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A szegedi törvényszék idei 
uj ügybeosztása. 

(Saját tudósítónkból•) A szegedi törvény-
szék idei uj ügybeosztásának tervezete már 
elkészült, Dr. Nagy Aladár törvényszéki el-
nök a mult év,i december 30-án tette közzé az 
rrről szóló (hirdetményt, amely iazonban 
nyomdatechnikai okok miatt csak szerdán 
jelent meg. A hirdetmény szerint .a törvény-
szék 'elnöke az 1917. évre a következőkben 
Hlakitotta meg a törvényszék tanácsait: 

iAz első polgári felebbviteli tanács, 
amely hétfőn, szerdán és a szükséghez képest 
pénteken tart tárgyalásokat-, iElekes Gyula 
törvényszéki tanácselnök elnöklése mellett 
működik. Beosztott biráik dr. László Adolf és 
dr, Sohwaiger József kir. törvényszéki bíróik. 

A második polgári Ifelebbviteli tanács 
élnöike dr. Nagy Aladár törvényszéki elnök, 
tagjai idr. Simon Ákos táblabíró ós ,a heti be-
osztás szerint beosztott szavazóbíró. Ez a ta-
nács kedden tart ülést. 

Az első polgári (elsőfokú) tanács szin-
tén dr. Nagy Aladár törvényszéki elnök el-
•naklésével működik, tagjai dr. Vernie Ru-
dolf ós -a heti -beosztás szerint kijelölt tör 
vényszéki biró. Ez a tanács csütörtökön ós 
szombaton tartja tárgyalásait. 

A második polgári (elsőfokú) tanács el-
nöke Elekes Gyiula, helyettes-elnök dr. László 
Adolf, birók: dr. Vanie Rudolf és dr. Kor-
pássy Gyula, A tanács minden kedden tart 
ülést. 

A harmadik polgári (elsőfokú!) tanács 
dr. Simon Ákos táblabíró elnöklósével mű-
ködik. Tagjai, dr. Mártoh -József -és dr. Elemy 
Sándor. A tanács szerdán tárgyal és dr. Si-
mon Ákos a neki, -mint előadónak kiosztott 
ügyeket kedden a törvényszéki elnök elnök-
lésével adja elő. 

A büntető felebbviteli tanács elnöke 
Hevesy Kálmán táblabíró, elnökhelyettes 
Zombori János törvényszéki biró és eziavaző-
birók a főtárgyalási tanács tagjai /felváltva. 
A büntető felebbviteli tanács hétfőn és szóm-
haon, amennyiben pedig a vádtanács nem 
tart ülést, -szerdán -is tárgyiak A hétfői ülé-
•iken Magay -Lajos törvényszéki biró elnököl. 

A vádtanács elnöke Pókay Elek tábla-
bíró, elnökhelyettes Zombory János, szavazo-
birók a főtárgyalási tanács tagjai felváltva. 
Rend-es tárgyalásokat ezerdán tart -a vádta-
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Aa első -büntető főtárgyalási tanács Pó-
kay Elek táblabíró elnöklésével működik és 
kedden, csütörtökön ós szombaton tart tár-
gyalásokat. A tanács tagjai Nagy Zoltán és 
dr. Elemy Sándor törvényszéki birók. 

A' második büntető főtárgyalási tanács 
hétfőn, csütörtökön és pénteken tart tárgya-
lásokat, és Hevesy Kálmán -táblabíró elnök-
iésévtel működik. Ennek -a tanácsnak birál 
ifj. Péchy Aurél és dr. Bátky Zoltán. 

A fiatalkorúak bírója dr. Márton József 
törvényszéki biró helyettese Zombory János 
törvényszéki biró. A fiatalkorúak törvény-
széki tanácsának eLnöke Pókay 'Elek tábla-
bíró tagjai Nagy Zoltán és dr. Elemy Sán-
dor törvényszéki birók. 

A csődönkivüli kényszeregyezségi -eljá-
rásban eljáró biró dr. Vanie Rezső, jövedéki 
kihágási ügyekben eljáró biró Zombory Já-
nos, helyettese dr. Elemy Sándor. 

