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A szegedi gyorsírók ünnepe 
(A Délmagyarország munkatársától. Az ország 

gyorsíróinak figyelme szombaton és vasárnap is-
mét Szegedre terelődik. A magyar gyorsiróvilág 
öl ünnepet a két napon, abból az alkalomból, hogy 
félszázaddal ezelőtt indult meg Szeged gyorsirási 
irodalma és 25 éve van annak, hogy a Szegedi 
Gyorsíró első száma megjelent. A Szegedi Gyors-
írók Egyesülete méltón régi hagvományaihoz, a 
két jelentős jubileumot versenyirással és dísz-
közgyűléssel ünnepli meg, amelyen a magyar gyors-
írás! élet legkitűnőbb reprezentánsai mondanak 
beszédet, élükön dr. Traeger Ernő miniszteri taná-
csossal, a gyorsirá:i ügyek kormánybiztosával. 

A versenyirásnak nagy érdekességgel várt ese-
ménye a kerületi gyorsiróbajnokság, amelyet 
300-as fokon és a kerületi diák gyorsiróbajnokság, 
amelyet 250-es fokon rendeznek meg. 

A kétnapos jubileum programja a következő: 

A déli kerület gyorsirási versenyét szombaton 
délután 3 órakor nyitják meg. 3 óra 15 perckor 
lesz a percenkint 300 szótagos versenyirás a dél-
magyarországi gyorsiróbajnokságért és a délkerü-
leti diák gyorsiróbajnokságért. Délután 3 óra 30 
perckor a 150 szótagos fok és délután 5 óra 15 
perckor a 200 szótagos fok a délkerületi hölgy-
bajnokságért 

Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a 100 
szótagos verseny, 10 óra 30 perckor a 250 szó-
tagos és 11 óra 30 perckor a 120 szótagos fokok. 
Az egyes fokokon belül kerül eldöntésre a déli 
kerületi iskolák tizes csapatbajnoksága. A ver-
senyek ponteredménye beszámit az uj kultusz-
miniszteri vándordíj és a Gyakorló Gyorsírók Tár-
saságának Kónyi Manó-vándórdij pontversenyébe. 
A versenyirásokon mindenki résztvehet, a felső-
kereskedelmi iskolákban. 

A diszülést vasárnap délután fél 5 órakor kezdi 
meg az egyesület a kereskedelmi és iparkamara 
dísztermében, amelyet nagyrészben a szeget i gyors-
irási irodalom félszázados emlékének és a Szegedi 
Gyorsíró 25. évfolyamának szentelik, de szere-
pel a tárgysorozaton igen sok fontos, nemcsak a 
gyorsírókat, hanem a nagyközönséget is érdeklő 
pont Dr. Somogyi Szilveszter polgármestert is 
felkérte az egyesület a díszülésen beszéd tartására. 
A. diszfilés programja a következő: 1. Elnöki meg-
nyitó beszéd. Tartja dr. Pap Róbert alelnök. 2. 
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester beszéde. 3. 
Dr. Traeger Ernő előadása. A gyorsirási ügyek 
kormánybiztosának szegedi beszéde jelzi az uj, 
követendő utat a magyar gyorsírás jövő irány-
jelzése tekintetében, épp ezért ez elé a magyar 
gyorsírók nagy érdeklődéssel tekintenek. 4. Dr. 
Téglás Géza budapesti birő, a Gyakorló Gyorsírók 
Társaságának elnöke méltatja a szegedi gyors-
irási irodalom és kulturmunka hatását a magyar 
gyorsírás mai fejlődésére. 5. Dr. Radnai Béla, 
az egységes magyar gyorsírás megalkotója, a kö-
zépiskolákban és a felsőkereskedelmi iskolákban 
való kötelező gyorsirástanitásról és rendszeri kér-
désekről ad elő. 6. Dr. Nosz Gyula gyorsirodai tit-
kár, a Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének 
főtitkára, a gyorsirástársadalmi kérdéseket fogja 
taglalni, a gyorsírás térfoglalását az állami, tár-
sadalmi és közélet minden ágában. 7. Dr. Pap 
Sándor, a jeles szegedi gyorsíró, az országgyűlési 
gyorsiroda titkára, a szegedi gyorsirási közélet 
alapvetőit, Bódogh Jánost és Jakab Lajost mél-
tatja, akinek emlékét Szeged város közönsége a 
közelmúlt napokban kegyeletes módon örökítette 
meg uccaelnevezéssel és 8. Dr. Galamb Ödön 
makói reálgimnáziumi tanár tart gyorsiráspedagó-
giai előadást Az ülés végén kihirdetik a kétnapos 
versenyirás eredményét 

