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A sztrájkoló cseh munkások 
kőzáporral támadták meg a rendőrséget 

(Budapesti M M l é n i tdrfsijeteilíM.) Prá-
gából jelent ilc: A cseh fővárosban csütörtökön 
délután nagy zavargások voltak. Az egyik kül-
vároeban napok óta sztrájkolnak a Walter-
motorgyár munkásai. Az igazgatóság a sztrá jk-
törő munkások védelmére csendőrök kirende-
lését kérte, ami ellen a sztrájkoló munkásság 
tiltakosott Gyűlést tartottak, azután a iSbbszáz 

főnyi tömeg megindult a sáros felé. Rendőr-
osztagot vezényeltek ki a tömeg síétoszlatásá-
ra, a munkások azonban kőzáporral támad 
a rendőrökre és báron rendőrt súlyosan bán-
talmaztak. Végül is gummibotoJckal sikerült a 
tüntetőket széflehsérni. Tiz munkást letartóz-
tattak. 

I Hítelfigyi Tanács megállapította a bírói ntsn 
érvényesíthető Isgmagasabb kamatlábat 

Budapest, október 30. A Budapesti Köziönv 
pénteki száma közli a minisztérium rendele-
tét, amelyben közzéteszi az Országos Hitelügyi 
Tanács október 18-án kelt alábbi határozatalt: 

1. Az Országos Hitelügyi Tanács a bírói uton 
érvényesíthető kamat legmagasabb mértékét, 
amely eddig a tőkének évi 8 és fél százaléka 
volt, általában a tőkének 8 százalékában álla-
pította meg. A PK I. kurtájába tartozó pénz-
Intézetek kölcsönkövetelései után a bírói uton 
érvényesíthető kamat legfelső határát a tanács 
évi 7 és fél százalékban állapította meg. 

% A pénzintézetek egymásközti váltóleszá-
mitolásf ügyleteinél érvénvesithető kamat leg-
felső határa a PK I. kurtájához tartoző pénz-
intézetek részéről történő leszámítolás esetén 
évi 5 és fél százalék, a IT. és I I I . kurtába tar-
tozó pénzintézetek, vagy a PK kötelékébe nem 
tartozó pénzintézetek, vagy banküzlettel fog-
lalkozó más bejegyzett cégek részéről történő 

leszámítolás esetében évi 8 százalék, az OKH 
által a tagjai sorába tartozó szövetkezetek ré-
szére történő elszámolás esetében évi 8 és fél 
százalékban nyert megállapítást. 

3. A takarékpénztárt betétkönyvre, folyó-
számlára, vagy pénztárjegy ellenében elhelvr 
zett betétek felső határát a tanács a követke-
zőképpen állapította meg: A PK I. kúriájába 
tartozó pénzintézetek és budapesti pénztáraik-
nál elhelyezett betétek után a legalább 3 hó-
r lekötött heteteknél legfeljebb évi 4 és fél 
százalék, egyéb betéteknél legfeljebb évi 3 és 
háromnegyed százalék, a PK I I . és I I I . kúriái-
ba tartozó pénzintézeteknél, továbbá az I. 
kurtába tartozó pénzintézetek vidéki fiókjai-
nál. valamint az OKH-nál a tagial körébe tar-
tozó szövetkezetek részéről elhelyezett betétek 
után lekötött betéteknél legfeljebb évi 8 és fél. 
egyéb betéteknél legfeljebb évi 4 és háromn-
gved százalékot szabad ezentúl fizetni. 

»Tegye a magyar zsidóságot egyenfoguvá 
a más vallású polgárokkal« 

Bledl Sanra beszéde a Szentegylet közgyűlésén a miniszter elnök nyilatkozatáról 

(A Délmafftfarorszdg mankalársátóL) A 
Zsidó Szentegylet csütörtökön este tartotta dr. 
Bledl Samu elnökletével közgyűlését, amelyen 
32 uj tagot avattak fel ünnepélyes keretek 
között 

Az avató ünnepség Lambcrg Mór főkán-
tor Hés a templom iénekkar énekével kezdő, 
dótt, majd dr. Bisdl Samu mondott beszé-
det az uj tagokhoz, akiknek nevében dr. Tóth 
János válaszolt Ezután dr. Löu> Immánuel 
beszélt szellemesen. A főrabbit a hitközség 
nagytermét zsúfolásig megtöltő közönség lel-
kesen ünnepelte. Az ünnepélyes közgyűlést 
dr. Bledl elnök zárta be. A zsidó hitközség 
érdemes elnöke ebben a beszédében foglal-
kozott Gömbös G^nla miniszterelnöknek a zsi-
dósággal kapcsolatban tett nvi'stkora'ávsl: 

