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A világ gyorsírói Szegeden. 
.— A nemzetkőzi kongresszus Bu-
dapesten lesz. — A gyorsírók 
lapját szegediek szerkesztik. — 
Markovits szobrának leleplezése.) 

(Saját tudósítónktól.) A modern világ 
gépemberei,: a gyorsíróik két Ihét mulvia neve-
zetes esemény színhelyévé avatják Szegedet., 
jfe-mzetközi kongresszust tartanak a főváros-
ban és aztán a magyar gyorsírás félszázados 
jubileuma és Markovits Iván szoborleleple-
z ó s é n e k m-egüunleplésére, Szegedre jönnék. 
Markovits Iván vo-lit ugyanis az, aki i&abels-
berger rendszerét a kor igényeinek megfelélő-
Jieg ikiíbővitette és a nagy elterjedtségre .alkal-
massá tette; alapvetője ia nnagyair gyorsirós-
niak. Épen ezen érd-emeinak méltánylására a 
Szegedi Gyorsíró Kör akciót indított egy Sze-
geden felállítandó Mark ovii ts-szobor ügyében. 
A szobor már elkészült, és leleplezésére össze-
sereglem-ek ,a. világ gyorsírói. 

Ennek az ünnepéíyineik programja még 
részletesen előkészítve nincsen; határoz©tt nap 
nincsen még megállapítva az ünnepségek meg-
tartására, mert ez szorosan kapcsolatban .lesz 
a Budapesten tartandó nemzetközi .gyorsíró 
kongresszusai, .amely augusztus 6-án -veszi 
kezdetét. Igy .a szegedi ünnepély körülbelül 
agusztus 10—15-ike körül lesz. 

A külföld- érdeklődése .rendkívül nagy a 
gyorsíró ünnepségeik iránt, melyekre a világ 
minden müveit nemzete elküldi képviselőit. 
A gyorsírás nagynevű vezéralakjai jönnek 
Szegedre (Markovii ts Iván szobor leleplezésé-
nek alkalmából. Ilgy Ausztriából Halprin csá,-
szári tanács-ős, a parlamenti -gyorsírók kép-
viselője, Nusko, a gráczi Mayer tanár, Leu-
nauer, a béiosi -akadémia gyorsi-r-ó egyesület 
kiküldöttje és mások. Németországból a Ga-
balsberger-, Sólz-e és Arends-rtendszerelk egy-
formán a legjobb erőikkel- képviseltetik ma-
gukiat, kik között i t t lesz Fuchs Róbert dr. 
drezdai kormánytanácsos, Rindermann, a po-
rosz képviselőházi gyorsíróik m-ásodfőnöke, a 
bajor Kunow, az A-rends-iskol-a f-ej-e, P f a f f , a 
Galbelísbengeru-endlszér -vezére, Drews gyors-
iró-tfőnök, a bajor Alteneder és tóbben. A fr-au 
ciák közül, itt lesz Navarre, ia liii-rnevies lap-
szerkesztő, Buisson, aki a rendszerre -szétta-
golt francia gyorsírást nagy szervező talen-
tumával igyekszik egy táboriba egyesiteni, el-
jön Estoup, a párisi kamara legjelesebb -gyors 
iirój-a, ki a gyorsírás lélektani vonatkozásai-
nak .kldombaritása körül szerzett maradandó 
érdemeiket, -

A budapesti nemzetközi' .kongresszussal 
kapcsolat,ban ia magyar gyorsírók, egy nem-
zetközi gyorsírása lapot indítottak, amely 
francia nyelven jelenik irri-eg. A lap címe: 
„Bulletin Stnénogmphique de Budapest", első 
száma e hónap ,15-én jelent meg. E lapnak 
'különös léirdiekességjej hogy dajeára nemzet-
közi jellegének szegedi emberek szerkesztik, 
a lapot -Szegeden is nyomják, bár Budapes-
teu jelenik meg. Ez elvátathatatíain -elismeré-
se -a szegedi gyors,irás fejlő-döttségének és 
nagyra hivatottságánatk. A -láp főszerkesztő-
je Muráti Ferenc, szegedi alezredes, felelős 
szerkesztője: Lévay Ferenc -dr. A lap szerkesz 
tő bizottságában ,a viliág legkiválóbb gyors-
írói foglalnak .helyet: G. Admetó dr., J . 
Dengl -dr., Ch. Ducker dk., Fabró - Henrik dr., 
Radó idr. és Vikár Béla. 

•A lapban az első -cikket Navarde, a nem-
zetközi kongresszus bizottságának igazgatój-a 
irt-a. Ebben ismerteti az eddigi gyorsírói kon-
igr-esszusök történetét és örömét fejezi. Iki afö-
lött, hogy a magyar gyorsírás félszázados ju-
bileumának megünneplése éppen egybe -esik 
a XI. nem-zetközi és rendszer,közi kongresszus-
sal, amelyet B-udapesten tartanak. Maj-d -Lé-
vay Ferenc dr., szegedi -ügy véd ir „Budapest" 
címmel cikket. Az érdekes cikk először -a 
Magyar -főváros fekvésével, majd történetével 
foglalkozik. Azt,ám .beszámol Budapest neve-
zetességeiről -és látványosságáról, szinte a 
leírások varászáva-l kalauzolja az idegent. 