A verseny napjain állami irodai gyorsírói és 
gépírói vizsgák is lesznek. Akik ezeken részt akar-
nak venni, legkésőbb 31-ig jelentkezzenek a Sze-
gedi Gyorsírók Egyesületénél. (Földváry-ucca 2., 
Honvéd-tér 4. Telefon 13—19.) 
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Kövezést, világítást, körforgalmat kért Újszeged, 
— kapott építési szabályrendeletet 

(A Délmagyarország munkatársától.') Az Ujsze-
gedi Polgári Kör és az Ujszegedi Népkör együttes 
beadványt intézett a polgármesterhez Újszeged 
fejlesztése érdekében. A terjedelmes memorandum 
bevezető részében a két kör vezetősége kifej;i azo-
kat a szempontokat, amelyek indokolttá és szük-
ségessé teszik Újszeged fejlesztését, modernúálá-
sát. Hivatko>i'i arra, hogy Szegednek egyetlen üdülő-
helye az ujszegedi lijet és ennek rendbehozása 
elsőrendű városi érdek, hiszen alkalmas eszköze 
lehet az idegenforgalom fokozásának. Mai álla-
potában viszont ez a ü^et semmire sem alkalmas 
és ez az oka annak is, hogy még a várori közönség 
sem igen látogatja. 

A liget modernizálásának elengedhetetlen felté-
tele a jó közlekedés. Ezért feltétlenül szaporítani 
kell az ujszegedi autóbuszjáratok számát, le kell 
szállítani az autóbuszjáratok tulmagas tarifáját 
és az autóbuszforgalmat körforgalommá kell át-
szervezni. Ehez viszont az szükséges, hogy a Temes-
vári-körut kövezetlen, esős időben sáros és jár-
hatatlan szakaszait tegye a város az autóforgalom > 
számára használhatóvá. 

De sok a javítani való a liget hiányos világítása 
körül is. Mulhatatlnaul szükség van a világítási 
hálózat kiterjesztésére, több uj lámpa felszere-
lésére, mert jelenleg alkonyat után az egész ligetre 
visszariasztó sötétség borul. 

Ezeknek a hiányoknak a programja szervesen 

összefügg a »Nagy-Szeged programmal« —mondja 
a beadvány, de szükség van arra is, hogy a város 
hatósága szüntesse meg azt a helyzetet, ami az 
ujszegedi építkezések körül uralkodik. Újszegeden 
egészen mostanáig mindenki rendszertelenül épít-
kezett, az építési szabályrendeletet nem igen tar-
tották be és a város hatósága ezzel nem sokat 
törődött. Ezért ajánlatos lenne, ha ezen a téren 
is rendet teremtene a város. 

A polgármester pénteken intézte el ezt a fel-
tétlenül figyelemre méltó beadványt Megállapí-
totta a polgármester, hogy a Temesvári-körut rend-
behozása, kikóvezése 20Í.000 pengőbe kerülne, a 
világilási hálózat kiterjesztése körülbelül tízezer 
pengőbe, mivel a ligetben csak földalatti kábelekkel 
lehetne megoldani a kérdést. A két munka elvég-
zésére kétszáztizennégyezer pengős kölcsönt kel-
lene felvennie, amit azonban a város mai pénz-
ügyi helyzete nem enged meg és egyelőre nagyon 
bizonytalan, hogy mikor kerülhet a sor ezeknek 
a feladatoknak a megoldására. Azért — talán, hogy 
még se menjenek haza az ujszegediek üres kézzel 
— megállapította a polgármester, hogy igazuk var 
az újszegedieknek, amikor az építkezés rendszer, 
telenségét kifogásolják. Utasította tehát a mérnöki 
hivatalt, hogy a jövőben szigorúan őrködjön az 
építési szabályrendelet betartása fölött és csak 
olyan építkezések engedélyezésére tegyen javas-
latot, amely a szabályrendeletnek megfelel. 

f j Szombat. Róm. kath. Angéla. Pro-
bestáns Petronella. Nap kel 4 óra 8 

perckor, nyugszik 7 óra 47 perckor. 
A Somogvl-könvvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—J/jl-ig. 
délután zárva. 

Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárút 59 
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.: 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 
84G.) Nagy Gy. örök., Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— Rendkivüli közgyűlés Trianon tizedik évfor-
dulóján. Több törvényhatósági bizottsági tag alá-
írásával kénjényt kapott dr. A i g n e r Károly 
főispán. A kérvény aláírói azt kérik, hogy a fő-
ispán junius negyedikére, a trianoni békeszerző-
dés aláírásának tizedik évfordulója alkalmából, 
hivja össze a törvényhatósági bizottság rendki-
vüli közgyűlését, amelynek napirendjén a béke-
diktátum elleni tiltakozás és a revizió követelése 
szerepelne. A főispán — értesülésünk szerint — 
teljesiti a kérelmet és junius 4-re összehívja a 
rendkivüli közgyűlést. — A TESz szegedi cso-
portja H e r c z e g h Ferencet kérte fel arra, hogy 
a közgyűlésen a határozati javaslatot előterjessze. 
Csütörtökön érkezett meg H e r c z e g h Ferenc vá-
lasza a TESz-hez, amelyben kimenti magát arra 
való hivatkozással, hogy junius 4-ikén hasonló 
elfoglaltság miatt Budapesten kell lennie. Ellen-
ben 5-én, vagy 6-án szívesen lejön. Erre való te-
kintettel a közgyűlést esetleg elhalasztják. 

— Shvoy tábornok ünneplése a vUézeknét. A 
csongrádi vitézi szék kapitánysághoz tartozó vi-
tézek csütörtökön este összejövetelt tartottak az 
ipartestület nagytermében. Az összejövetelen ün-
nepelték a vitézek dr. vitéz S h v o y Kálmán tá-
bornokot vegyesdandárparancsnokká való kineve-
zése alkalmából. A vacsorán felköszöntőt mondtak:' 
S e n k e y Gejza ny. alezredes, G á r g y á n Imre 
és C s e t n e k y Lajos. A felköszöntőkre a tábornok 
meleg hangon válaszolt. A vacsora végén B e r d e 
Károly egj'etemi magántanár Erdélyről írott ta-
nulmányát olvasta fel. 

— Újszeged jubileuma. A Szegedi Kálvinista 
Kör csütörtökön ünnepelte meg Újszeged Szeged-
hez való csatolásának 50 éves jubileumát. A re-
formátus istentiszteletet a szabad ég alatt, a gyer-
mekjátszótéren tartották meg. Az ünnepségen mint-
egy 2000 főnyi tömeg vett részt. Megjelent a vá-
ros részéről dr. C s o n k a Miklós tanácsnok, a 
főispán képviseletében dr. K e t t e r Tibor, az 
egyetem részéről dr. B a r t ó k György profesz-
szor. A tiszti küldöttséget dr. S h v o y Kálmán 
vezette. Beszédet mondott B a k ó László és H a r-
s á n y i Pál esperes. 

— Istentisztelet a zsinagógában vasárnap és hét-
főn este negyednyolckor. Prédikáció vasárnap 
este, halottak emlékezete kedden délelőtt. A hit-
község egyébként az uj zsinagóga ünnepi díszíté-
séhez virágot kér, különösen rózsát. Ugyané célra 
kölcsön kér kaktuszt, amelyért házhoz küldenek, 
ha vasárnap reggel 8-ig értesítést kapnak. A többi 
virágot reggel 8 órára a zsinagógába kérik. 

x Gumitalpú cipő (41. számig) P 3.50 Tlsza-
Áruházban, Püspökbazár, 139 


