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csak a parlament színvonalának emelése érde-
kébon van szükség a szakszerűség növelésére is a 
parlamentben. 

— E kérdésben ajánlatos lenne az olyan tárgya-
lási módszer, mely szerint a törvényjavaslatnak 
csupán általános vitája folyon le a plénumban, 
míg a részletes vita a szakbizottságokhoz utaltat-

nék. A parlament tekintélyét mi sem rontja jobban, 
mint az, hogy eredetének törvényességéhez szó 
fér. A választási korrupció és agitáció demagógiája 
egyre rombolóan hatnak a parlament tekintélyére. 
Végül annak a reményének adott kifejezést, hogy 
a parlament vitáinak orvoslását mielőbb meg-
fogják találni. 

Nagyarányú dinárhamisitást leplezlek le 
Nagybecskereken 

Egy álhlrlapiró pályája a halálos »éleitől a pénzhamisításig 

(Budapes t i t u d ó s í t ó n k t e l e f on jelen-
té se.) Nagybecskerekről jelentik: A nagybecs-
kereki rendőrség pénteken egy pénzhamisító ban-
dát leplezett le, amelynek feje egy dr. Rayser 
Lajos álhirlapiró, aki két társával 100 dináros 
bankjegyeket hamisított. Rayser és egyik társa, 
Lisinger Teodor nagybecskereki likőrgyáros Nagy-
kíkindán akarták forgalomba hozni a hamisított 
100 dínánosokat, itt azonban rajtavesztettek. Át-
kísérték őket a nagybecskereki rendőrségre, amely j 
Rayser lakásán házkutatást tartott és megtalálta 
a teljesen felszerelt bankóprést, valamint nagy- j 
mennyiségű 100 dinárost. 

Dr. Rayser leleplezése Nagybecskereken nagy | 

feltűnést keltett. Rayser egy riportlapot adott ki, 
amelyben szenzációhajhászó cikkekkel belegázolt 
a lakosság családi életébe. Ezek a cikkek általános 
felháborodást váltottak ki és sorozatos botrányokat 
vontak maguk után. A-rendőrség most megállapí-
totta, hogy Rayser a román megszállás idején 
Budapesten és Debrecenben tartózkodott, a román 
hadseregnek telt szolgálatot és hogy a román 
hadsereg kivonulása után kémkedésért kötél általi 
halálra Ítélték. Az akasztófától ugy menekült meg, 
hogy egy csereakció során kiadták Romániának. 
Ekkor Kolozsváron telepedett le és állítólag itt 
szerzett doktori diplomát. Innen ment Becskerekre, 
ahol most pénzhamisításért letartóztatták. 

Stresemann helyeit Müller kancellár vezeti 
a németek genfi delegációfát 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) 
liorllnből jelentik: A mai minisztertanács ugy 
határozott, hogy miután Stresemann külügy-
miniszter Párisból, a Kellogg-okmány aláírása 

után kúrájának folytatására Baden-Badenbe 
utazik, a most kezdődő népszövetségi őszi ülés-
szakra a német delegációt Müller Frankén bi-
rodalmi kancellár vezeti Genfbe. 

Megindítják a hazaárulás! pört 
a Radics-párt vezetője ellen 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Belgrádból jelentik: A Pravda ma ujabb rész-
leteket kőzöl a horvát parasztpárt elnöke, dr. 
Macek elien a kormány által tervezett intéz-
kedésekről. Végleges döntés csupán Vasár-
napra várható, amikor már valamennyi mi-
niszter együtt lesz Belgrádban. Csak annyi 
bizonyos, hogy Macekel hazaárulás címén he- « 
lyezik vád alá. 

Dr. Alexander zágrábi ügyészt Belgrádba 
hivták, hogy személyesen vegye át az igaz-
ságügy minisztériumban az erre vonatkozó uta-
sításokat. 

Macek nemcsak Horvátországnak követelt 
függetlenséget, hanem Szerbiának és Monte-
negrónak a volt királyságoknak és a volt 
osztrák-magyar monarchia részeinek is. 

