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bugyellárisok és könnyen kerQlnek elő belőlük az 
ötvenesresek irodalomra is. 

fi 51 *— 

Négy óta huszonöt perc. A városatyák türel-
metlenek. Itt is, ott is felhangzik a taps, mint 
a hosszura nyúló színházi felvonásközökben. 

— Négykor kezdődik a közgyűlés — kiállja 
valaki harsány hangon — , lehelne már kezdeni. 

Türelmetlenül lesi mindenki a bizottsági 
terem ajtaját. Jön-e már a főispán ? 

* 

Félti. Fölpattan a bizottsági terem ajtaja és 
bevonul a főispán. A városatyák halkan meg-
éljenzik. A főispán elfoglalja a helyét az elnöki 
emelvényen, helyükre ülnek a tanács tagjai és 
a polgármester is. 

— Azért jöttem ilyen kéiőn — szól oda a 
főispán a hűen strázsáló Kormányos Benőhöz — , 
mert akartam még egy kis alkalmat adni a 
korteskedés kiérlelésére. Hadd szórakozzék a 
publikum. 

— Megnyitom a közgyűlést A napirend 
szerint következik a polgármester havi jelentése. 

Pdvó Ferenc már olvassa is, de senkisem 
figyel a felsorakoztatott adatokra. A teremben 
halk moraj zúg, izgatott atmoszférában beszél-
getnek a városatyák. 

* 

Négy óra harmincöt perc. P ávó Ferenc leül. 
Következik a főjegyzői tisztség választás ut-

ján való betöltése — konferálja be a nagy 
aktust a főispán, m i j d elmondja, hogy az ál-
lásra öten pályáztak, de Pávó Fcrenc bejelen-
tette, hogy visszalép. 

— A Jelölő bizottság a kővetkező sorrendben ej-
tette meg a kandidálást: 

Első helyen dr. Tóth Bildl (éljenzés), máso-
dik helyen dr. Oaál Endrét (Bokor Pál éljent 
kiálU, harmadik helyen Hegedűs Antalt és ne-
gyedik helyen — Pávó Ferenc visszalépése kö-
vetkeztében — Bárdoss Bélát jelölte. 

Kormányos Benő hirtelen átnyújtja az ivet. 
A főispán beléje pillant és — elrendeli a név-
szerinti titkos szavazást. Kinevezi a szavazat-
szedő bizottságokat, az első bizottság Szendrey 
tanácsnok elnökletével a tanácsteremben szedi 
a voksokat az A—N betűig, a második Tu-
rócxy főügyész elnökletével a közgyűlési terem-
ben 0—Z-ig és ő szedi a tisztviselők szava-
zatait is. 

A főispán a szavazás lezárásáig felfüggeszti 
az ülést. 

* 

Négy óra negyven perc. A harc legkomolyabb 
része most kezdődik. Mindenki elhagyja a helyét 
és vagy a szomszédos tanácsterembe nyomul, vagy 
pedig az elnöki emelvény köré tömörül. A korte-
sek most végzik munkájukon az utolsó simításo-
kat. Ott állnak az urnák mellett és figyelik a sza-
vazókat, ki milyen cédulát dob az urnába, mert a 
cédulák különbözők, elárulják kívülről is a belső 
tartalmat Sokan azonban óvatosak. Kézzel irt cé-
dulával szavaznak. 

* 

Négy óra ötven perc. A tanácsteremben befe-
jezték a szavazást. Megkezdődik a szavazatok ösz-
szeszámtálása. Szendrey Jenő egymás után olvassa 
a neveket és majdnem mindenki jegyzi. 

— Tóth Béla vezet — hallatszik minduntalan. 
Eredmény: Tóth Béla kapott 66, Gaál Endre 

19, Hegedűs Antal 7 szavazatot. 
Időközben a másik urna is megtelt. Már ott is 

számlálnak és ott is Tóth Béla vezet. 

Öt óra. A főispán megnyitja az ülést és ki-
hirdeti a végeredményt. 

— Tóth Béla 131, Gaál Endre 47 és Hege-
dűs Antal 12 szavazatot kapott, tehát Tóth 
Bélát szótöbbséggel megválasztott főjegyzővé 
nyilvánítom és fölkérem Várhelyi József, Ujj 
József, Pálfy Dániel, Korom Mihály és Kor-
mányos Benő urakat, szíveskedjenek az uj fő-
jegyző urat meghívni a közgyűlésre. 

