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kedvezmények megadása terén elment a leg-
végső határig, ami azt jelenti, hogy 

a hallgatók 25—30 százaléka tan-
díjkedvezményt kapott. 

Az egyetemi felvételek ügyében beszéltünk 
dr. G e 1 e i József rektorral, aki a következő-
ket mondotta: 

— Olyan értesülést nyertem a miniszté • 
riumlól, amely szerint minden remény 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken 
rcfgcl kezdődött meg a városháza közgyűlési ter-
mében a második országos gyámügyi kongresszus, 

amelyen a városi és a vármegyei árvaszékek el-
nökei, ülnökei és ügyészei vettek részt csaknem 
teljes számban. Az érdeklődés olyan nagy volt, 
hogy a közgyűlési terem csaknem teljesen megtelt 
a résztvevőkkel. 

A megnyitó beszédet dr. Csorna Kálmán, Bu-
dapest árvaszéki elnöke mondotta, majd 

dr. Pálfy József, 

a vendéglátó Szeged polgármestere üdvözölte a 
kongresszus résztvevőit. Megállapította, hogy a 
gyámügyi közigazgatás jelentőségét csakis azok 
tudják kellőképen értékelni, akik közelről és ala-
posan megismerkedhettek az árvaszékek felelős-
ségtelejes munkájával és a legtöbbször annyira 
bonyolult problémáival, ő maga tizenkét évet töl-
tött a szegedi árvaszék szolgálatában, részint mint 
ülnök, később mint elnök és igy alaposan ismeri 
a kar legbelső problémáit, ,sőt félicnieddig ma is 
» karhoz tartozónak érzi magát. Ez jogosilja fel 
arra hogv foglalkozzék beszédében a kar olyan 
fontos belső problémáival is, amelyek nem szere-
pelnek a kongresszus napirendjén. 

— Nincs egvedül azzal a megállapításával — 
folytatta a polgármester —, hogy a gyámügyi 
hatóságok tiszt viselőkara az uj közigazgatási tör- • 
vénv életbeléptetése óta valahogy túlságosan kikap-

csolódlak az aktiv közigazgatási éleiből. Ez pedig 
hátrányos magára a közigazgatásra is. de hátrá-
nyos a gyámügyi tisztviselőkre is. A közigazgatás-
ra azért, mert a gyámügvi hatóságoknál helyez-
kednek el rendszerint a közigazaatás legmagasabb 

képesítésű tisztviselői, a karra viszont nz^rt. mert 
lacíai iev csak a kar szűkre szabott keretei kö-
zött baladhatnak előre. A learilkáhban történik 

mea. horrrt valaki az áwaszéktől kenVt'ön át a 

köziaatgalás valameluik másik áaazalába. MePál-
lnnitotta ezután a polgármester hnrv a Vvámba-
tóc^rtí tisztviselők véPzik a közigazgatási élet 
1ciife1elős*iiafrlíesehb munkáiét ez a munka jftzon-
ban a lelentőség szemnontüból is első helven áll. 
Vnflnlkozolt a nolvármester ezután a gvámögvi 
törvénv reformiának kérdésével megállapítva, 
bogv íz reform sz/lksdnessénáf már neavven év-

vel ezelöP meaállnnllollák, 'de sor máig sem ké-

rőit rá. Most kilátás van arra. Koev elkészítik 
végre az ui gvármVvi törvénv tervcélét és an-
nak keretében a cvámöTvi tisztviselők problémáit 
is mePn'foáshnr luttatiák. 