Tllnleíés talbachban 
Laibachból jelentik: A paraszt-demokrata 

koalíció tegnap tartott ülése után a város 
lakossága az esti órákban nagy tömegben vo-
nult az elé a ház elé, ahol Pribicsevics az 
esti órákat töltötte. A tömeg kívánságára Pri-
bicsevics rövid beszédet mondott. A rendőrség 
azonban közbelépett és a tömeget szétoszlatta. 
A szlovén független demokrata képviselők til-

takoztak a rendőrség eljárása ellen, eredmény-
telenül. A szétoszlott tömeg később újra össze-
verődött és élénken tüntetett Pribicsevics és 
Maoek mellett. Pribicsevicset nagyobb tömeg 
ki is kisérte az állomásra, ahol kisebb össze-
ütközés történt a rendőrség és a tüntetők 
kőzött. 

A nemzetközi gyorsirókongresszus 
érdekes inditványokat tárgyal Szegeden 

Szeptember 2-ón nyílik meg a nemzetközi gyorsírás! kiállítás 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
.szeptember elsejétől hatodikáig Budapesten 
ülésező nemzetközi gyorsiró kongresszus, mint 
ismeretes, programjának egy jelentős részét 
Szegeden bonyolítja la. Szeptember 2-án 
ugyanis a kongresszus résztvevői Szegedre 
utaznak és itt a városháza dísztermében' foly-
tatják tanácskozásaikat A Szegedi Gyorsirók 
Egyesülete ünnepélyes keretek között fogad-
ja a gyorsirókat. A kultúrpalotában nemzet-
közi gyorsiró kiállítás nyílik meg szeptem-
ber 2-án, a város pedig vendégül látja a 
kongresszus tagjait. . 

A kongresszust c.őkésziiő budapesti bizolt-
ság üléséről pénteken érkezeit vi.s.a dr. Ka-
tona Dávid, a gyorsiró egylet ügyvezető igaz-
gatója, aki elmondotta, hogy a jelentkezések 
gyors tempóban folynak. Legtöbben jönnek 
Németországból és Olaszországból, de i,;en né-

pes delegációt küld Franciaország, Anglia, 
Svájc, Jugoszlávia, Ausztria, Csehszlovákia, 
Románia, Görögország, Törökország, Dánia, 
Hollandia, Svédország, Finnország, Lettor-
szág és Belgium. Amerikából eddig még nem 
érkezett jelentés. A nyugatról érkező delegá-
tusokat — akik között körülbelül száz újság-
író van — augusztus 31-én hajó várja Bécs-
ben és azon utaznak Budapestre. 

A kongresszus tagjai Szegedre szeptember 
2-án reggel dr. Traeger Ernőnek, a gyors-
irási ügyek kormánybiztosának vezetésével, 
aki az egész kongresszus rendezésének leg-
főbb irányitója, különvonattal érkeznek. A 
pályaudvari fogadtatás után a kongresszus 
résztvevői legelőször a kultúrpalotát keresik 
fel és megtekintik az aznap megnyitott nem-
zetközi gyorsirási kiállítást. 

Délelőtt féllizenkettőkor a városháza 4isz-

termében nyitják meg a folytatólagos kong-
resszust. Dr. Széli Gyula, a kongresszus tisz-
teletbeli elnöke, a Szegedi Gyorsirók Egye-
sületének elnöke nyitja meg a szegedi ülést, 
majd dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
üdvözli a külföldi és a magyar delegátusokat 
Az üdvözlésekre dr. Fuchs Róbert szász kor-
mányfőtanácsos, a szász parlament gyorsiro-
dájának elnöke válaszol a külföldi delegátusok 
nevében. 

