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Egy évi börtönre Ítéltek egy szentesi jéggyárost. 
Aki mátok navébcn kér ptnzt. 

Egy egész szentesi különítmény vonult fel teg-
nap a szegedi törvényszék (uhász-tanácsa elé, aki-
ket mind megkárosított kisebb-nagyobb összegek-
kel egy ismert szentesi jéggyáros, aki a jég gyár-
tását először pénzköveteléssel, pénzkihelyezésekkel, 
majd sikkasztással és okirathamisitással cserélt fel. 

Tarnóczi Józsefnek éveken keresztül jól menő 
jéggyára volt Szentesen. A konjunktura idején 
nagy összeköttetéseire támaszkodva kosztpénzüz-
letekkel kezdett foglalkozni, majd amikor a köz-
vetítések és kihelyezések dus jövedelmet hoztak, 
teljesen felhagyott a jéggyártással. Eleinte semmi 
ba] sem volt, a tőkések pontosan megkapták a 
magas kamatokat és ezután egyre gyűltek azok, 
akik megtakarított pénzeiket Tarnóaín keresztül 
akarták gyümölcsöztetni. 

Lassankint azután suttogni kezdtek az emberek. 
Sokan nem kapták meg pénzeiket, míg sokan ar-
ról panaszkodtak, hogy nevükben másoktól kér 
pénzt Tarnóczi, anélkül, hogy tudtak volna róla. 
Amikor pedig a többszöri ielszólitásra sem kap-
ták meg pénzeiket, megtették a följelentései Eleinte 
csak sikkasztás cimén tették meg a följelentéseket, 
mig aztán kiderült, hogy mások nevében nyugtá-

kat és elismervényeket irt alá, ugy hogy magán-
okirathamisitásért is vádat emeltek ellene. 

A főtárgyaláson Tarnóczi azzal védekezett, hogy 
mindenkitől megbízást kapott, a pénzeket nem 
fordította saját céljaira, hanem azokkal pontosan 
elszámolt mindenkinek. A sértettek azonban, aki-
ket tanuként hallgattak ki, kijelentették egyrészt, 
hogy nem adtak megbízást arra, hogy nevükben 
pénzt kérjen, másrészt pedig nem kapták meg 
pontosan pénzeiket. 

Az elnök ezután nyugtákat mutatott fel, amelye-
ket Tarnóczi irt alá mások nevében. A tanuk a 
vádlott szemébe mondták, hogy meghamisította 
aláírásukat, mivel ők arra megbízást nem adtak. 

A törvényszék bűnösnek mondotta ki az egykori 
jéggyárost többrendbeli sikkasztás és magán-
okirathamlsitás bűntettében és ezért egy évi bör-
tönre itélte. Sulyosbitó körülménynek vette a tör-
vényszék azt, hogy Tarnóczi már régóta folytatja 
üzelmeit. A bíróság ezen kivül kötelezte a károk 
megtérítésére. A jéggyára* ügye ezzel még nem 
ér véget, mivel az ügyész salyosbitásért, a védő 
pedig enyhítésért és felmentésért felebbezett a 
Táblához. 

A Délmagyarország Szegeden és környékén 
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és 
ereje a független polgárok és munkások támogatása. 

Meteorológiai obszervatóriumot állit fel a szegedi egyetem. 
Altalános megelégedést kellett a városban, 

amikor dr. Kogutovitz Károly egyetemi tanár 
került a szegedi egyetem földrajzi intézetének 
élére. Az országosbirü professzor neve garancia 
ugyanis arra, hogy értékes munka indul meg 
az intézetben. A földrajzi intézet működését 
eddig nagyon hátrányosan akadályozta a helyi-
séghiány; a nagy apparátuasal dolgozó inté-
zet abban a néhány a iük szobában, amelyet 
az egyelem központi épületében kapott, ered-
ményes munkásságot a legjobb akarat melleit 
aem fejthetett ki. Most azonban, amikor az ál-
lamtól átvett vasúti palotában tíz helyiséget 
jelöltek ki a földrajzi intézet számára, megnyílt 
a lehetősége annak, hogy végre megkezdődjék 
a tudományos munka. Dr. Kogutovitz Károly 
professzor figyelemreméltó munkatervet dolgo-
zott ki, amelyről vázlatos jelentést terjesztett a 
földrajzi intézet egyik patrónusa, a város ta-
nácsa elé. 

A földrajzi intézet vezetője jelentésének be-
vezető soraiban utal arra a nehézségekre, 
amelyek között az intézet megkezdte működé-
sét, majd örömmel jelenti, hogy az utóbbi 
esztendők munkájának eredményeképen az inté-
zet fölszerelése annyira megszaporodott, hogy 
rövidesen olyan mintaintézetié fejlődik, amilyen-
nel egyetlen magyar, sőt sok külföldi egyelem 
sem dicsekedhetik. 

