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A szegedi törvényszék
1939. évi tanács- és ügybeosztása
(A Délmagyarország munkatársától.)
A törvényszéken kifüggesztetek az 1939. cvi tanács- és ügybeosztást. A Délmagyarorszáo
a következőkben ismerteti az uj beosz ást.
Elsőfokú polgári lanács. Elnök: Paraszkay Gyula
törvényszéki c'.nök. Helyettes elnök: Nórák Ernő
dr. tanácselnök. Birák: Tömöry József és Láng
Adám dr.
Fe'lebbvitch
nempörös ügyeket intéző
tanács:
Elnök: Paraszkay Gyula. Helyettes elnök: Dudás
Bé'a. Tagok: Tömöry József dr., Láng Adám dr.
/. számú po'gári fc'lsbbviteli tanács. Elnök: Nóták Ernő dr, He'yettes elnök: Putnoky Miklós dr.
Tagok: Mát étekig Dezső dr., Zöld Jenő dr. Tárgyalási napok: pénteken és szombaton az I. emelet 45.
Számú teremben.
11. száma polgári fellebbviteli tanács. E ' r ö k : Putnoky Miklós dr. Helyettes elnök: Nóvák Jenő dr.
Tagok: Tör'.!; Bálint dr. és Rasztaviczy Zoltán dr.
Tárgya ási n3Dok: kedd és szerda, I. emelet 45.

ezám.

napok: hétfő, szerda és oéntek
számú teremben.

a IT. emelet ü4.

II. szdmu büntető föfdrgya'ásl tanács. TanácsvCzető: Sáray Lajos dr. törvényszéki biró. Tagok:
Ujráry István dr., Keszthelyi Béla dr. Tárgyalási
napok: kedd, csütörtök és szombat, I I . emelet 94.
szám.
Ili. számú büntető főtárgya'ási
tanács, fiatalkorija'; törvényszéki tanácsa és uzsörabiróság. Elnök: Hábermann Gusztáv tanácselnök. Helyettes elnök az i z orabiróságban: Ungváry János. Tagok:
Viskovits József dr. és Láng Ádám dr,
Vddtanács és büntető fellebbviteli tanács. Einök :
Hábermann Gusztáv. Tagok: Viskovits Jcz:ef dr.
és Láng Ádám dr.
Egye birák: Elsőfokú vagyonjogi pörökben: 1.
Scliuzeptcr István dr. 2. Dcly Károly dr. Házassági
és s-emélyáL'apotot tárgyaló pörökben és ügyekben:
1. Klivinyi István dr. 2. Rónay Dezső dr. Cscdbiztos: Lang Ádám. Vizsgálóbíró: Berzs Árpád dr.
Hc'ycttcsc: Novak Jenő dr. "

Vegyeslvróság. Elnök: Nóvák Jenő dr. Helyettes:
Zöld Jenő dr.
Egye.birói elintézés a'.á eső bűnügyekben: 1.
/. számú büntető főfdrgyalási tanács.
Elnök:
Hábermann
Gusztáv tanácselnök. Tárgyal hétfőn
Ungváry János tanácselnök. Tagok: Bókag János . I I . eme.'et 106. szám- 2. Molnár István dr. Tárgyal
dr., Radnóti László dr. Tárgyalási és tanácsülési I hétfőn, szerdán és pénteken I. emelet 62. szám.

emberölés bünlelíévei
vádolja az ügyészség
a íeslvérgyilkos Keszég Józsefei
(A Délmagyarország munkatársától.) Bizo-

nyára élénk emlékezetben él még a közönség
előtt az a kegyetlen testvérgyilkosság, anaely
az elmúlt év október 7-én történt Alsóvároson, a Szántó-utca 4. szám alatti háznál.
Amint ismeretes: K e s z é g József rovottnaultu fiatalember egyetlen revolverlövéssel
kioltotta nővére: a 51 éves Keszég Mária életét.
Október első napjaiban vakmerő betörés
történt Szentesen. A betörés elkövetésével
Keszég József Szeged-alsóvárosi 24 éves napszámost gyanúsította a rendőrség. A fiatalember családja előtt is gyanússá vált, mert
sok pénzzel tért haza Szegedre párnapos vidéki tartózkodás után. Nővére közölte vele,
hogy gyanúsnak tartja hirtelen meggazdagodását. Éttől kezdve feszültté vált a viszony a
testvérek között.
Október 7-én reggel Keszég Mária 4 0 fillért kért öccsétől kenyérre. Keszég JÓ2sef
odaadta a kért összeget. Hárman voltak ezalkalonanaal a szobában, mert a két testvér apja is bent tartózkodott. Később az apa kiment,
ekkor Keszeg Mária
ujabb' kéréssel állott elő: 5G fillért
kert öccsétől, ezúttal lisztre, hogy
ebédjüket megfőzhesse.
Korsó Mozi

Szerda utoljára

Cifra nyomorusár

4ély Gerö, Uray Tivadar, Vértes Lajos, Simor
Erzsébet, Ladomerszky Margit ragyogó magyar
esytittes ui filmje

d e . v á r o s i Most

Szerda, csütörtök

Csak 16 éven felülieknek !
Á francia filmgyártás reprezentáns filmje.