A szegedi kongresszus tárgysorozatára igen 
érdekes pontokat vett fel a rendezőség. így 
Szegeden tárgyalják b dr. Schack Bélának, a 
felsőkereskedelmi iskolák főigazgatójának egy 
nemzetközi gyorsiró szövetség létesítésére vo-
natkozó indítványát. A szegedi kongresszus 
tárgyalja Wittmann József bécsi kormány-
tanácsosnak az indítványát is a gyakorló 
gyorsirók nemzetközi szövetségbe való tömörí-
téséről, végül Graber Pál bécsi hírlapíró in-
dítványát a Gabelsberger rendszerű nemaet-
közi gyorsiró szövetség megalakításáról. 

A kongresszus után a város díszebédet ad 
a vendégek liszteletére, akik délután megtekin-
tik Szeged látnivalóit, egyrészük kiutazik a 
Várostanyára. Este újból a város vendégei 
lesznek a külföldi gyorsírók, akik hétfőn reg-
gel utaznak vissza Budapestre. Azok, akik 
a budapesti kongresszuson óhajtanak részt-
venni, féláru jegy váltására jogosító igazol-
ványt kaphatnak minden külön dij lefizetése 
nélkül az egyesület hivatalában (Földvári-
ucca 2.) 

A szegedi kongresszuson, értesülésünk sze-
rint, résztvesz gróf Klebelsberg Kunó kul-
tuszminiszter is, akit a Szegedi Gyorsirók 
Egyesülete hivott meg a szegedi ülésre. 

A Szegedi Gyorsirók Egyesületének választ-
mánya egyébként az egyesület helyiségében 
augusztus 28-án a kongresszus és kiállítás 
ügyében fontos ülést tart, amelyre ezúton 
hivja meg a tisztikar és a választmány tagjait. 

Ujabb kísérlet 
az Óceán átrepülésére 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Párisból jelentik: Condourette francia repülő-
százados ma kijelentette, hogy miután ked-
vező jelentéseket kapott az Oocán felett ural-
kodó időjárási viszonyokról, szombaton reggel 
startol az Atlanti Óceán átrepülésére. Kíséreté-
ben lesznek Maillout százados és De Mailly-
Nesl hadnagy. 

Cortes kapitány hétfőn szándékozik New-

york felé startolni. 

Tersfyánszky alezredes 
Rothermerenek ajándékozta 

olimpiai kardját 
London, augusztus 24. Rothermere lord tegnap 

este ebédet adott az Urmánczy Nándor vezetése 
alatt nála tisztelgő magyar küldöttségnek. Az ebéd 
kezdete előtt Urmánczy rövid beszédben kérte 
Rothermere lordot, fogadja el a Szabadság-téri 
zászlótartó kicsinyített mintáját. 

Rothermere lord látható megilletődéssel hárította 
el magától az ünnepeltetést 

Az általános lelkesedés még fokozódott, midőn 
az ugyancsak jelenlevő vitéz Terslyánszky alezre-
des átnyújtotta Rothermerenek, mini Magyaror-
szág bajnokának azt a kardot, amellyel Amster-
damban kivívta a magyar győzelmet. 

Rothermere lord hosszabb beszédben hangoz-
tatta, hogy az igazság érdekében kifejtett munkája 
önmagában rejti jutalmát. Minél többet gondolko-
zik Magyarország felett, annál több odaadást érez 
eziránt az ország iránt és talán ez a magyarázata 
annak, hogy maguk a vele érintkező magyarok 
mondják, hogy ő még a magyaroknál is magya-
rabb. Meg van győződve arról, hogy a Magyar-
ország felett lebegő köd és ború már oszladozni 
kezd. Ma már Magyarország nem az az elhagya-
tott, barátok nélkül álló ország, amely két évvel 
ezelőtt volt. Ugy érzi, hogy ő maga már csak-
egy ama sokak között, akik Magyarországért har-
colnak. A francia sajtó hangján lényeges fordu-
lat észlelhető Magyarországgal szemben. Az ame-
rikai szenátus külügyi bizottságának kérelme a 
Daiiy Mail cikkeit illetőleg is mutatja, hogy az 
Egyesült Államok rokonszenve is felébredt Magyar-
ország iránt. 


