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Decemberben határoznak a németek fölvételéről a Népszövetségbe 
Pár is, október 4. A Petit Parislen-nek jelen-

tik Genfből: Itt egyre valószínűbbnek tartják, 
hogy a Nemzetek Szövetsége ezen év végére 
rendkívüli közgyűlést hiv össze, hogy a néme-
teknek a Nemzetek Szövetségébe való felvételé-
ről tanácskozzék. Ezen ülésezések csak két-
három napot fognak igénybe venni. A Nemzetek 

Szövetségében képviselt államok csupán diplo- \ 
máciai képviselőiket biznák meg a szavazati j 
jog gyakorlásával. Ami a leszerelési értekezlet | 
összehívásának időpontját illeti, az a vélemény ^ 
alakult ki, hogy 1925 május vagy junius havá- ' 
ban még nem lehet megtartani és hogy az t 
összehívást néhány hónappal elfogják halasztani. | 

Ieszavaztatása nyomán. Kormánykörökben bizo-
nyosra veszik már az uj választásokat és hir 
szerint már csak a körül forog a tanácskozás, 
vájjon az uj választásokat november 8-án, vagy 
15-én tartják-e meg. 

Elkerülhetetlennek látszik az angol kormány bukása. 
London, október 4. A kpok egybehangzóan 

kijelentik, hogy a kormány elhatározta az egy-
séges állásfoglalást a liberálisok pótinditványa 
ellen a Workers Weekly dolgában. E szerint a 
kormány bukása elkerülhetetlennek látszik és 
pedig az alsóház szerdai ülésén végbemenő 
I M M I W I M I M M í l W ^ ^ 

Keynes bi ¡rá lat a a Dawes-tervezetről. 
London, október 4. Keynes, a világhirü an-

gol közgazdász, a Nation cimü folyóiratban 
feltünéstkeltö cikket közöl a Dawes-tervezetről. 
Cikkében négy kérdést vet fel : 

1. Vájjon a német kölcsön lényeges része-e 
a szakértői tervezetnek? — Erre a kérdésre 
tagadóan felel. 

2. Vájjon a kölcsön közvetlen és nagy ha-
tást fog-e gyakorolni a német verseny javára 
a nemzetközi piacon? — Erre a kérdésre szin-
tén tagadóan felel Keynes, mert egyedül a 
kölcsön nem járhat ilyen hatással s a nemzet-
közi tőke nem mutat jelentős hajlandóságot a 
német magángazdaságban való elhelyezkedésre. 

3. Vájjon jó befektetés-e a német kölcsön? I 

— Erre mindaddig nem lehet válaszo'ni, amig 
a kölcsön feltételeit pontosan nem ismerjük. 

4. Vájjon a Dawes-tervezet megoldja-e a jó-
vátétel kérdését? — Ezt tagadja Keynes. Sze-
rinte a Dawes-tervezetnek két alapvető hibája 
van: nem ad időt Németországnak arra, hogy 
összeszedje magát s olyan rendszert létesít, 
amely nem egyeztethető össze sem a civi-
lizációval, sem az emberi természettel, mert 
külföldi ellenőrzés alá veti a bankvilágot 
és a közlekedést, továbbá Németország adóügyi 
berendezkedését tisztán azzal a célzattal, hogy 
a német nép utolsó veritékcsöppjét is munka-
teljesítmény formájában kamatoztassa. 

Uj tervezet az állami gyermekvédelemről. 
Budapest, október 4. A népjóléti miniszter 

elkészítette a gyermekvédelmi rendelet tervezetét 
és azt véleményezés végett az érdekelt minisz-
tériumoknak elküldötfe. 

