
tv?? aprms sn P í " . M A C * 7.0RSX o 

GyorsiróR inváziója 
a szegedi nagy versenyen 

JEser nevezéssel az összes eddigi versenyek rekordját meg-
döntötték 

(A D é lmagya r o r s z á g m á n k a t ár sátó l ) 
¿sibongó élet a felsőkereskedelmi iskola folyosóin. 
Hosszú transportok érkeznek tanárok vezetésével, 
izgatott diákok rohannak a tanterembe: megkez-
dődött a Szegedi Gyorsírók Egyesületének és az 
Országos Gyorsír ószövetségnek közös nagy verse-
nye. Budapest, Kecskemét, Békéscsaba, Vásárhely, 
Szentes, Makó, Csongrád, Szarvas diákjai és diák-
lányai adtak szombaton és vasárnap találkozót, 
hogy az elterjedt gyorsírásban az elsőségért ver-
senyezzenek. A rendezőség több mint 1000 dolgo-
zatra számit, ami rekordot jelent Szegeden. Leg-
feltűnőbb a nagyszámban beérkezett női nevezés, 
száz diáklány kétszázötven nevezést adott be. 

A nagyszabású versenyt ünnepélyes keretek kö-
zött nyitották meg. Az ünnepségen megjelent dr. 
Pap Róbert, a Szegedi Gyorsírók Egyesületének 
alelnöke, az országos szövetséget és a kormány-
biztosságot dr. Téglás Géza Ítélőtáblai biró kép-
viselte. Ott voltak még az egyesület vezetősége 
részéről dr. Boross Dezső főügyész, dr Katona 
Dávid, az egyesület ügyvezető igazgatója, Eckert 
EJek főtitkár, sók érdeklődő, a vidéki tanárok 
teljes számban, "köztük Galamb Ödön Makóról 

Jobbágy Olga Kecskemétről. 
Dr. Pap Róbert beszéddel nyitotta meg a ver-

senyt, majd dr. Téglás Géza a szövetség és a kor-
mánybiztosság nevében üdvözölte a versenyzőket. * 
Ezután megkezdődött a versenyirás. 

Először a percenkint 150 szótagos versenyt bo-
nyolították le. Olyan óriási volt az érdeklődés, 
hogy tiz teremben tudták csak a jelentkezőket 
elhelyezni. 

Öt órakor kezdődött a percenkint 250 fokos 
verseny, amelyen már csak ötvenen indultak, de 
ez is rekordszám a szegedi versenyeken. A diák-
lánybajnokság legmagasabb foka volt a 250-es 
diktátum, éppen ezért nagy volt az érdeklődés, 
hogy a már meglehetősen nehéz és magas fokon 
hány hölgyjelentkező akad. Mindössze háromnak 
volt annyi bátorsága, hogy le mert ülni a fiuk 
közé: egy szegedi, egy kecskeméti és egy makói 
hölgy. 

A nagy gyorsiróversenyt ma reggel 9 órakor 
folytatják 100, 120, 200 és 300-as fokon. A biráló 
bizottság délután elkészül az összes munkák felül-
bírálásával és este 7 érakor kihirdetik az ered-
ményt a kereskedelmi és iparkamara nagyter-
mében, 

A verseny eredményeinek kihirdetése után dr. 
Téglás Géza, a Gyakorló Gyorsírók Társaságának 
elnöke előadást tart »Szeged gyorsirási irodalmá-
nak jubileuma« címmel. 1930-ban lesz ugyanis 
ötven éve annak, hogy néhai Bódogh János meg-
indította a Szegedi Gyorsirót. A másik előadást 
dr. No«z Gyula parlamenti gyorsíró tartja. 

A társadalombiztosítási választások 
és a nemzeti blokk 
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Akik figyelemmel kisérték mindazt, ami a 
társadalombiztosítási választások körül eddig 
történt, nagyon értékes tanulságokat vonhattak 
le és azt hiszem, hogy ezeknek a tanulságok-
nak birtokában tudni fogják, hogy május 
12-én és 13-án hogyan kell gyakorolni sza-
vazati jogukat. 

A kurzus vezérei érzik, tudják, hogy a 10 
évvel ezelőtt még virágzó hatalmuk hanyatló-
ban van. A tisztánlátó tömeg elfordult tőlük. 
Egymagukban tehát nem remélhettek győzel-
met a társadalombiztosítási választásoknál 
sem. 

Ezért a választások kiírása után Haller— 
Frübwirt— Buday—Kádár kurzusvezérek meg. 
hordozták a véres kardot — mint nagy vesze-
delmek idejében szokták — és megalakították a 
ínemzeti blokkot. Elismerjük, hogy akciójuk 
eddig nem mondható eredménytelennek, mert 
ott látjuk a blokkban a kurzus oszlopai, a 
keresztényszociálisok, az ébredők, fajvédők, 
sasok és fasiszták melleit az egységespárti és 
nem egységespárti reakciósakat, antiszemitá-
kat és filoszemitákat, sőt a liberálisakat és 
demokratákat is. Szóval a tegnap még ellenfe-
lek máról-holnapra szövetségestársak lettek. 

