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kántfl-féle tem van előtérben, amely lehetővé 
tenné a mezőgazdaság főisegélyezését a belső 
fogyasztás megterhelésével, amely megterhe-
lés azonban csak olyan mérvű lehet, hogy a 
kenyérliszt csakis jelentéktelenül, a finom-
liszt pedig eresebben lenne drágítva s ez is 
csak ngy, hogy könnyen elviselhető legyen. 
Előjogos intézmények felállítására nem gon-

dolnak, azonban a kormány álláspontja sze-
rint szükséges, hogy az olyan vidéki helyeken, 
ahol gabonakereskedelem nincs, valaki meg-
bizassék gabonavásárlással abból a célból, 
hogy az ottani termelők is megkapják mun-
kájukért azt, ami a mai budapesti jegyzések 
alapján megilleti őket. 

Ezer versenyző 1200 dolgozatot adott be 
a Szegedi Gyorsírók Egyesületének jubiláris versenyén 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
gyorsírást irodalom félszázadon jubileuma és a 
»Szegedi Gyorsíró« 25 éves jubileumi ünnepsége 
impozáns keretek között folyt le szombaton és 
vasárnap. A Szegedi Gyorsírók Egyesülete ugy 
vélte megülni e jelentős évfordulókat, hogy Sze-
gedre hívta a magyar vidék diákságát, hogy előre-
haladásáról, tudásáról itt tegyen bizonyságot. 

Ezer ggorsiró vett részt a jubiláris kerületi 
versenyen, ezerkétszáz dolgozatot adtak be a ver-
senyzik. Szombaton és vasárnap délelőtt folytak 
le a versenyek példás rendben és a tanuló ifjúság 
nagy érdeklődése mellett. 

A vasárnapi versenyeken megjelent a magyar 
¿yorsiróvilág vezérkara dr. Traeger Ernő minisz-
teri tanácsosnak és a gyorsírási ügyek kormány-
biztosának vezetésével. Eljött dr. Téglás Géza, 
a Gyakorló Gyorsírók Társaságának elnöke, dr. 
Kosz Gyula parlamenti gyorsíró. 

Nagy érdeklődés előzte meg a kerületi gyors-
/róbajnoki versenyt, amelyet ezúttal is Fodor An-
tal, a kiváló makói diák nyert meg a 300-as fokon 
beadott kitűnő munkájával. Érdekes, hogy a női 
bajnokságot is egy makói diákleány nyerte meg. 

Vasárnap délután a kétnapos jubilál is ünnepség 
a kereskedelmi és iparkamarában megtartott dísz-
közgyűléssel fejeződött be, amelyen képviseltette 
magát a kormány és külón a kultuszminiszter, 
a szövetség és a társegyesületek, megjelent Jakab 
Lajos családja is, csupán a város hatósága feled-
kezett meg arról, hogg az ünnepen képviseltesse 
tnagdt* , __ 

Dr. Pap Róbert, a Szegedi Gyorsírók Egyesületé-
nek társelnöke nyitotta meg a díszközgyűlést és 
meleg szavakkal köszöntötte dr. Szélt Gyulát, az 
egyesület kiváló elnökét, akit betegsége akadá-
lyozott meg abban, hogy az ünnepségen részt-
vehessen. Nagy tapsok közepette mondott köszöne-
tet dr. Traeger Ernő kormánybiztosnak azért az 
ügyszeretetért, amivel a magyar gyorsírás flgyét 
felkarolta. Az elismerés hangján beszélt ezután 
dr. Pap Róbert dr. Katona Dávidnak, a kiváló 
gyorsírástanárnak érdemeiről, mint akinek köszön-
hető, hogy a »Szegedi Gyorsiró« huszonkétévi szer-
kesztése után a mai nívójára emelkedett 

A megnyitó beszéd után dr. Traeger Ernő kor-
mánybiztos érdekes beszédet mondott a Szegcdi 
Gyorsírók Egyesületének arról a szerepéről, amit 
az egységes magyar gyorsírás megteremtése körül 
kifejtett Meleg szavakkal aposztrofálta dr. Széli 
Gyula működését, majd a díszközgyűlés nagy tet-
szése közben átadta a kultuszkormány elismerő 
oklevelét dr. Katona Dávidnak a »Szegedi Gyorsíró« 
22 évi szerkesztéséért és Várnai Dezsőnek, a Városi 
nyomda vezérigazgatójának, aki édesatyja után 
elismerésreméltó buzgalommal fáradozott a gyors-
írás terjesztésének munkájában, több, mint két-
száz müvet jelentetett meg nyomdájában. 

