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4 délkerűleft 
gyorsiróverseny eredménye 

A Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének a 
Szegedi Gyorsírók Egyesületével május 31-én és 
junius 1-én Szegeden rendezett délkerületi gyors-
iróverseny eredményét csak most tudta összeállí-
tani az országos bizottság. 

A szegedi versenyiráson több mint 900 dolgo-
zatot adtak be a szegedi és kerületi iskolák tanu-
lói, amelyek minőség tekintetében is kiválóak vol-
tak. Különösen kitűntek a szegedi állami fiu felső-
kereskedelmi iskola, a szegedi kegyesrendi gimná-
zium és a szegedi egyesületi gyorsíróiskola növen-
dékei dolgozataikkal, de pénzjutalmat nyertek az 
állami leánygimnázium, az állami reál tanulói, 
könyv és oklevél elismerésben részesültek a városi 
női felsőkereskedelmi iskola, a női kereskedelmi 
szaktanfolyam és az állami reálgimnázium pá-
lyázói. 

A 300 szótagos fokon I. Fodor Antal makói gimn. 
tanuló, délkerületi bajnok, II. Káfka Árpád kapos-
vári keresk. tanuló. 

A 250 szótagos fokon L Vincze Sándor szegedi 
áll. felsőkeresk. tan., II. Straub Ferenc Brúnó 
szegedi kegyesrendi gimn. tanuló. 

A 200 szótagos fokon L Straub Ferenc szegedi 
kegyesrendi gimn. tan., II. Kiss László szegedi 
kegyesrendi gimn. tan., könyvjutalmat nyertek Ke-
lemen Pál és Lengyel Lőrinc szegedi áll. felső-
keresk. tanuló Hölgydijat nyert Szebasztián Rózsa 
makói reálgimn. tanuló, oklevelet Barta István 
szegedi kegyesrendi gimn. tanuló. 

A 150 szótagos fokon L dijat nyert hibátlan 
dolgozatával Bornstein Margit gyorsíróiskolái nö-
vendék, n . dijat Hááz Jenő szegedi áll. felső-
kereskedelmi tan., hölgydijat Tertenbaum Ilona sze-
gedi gyorsíróiskolái növendék, pénzjutalmat 
Schwarz Ferenc Békés, Fehér József csongrádi 
gimn., Aszódi Magda kecskeméti női felsőkeresk. 
iskolai tanulók Szegedről könyvjutalmat nyertek: 
Heszler József keresk, Adler Dénes reálg, Popják 
György kegyesr. gimn., Licht Imre reálg., oklevelet 
kaptak Schimmerling Klára szegedi női felsőkersk 
iskolád, Szilágyi Pál reálgimn., Hajdú József keresk, 
Papp István kegyesr. gimn., Csúcs Béla kegyes-, 
'gimn., Abos Rózsa női felsőkeresk. iskola, Molnár 
Béla kegyesr. gimn. tanulók. 

A 120 szótagos fokon L dijat nyertek hibátlan 
dolgozataikkal Nagy Zoltán keresk, Vigh László 
keresk., Fésűs László Békés, dr. Fischer Marcellné 
szegedi gyorsíróiskola, Blan Klára szegedi gyors-
íróiskola, Véres Rozália szegedi gyorsíróiskola, 
Püski Sándor Békés, Winkler István szegedi ke-
resk, Pap István szentesi gimn., Markovits János 
szarvasi gimn., Szabó Miklós szegedi kegyesr. gimn., 
Tóth Mária Hódmezővásárhely, Weiner Leona sze-
gedi leánygimn, Fochs Borbála szegedi gyors-
íróiskola, Csikós Margit szegedi gyorsíróiskola, Ma_ 
yer Margit szegedi gyorsíróiskola (hölgydij). Könyv-
jutalmakat kaptak: Lakatos Béla keresk., Kálmán 
Tamás keresk., Kardos Imre keresk, Nagy Emil 
kegyesr. gimn., Lőwy János keresk., Szilágyi Pál 
reálg., Nagy Klára leány gimn., Horváth Erzsébet 
női felsőkeresk., Rosenbaum Aranka mt, Gyuris 
Árpád keresk., emléklapot kaptak: Breiner Béla 
keresk., Csaplak Andor reálgimn., Dóczi Jenő ke-
resk., Wiesner Margit szegedi gyorsíróiskola, Bangó 
István keresk., Weisz Márta női felsőkeresk, Sol-
tész Ida szegedi gyorsíróiskola, Takács Tibor reál, 
Jely Gyula keresk., WeiszfeUer József keresk, Poll-
ner István keresk., Perger István keresk, Reks 
Mária leánygimn., Singer Irén női felsőkeresk, 
Dékány Julianna szegedi gyorsíróiskola, Szabó Jó-
ír ef keresk., Rosenberg József keresk, Grosmann 
György keresk., Várnai Lajos keresk., Fésűs La-
jos keresk., Farkas Ferenc keresk, Kardos István 
keresk., Kovács István keresk, Keszler Ilona sze-
gedi gyorsíróiskola, Deák Sándor kegyesr. gimn. 
Kirchlechner Margit női felsőkeresk, Kibling Gyula 
keresk., Unhold Károly kegyesr. gimn. 

