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Véget ért az országos 
gyámügyi kongresszus 
(A Dé'magyarország munkatársától.) A magyar 

cárosok és vármegyék árvaszékeinek elnökei, ül-
nökei és ügyészei Szegeden rendezték meg két-
napos országos kongresszusukat, amely szomba-

ton délben fejeződött bc. A kongresszus máso-
dik napjának napirendjén is igen érdekes és ér-
tékes előadások hangzottak el. A közgyűlési te-
rem most is szépen megtelt érdeklődőkkel és a 
kongresszus résztvevőivel, akik nagy érdeklődés-
sel hallgatták végig az előadásokat és a felszóla-
lásokat. | 

Dr. Szentimrey Sándor, Veszprém vármegye 
árvaszékének ülnöke a gyámhatósági tagok fele-
lősségéről tartott sok uj szempontot felölelő elő-
adást, majd »A gyámhatóságok igazgatási hatás-
körének szűkítése, vagy tágítása* címen dr. Aftay 

Ernő, Pest vármegye árvaszéki ülnöke értekezett 
és rámutatott azokra a körülményekre, amelyek 
elodázhatatlanul sürgőssé teszik a gyámhatóságok 
működését szabályozó törvény reformját. 

Több figyelemreméltó felszólalás után az indít-
ványokat tárgyalták le, majd a kongresszus •elnöke 
rövid záróbeszéddel berekesztette a kongresszust. 
A kongresszus résztvevőinek legnagyobb része 
még szombaton elutazott SzegedröL 
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Csongrádmegye tiszti 
főorvosa feljelenti a durva 
meccseket vezető futball-

birákat 
Szentes, szeptember 11. Csongrád vérmegyei 

közigazgatási bizottságának ülésén vitéz dr. Tóth 

Béla tiszti főorvos jelentése során feltüné \ keltő 
bejelentést tett a labdarugósport eldurvulásáról; 

A tiszti főorvos jelentésének idevonatkozó része a 
következőképpen hangzik: 

— Ismételten jelentések érkeztek, hogy a heiyi 
futballmérközéseken az idajött idegen sportegye-

sülelek tagjai játék közben durva testisértést okoz-

nak az ittenieknek. Arról is értesültem, hogy a 
játékot tezető, bírónak nevezett emberek az okai 
ennek. Legutóbb is a szentesi közkórházba többen 
kerültek be szentesiek, akiket a futballpályán élet-

veszedelmesen összerugdaltak és akik a közkórház 
orvosainak megállapítása szerint csak szerencsé-
vel menekültek meg a biztos haláltól, de sérü-
léseik igy is rendkívül súlyosak. 

— Meg kell állapitanom, hogy az ilyen esetek 
kimerítik a biinese'ekmény kritériumát és annál 
inkább elítélendők, mert a sportolás örve alatt 

életerős fiatalemberek szenvednek olyan sérülése-

ket, amelyek — egyéni károsodásuk melett — 
a katonai szolgálatra is alkalmatlanná tehetik őket 
és ezzel a honvédelem ügye is veszélyeztetve van. 

— A biroknak nevezett futballjátékvezetöknek 
kötelességük volna az ilyen bűncselekmények meg-
akadályozása. Ezek között sok a félmüveit ember 

és ismeretlen egzisztencia s nem egy nemcsak 
nem teljesiti kötelességét, hanem bűnrészesévé 

iáik, amikor nem torolja meg ta sorozatos és 

nyilvánvalóan szándékos cselekményeket. Ezeket 
az egyéneket a szándékos sérülések okozóivajl 
együtt el kellene fogni! A jövőben kötelességem-
nek megfelelően megfigyeltetem ezeket az em-

bereket és konkrét esetben bűnvádi feljelentést1 

teszek ellenük. 

B o r t e r m e t ö k , korcsmárosok és vendéglősök 
részére szükséges 

uorKonzeruaió os musierjeszlő 
szabadalom eladására nagy kereseti lehetőséggel 

üzletszerzőket 
felveszünk. 
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RaKíáiról fjáxfjox számija 
Díjtalanul Készséggel bemutatja 
Kedvező tlzetésl feltételeket szab 
Régi KészüléKét becseréli 

FONYó villamossági szaküzlet 
Kölcsey ucca 4 
Telefon: 11—65. 

Kárász ucca 3. 
Teleion: 21—65. 

a rádió mellett szórakozva 
pihen, Ha rádióban egészen 
különlegeset kíván, vásá-
rolja meg az ^automatikus 
állomásbehangoló«-vai fel-
szerelt Orion 99-es csúcs-
teljesítményű v i l á g vevő? 
Ezt a berendezést Ameriká-
val e g y i d ő b e n hoztuk ki 

KAPHATÓ MINDENÜTT 

Kívánságra díjtalanul bemutatia 
Kedvező részletfizetésre is kapható 

Deutsch Albert Ml.^'^ri^ 
Vételkényszer nélkül bemutatja 

M A R K O V I C S 
mérnök. Szeged, Tisza Lajos körut 44. Telefon 39-20. 

Lakásán keszseqgel Demufáfto. Elünyös fizetési feltételek mellett 

száll lt|á M e t e o r C s l l l á r g i j á r r t . l e r a h a t a 
Szegefl, Kárász ncca fl. 

Díjtalanul bemutatia Szőke villanyszerelő Szened, B S 

Sző reg küzdelme 
a 44© százaiékos 
póiadóvai 
A képviselőtestület újra tárgyalja 
a deszki legelővásárlás ügyét 

(A Dclmagyarország munkatársától.) Szőreg 
község lakossága túlságosan magasnak tartja 
a 140 százalékos pótadót és különös magyará-
zatát adja annak, hogy az aránylag kedvező 
viszonyok közölt lévő községi háztartásnak 
ilyen magas pótadóra van szüksége. 

A községi forgalmi adó és kereseti adórésze-
sedésc a területén lévő gyárak folytán kielé-
gítő, a termények árai folytán, az adója kifo-
gástalanul befolyik és ennek dacára közel 
másfélszeres pótadót vet ki. Ennek okáról a 

Délmagyarország munkatársa illetékes helyen 
kapott információ alapján a következőket je-
lentheti: 

— A község a szerencsétlen legelővásárlás 
folytán évente 20.000 pengő kamatterheket 
kénytelen viselni és tekintve, hogy nem kap-
ta még meg a remélt amortizációs kölcsönt, 
törleszteni is kénytelen fennálló 260.000 pen-
gős váltótartozására. A megvett 400 holdas 
legelő jövedelme alig fesz 7000 pengői, ami 
annyit jelent, hogy a község évente 13.000 pen-