Vikár Béla, a hirneves m-agy-air gyorsíró szak-
kérdésről irt cikket; cikkében- nagy tudással 
fejtegeti -az egyes rendlszerek előnyeit, 

A lapban van -egy cifck még, amely spe-
ciel a magyar, viídékii, dte különösen a szegedi 
gyorsirási viszonyokkal, foglalkozik; © cik-
ket szintén Lévay Ferenc dr. irta. Isim-erteti 
benne a Szegedi Gyorsíró Kör -működését, 
megalakulásától fogva. A :kö.r jelenlegi elnö-
ke Dobay Gyula dr. A Szegedi Gyorsiró Kör 
kultiválja a francia gyorsírást is, a Duployé 
rendszer szerint. A francia rendszerű -gyors-
írást Muráti -Ferenc t aniitj cl szeged-i francia 
kör elnöke. A oilkkiiró felsorolja még a többi 
nagy városokat lis, ahol épen ugy mint Sze-
geden:, é-lénkein foglalkoznak gyorsírással. — 
A lapba, ezenkívül: imég sok érdekes cikk van, 
neves gyorsirők -tollából. 

Itt emiitjük meg, hogy a Markovits-szo-
bor fölálilitás-a körül egy kis bonyodalom ke-
letkezett, A tanács ugyanis fölajánl-ottt a. Ti-
sza Lajoshkörut és a Tákaréktár-utoa szögle-
tében lévő kis parkot a Szegedi -Gyorsíró 
Körnek, -a szobor helyéül. A gyorsiróegyesü-
le-f visszautasitotta ezt a helyet és -kijelentet-
te, hogy -ott nem állíttat ja fö-1 a szobrot, .in-kálb 
nem ,is ajándékozza ia városnak A polgár-
mester err-e tárgyalásiba bocsátkozott az -egye-
sülettel, ami eredményre is vezetett. Fölaján-
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lattá a gy-orsiróiknelk az állami felső.kereske-
,dal mi iskola előtt lévő tiszaparti parkot, vagy 
a Tisza Lajos-körúton az u j városi felsőkeres-
kedelmi iskola előtti háromszöget, A gyiors-
.iró-egyesüleft az utóbbit választotta,, amiről 
-már értesítette -a tanácsot. 

Csehország csődje. Prágából jelentik: A 
németek -és csehek folytonos tülekedése, en-
gesztelhetetlen gyülölet-e, a két oldalról táma-
dó o-bstrukció volt az -oka, hogy Csehország 
csődbe jutott, a helytartó lemondott, az ural-
kodó feloszlatta a tartomány gyűlést. A cseh 
képviselők szövetsége ma egy permanens bi-
zottságot választott, melynek -az a feladata, 
hogy -a tartományi autonómia felfüggesztésé-
vel szemben a szövetség akcióját irányítsa. A 
szövetség teljes -ülést tartott, -amelyen határo-
zati javaslatot fogadták el. Elítélik -a -kor-
mányt azért, mert a német absfrukció türé-se, 
sőt támogatása következtében az országot a 
pusztul-ás határára jut ta t ta ós a tartományi 
bizottságtól, mely azon fáradozott, hogy alkot-
mányos eszközökkel megakadályozza az or-
szágot a pénzügyi katasztrófától, minden tá-
mogatást. megtagadott és végül -a tartományi 
autonómiát felfüggesztette. A határozati ja-
vaslat a kormányzó-ibizottság létesítését a tar-
tományi alkotmány alaptételei jogosulatlan 
megsértésének tekinti és ellenséges cselekedet-
nek Csehország és ,a cseh nemzet ellen. A kép-
viselők végül appellálnak -a -cseh néphez s fel-
szólítják, Ihogy belső ereje tudatában férfiasan 
komolyan és egységesen küzdjön a Csehor-
szágban életbelépett törvénytelen állapot 
megszüntetése érdekében. 

Lobkovitz herceg volt tartományi fő-
miarsal',1 kimerítően indokolja visszalépésének 
okait és a többi között ezt -mondta: 

— Elhatározásomat n,em csekély mérték-
ben megkönnyítette az a -körülmény, hogy r. 
•mint a miniszterelnökkel és a többi .miniszte-
rekkel való beszélgetéseim folyamán meggyő-
ződtem, a nemzeti politikai koncessziók egy-
oldalin okfrojálásia teljesen ki van zárva. 
Egyébként erős :a hitem, hogy -a rendkívüli ál-
lapot, melybe az ország gazdasági helyzete 
jutott, lehetőleg rövid ideig foy tartami s 
hogy ezt -az időt u jabb kiegyezési kísérletekre 
fogják felhasználni. 