A kitüntető oklevelek átadása után dr. Traeger 
Ernő kiosztotta azoknak a gyorsíróknak a műkö-
dési bizonyítványokat, akik legutóbb a Szegedi 
Gyorsírók Egyesületének szakiskolájában az irodai 
gyorsírói vizsgát sikeresen letették, végül köszö-
netét fejezte ki a kormánybiztos Szegednek, ahol 
a gyorsírási kultura olyan magas nivóra fejlődött 
Indítványára a díszközgyűlésen jelenvoltak alá-
írásukkal ellátott üdvözlést küldtek a távollevő 
elnöknek, dr. Széli Gyulának. 

Dr. Téglás Géza tartott ezután nagy figyelemmel 
kisért előadást arról a hatásról, amit a szegedi 
gyorsirási irodalom és kulturmunka gyakorolt a 
magyar gyorsírás fejlődésére. Dr. Galamb ödön 
és dr. Nosz Gyula tartottak még előadást a dísz-
közgyűlésen. 

A díszközgyűlés befejezése után kihirdették a 
már elbírált dolgozatok eredményét A 300-as 
fokon, amely egyszersmind a kerületi bajnoki és 
a diákbajnoki versenyen elsó lett Fodor Antal 
(Makó). A női bajnokságot Sebasztiin Rózsa 
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(Makó) nyerte. A 250-es fokon a szegediek közül 
jó dolgozatot adott be Straub Ferenc Bruno 
(piaiista gimn.) és Vincze Sándor (felsőkereske-

Diákversenyzök munkában. 

delmi). A 200-as fokon első lett Straub Ferenc 
Bruno (piarista gimn.), aki a szövetség ezüst-
érmét is nyerte. A 150-es fokon első Bornstein 
Margit (Szegedi Gyorsirók Egyesületének szakisko-
lája), aki teljesen hibátlan dolgozatot adott be. 
A 120-as és 100-as fokon beadott dolgozatok el-
bírálásával a bizottság még nem készült el. 

Sándor Pál lemondott 
a Lipótvárosi Kör elnökségéről 

Budapest, junius 2. Az Egyesűit Lipótvárosi 
Polgári Kör elnökségéről Sándor Pál a mai 
napon tartott igazgatósági ülésén lemondott. 

Meleg idő, esővel 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor; 

Hazánkban a nap folyamán Egerben és Debre-

cenben volt kisebb eső, a hőmérséklet a nyugati 

határon 21 fokig, egyebütt 23—25 fokig, az ország 

délnyugati és déli részein pedig 27 fokig emel-

kedett. Prognózis: Egyelőre még meleg idő vár-

ható, zivataros esőkkel. 

A Bástya elbúcsúztatta 
Kronenbergert 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Bástya 
meghatóan bensőséges keretek kőzött búcsúztatta 
el hétfőn este a Tisza-szálló kerthelyiségében a 
Budapestre távozó kiváló válogatott játékosát, Kro-
nenbergert. Bástyái Holtzer Tivadar elnök mon-
dott őszinte hangú mély hatást keltő beszédet 
Megköszönte Kronenbergernek négyévi lelkes, be-
csületes és tehetséges munkáját a szegedi színek-
ért, majd őszinte. szerencsét kivánt fölfelé ivelő 
játékoskarrierjének legújabb állomásán. A Bástya 
— mondotta — nehéz szívvel válik meg kiváló 
játékosától, de nem akarta megakadályozni további 
érvényesülését Ha azonban a jövőben ngy ala-
kulna a helyzet a Bástya mindig őrömmel fogja 
Kronenbergert viszontlátni Szegedén. 