Asszonyok a börtönben
Párisi erkölcsrajz.
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A főszerepben:

Renéc Baint-Cvr és Vivian Románcé

A fiatalember ezt az összeget megtagadta
nővérétől, ezen aztán a testvérek összeszólalkoztak. A veszekedés csillapultával Keszég József
elővette

revolverét és tisztogatni
kezdte.

A következő percben megtörtént a tragédia:
« revolver, amelyben csak egy golyó
volt, elsült és Keszég Mária átlőtt
szívvel, holtan terült el a padlón.
A gyilkos fiu telefonon értesitette a mentőket, a rendőrséget, aztán elrohant hazulról
és revolverét beledobta az alsóvárosi temető
vizesárkába.
Réndőrségi kihallgatása alkalmával Keszég
József azzal védekezett, hogy
i
a revolver tisztogatás közben véletlenül sült el és igy véletlenül ötle
meg nővérét.
A rendőrségi nyomozás után az ügyészségre került az ügy, ahol S z á s z Dezső dr.
ügyész most készitotte el a vádiratot a testvérgyilkos Keszeg ellen. Az ügyészségnem fogadja el a védekezést és előre megfontolt emberölés bűntettének elkövetésével vádolja Keszég
Józsefet.
Á vádirat rámutat, hogy ha tényleg tisztogatást közben sült volna el Keszég revolvere,
nem lett volna szüksége arra, hogy a holttest helyzetét megváltoztassa. Ugyanis, amint
megállapították, Keszég Mária a szoboajtó
küszöbén esett össze, mégis a konyha kövezetén találták meg holttestét.
A szándékosság és előre megfontoltság
mellett bizonyít az is, hogv a lövés, amely
Keszeg Máriát érte, fölülről lefelé irányult.

Ebből arra következtetnek, hogy ülőhelyzetben kapta a lövést a leány. A holttest kezér
is golyóokozta sérelmi nyomokat
találtak,
anai viszont arra mutat, hogy a kezét védőleg
maga elé emelte a szerencsétlen leány, amikor öccsét támadólag közeledni látta.
Keszég József előadta még vallomásában
hogy a revolvert, amellyel testvérét véletlenül megölte, előzőleg hat éven át az alsóvárosi temetőben elrejtve tartotta, nem is gon
dolhatta tehát, hogy azzal ölni is lehet.
A fegyverszakértők az ügyészség megkeresésére megállapították, hogy ez az állítás
nem felel meg a valóságnak, mert ha a revolver tényleg szabad ég alatt lett volna hat
éven át, nem lett volna használható állapotban. A revolvert később előkerítették a Icmető árkából és megállapították, hogy rozsdamentes, nem volt tehát szükség arra, hogy
megtisztítsák s igy cz is az előre megfontolt
szendék mellett bizonyít.
A nagv érdeklődésre számottartó
legközelebb kitűzik a főtárgyalást.

ügyben

Hőhullám argentinéban
Buenosaires, január 3. Pár nap óta égést
Argentínát rendkívül forró hőhullám boritje
el. Buenosairesben 37 fokot mértek, mig az
északi kerületekben a hőmérő
4(i Celsius
fokig emelkedett.
—oOo—

Az idő

A Meteorológiai Intézet jelenti este
10 órakor. I d ő j ó s l a t : Élénk szél,
vétlozó felhőzet, több helyen eső, havaseső, o hőmérséklet alig változik.
—oO~

Munkanélküliek viharos
tüntetése Londonban
London, január 5. Az úgynevezett nemzeti
munkanélküliek mozgalma, amely nemréger
a Buckingham-palota előtt és a Ritz-szállóban rendezett tüntetésszerü jeleneteket, kedden délután a miniszterelnöki palota elé vonult, ahol zárt tehergépkocsikról koporsót
próbállak a palotába szállítani, de a bejáratot őrző polgári ruhás rendőrök ebbe , megakadályozták a tüntetőket. A koporsón látható feliratok a munkanélküliek megbékitésérc
szólították fel a koimányt. Rövid öulakodá
során a munkanélküliek „Téli segél; t köve telünk" jelszót kiabálták 10 pctcen át, végül
a rendőrség szétszórta a tüntetőket.
—0(30—

Tanácskozás egymillió
középeurópai zsidó
amerikai letelepedéséről
London, január 3. A „Press Ássociation''
közli tegnapesti jelentésének
helyesbítését,
amely szerint B r i s c o e Róbert ir kormánypárti képviselő az Amerikai
Egyesült-Államokban nem hatmillió, hárem egymillió zsidó kitelepítéséről fog tanácskozni.
A zsidók közül hatszázezret Németországból, négyszázezret pedig Lengyelországból.
Magyarországból, Romániából és más középeurópai államok telepítenének ki.
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Szerdán.
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EGY lYIOZGflLltnS ÉJSZAKA
Francia szellőm, trancia fiiszer

SAtMA C U I T R Y Hippolyt-riyjátékában

C*ak 16 cvi-n felülieknek.