A tárgyaláson kivül előterjesztett szóbeli 
kérelmeket, vagy nyilatkozatokat és a bün-
tető ©ljelenféeeket kedden és pénteken, a pol-
gári szakban dr. Simon Ákos táblabíró, (I. 
em. 52. ajtó) a büntető szakban Magay Lajos 
kir. törvényszéki biró (II. em. 117. ajtó) fog-
lalja jegyzőkönyvbe. 

A teljesen Írásba foglalt- ítéleteik jegyzé-
két minden hétfőn kell kifüggeszteni. 

Elfogták a Kereskedelmi 
Bank tolvaját. 

— Egy elcsapott szolga a tettes. — 

(Budapesti tudósítónktól.) November 
hatodikán történt, hogy egy negyvenhétezer 
koronát tartalmazó táskát kicsalt valaki az 
Erzsébet-tér és Fürdő-utca sarkán Vantulek 
Károlytól, a Kereskedelmi Bank szolgájától 
és eltűnt vele. Azóta a rendőrség nagy appa-
rátussal nyomozott az ismeretlen tolvaj után. 
Vantulek Károly szolgát napokig vallatták 
ós ezenkívül előzetes letartóztatásba helyez-
ték Lévai Pál bankgyakornokot, aki a táska 
eltűnésének idején Vantulek Károllyal együtt 
haladt a Fürdő-utcában. A gyanú akkoi 
Lévai Pál ellen irányult és minden körül-
mény azt látszott bizonyítani, hogy Lévai-
nak legalább is előzetesen tudnia kellett a 
urfangos módon kieszelt lopásról. Később 
Lévait az ügyészség szabadlábra 'helyezte, 
izonban a vizsgálatot folytatták ellene ege-
ízen mostanáig. 

A titokzatosnak látszó ügyben most szen-
zációs fordulat történt. A rendőrség a tolvajt 
vézrekeritette. Kiderült, hogy a tolvajlásí 
gy Farkas László nevű volt bankszolga -kö-

vette el. 

A rendőrségen a lopás elkövetése utár 
f&iszér detektiv csoportja állandóan figyelte 
.1 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank szolgáit, 
í'zokat is, akik valaha a bank szolgálatában 
illottak. Az elmúlt napokiban a detektivek 
megtudták, hogy a banknak egyik, még 
1915-ben elbocsátott szolgája. Farkas László 
vkinek az apja vásárcsarnoki szolga, jelen-
ég azonban a harctéren van. és anyja, aki 
még nemrég mosásból és takarításiból tartot-
ta él magát, Erzsébetfalván, a Perczel Mór-
itc-a 5. szám alatti lakásukon nagy háztar-
tást visz. Farkas László, aki katonaszöke-
vény, 1915-ben a bank szolgálatában állott, 
azóta azonban nem volt állásban. 

A házban lakóik ímegerősitettéik a detek-
tívek adatait, hogy a család az utóbbi idő-
ben nagy fényűzéssel él éis költekezik. 
Tegnap reggel a detektívek hirtelen betop-
pantak Perczel Mór-utca 5. szám alatti la-
kásukra és házkutatást tartottak Farkasék-
nál. A szobában a bútorok alá elrejtve 5000 
korona készpénzt Háláltak eldugva, egy 
szekrényben pedig a Pesti Hazai Bank 28 
ezer koronáról szóló takarékkönyvét. Far-
kas László beismerte, hogy ő követte el a 
lopást. A detektiveknek elmondta, -hogy a 
bankból való elbocsátása óta állandóan a 
bank körül ólálkodott és amikor megtudta, 
hogy egy tapasztalatlan gyakornokra bíz-
ták a 47.000 koronát, fogamzott meg benne 
az az elhatározás, hogy megkaparintja a 
pénzt. Amikor Lévai Pál és Vantulek Ká-
roly a Nádor-utca és Fürdő-utca sarkára 
ért, elébük ugrott és azt mondotta Vantu-
iieknek, hogy azonnal a-dja- át a pénzt, mert 
a Rákóczi-uti fiókhoz helyezték át őt. A 
detektivek ma délelőttre beidézték a rend-
őrségre Lévai Pál gyakornokot és Vantu-
lek Károlyt is, hogy szembesítsék a tol-
vajjal. 