A 100 szótagos fokon L dijat nyertek Vozáry 
.fudit leánygimn., Forrai Kálmán reál, Szántó Ernő 
keresk., Füleki János keresk. Popper György 
Csongrád. Könyvjutalmat kaptak: Molnár Tihamér 
keresk., Szilágyi István keresk., Pintér Jenő keresk., 
Márer László keresk, Keztyüs Imre reáL A két-
három eltéréssel dolgozók emléklapot kaptak 

A versenyeredményt és a díszülés egész anyagát 
emlékkönyvben adja ki a Szegedi Gyorsírók Egye-
sülete. 

— A kiskereskedelmi kölcsönök kamatai. A ke-
reskedelemügyi miniszter közlése szerint a kiske-
reskedői kölcsönök után felszámitható kamatté-
telek az 5 és félszázalékos bankráta fennállása 
alatt ily hitelt igénybevevő kiskereskedőkkel szem-
ben a kővetkezők: a) ingatlanfedezet esetén évi 
7ü százalék, b) kézizálog, két kezes, áruváltó* 
leszámítás, vagy egyéb hasonló fedezet esetén 8.5 
százalék, c) a fentiektől eltérő fedezetek mellett 
történő hitelnyújtás esetén 9.5 szásalék. 

— Hirtelen halál az orcán Kedden délután 
négy óra tájban a Petőfi Sándor-sugárut 43. szá. 
mu ház előtt egy férfi összeseit Később feltá-
pászkodott és bevonszolta magát a kapu alá, ahol 
azután elvesztette eszméletét A járó-kelők érte-
sítették a mentőket, de mire a mentők kiértek, 
a férfi a kapu alatt meghalt. A zsebében talált ira-
tokból megállapították,hogy D o b ó Gáspár50éves 
szegedi lakos a halott. A vizsgálat megindult 

x Fürdőruhák készen és mérték szerint Lampel 
és Hegyi cégnél, Püspőkbazár. 8 

— A cirkuszi oroszlán rátámadt a szelldtíöre. 
Debrecenből jelentik: Tegnap délelőtt izgalmas 
esemény színhelye volt a Debrecenben tartózkodó 
Czája-cirkusz arénája. C h n m állatszeliditő a cir-
kuszban az oroszlánokkal uj produkció főpróbá-
ját tartotta. Eközben az egyik oroszlán a szeliditő 
hátára vetette magát Izgalmas harc kezdődött 
most az oroszlán és a szeliditő kőzött Az orosa-
lán körmeivel és fogaival támadta a szeliditőt. 
aki vasbottal védekezett A cirkusz személyzete 
közbe sem léphetett mert az ember és állat 
teste a küzdelemben teljesen összegomolyodott. 
Végül is a szeliditőnek sikerült kimenekülni az 
oroszlán karmaiból. Chum szelídítő a hátán sú-
lyosan, karjain pedig könnyebben sérült meg. 

ASINGER VAKRÓGÉFEK 
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— Negyvenezer adóbevallási iv. A városi adó-
hivatal most kezdi meg az adóbevallási ivek kéz-
besítését. A kézbesítő hivatal nem kevesebb, mint 
negyvenezer darab blankettát kapott kézbesítés 
végett Mivel a városnak nincsen annyi kézbesí-
tője, amennyi szükséges lenne ennek a hatalmas 
papirtömegnek a széthordásához. a polgármester-
helyettes utasítására a városi szolgák is belesegí-
tenek a kézbesítés munkájába. 
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Pollák Testvéreknél 
Csekonics ucca és Széchenyi tér. 
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— GyermokparaHzfs gtzászban- Párisból Jelen-
tik: EIzász-Lotharingiában gyermekparalizis Jár-
vány lépett fel Eddig 54 megbetegedés történt. 