Azt hihetné a naiv szemlélő, hogy valóban 
valami nagy veszedelem fenyegeti az országot, 
ha már így körül kellett hordozni a véres 
kardot, pedig nincs másról szó, csak a Tár-, 
"wídalombiztositó Intézetnél 

a kurzus politikai hatalmának 
veszéJybeníorqásóról. 

Való igaz, hogy 10 év leforgása alatt a kurzus 
ezt a hatalmas intézményt teljesen a birtokába 
vette és a maga képére alakította át anélkül, 
hogy ehez a legközelebbről érdekeltek, az in-
tézmény fentartói beleegyezésüket adták volna. 
(Van tehát mit félteni és miért félni. 

De kiktől féltik az intézményt, helyesen 
hatalmukat? Azt mondják, a vörösöktői. Pe-
dig nemcsak ezektől féltik, 

hanem mindenkitől, aki a hala-
dás hive és ősz; nién liberális és 
demokratikus meggyőződésű, ha 

munkaadó is. 

'Ám maradjunk csak a vörösöknél. Kik azok? 
Sietünk leleplezni magunkat: mi vagyunk 
szervezett,, öntudatos, szocialista munkások, 
tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és 

háztartási alkalmazottak. Ezektől csakugyan 
lehet félni, mert a keresztényszociálisokkal 
szemben a szervezett munkásság rakta le az 
intézmény alapjait, odaadó áldozatkészsége 
vitte a fejlődés útjára, tette virágzóvá, a szer-
vezett munkásság befolyása alatt intézték a 
betegség és baleset következtében elszerencsét-
lenedett biztosítottak és családjaik ügyét me-
leg szeretettel "és megértéssel. A szervezett» 
szociáldemokrata munkásság küzd nemcsak 
ezen, de minden területen a munkásság ja-
váért; küzdött évtizedeken át az öregségi, rok-

kantsági, özvegységi és árvasági biztosítás 
megvalósításáért, folytatja küzdelmét a mun-
kanélküliség esetere szóló biztosítás megalko-
tásáért, a 8 órás munkanap törvénybeiktatá-
sáért, a nő- és ifjúmunkások munkaerejének 
fokozottabb védelméért, a megélhetéshez szük-
séges munkabérek megállapításáért. Ezt teszi 
itthon és teszi a Nemzetközi Munkaügyi Hi-
vatal fórumán. 

Nagy bűnök ezek és akik ezeknek a célok-
nak megvalósításáért harcolnak, megérdem-
lik, hogy szövetkezzenek ellene! 

De nézzük meg közelebbről, hogy kik azok, 
akik a harci riadót megfújták? Mit tettek 
ők? Haller—Frülwirt—Buday—Kádár kur-
zusvezérek első érintkezése a munkásbiztosi-
tással az volt, hogy megfosztották önkormány-
zatától és közreműködésükkel hoztak olyan 
törvényt, mely 10 év után a régi önkormány-
zatnak csak árnyékát adja vissza. De még 
ezt az önkormányzatot is a két természetes 
csoport (munkás és munkaadó) helyett izekre 
szaggatta és itt, ahol erre a legkevésbé van 
szükség, kisebbségi képviseletet is biztosit 
Tették pedig mindezt azért, hogy az intéz-
mény vezetésében kizárólagos politikai hatal-
mukat minden időkre biztosítsák. 

Itt vannak ők, amikor politikai hatalmukat 
a legkisebb veszedelem fenyegeti, segítségül 
hívják tegnapi és holnapi ellenfeleiket, a libe-
rális és demokrata munkaadókat és. fölfede-
zik még a munkásokat is. 

De hol vannak akkor, amikor a 
haladásért, a munkásság tavá-
ért, fogaiért kell si < raszállni? 

Aigner és Boros fióküzlete 
Szeged, Széchenyi tér 3. szám. 

Ertesitjük a n. é. közönséget, hogy a Széchenyi tér 3. sz. alatt 
volt Pető László divatáru céq árukészletét megvettük és egyben 
annak helyén í i ó k ü z l e t l l i i k e í megnyitottuk. 

Fióküzletünk árukészletét r e n d k í v ü l i o l c s ó 
k o n hozzuk forgalomba, mely rendkívüli oicsó árainkról kiraka-
taink is tanúskodnak. Kérjük azok szives megtekintését. 

Különösen felhiviuk a nagyérdemű közönség figyelmét nagy 
kalapkésxletünkre, melyet az alanti mélyen leszállítóit 
árakon árusiiunk: 

Elsőrendű puha Ita kalap P 30— helyett P IS .— 
„ bécsi nyúlszőr „ „ 24.— »» f» IS»--* 
„ Qyukits „ 24.- n „ ™ 

„ Biber minőség „ 28- »» 

„ Pichler Silk „ „ 16 50 »» H 
Loden „ 14.- » ii 9>80 

» gyapjú kalapok „ 12.80 »1 ii H»H® 
„ különféle divat gyapjú 

»1 ii H»H® 

kalapok „ 10.50 *f »> HsHO 
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Sapkák P 2.—-tol felfelé, valamint elsőrendű férfizoknik, sport-
harisnyák, férfi fehérnemüek, gallérok, gombok, nyakkendők, s< 

pyamák stb. ugyancsak mélyen leszállított árakon. 

Aigner és Boros fióküzlete 
314 Szeged, Széchenyi tér 3. &zám. 