A reform alapgondolata az, hogy az állam 
a gyermekvédelmet tcvábbra is elismeri állami 
feladatnak, lényegében fenntartja annak eddigi 
szervezetét, azonban az egyes gyermekek gon 
dozásávfl, tartásival és ruházásával járó költ-
séget á>hárítja a községekre, amelyekről az 
ujabb adótörvények megfelelően gondoskodnak. 
Ez a szabály eddig is irányadó volt a hét év-
nél idősebb és 15 évet meg nem haladott 
gyermekek tekintetében, de a községek azon-
ban anyagi erő hiányában és a behajtás rend-
szerének lazasága következtében köteleslégük-
nek megfelelni nem tudtak, vagy nem akartak. 
A helyzet azonban megváltozott s a reform az 
összes gondozási költségeket a községekre há-
rítja* figyelemmel azoknak az ujabb adókbó' ; 

származó jelentékeny bevételeire. 
A tervezet egyébként az eddig szokásos köz-

igazgatási viták elkerülése végett kikapciolja a 
községi illetőség kérdését és önállóan szabá-
lyozza azt a felelősségi sorrendet, amely szerint 
az egyes községek a gondozási költségekért 
felelősek. Viszont, hogy a községek a teher 
elhárítása végett ne zárják ki az állami gyer-
mekvédelem érvényesülését azoknál a gyerme-
keknél, akik a gyermekvédelemre ténylrg rá-
szorultak, a rendelet közigazgatási hatéságokat, 
a rendőrséget és iskolákat a gyermekvédelem 
szolgálatába állítja, kötelességükké téve, hogy 
minden esetben, ha anyagi és erkölcsi tekintet-
ben elhagyottnak mutatkozó gyermekekről tu-
domást szereznek, az esetről az árvaszéknek 
jelentést tegyenek. Sürgős esetekben az állami 
gyermekmenhely igazgatója ideiglenesen az el-
hagyottá nyilvánítás előtt is felveheti az elha-
gyottnak mutatkozó gyermeket. 

Regdon Gieyza hirtelen meghalt 
egy esküvőn a rókusi templom előtt. 

donnák minden kiszálló ismerőséhez volt egy 
kedves szava, majd amikor az utolsó kocsiban 
megérkezett a menyasszony is, fölemelte ka-

• lapját és vidám hangon így kiáltott: 
1 — Éljen 1 

A kalapját még a kezében tartotta, amikor 
hirtelen összeesett közvetlenül a templom előtt. 
A magas, atlétatermetü ember elhalóan hörögni 
kezdett, majd mozdulatlanul maradt ott az utca 
kövezetén. Azonnal átküldték a közeli köz-
kórházba orvosért, azonban legalább tiz perc 
telt el anélkül, hogy a szomszédos épületből 
bárki is átjött volna. Végre * mentőkért 
szaladtak, azonban, mire < érkeztek, 
Regdon Geyza már meghalt vitték be 
a közkórházba. £s alig vi' holttestet, 
megkezdődött a templomb küvői szer-
tartás . . . 

Regdon Qeyza haiadr ru, 57 éves 

Szeged, október 4. (Saját tudósítónktól.) 
Megdöbbentő hirtelenséggel vált meg ma ez 
élettől Szegednek egyik tiszteletben álló pol-
gára, Regdon Qeyza műszaki főtanácsos, a 
szegedi áilamépitészeti hivatal vezetője. Az erő-
teljes férfi a rókusi templom előtt összeesett és 
meghalt. 

Szombaton délután tartották meg ugyanis a 
rókuíi templomban dr. Lippay György tan-
kerületi főigazgató leányának esküvőjét. Fél-
őt óra tájban megérkezett a szertartásra Reg-
don Geyza is, aki vígan, jókedvűen, mini 
ahogy mindig szokása volt, beszélgetésbe kez-
dett a templom bejárata előtt dr. Bottka Sán-
dor főkapitánnyal és dr. Széli Gyula ügyvédi 
kamarai e'nökkel. 

