egy tiszt keféli az 
ajtó előtt ruháját, amiből Sajtos azt a követ-
kezteiést vonla le. bogy a lakásban randevúkat 
bonyolítanak le. Ezzel szemben a katonai ható-
ságok megállapították, hogy randevúkat egy-
általán nem tartottak iit a tisztek. 

Ezután Szakáll Gáborné vallomását olvasták 
fel, amely szerint tud arról, hogy egyszer 11 
zsák lisztet vittek föl Sajtoshoz, de hogy hon-
nan, kitől hozták, nem tudja. 

Kalmár Szilveszter ügyész annak a meg-
állapítását kéri, hogy Sajtos harmincháromezer 
koronát küldött nzért a 10 liter borért, amelyet 
neki küldlek. 

Ezután megkezdődtek a pörbeszédek. Az 
ügyész részletesen foglalkozott az egész pör 
anyagával, azt állapi ja meg. hogy a bizonyítás 
semmtképen sem sikerült. Súlyosan rágalmaz-
tak meg egy főtisztviselői, ezért megfelelő Íté-
letet kér. 

Balassa István magánjogi igényének bejelen-
tése uián dr. Delire Pál, Szalay védője tanotta 
meg védöbeszédét. Tudta, bogy az igazság 
kiderítésében segítségére tesz a bíróságnak. 
Minden szól, sőt többet sikerült bebizonyítani. 
A Kúria szerint pedig az álitott tény valósága 
akkor nyer bizonyítást, ha a b zonyitékok erő, 
suiy és lényeg tekintetében egyealőek a vádba 
vett tényállításokkal. Fölmentéit kér, de abban 
az esetben, ha a törvényszék ezt nem tenné 
meg, egyenlő elbánást kér. A miniszter elnéző 

volt Sajtossal szemben, legyen a blróióg i$ 
elnéző Szahyvai szembsa. 

Katonám védelmében dr. Sebők F.*anc tar-
totta meg védöbeszédét. Tulajdonképen akkor 
dőlt el a közdelem, amikor Sajtos nyugalomba 
vonult. A különböiő hatóságok megállapításai-
val védet je már teljes erkölcsi elégtételt kapott. 
Katonáné nem rágalmazta meg Sajtost, aki öt 
kiűzni akarta lakásából. Teljes mértékben sike-
ralt a bizonyítás. Sakkal jobban szerelte volna, 
b a ez az eset nem került volna bele a főtiszt-
viselők történetébe, ebből Síjtosnak keli levonni a 
konzekvenciát. Felmentést kór. 

Stalay és Katonáné nem kívánnak semmit 
mondani az utolsó szó jogán. A törvényszék 
ezután ítélethozatalra vonult vissxa. Féltizenegy' 
iől egy óráig tanácskozott a törvényszék. Ax-
után általános izgatott csöndben bevonult a 
bíróság. 

Vlld Káró y elnök kihirdette, hogy a törvény-
szék elnapolja a főtárgyalóit, meri az ítélet 
meghozatala előtt szükségesnek tart meghall-
gatni néhány tanút. Beidézi Gallér jánosnét az 
ajándékozásra vonatkozólag. Megkívánj s állapí-
tani azt is a törvényszék, hogy Síjtosnak menm 
vagvona volt 1915 ben és mennyi vagyona v 
1920 ban. Ezért megkeresi a szegedi, t ' 
a hódmezővásárhelyi polgármestert. A 
szék ezek nélkül nem tudja meghozni 
A főtárgyalást november kilencedikén 
amikor sor kerül az utolsó bizonyító 
a törvényszék végre kihirdeti Ítéleté! 
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