Az intézet két termében elhelyezett könyv-
és térképtár már is többezer darabból áll és 
a külföldi intézetekkel megteremtett csereviszony 
következtében állandóan gyarapodik. Rövidesen 
megnyithatják ezt a speciális könyvtárat a nyil-
vánosság számára is és akkor az intézet bár-
mely ország hivatalos kiadványait, évkönyveit 
és tudományos publikációit az érdeklődök ren-
delkezésére bocsájtha'ja. Az intézetnek négy 
egészen modern különböző tipusu vetítőkészü-
léke van, amelyekkel nagyon megkönnyítheti a 
tudományos előadások tartását. Erre a célra 
egy kétszázötven személy befogadására alkal-
mas előadóteremmel is rendelkezik az intézet, 
amely nyitva áll bármilyen tudományos előadás 
tartására. Ebben az előadóteremben a földrajzi 
intézet minden évben legalább egyszer nép-
szerű előadást rendez. 

Lerakta már az Intézet a földrajzi mattam 
alapjatt is. Két termet és egy széles folyosót 
tartolt fönn erre a célra. Az egyik termet rövi-
desen berendezik a Szeged környékére vonat-
kozó földrajzi és meteorológiai anyagokkal. 
Rövidesen üzembe helyezik a városi főgimná-
ziumtól átvett Mainka téle földrengésjelző ké-
szüléket is, egy pavillonszerü külön épületet 
emelnek számára a vasúti palota kertjében. 

„Talán a legfontosabb és legnagyobb sza-
bású tervem azonban — irja Kogutovitz pro-
feszor — az egyetemi meteorológiai obszerva-
tóriumnak a földrajzi intézet keretében és a 
vaauli palotában való felállítására vonatkozik. 
Meteorológiai megfigyeléseink, a meteorológiai 

hírszolgálat és időjelzés gazdasági jelentőségét 
olyan agrárországban, minő Magyarország, azt 
hiszem, nem kell bővebben fejtegetnem. Az 
ó-gyallai meteorológiai intézet elvesztésével ha-
zánk csupán egyetlen meteorológiai intézettel 
rendelkezik, amelynek elhelyezése egyébként — 
szakkörök véleménye szerint — teljesen kedve-
zőilen. A kisalföldi intézet elvesztése után egyet-
len nagyobb alföldi obszervatóriumunk sincsen. 
Egyébként a meteorológia kívánalmainak minél 
sürübb megfigyelőhálózat jelel meg legjobban. 
Ha tehát sikerül a szegedi egyetemmel kapcso-
latosan nagyobbszabásu, elsőrendű metorológiai 
obszervatóriumot felállítani, ameiy nemcsak va-
lamennyi jelenség észleléseivel foglalkozna, nem-
csak a helyi és vidéki lapokat látná el időjós-
lással, hanem a külön helyi időjelzést is meg-
szervezné és ezzel nemcsak a tudománynak 
tennénk szolgálatot, nemcsak internacionális 
megfigyelöhálózatnak lenne Szeged város egyik 
igen fontos állomása, hanem Délmogyarorszdg 
mezőgazdasági népessége is igen hasznos intéz-
ményre tenne szert." 

Terveinek vázlatos köllségvetését is közli a 
tanáccsal Kogutovitz professzor. Tíz-tizenkét-
millió koronába kerülne egy 6—10 ezer méte-
res hullámhossz felvételére berendezett rádió-
állomás felszerelése, amellyel valamennyi euró-
pai meteorológiai intézet jelentését, az Eiffel-
toronyból, Nauenből leadott jelzéseket felfog-
hatná az intézet, ami az időjelzés szempontjá-
ból lenne igen fontos. A rádiókészülék segítsé-
gévei megkapná az összes csillagászati jelzése-
ket is, módjában állna a másodpercig pontos 
időt közölni a város közönségével. 

A megfigyelések teljesítésére szükséges leg-
modernebb regisztráló műszerek beszerzése 
hatvan-hetvenmtllló koronába kerülne. A meg-
figyelő műszerek s z á l á r a a vasúti palota 
kertjében bódék felépítése szükségei. Ezenkívül 
a vasúti palota egyik tornyát megfigyelő to-
ronnyá alakítanák á t Erre körülbelül hatvan-
millió korona kell. A tornyot irbóccal látnák 
el, amelyről megfelelő zászlójelekkel „messziről 
láthatóan" jelezné az intézet az időjárás ten-
denciáját. 