A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után Win-
ternitz Lipót szólalt fel, majd tmmerling Rezső 
csapatkapitány néhány meghatott szóval búcsú-
zott baráti társától. Kronenberger elfogódva kö-
szönte meg a bensőséges bucsut majd átadták 
neki — szegedi emlékül — a Bástya vezetőségé-
nek és játékosainak spontán ajándékát: egy gyö-
nyörű ezüst cigarettatárcát 

Kronenberger kedden délután utazik el Szeged-
ről és szerdán már megkezdi a munkát a Ferenc-
város szineiben. 

O P T I K A — F O T O 
L I E B M A N N s 

K e l e m e n u c c a H A - H A m e l l e t t . 

Albrecht hüségeskilje 
a Szentkorona Szövetség 

szegedi gyűlésén 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-, 

főn délután a DM KE termében tartotta meg a 
Magyar Nők Szent Korona Szövetsége taggyű-1 
lését. A gyűlésre három vendég érkezett: őr-; 
gróf Pallavicini Alfonz Károlyné, őrgróf Ma* 
renzi Károlyné és Istvánffy Gyuláné központi ; 

főtitkár. 

A gyűlést őrgróf Pallavicini Alfonz Károly-1 
né elnöknő nyitotta meg. Utána Istvánffy' 
Gyuláné »A jogfolytonosság, mint nemzeti erő-
forrást címmel tartott előadást, amelyben a 
királykérdésről, a legitimistákról és Albrecht 
hüségesküjéről mondott részleteket. A ma-
gyar asszonyoknak kötelességük, hogy a fér-
fiakat — mondotta — felébresszék, hogy egy-
másra találjon a király nélkül maradt nem-
zet és a nemzet nélkül maradt király. Albrecht 
hüségesküjéről szólva a következőket mon-
dotta: 

— A szabadkirályválasztók Albrecht hű-
ségesküjével elvesztették létük bázisát, mert 
hiszen kőztudomásu dolog, hogy a szabadki-
rályválasztók jelöltje Albrecht volt. Ezekután 
a legitimisták csak a köztársaságpártiakkal ál-
lanak szemközt 

Az előadás után őrgróf Marenzi Károlyné 
»A mult és a jelen* címen kedves közvet-
lenségü előadást tartott. Dr. Erdélyi László \ 
egyetemi tanár Szeged hölgyközönsége nevé-
ben fogadalmat tett, hogy a szövetség eszméit 
mindenkor magukénak mondják és diadalra; 
segítik. 

A gyűlést őrgróf Pallavicini Alfonz Károly-1 

né elnöknő zárta be. 
» ' 

Három változás 
a válogatott csapatban 
Budapest, junius 2. A MLSz válogató bizottsága 

ma esti ülésében kijelölte a Holland válogatottal 

szemben pünkösd vasárnapján játszó magyaí csa-

patot, amely csekély eltéréssel azonos lesz a bécsi 

csapattal. Kapusnak a most már teljesen egész-

séges Akna« kerül vissza, jobb összekötő Takács 

II., jobb szélső Drőssler lesz. A csapat tehát igy 

áll fel: 

Aknai (Újpest)—Mándi (Hungária), Fogoly ПТ. 

(Újpest) — Lika II. Bukovai, Berkesi (Ferene-

város)—Drössler (1П. ker.), Takács П., Turai, 

Toldi, Kohut (Ferencváros). Tartalékok Fehér 

(Hungária), Dodás, Volen^k, Avar (Újpest). 

Színházjegyek 
a Délmagyarország jegyiro-
dájában elővételi dij nélkül 

válthatók 

Dr. Sszabó Cásscló: 

Szeged halála 
és feltámadása 

Három Köteles disz kldlllldsn 
monofjrátla az árvíz ötvenedik 

évfordulófa alkalmából 

Kapható részletfizetésre is 
a DéSmagyarerszág kiadóhivatalában 