— A legutóbbi napokban — mondotta - ab-
ban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy 
a miniszterelnök nr testvérévé fogadott ben. 
nünket. A miniszterelnök ur oly tényeket álla-
pított meg, amiket mi e.égtétellel veszünk 
tudomásul. Megállapította és ezt 13 év óta 
most halljuk először, hogy a zsidók között 
voltak olvanok. akik tel'-e-itették kötelessé-
güket a bábomban. A n>i.ii>zterolnfk ur nyi-
latkozatának ezt a részét értékesnek tartom 
ránk nézve, mert a miniszterelnök urat nem 
olvan embernek ismerem, aki a politikai szük-
sécesség kényszere alatt olyanokat mondjon, 
amiket nem érez át. tehít bs ezt a minisz-
terelnök nr ki'e'entettr. "kknr ennél: a vab5-
sáoáról meg Is von ggttzödm. 

— Amikor a mMsrieT'nöfc úrra! 13 évvel 
ezelőtt gvakran érintkezem körűtekben, ami-
kor arról volt szó. ho-zv a teljesen deorga-
nizált országnak valamiben organizációt ad-
janak, akkor a miniszterelnök ur gondolkozá-
sának e«ész Irányát voK alkalmam megis-
merni t-s saját tapasztalataim alapján mond. 
hatom, a miniszterelnök ur egvike volt azok. 
nak, akik az ország szerencsétlenségéért a 
zsidóságot tették fe!e 'ős ;. Ennek követkéz-
saényekepen akkor a miniszterelnök ar Is 

olyan politikát inaugurált, amelynek eredmé-
nye az volt hogy a zsidók tömegesen estek 
áldozatul a mesterségesen feltámasztott han-
gulatnak. Most a minlsrte-rlnök ur, sajnos, 
nem mutatott rá olvan intézkedésekre, ame-
lyekkel a zsidóságnak rövid időn belül elég-
tételt fognak szolgál, a...i, 13 esztendő előtt 
egy ABC ülésen a következő nyilatkozatot 
tette felém fordalva: »Mélyen tisztelt uraim, 
nagyon kérem Önöket, szívvel és lélekkel dol-
gozzanak az ország érdekében, mert ha elér-
jük célunkat, az ország hálás lesz önökkel 
szemben.« Én erre azt mondottam, végtele-
nül megalázónak tartom, hogy a miniszter-
elnök ur polgári kötelességem teljesítéséért 
jutalmat adni szándékozik és il;en körülmé-
nyek között kénytelen vagyok az együttmű-
ködésről lemondani. Hogy most 13 év után 
jelentkezem ezen kitüntetésért, nem a magam 
részére kérem, hanem kérem a miniszterelnök 
urat az akkori segítségért, legye a migyír zsi-
dóságot egyenfoguvá a más vall' u polgárok, 
kai ós akkor én teljesen meg leszek Jutal-
mazva (Hosszantartó él jenrés és tftps.) 

Hevesi Simon levele 
Gömbös Gyulához 

Budapest, október 20. Dr Hevesi Simon, 
a pesti izraelita hitközség vezető főrabbija, le-
velet intézett vitéz Gömbös Gvula miniszter, 
elnökhöz, melyben ezeket írja: 

..Nagyméltóságodnak magasabb szellemről és 
fenkölt államférfiul gondolkozásról tanúskodó 
beszédei és kijelentései mélv hatást gyakorol-
tak az egész országra és kapcsolatban nagy-
máltóságod egyéniségével, megteremtették azt 
a lelki koncentrációt, amelvnek előidézésére 
exreMericiádnak küldetése van. üdvözlőm 
nagvméltó«ágodat történőim! fontosságú mű-
ködésének '-.űszöbén azzal a hittel, hogy n -.¿v-
.néltóságorl egyéniségével. megteremtették azt 
jrvára mindazt, ami e nehéz korban elérhető, 
l. hitemhez fűzöm az imát. hogy az égi kegye-
lem támogassa, szent munkáéiban a magvar 
nemzet életét és áldja meg lankadatlan erő-
vel. egészséggel és sikerrel. 