A polrjármrster nagv tetszéssel fogadott be 
széde után Kádár Levente miniszteri osztályfőnök 

a belügyminiszter nevében 

Üdvözölte a kongresszust, amelv dr C.sorna Kálmán 
mellett társelnökévé választotta Hened'"s Antalt, 
dr. Talay 7oltánt. dr S'entavöraui Zoltánt, dr. 
Madarassá Gézát és dr. Piroska Jánost, jrevznk-
ké pedig dr. Párniczki Elemért és dr. Prámer 

Józsefet. 
l">r. Talau Zoltán felszólaláséban forlnlk"o»«it 

azokkal a támadásokkal, amelvek az utóbbi idő-
ben az árvaszékeket érték. Megállapította, bogv 
a méltatlan támadásoknak semmi komoly alapjuk 

megvan arra, hogy a korábbi híresztelé-
sekkel szemben a minisztérium nem viszi 
keresztül azt a tervét, hogy az egyetem 
létszámát a tavalyi alá nyomja. 

Kijelenlelte még a rektor, hogy a szegcdi 
egyetem pozeiiója megköveteli, hogv valóban 
az ország második egyeteme legyen és a rektor 
szerint minden remény meg van arra, hogy 
nem sorvasztják tovább a történelmi mulíu 
egyetemet. 

nem volt. Indítványára a kongresszus elhatároz-
ta, hogy ezeket 

a támadásokat ünnepélyesen vissza-

utasítja. 

Ezután került sor a napirendre tűzött előadá-

sokra. Dr. Petrovich Ödön, dr. Jakopovits Pál és 
Hegedűs Antal tartott előadást a gyámügyi ható-
ságok egy-egy fontosabb problémájáról. Az elő-
adásokhoz több értékes felszólalás történt. 

Délben két órakor 

a város ebédet adott 

a kongresszus résztvevőinek tiszteletére. Az ebé-
den megjelent dr. vitéz Imecs György főispán, a 
várost dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes képvi-
selte. A főispán a kormányzóra mondott pohár-
köszöntőt, dr. Tóth Béla a házigazda város nevé-
ben üdvözölte a vendégeket és szeretetükbe aján-
lotta Szegedet. Dr. Szokolay Leo, Budapest árva-
székének helyetles elnöke, a kongresszus résztve-
vői nevében mondott köszönetet a baráti vendég-
látásért. 

A kongresszus tárgysorozatának tárgyalását 
szombaton reggel 9 órakor folytatják a városháza 
közgyűlési termében. 

MODELL KALAPOK 
megérkeztek-, 

K N I T T E L KAR ASZ U. 5. 
Alakításokat modellek után vál lalunk. 

Mutolás után ellopta 
a partnere kapukul~ 

csát és cipőjét 
(A Délmagyarország munkatársától.) G e r a 

Anna 28 esztendős leány lopás miatt került a 
szegedi törvényszék elé. Egyik szegedi her.les-
mesler jelentette fel, akivel együtt mulatott a 
napokban, majd múlatás után ellopta partnere 
kapukulcsát, cipőjét és eltűnt. A detektívek a 
hentesmester fel jelenlésére hamarosan elfog-
ták. 

A pénteki tárgyaláson a leány sirva vallolt. 
— Nagv nyomorúságban élek. tekintetes bi-

róság, azért követtem el a lopási. Valamikor 
jobb napokat láttam, de sajnos, korán árva-
ságra jutottam és 13 éves korom óta magam 
vagyok kénytelen megkeresni a kenyeremet. 
Nem tudtam a tisztességes uton megmaradni, 
pedig szerettem volna. Több ízben el voltam 
Ítélve, az igaz. de azt is csak nyomoromnak 
köszönhetem. Szerénv boldogult édesapám ms-
gns-állásti tisztviselő volt, anyám tanárnő. Amig 
éltek, iól ment nekem is. haláluk után teliesen 
egvedül maradiam, rokonságom nem törődött 
velem, nem segített. Ennek köszönhetem, hogv 
most itt állok . . . 

Elmondotta, hogv a eipőt á r ú t vitte el. bogv 
rébánv pengőért eladja és a pénzen élelmiszert 
vegven magának. 

A biróság több tanul halig ttoM ki, majd az 
enyhítő körülénvek figyelembevétetévcl egy-
hónapi fogházra itélte a megtévedt leányt. 