A küldöttség elvonul, az arcok az ajtó felé 
fordulnak, amelyen keresztül néhány perc múlva 
a terembe lép dr. Tóth Béla. Harsány éljen-
zés. Azok éljenzik legjobban, akik ellene kor-
teskedtek. 

Az uj főjegyző leteszi a hivatalos esküt és 
feszes testtartással hallgatja végig a főispán 
üdvözlő beszédét. Ma|d ö kezd beszélni. Meg-
köszöni a közgyűlés bizalmát és ígéri, hogy 
igyekezni fog azt meg is tartani. 

Lelkes éljenzés. Az uj főjegyző fölmegy az 
emelvényre, kezet fog a gratulálókkal és leül 

a főispán mellé, Tischler 
helyére. 

Endre elárvult 

öt óra tiz perc. A főispán bejelenti, hogy 

következnek a tanácsi előterjesztések. Mivel 
azonban nagy zaj támad a teremben — a vá-
lasztó hadak és a karzatok közönsége vonul 
el — öt pe ere ismét fölfüggeszti az ülés1. 

A Tábla fölmentette 
a zsarolás vádja alól dr. Léderer Dezsőt. 
Emlékezetes még a nyilvánosság elölt az a 

bűnügy, amely egy régi, még a szerbek meg-
szállása idejére nyúlik vissza, és amelynek kö-
zéppontjában dr. Léderer Dezső ujszegedi tiszti 
orvos áll. Moit az ítélőtábla mondotta ki, hogy 
bűncselekmény ebben az egész ügyben nincs é l 
fölmentette a vád alól a tiszti orvost. 

Zsarolás és hamis vád büntette miatt emel-
tek vádat az orvos ellen. Az ügy előzményei 
arra az időre nyúlnak vissza, amikor a szerbek 
tartották megszállva Újszegedet. Ebben az idő-
ben dr. Léderer egy gyermekkocsit adott Novo-
baritzki szerb ezredorvosnak. Az ujszegedi orvos 
kijelentése szerint ezt a kocsit vagy hatezer 
koronáért, vagy pedig megfelelő értékű gyógy-
szerekért adla el. Ezzel szemben a szerb orvos 
nem adott ellenszelgdlialdsképen semmit sem. 
1922-ben történt azután az, hogy a szerb orvos 
felesége is vissza akart utazni férjéhez Szerbiába 
apjától, mivel apja szegedi polgár, Lendvat 
Vilmos biztositási tisztviselő. 

Léderer ezt megtudta és bejelentette, hogy a 
kocsiért még nem kapott semrriL Erre azután 

az ezredorvosnét a határról visszahozták Sze-
gedre azzal, hogy csak akkor hagyhatja el az 
ország területét, ha megfizeti Léderernek tarto-
zásit. Novobratzkiné ezt ki is fizette és eltávo-
zott Szegedről. Előbb azonban följelentette 
Lédcrert zsarolásért, illetve hamis vád miatt, 
azzal, bogy ők annak idején ajándékba kapták 
a gyermekkocsit. A törvényszék bűnösnek mon-
dotta ki az orvost és mérlegelve az enyhítő 
körülményeket, hárommillió korona pénzbün-
tetésre ítélte. 

Most került azután az ügv felebbezés folytán 
a szegedi Ítélőtábla elé. A Tábla félmentelte dr. 
Léderer Dezsőt mindkét vád alól, mert a le-
folytatott bizonyításból megállapította azt, bogy 
az orvos nem ajdndékképen adta a gyermek-
kocsit a szerb ezredorvosnak, hanem megfelelő 
ellenszolgáltatást kért. Mivel pedig sem kötszert, 
sem pedig pénzt nem kapott, de a szerb meg-
szállás alatt ezt nem is kérdette ismételten as 
ezredorvostól, fogában volt megtenni följelen-
tését Novobraizklné ellen. így nem áll meg sem 
a zsarolás, sem pedig a hamis vád büntette. 

Szerelem egy fegyenc és egy fiatal asszony között 
Megvesztegetés büntette a szerelem miatt. 

