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járták a budapesti utat. Azután tőzsdejáték 

következett. Megjegyzendő, hogy ez az 1500 
dollár, araint kiderült, hosszú és viszontag-
ságos utak után mégis csak eljutott Aradra. 

Mindezek az adatok a főtárgyaláson láttak 
napvilágot. A feljelentést a bank igazgatósága 
1924 deoemberében tette meg, amikor a Pénz-
intézeti Központ revizor ja átvizsgálta a bank 
státusát és megállapította, hogy 

Alaptőke nincsen és hogy a bank 
fizetésképtelen. 

Sikkasztásért, többrendbeli csa-
lásért, magánoklrathamlsitásért 
Indult meo az eljárás Szokoly 
Ferenc ellen, akit időközben le 

is tartóztattak. 
A pénteki főtárgyaláson az is kiderült, hogy 

hogyan került Szokoly a bank élére, amelynek 
előzőleg Fodor Manó községi főjegyző volt 
az igazgatója, Kardos Noé pedig, a volt kép-
viselő, az igazgató helyettese. Ezt a társaságot 
akarták Szokolyék mindenképen kibuktatni 
a takarékból és Baur Lajos községi birő és 
lársainak frakcióját helyébe ültetni. A köny-
v-ékből azt is megállapították, hogy a bank, 
amikor egymillió korona volt az alaptőkéje, 
a részvényeseknek 10 millió korona osztalékot 
fizetett, az igazgatóságnak hárommillió koro-
na jutalékot, a felügyelő bizottságnak is na-
gyobb összeget, a vezérigazgatónak 5,W0.000 
koronát és jelentős összeget kapott maga Szo-

1928 május 28 

koly 
A jelenleg kényszerfelszámolás alatt levő 

takarékpénztár igazgatósági és felügyelő bizott-
sági tagjai sorra felvonultak a mai tárgya-
lásra mint tanuk, de 

a különböző ügyekről egyikük 
sem tudott semmit. 

A könyvszakértők, Fischhof Gyula és Scultéty 
Rezső rámutattak arra, hogy az igazgatóság 
és felügyelő bizottság átvizsgálta a könyveket, 
aláirta. Ezekben a könyvekben szerepelt az 
alaptökeemelés Megállapították a szakértők, 
hogy külön igazgatósági számla volt és hogy 
a különböző valutákat az igazgatóság tagjai is 
értékesítettek 

Dr. Sebők Ferenc védő Szokoly felmentését 
kérte a sikkasztás vádja alól, miután a dol-
lárok ellenértéke végeredményben a bank 
számlájára került vissza, nem pedig Szokoly 
zsebébe, azonkívül is a vádbeli cselekmény 
elévült. 

A bíróság délután három óra felé hirdetett 
Ítéletet és Szokoly Ferenc bankigazgatót bű-
nösnek mondotta ki a vádbeli cselekmények-
ben. Ezért őt 

Ítélte. 
egy és félévi börtönre 

Az ítélet ellen ugy a vád, mint a védelem 
felebbezett. A bíróság ezután dr. Sebők Fe-
renc védő kérelmére Szokoly Ferencet sza-
badlábra helyezte. 

Még mindig rejtély, 
hogyan halt meg Kálmán Benő, 

a vak pénztári Igazgató 
(A Délmagyarország munkatársától.') A 

Délmagyarország csütörtöki számában rész-
letesen beszámolt Kálmán Benő nyugalmazott 
munkásbiztositási pénztári igazgató rejtélyes 
haláláról. Mint ismeretes, a vak igazgatót csü-
törtökön reggel a piarista gimnázium udva-
rán holtan találták egy fa tövében. A titok-
zatos eset nagy port vert fel, mert nem tud-
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Elemezek, 
papírok, 
vegyszerek és 

fényképezőgép újdonságok 
óriási választékban. 

Kedvező részletfizetésre is készpénzárban. 
Ingyenes sötétkamra és 
nagyltögép használat 

Sandberg Henrik 
Szeged, .Széchenyi tér tO. 

ták elképzelni, hogy a vak ember hogyan 
kerülhetett a piarista gimnázium udvarába, j 
A nyomozás e tekintetben még semmi pozití-
vumot nem produkált, úgyhogy még e pilla-
natban sem tudja bizonyosan senki, hogy bün-
tény történt-e, avagy öngyilkosság és igy, 

Kálmán Benő titokzatos halála 

még mindig reflélykénl mered a 
rendőrség elé. 

A rendőri nyomozás azt megállapította^ 
amint azt a Délmagyarország már közölte^ 
hogy 

az elhunyt igazgatót csütörtökön 
délután 6 és 7 óra között látták 
a piarista gimnázium környékén. 

Ez mindenesebe valószínűsíti azt a feltevés!, 
hogy 

Kálmán Benő öngyilkos lett. 

Teljes bizonysággal ez azonban nincsen meg-
állapítva. 