x Autótaxi telefonszáma 300. 33 

— Megfulladt a hordóban, amelyben teeresz-
betfett a Niagarán Newyorkból jelentik: Borzal-
mas halállal végződött egy görög akrobata vak-
merő kísérlete. S t a t h a k i s athéni születésű iicw-
yorki akrobata fahordóban ereszkedett le a Nia-
gara vízeséseid A hordó lég- és vízmentesen el 
volt zárva s a görög akrobata oxigénfejlesztő 
készülékéből kapta a levegőt. A hordót vasárnap 
reggel gurították lé a Niagara vízesésén s mi-
után a hordó nem került többé elő, bizonyosra 
vették, hogy a szirtek közé került és szétron-
csolódott. Hétfőn délután a kanadai partok kö-
zelében megtalálták a fahordót még pedig trt-
jesen sértetlen állapotban. Amikor azután felnyi-
tották, Stathakist holtan találták benne A sze-
rencsétlen görög akrobata m e g f u l l a d t a hor-
d ó b a n , miután az oxigénfejlesztő készülék csak 
24 órára való levegőt tartalmazott. Stathakis tehát 
életével fizetett a vakmerő vállalkozásért ő volt 
különben a második, akinek sikerült a leereszkedés 
a Niagara vízesésén, anélkül, hogy a hordó szét-
tört volna a sziklákon. 

x >Dóczy fotelágy<; ottomán, matrac. Hid-n. m 

— Mindenki maga rendezhet szépségversenyt 
A S z í n h á z i S i e t legújabb számában minden, 
kinek módot ad arra, hogy a maga szépségideálja 
mellett szavazzon és eldöntse, hogy milyen nő 
vagy férfitipus felel meg leginkább az ízlésének 
Incze Sándor hetilapja folytatja a »Rejtett Kincs< 
pályázatot, egy sereg érdekes riport és gyönyört 
kép teszi érdekessé és változatossá az uj számot 

Békeffy László társulatának vendégszereplése 
Szeged nyári örömeihez tartozik, hogy egy-egy 
budapesti kabarétársaság ellátogat és elhozza jól 
bevált téli slágereit amelyek a nyári hőben fel-
melegítve is birnak annyi humorkalóriával, hogy 
egy-két estén át jótékony injekcióval táplálják a 
dolgozók fáradt idegeit. JJól tudjuk, hogy erek 
az utazó kabarék lehetőleg a könnyen mozgat-
ható ensembléjukkal szoktak vendégszerepelni, de 
rendszerint kárpótol minden »vattázó« számért a 
sztár, a kabaré cégtulajdonosa, akiért megy és 
akinek tapsol a közönség. Ezúttal a B é k e f f y-
kabaré kedvéért telt meg a Korzó Mozi nyárt 
helyisége Az ismert humorista, akinek szelleme, 
karrikirozó tehetsége, mulatságos előadása min-
dég eseménye a kabarénak, most is kitűnő hangu-
latot, kacagást hozott. De mintha a kabaré többi 
számai még a hivatalosan engedélyezett gyenge-
ségnél is erőtlenebbek lettek volna. A harsogó, 
tomboló jókedv, nagy zajos tapsok bizony most 
az egyszer elkerülték a Korzó Mozit j Lehet hogy 
a rossz gazdasági viszonyok vették el az igazi 
jókedvet, de azt hisszük a jó kabaré még igy is 
tud kacagtatni. Békeffy mindent megtett a mulat-
tatás érdekében, Békeffynek ez sikerült is, de csak 
Békeffynek. A közönség mindamellett >igyekezett< 
jól mulatni s a többség meg is találta kellemes 
szórakozásátL, 

• A színházi iroda hirel 
A Fruska ma este utoljára. Szezon vége Wé 

ritkán tapasztalható nagy érdeklődés kiséri az 
idei fővárosi sziniévad legnagyobb sikerű vígjáték-
újdonságának, a Fruská-nak előadásait Első két 
előadásán lelt nézőtér tapsolta és kacagta végig 
a rendkívül mulatságos és szellemes vígjátébot 
és állandóan nyíltszíni tapsokkal honorálta a szí-
nészek kitűnő játékait A Fruska ma este szerepel 
utoljára a szinház műsorán, mert helyet kell adnia 
a soron következő másik bemutatónak, a szezon-
vég másik szenzációidnak, az Abris rózsájá-nak 

parádés szereposztásban kerül bemutatásra pén-
tek este az >Abris rózsája*. Az amerikai szanpaj-
doknak évek óta legnagyobb sikerű müsordarabja. 
ez az érdekes miliőben játszó pompás vígjáték, 
melyet pénteken este legjelesebbjeinek szerepél-
tetésével mutat be a szinház. A kitűnő darab 
főszerepeit Könyves Tóth Erzsi, Táray, Vágó, 
Cselle, Egyed Lenket Veszely, Herczeg és Rónai 
játszák. 

Péntek este — Abris rózsája. v'Premierbérl«t) 
Szombat este — Abris rózsája. (A. bérlet) 
Vasárnap este — Abris rózsája. (Bérletszünet) 
Csütörtök este az Abris rózsája előkészületei 

miatt a szinház nem íart előadást. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal; Az 
utolsó Vercbély lány. 