A cseh reálista párt végrehajtó bizottsá-
ga Massaryk tanár elnöklete alatt ülést tar-
tott s egy kiáltványt -fog-adott el, amely a -tar-
tományi autonómia felfüggesztése és különö-
sen az evvel összefüggésben álló adóterhek 
ellen tiltakozik. A kiáltvány ;a -Stürgkb-k-or-

! mányt tehetetlennek mondja és követeli, hogy 
a nemzeti béke ós a szabadság érdekében a 

-tartománygy,ülésen, a községekben és minden 
más testületben -az általános választójog ho-
zassák be. A cseh szabadelvű nemzeti párt 
végrehajtó bizottsága szintén kiáltványban 
szemére veti -a németeknek, hogy céltudato-
san törekedtek arra, hogy Csehországban -az 
abszolutisztikus állapotot előidézzék s ezen tö-
rekvésükben a -bécsi kormány centra,liszt,ilkius 
törekvései támogatták őket. A párt ,a legha-
tározottabban követeli ia imiai választási rend 
javítását. 
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Egy őrült főhadnagy rémtette 
— Háromszoros revolveres merénylet. — 

(Saját tudósítónktól.) A csöndes -és nyu-
galmas Eger városának véres szenzációja 
van. A kis város békés pihenésébe a vasár-
napra virradó -éjjel revolverlövések zaja és 
halálhörgés szóltak bele és egy őrült ember 
kegyetlen rémtettével okozott véres tragédia 
fordítja a figyelmet -a város egyik legelőke-
lőbb családja felé. Blaha Gusztáv, az Egerben 
állomásozó hatvanadik gyalogezred főhad-
nagya megbomlott -agygyál rálőtt egyik tiszt-
társára, három lövést tett Fejér Imre őrnagy 
hires szépségű feleségére, majd önmagába 
röpitett egy golyót. 

A véres tragédiának ezek a részletei: 
Szombaton este nagyabb, katona tisztekből 

és ci-vllékből álló társaság mulatott a-z úgyne-
vezett Tisztikertben, Az egyik asztalnál Fe-
jér Imre őrnagy, a feleség-e -és Szigetvári nyír-
egyházai huszárfőhadnagy mulattak. Később 
odajött az .a,szílal-ukhoz Blaha Gusztáv 'főhad-
nagy is, köszönt, m-aj-d szélt valamit, azután 
eltávozott, ,A társaságnak feltűnt Blaha zava-
ros viselkedése, de nem tulajdonítottak neki 
fontosságot, tovább szórakoztak. Éjjel félket-
tőkor oszladozni kezdett a Tisztikért közön-
sége. Fejérék ,is megindultak Baksai-ut nyol-
cadik számú lakásukra. 

A kapuban bucsut v,ettek a huszártisztek-
től és lakásukra tértek. Szigetvári főhadnagy 
pedig a Gsiky Sándor-utcán át iparkodott ha-
za-felé. Aliig tett néhány lépést, rohanva j ö r 
vel-e szemben Blaha Gusztáv, kezében revol-
vert szorong,atott, érthetetlen szavakat kia-
bált. és amikor észrevette a huszártisztet, rá-
sütötte revolverét. A huszárfőhadnagy eszmé-
letlenül -esett össze, a golyó a mellén érte. A 
lö-vés zajára figyelmessé lett Fejér őrnagyaié, 
kinyitotta ablakát és -kitekintett. Blaha egyet-
len ugrással bevetette .magát az -abla-Kon ós 
egymásután ötször rálőtt -az asszonyra, akit 
három lövés talált. 

A sikoltásokra és revolver]övésekre Fe-
hér őrnagy és tisztiszolgája fufottak be a há-
lószobáiba. A megőrült, főhadnagy ekkor a 
tisztiszolga felé lőtt, -majd gyorsan maga felé 
fordította a fegyvert -és a szájába lőtt. A go-
lyó sízétlocsicsan-totta agyvelejét és azonnal 
meghalt. A házbaliek gyorsan orvost és men-
tőket hivtalk elő, akik az asszonyt vették ápo-
lás alá. Fejénnét három lövés érte: egy a lá-
bán, egy -a kar ján és egy a v-álla alatt. Sérü-
lései nem halálosak, ,de rendkívül súlyosak. 
Szigetvári főhadnagyot a mellén találta a 
golyó. Sérülés-e életveszélyes. Ma reggel Eger-
ből Budapestre szállították és itt a délután 
folyamán megoperálták. A tisztiszolga csau 
könnyebb sérülést, szenvedett. 

A vizsgálat -megállapította., liogy Blalia 
őrültségi rohamában követte el véres tettét. 
Már szombaton -délben -feltűnt Szluha csen-d-
őrszázadosnlaik a főhadnagy zavaros viselke-
désa. Blaha panaszkodott is, hogy ugy érzi, 
mintha valami nyomná a fejét és- fél a meg-
őrüléstől. Este -a tiszti kertben azután még 
jobban feltűnt abnormális viselkedése. 

A katonai vizsgálat során Weidl száza-
dos tegnap este kihallgatta Szigetvári huszár-
főhadnagyot, de az őrn agyúét még nem lőhe-
tett kihallgatni. 

Blahát bed-den délután temetik a kato-
nái kórházból. 

Hirdetések közlésére legcél-
szerűbb a Délmagyarország. 