Nagy Károly detektivfőnck. Szentkirá-
lyi Béla rendőrkapitány délelőtt tiz órakor 
vallatta Farkas Lászlót. Elmondta, hogy 

amikor átvette a táskát Vantu lektől, a Sza-
badság-téren egy villamosra ült és a Vörös-
vári-ut és Bécsi-ut sarkán szállt le róla. 
Ott egy lejtős utón bokor mellé dobta a ki-
ürített táskát, amelyben csak egy 900 ko-
rona névértékű hadikölcsönt és hivatalos 
iratokat hagyott. Ezután Erzsébetfalvára 
ment és a 47.000 koronát a padláson elrej-
tette. Édesanyjának azt mondotta, hogy 
sorsjegye van, amelyet 14-én húznak ki. 
Tizenötödikén azzal állított édesanyja elé, 
hogy a sorsjegyen 14.000 koronát nyert. 
Január 5-én 27.000 koronát tett a takarék-
pénztárba, 1400 koronáért pedig ékszere-
ket vásárolt, amelyet a házkutatás alkalmá-
val meg is találtak nála. 

Az ellopott pénzből tegnap egy egész 
uj öltözet ruhát és 2000 koronáért egy hizó-
disznóí vásároltak. Farkas László tagadja, 
hogy az anyja tudott volna a lopásról. Az-
zal védekezik, hogy családja nagy nyomor-
ban volt, négy kis testvére van odahaza, 
akiket édesanyja, aki napszámból és mosás-
ból élt, nem tudott eltartani. Farkas László, 
aki katonaszökevény, május 29-én vonult be 
a 32. gyalogezredhez és szeptemberben a 
harctérre ment, ahonnan megszökött. 

Farkas Lászlót ma délelőtt 11 órakor 
szembesítették Lévai Pállal. Lévai Pái ha-
tározottan felismerte benne az egyenruhá-
ba öírözött fiatalembert, aki Vantulek Ká-
rolytól a táskát és a táskával együtt a pénzt 
átvette. A bank kára kilenc-tízezer korona 
elköltött összeg kivételével megtérült. 

<*Bff*»ase3EBa»KBS«a;iBSSMBs:t9Ni!SB«aaasa*ti»g»»-» 

Viaiut Németorsság és Konstan-
tinápoly köiött 

— Mackensen csapatai a Szerethnél. — 

Bern, január 10. Herbette irja az „Echo"-

ban: Jassyból érkezett legújabb jelentések 

szerint Mackensen seregei megérkeztek a 

Szeretihíhez, miután elfoglalták Macint, Brai-

lát és Foksanit, a Szereth-vonal legfőbb tá-

maszpontjait. Most már nieim marad más 

hátra, minthogy az oroszok a Putnától és 

Szerethtől északra vonuljanak vissza és ez 

a visszavonulás máris megkezdődött. 

Szövetségeseink és a központi hatal-

mak között a Kárpátoktól a Fekete-tengerig 

most egy folyami zóna és egy nehezen át-

hágható mocsárvidék terül el. A háború for-

dulópontjához érkezett, talán az utolsóhoz. 

Németország már elmondhatja, hogy 

régi nagy terve*, német útvonal teremtése 

Kelet felé — teljesen biztosítva van a Sze-

reth-vonal és az aldunai vonal elfoglalásá-

val. Felmerül az a kérdés, hogy a központi 

hatalmak el akarják-e hódítaná az oroszok-

tól az Alduna északi partját vagy sehi. Va-

lószínűnek látszik, hogy az ellenséges csa-

patok átkelést terveznek az Alduna északi 

partjára is, mert ezzel kikerekítenék hódí-

tásaikat és a .konstantinápolyi vasúti vonal-

hoz egy vizivonal is járulna, amely Német-

országból Konstantinápolyiba vezet. 
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