Kálmán Benő holttestét egyébként csak 
szombaton délelőtt boncolják fel, amikor a 
halál okát pontosan megállapíthatják. 

A szerencsétlenül járt vak igazgató esetét 
nagy izgalommal tárgyalják mindenütt, termé-
szetesen bő fantasztikumokkal fűszerezve. A 
legtöbben azt hiszik, hogy a vak öreg urat 
egyre jobban súlyosbodó idegbaja kergette a 
halálba. 

FIGYELEM! Az Ufa Sopron, Budapest, Szeged, debreceni t e l f e s f l l m f e l v é t e l e i 
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B e l v á r o s i és K o r z ó M o z i k b a n . 1 
A birúi pártatlanság 

és a jogászképzés reformja a felsőház vitájában 
Budapest, május 25. A felsőház pénteki ülését 

báró Wlassics Gyula tíz óra tizperckor nyitotta 
meg meglehetősen kevés felsőházi tag jelenlétében. 

Az elnöki jelentések és feliratok felolvasása után 
Litlinovies Endre jegyző felolvassa a felsőház men-

í Női, férfi 
és gyermek 

fehérnemUek 
készen és rendelésre, valamint 

űrt1 harisnyák, 
keztyük, 

menyasszonyi koszorúk 
és fátyolok, uri és női 
divatáruk óriési választékban 

olcsó szabott árakon 

Boros Miksa 
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telmi bizottságnak jelentését Huszár Károly men-
telmi ügyében. 

Huszár Károly ellen a budapesti főügyészség 
a Budapesten élő orosz emigránsok feljelentésére 
sajtó utján elkövetett rágalmazás és becsületsértés 
miatt indított eljárást és ezért kéri mentelmi iogá-
nak felfüggesztését. 

A mentelmi bizottság Huszár Károly mentelmi 
jogának felfüggesztését javasolja, amit a felsőház 
minden hozzászólás nélkül el is fogadott 

Következett a mai ülés napirendjének második 
ós utolsó pontja, a közjogi és törvénykezési bi-
zottság jelentése a polgári ügyekben a törvény-
széki egyesbiráskodás hatályának meghosszabbí-
tásáról szóló törvényjavaslatról. 

Juhász Andor, a Kúria elnöke volt az első fel-
szólaló. 

— Beflektálnl vagyok kénytelen — mondja — 
Lőw Immánuelnek március 14-én itt elmondott be-
szédére, amelyben többek között azt állította, hogy 
•z igazságszolgáltatás kilengései szUnőfélben van-
nak és egy szolnoki Ítélet ma már elképzelhetetlen. 
Az a kijelentés, hogy az igazságszolgáltatás kilen-
gései szünőfélben vannak, igen súlyos meggvanusl-
tá« a bírói pártatlanságnak, mert alkalmas arra, 
hogy közviszonyainkat, mind a külföldön, mind 
idehaza ferde világításba helyezze. I>e nem osz-
tom azt a felfogást sem, hogy a blról Ítéletek 
annyira noii me tangerék, hogy arakkal a törvény-
hozásban ne lehessen foglalkozni. Igenis lehet fog-
lalkozni velük, de jogi vonatkozásban. 

Papp József beszédében azzal foglalkozik, hogy 
igenis volt idő, amikor joggal lehetett követelni a 
jogegyenlőséget és a jogbiztonságot. 

Kéri a minisztert, hogy engedje meg egyszer, 

hogy egy invázió menjen az ügyvédség köréből a; 
bírói karba is, necsak megfordítva. 

Ma három év egy közönséges pör élettar-
tama. 

Berezeli Jenő abból a szempontból bírálja a 
javaslatot, hogy az igazságszolgáltatás alapos éa 
gyors legyen. 

Pesthy Pál Igazságügyminiszter szólal fel és 
mindenekelőtt reflektál Lőw Immánuel kijelenté-
sére. Igen fájlalom — mondja —, hogy ez a nyi-
latkozat elhangzott, mert az a meggyőződés hat 
át, hogy ebben a szerencsétlen országban csak 
egy lehet minden embernek a feladata, hogy mind-
annyian összefogjunk. 

A mai jogászképzéssel nincs megelégedve a mi-
niszter. Intézkedni kell, bogy a Joghallgatók kény-
leleuek legyenek az előadásokra eljárni és kénv. 
telének legyenek vizsgázni. 

Nem ellensége annak, hogy az ügyvédek-
ből bírák lehessenek. 

Ezután a felsőház a törvényjavaslatot általános-
ságban elfogadta. 

A részletes vita során Balogh Jenő a jogi okta-
tást védelmezte, mire Pesthy igazságügyminiszter 

1 kijelentette, hogy a legtávolabb állott tőle, hogy 
; a jogi oktatás oktatórészével szemben fejezze ki 
| elégedetlenségét. 

Ezután részleteiben is megszavazták a javaslatot, 
mire az ülés fél 1 órakor véget ért. 
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