Az intézet már megállapodott a kereskedelmi 
minisztérium légügyi hivatalával, hogy a leg-
felső levegőrétegek ál landó megfigyelésére ee 
a magtsban végiendő megfigyelésikre a sze-
gedi repűlűállomás gépmadarai és pilótái ál-
landóan az intézet rendelkezésére álljanak. Ez 
természetesen nem kerül pénzbe, az intézetnek 
meteorológiai szakkönyvekkel és segédeszkö-
zökkel való felszerelésére azonban tizenkét-
millió korona szükséges. 

A meteorológiai obszervatórium felállítása 
Ilyen szerény keretek között mintegy száz-
hatvanmillió koronába kerülne. Az intézet ve-
zeő professzora beadványában azt kéri a vá 
ros tanácsától, hogy ebből az összegből vállal-
jon magára legalább ötvenmillió koronát, ha 

lehet, még a jövő évi költségvetés keretéhen. 
A város tanácsa Kogutovitz professzor kí-

vánságának teljesítésére minden bizonnyal talál 
majd módot. 

Korcsmai szóváltás után — 
kormányzósértés vádja. 

Sokszor végződnek a korcsmai összejövete-
lek szóváltással és sokszor kerülnek a korcsmai 
szóváltások szereplői a bíróság elé. Rendsze-
rint becsűletséríéisel, rágalmazással, vagy testt-
sértéssel vádoltan állanak a birói emelvény 
elé. Lovas Péter szentesi gazda ez alkalommal 
kormányzósértés vétsége cimén került a vád-
lottak padjára. Egy heves korcsmai szóváltás 
után ugyanis olyan jelentések érkeztek a rend-
őrségre, amelyek szerint Lovas Péter azt mon-
dotta volna, hogy a nemzeti hadseregben csak 
kommunisták szolgálnak, majd később dühösen 
kifakadva, kommunistának nevezte a kor-
mányzót is. 

A törvényszéki tárgyaláson a gazda tagadta 
a vádat, a sok tanú közül azonban néhány 
emlékezett a súlyos kijelentésekre. A törvény-
szék ezért egy hónapi fogházra itélte Lovas 
Pétert. 

Kedden délelőtt került az flgy i z Ítélőtábla 
Orosz-tanácsa elé, amely megsemmisített! a 
törvényszék ítéletét és Lovas Pétert a vád alól 
felmentette. Az Ítélőtábla ugyanis nem fogadta 
el megbízható bizonyítéknak azoknak a vallo-
mását, akik a korcsmában részt vettek a mula-
tozásban, majd az összetűzésben, a törvényszék 
elölt pedig emlékeztek a kijelentésekre. A vá-
dat képviselő Zombory Ügyészségi elnök semmi-
ségi panaszt jelentett be az itélet ellen a 
Kúriához. 
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A kéz, mely ád, ha szennyes is, dicső. (Shakespeare: 
Felsült szerelmesek.) 
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M ö g h i v ó ! 
Adatik tudtára Szöged város érdemös pógár-

ságának, hogy aierdán éa csQtSrt&kőn 

Marisa lyjányom 
a Korzó mozgoddban tartja nagy és diszös 

lakodalmát, 
melyre möghijjuk az érdemös lakosságot. 

Mindön épkézláb őgyéniség ott lögyön, mer 
ottan bétyár vígság lösz, amilyen nem vót, de 
nem is lösz ebbe a keserves velágba. 

Mink is édös minyjájan ott löszünk. # 
Göre Gábor és egész késérlete. | 
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A R C I P O T 
261 mielőtt vásárol, tekintse meg a 

„Hfl-HR" cipöáruhizban, Kelemen ucca12 

H a t ó s á g i l a g e n g e d é l y e z e t t 

Butorraktárkiárusitás! 
Üzletem feloszlása folytán raktáromon lévő összes 
háló, ebédlő és uríszalon bútorokat Jutányosán 

kiárusítom. 121 

B r a u n M i h á l y E S Ä l e m e n ucca. 

K á n i t z A r m i n n é sz B e n e s R e g i n a I 
mély f i jdalommal jelenti, hogy szeretett I 
férje, a jó apa, nagyapa és após 

Kánitz Ármin 
életének 80 ik évében rövid szenvedés 
után 1925 szep'ember 28 án elhunyt. I 

A megboldogult f öldi maradványait e I 
hó 30-án délu'án 2 órakor kisérjük az I 
izr. te > ető cin'erméből örök nyughelyére. I 

Szeged, 1925 szeptember 29. 

Kovács Mór, Dezső, Margit és Erzsi, I 
férjezett Deutsch Lajosné, gyermekei. 

Kovács Nusi, Endre, Adél, Magda, György I 
és Deutsch Klári, unokái. 

Deutsch Lajos, veje. 

Kovács Mórné sz. Ungár Matild, Kovács j 
Dezsőné 82. Deutsch Irén, menyei. 

Emlékét felejthetetlenül szivünkbe I 
Zártuk I 3£9 I 