Igen érdekes megvesztegetési bünűgy került 
szerdán délelőtt a szegedi törvényszék Viid-
tanácsa elé. Börlönőrök és egy egyszerű asz-
szony állottak a törvényszék elé, de az ügy hát-
terében egy szolid és szinte platói-szerelem 
húzódott meg. Egy hat évre elitélt fogoly, aki 
időközben a tébolydába került, mialatt a Csil-
lagbörtönből átkísérték minden reggel abba 
a gyárba, ahol dolgozott, beleszeretelt egy 
fiatal asszonyba, akivel sohasem beszélt és akit 
csak az ablakon keresztül látott. A szerelme-
sek, a szabad asszony és a bezárt férfi leve-
lezni kezdtek és végül szerdán a törvényszék 
elé került a plátói szerelem. 

Dombaszögt Ferenc évekkel ezelőtt került be 
a Csillagbörtön falai közé, jogerősen hat évi 
börtönre Ítélték. A szerencsétlen ember nem 
tartozott a megszokott börtöntöltelékek közé, 
egy szerencsétlen védetlen hevületben botlott 
meg az egyenes uton. Evekig lakott a szűk 
börtön falai között, ahol semmi kifogás nem 
merült föl ellene és ezért a börtönigazgatóság 
megengedte neki. bogy enyhüljön sorsa, hogy 
a börtön melletti Slavónia-bútorgyárban dol-
gozzon. A szerencsétlen embernek valóságos 
megváltás volt ez az uj helyzet, amikor is már 
inkább munkásnak kezelték, mint fegyencnek. 
Itt történt azután az, minden reggel pon-
tosan hat órakor öt is átkísérték a börtönből 
a szomszédos gyárba és az este beálltával 
ugyancsak börtönőrök kisérték vissza a Csillag-
bortönbe. 

Egy enyhe, szelid tavaszi este történt, hogy 
a Téglagyár ucca egyik házának ablakából ki-
nézett egy fiatal szőke asszony, Tandari Sán-
dorné. A szerencsétlen fiatal fogoly hosszan 
visszanézett az ablakba. Azontúl minden este 
ott volt az ablakban a fiatal asszony és min-
den este sokáig visszanézett a fogoly. Egyik 
este azután egy levelet dobott el a fogoly az 
ablak alatt. Szerelem kezdődött anélkül, hogy 
a két ember beszélt volna egyszer is egy-
mással. 

A szerelem tovább folytatódott. A fogoly 
most már két börtönőrrel lépett Összeköttetésbe. 
Szép, szerelmes leveleket irt a fiatal asszony-
nak éa a két börtönőr felváltva el is vitte azo-
kat a Téglagyár accába. A fiatal asszony pe-
dig borral és pénzzel hálálta meg a börtön-
őrök szívességét. Az ügyészség ezután meg-
vesztegetés büntette miatt emelt vádat a két 
börtönőr és a fiatal asszony ellen. 

A vád ugy szólott, hogy Molnár Antal és 
Hajnal Ferenc börlönőrök egy-egy liter borért 
és fejenként ötszázezer koronáért vállalták a 
szerelmes levelek kézbesítését. A két börtönőr 

előadta a mai főtárgyalás alkalmával, hogy 
csak tztvisségből vitték el a leveleket a szom-
szédba és ezért nem fizette meg őket senki. 

Tandari Sándorné pedig kijelentette, hogy ö 
sem érzi bűnösnek magát, nem vesztegetett meg 
senkit, csupán ajándékot adott, erre pedig min-
denkinek Joga van. 

— Nem törődöm én már azzal ax emberrel 
— mondotta, — elcsavarta a fejemet... 

— Hiába is volna már — válaszolt az el-
nök, Dombaszögt már az elmegyógyintézet-
ben van. 

A törvényszék ezután kihirdette Ítéletét, amely 
szerint bűnösnek mondotta ki a két börtöaőrt 
is egyenként kétszázezer korona pénzbüntetésre 
Ítélte őket. Tandari Sándornét pedig fölmen-
tették a vád alól, mivel beigazolódott az, hogy 
csak a levelek kézbesítése után adta a bort, 
majd kisőbb a pinzt. 

— Nem tehetek róla, elcsavarta a fejemet 
— mondta az itélet után is as asszony. Nem 
is akarok már róla t u d n i . . . Idekerültem 
miatta a biróság e l é . . . 

A szerencsétlen fogoly pedig a szelid szere-
lem után most már az elmegyógyintézetbe 
került. 
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Nézzük meg 
a Niagarát, Édes!!! 

pénteken és szombatos 

I a Korzó Moziban. | 
Szőke Helén nöi divatterme 
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