Kiítinő flekken esték 
minden s z o m b a l ° n a régi hírneves Janik ven-
déglőben, (Szent István tér.) Egyetlen székely 

Hekkenezo heiy. 
A hires marosvásárhelyi módra készült flekken 
és vargabéles. Uri közönség állal látogatott hű-
vös. lás kerthelyiség 
Elsőrendű fajborok. SzivespártloRást kér 
M a r o s v á s á r h e l y i B a r a b á s S á n d o r vendéglős 

A kormányzói pár 
Bécsben 

Piirtschach, szeptember 10. H o r t h y Mik-
lós és felesége kétheti üdülő útjáról szombaton 
tér vissza Budapestre. A kormányzói pár csü-
törtökön elhagyta Olaszországot és egyenesen 
hazafelé indult. A kormányzó egy nappal ha-
marább akar itthon lenni az őszi hadgyakorla-
tok előkeszitése miatt. 

Delmezzötól zuhogó esőben folytatta útját a 
kormányzói pár. Pörtschachbn 6 óra után fu-
tott be az államfő autója. A Werzer-szállodá-
han szállt meg a kormányzói pár. Pörtschach-
ban már egészen őszies volt az idő, ugy, hogy 
a főméltóságu asszony el sem hagyta lakosz-
tályát. Vigasztalanul esett akkor is, amikor a 
kormányzói pár autója pénteken folytatta út-
ját. 

Horthy Miklós kormányzó és felesége délután 
3 óra 20 perckor a Gráz melletti Kroisbachból 
génkocsin tovább utazott Bécs felé. 

Bécs, szeptember 10. Horthy Miklós kor-
mányzó és felesége pénteken este Bécsbe érke-
zett. A kormánvzó gépkocsi ia este 7 órakor 
gördült be a bécsi magvar követség udvarára. 
A követség részéről B o b r i k Arnot követségi 
tanácsos, bécsi magvar ügyvivő fogadta a kor-
mányzót és feleséget, akik ezután a számukra 
előkészített lakosztályba vonultak. 

A kormányzói pár később elhagyta a követ-
ség épületét és sétakoesizásra ment a városba. 
Később a kormányzó és felesége a Laher-száttó 
éttermébe ment és olt fogyasztották el estebéd-
iüket. 11 óra Iáiban visszamentek a magvar 
követségre cs lakosztályukban pihenőre tértek. 

—oQo— 

Egy fiafal szegedi 
színésznő miatt 
öngyilkos lett 
erdélyi vőlegénye 

Szilágvsomlvő, szeptember 10. M é r a F e -
renc 35 éves vállalkozó, az erdélyi autóiárat 
személvfuvarozó vállalat vezetőie, öngyilkos-
ságot követett el. Búcsúlevelet hagyott hátra, 
amelyben felderítette tettének okát. A level 
szerint azért vált meg az élettől, mert meny-
asszonya, I h á s z Klári ismeri fiatal szinész-
nő. aki a szabadtéri játékok alkalmával Sze-
geden szerepelt és ezidő alatt rendkívül nagv 
hatást tett rá Kiss Ferenc játéka, hazatérve 
Szeaedről. közölte vőlegényével, hogy icgyes-
ségét fel kivánia bontani és nem akar férihez 
menni hozzá. Ezt a szerelmi csalódást Méra 
nem tudta elviselni és ezcrl lett öngyilkos. 

m h h h h ^ • • • • • 

A SZEGEDI M E T E O R O L O G I A I OB-
S Z E R V A T Ó R I U M jeelnti: Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 29.8, a 
legalacsonyabb 14.4 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redu-

I káiva reggel 755.0, este 7519 mm. A 
levegő páratartalma reggel 85, délben 
45 százalék. A szél iránya délkeleti, 
erőssége 1—2. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 
tiz órakor. 1DÖJÓSLAT: Élénk észak-
nyugati szél, sok helyen eső és z ivatar , ! 
a hőmérséklet déien és keleten csökken. H 

A/ Árvaszéki Ugyvilel 
proplémái 

a pénteken megkexdődött 
országos gyámügyi 
kongresszus előli 