A kis társaságban Regdon főtanácsos vitte 
kedélyes hangulatban a szót. Néhány perc 
múlva felsorakoztak a menyegzői kocsik. Reg-

ember volt, de férfiasságtól duzzadó alakján, 
egész lényén, amely engergiától, élet- és munka-
kedvtől áradt, nem látszott meg ez a kor. Tisz-
teletet keltett a maga munkakörében s köz-
hasznú dolgokért kifejtett élénk tevékenysége, 
mozgékonyság», amellyel sok, elismerésreméltó 
eredményt éit el. 

Hivatali pályáját Szegeden kezdte, majd 
Krassószörénybe helyezték, azután huzamosabb 
ideig működött Makón s most körülbelül öt 
éve állott a szegedi államépitészeti hivatal élén. 
Régi, tisztelt szegedi famíliának a tagja és 
mindig szivvel érdeklődött a város dolgai iránt 
Társaságban mindenkit megnyerő kedves, vidám 
ember volt, igazi, szíves jóbarát. Váratlan ha-
lála városszerte megdöbbenést, mélységes rész-
vétet keltett. 
C A M M f t M M M M V W f M M M M M M M M M V M J M . 

A török mezőgazdasági expedíció 
Magyarországon. 

Budapest, október 4. A tőrök mezőgazda-
sági expedíció sikeresen befejezte magyaror-
szági szemleutját. Erről a törökök vezetője, 
Ali Rizeby államtitkár így nyilatkozott: 

— Eredetileg Kemal pasa jutott arra a meg-
győződésre, hogy a török mezőgazdaságra és 
lótenyésztésre akkor teljesítünk legjobb szolgá-
latot, ha Magyarországba megyünk tanulmány-
útra és megszerezzük, amire szükségűnk van. 
A török kormány valóban így is döntött. Ami-
kor Budapestre érkeztünk, magunk is arról 
győződtünk meg, hogy az adott esetben a 
magyar megoldás a legmegfelelőbb. Célunk az 
volt, hogy Magyarországból szellemiekben és 
anyagiakban mindazt elvigyük, ami Törökország 
hasznára válik. Ezt ixoBt el is értük. Budapes-
ten kívül a vidék valamennyi számottevő mező-
gazdasági intézményét meglátogattuk, többek 
között a mezőhegye8i méntelepet és meg kell 
vallanom, hogy valamennyiünket bámu'atba 
ejtett a magyar lótenyésztés kiváló szervezete, 
valamint a nagy gond és szakszerűség. Egy-
előre buszonkét darab tenyészlovat vásároltunk 
ezek már útban vannak Törökországba, ezen-
kivül nagyobb mennyiségű gépeket is vásárol-
tunk éi épp most fejeztük be azokat a tár-
gyalásokat, amelyeket tenyészlovak vásárlása 
céljából az egri káptalannal folytattunk. A szük-
séges szakemberek szerződtetése is sikerrel járt 
és mi a jól végzett munka tudatában térhetünk 
vissza országunkba. 

A németek bűnösségének kérdése 
a világháború felidézésében. 

Berlin, október 4. A német történettudósok 
Majna-Frankfurtban tartott ülésezésén tegnap 
este Brandenburg Erich tanárnak a világháború 
okairól tartott előadása után a következő hatá-
rozati javaslatot fogadták el : Egyes népek, 
országok, pártok, vagy személyeknek a világ-
háborúban való bűnösségét és felelősségét 
csak a világháborúban részt vett hatalmak 
levéltárának megnyílása után és a levéltárak 
alapos és módszeres forráskutatása alapján 
lehet megállapítani. Képtelenség az, hogy a 
győztes államok diplomatái egy okira'tal dönt-
sék el ezt a kérdést. Erre mindeddig nem volt 
példa a világtörténelemben. A versaillesi béke-
kötésnek a bűnösséget kimondó 231. cikke 
kikényszeritett aláírása az igazság tudoiiidnyos 
megállapítása tekintetében semmi jelentőséggel 
sem bír. 

Villamos csillároky 
őszi újdonságok óriási választékban 

m e g é r k e z t e k . 
Legjutányosabb árakon, 
kedvező részletfizetési fellételek 
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