KSt-szMttbea eMIfár " 
• „Lanti fa "ewl" IT* . 

Ritbermere távirata Missiltal* 
fesz a MimiI béke mlzMIáril 

London, október 30. Bothermere lord a fa-
siszmus tízéves fordulójának alkalmából hon* { 

szabb táviratot küldött Mussolininak. Távi»- |f 
tában többek között ezeket mondtat 

A tartós európai békét nem lőhet tartós 
igazságtalanságra alapítani. A rendíthetetlen 
bátorság és nagyszerű önuralom, amellyel a 
magyar nemzet a trianoni béke által rárakott, 
szinte elviselhetetlen szenvedéseket tört, a leg-
értékesebb bizonyítéka annak, hogy Joga vsn 
nagyielkübb elbánást követelni A mai magyar 
nemzet valóban méltónak mutatkosott dicső 
múltjához. As s szellem, amelyet a 160 éves 
török uralom nem tudott megtörni, minden 
bizonnyal állhatatosan ki fog tartani ama két-
ségbevonhatatlanul jogos követelése mellett / 
hogy adják vissza azokat a területeket, ame-
lvek lakosainak többsége a magyar híjhoz 
tartozik s amelyeket ostoba és Igazságtalan 
szerződés erőszakkal srakitott el a nemzet tes-
tétől. /; • : 

EskHff~Lafssf 
szabadon bsesiltstták 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Efc- 1 
kütt Lajost csütörtökön délután elbocsájtották 
a rendőrségről. A tőrt, amit kabátjában talál-
tak, a rendőrség elkobozta. FIgy címeztették, 
hogy a jövőben ne tegyen fenyegető kijelenté-
seket. 

Bonyodalmak 
gróf Klebelsberg Kunt elárvult 
közgyűlési mandátuma klril 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szer-

dai közgyűlésen, mint Ismeretes, dr. Somaevi 
Szilveszter polgármester bejelentette, hogy v 
gróf Klebelsberg Kuno halála következtében 
megüresedett a hetedik választókerület egyik 
városatya mandátuma és a gazdátlanná vált 
helyre a soron következő első póttagot, dr. 
TŰIT Aladár flgwédet hívta be. Dr. Tóth Imre 
tiltakozott a polgármester bejelentése ellen. 
Kijelentette. Hogy ő a soron következő első 
póttag, dr. Türr Aladár csak utána követ' 
zik és csak akkor lenne behívható, ha ó le-
mondana erről a mandátuméról. Mivel azon-
ban nem mondott le, de le sem mondhatott 
hiszen még hivataloa értesítést sem kapott be-, 
hívásáról, dr. Türr Aladár behívása jogtalanul 
történt 

Dr. Tóth Béla főjegyző ezzel szemben azt 
vitatta, hogy a behívás jogszerűen történt, 
mert hiszen dr. Tóth' Imre már rendem ta«*»a 
a közgyűlésnek, két mandátumot pedig nem 
tarthat meg. Erre Tóth Imre azrsl válaszolt, 
hogy joga vatt választani a két mandátum kő-
zött és senki sem írhatja számára elő. hocv 
melyiket tartsa meg. vagv melyikről mond ion 
le a kettő közül. 

A vita nejn 'nté'őrtnH »1 a srrr^tf 
lésen, csütörtökön azonban — érte«ülé«nW 
szerint — megállapították a főiegvzői hivatal-
ban. hogv ténvle* szshálvfftinnsá«? törté«». 
Gróf Klebelsberg Kuno közgvülésl helvére dr. 
Tóth Tmrét kellett volna behívni. A tévedést 
azonnal korrigálták Is. 

Dr. Tóth Imre. amint velünk közölték, ezt 
:t Hetedik t">-'•*"•» f t rdnt i tmá* t»rlí* me«? é< 

°ddigi. a XV. kerületben kapott régi mandátu-
máról mond le a soron kővetkező el*ő nótfe. 
Farkas József alsóvárosi gazdaköri elnök in-
vára. Tíven körülrr-énvek között tehát dr. Türr 
Afadár nem kerül be a törvénvhatón'-J hízott 
«á»rba. 

Esti nyelvflanfolyamolt 
Egyetem rektorának és Iparkamarának pártfogásá-
val Angol, francia, német, olasz lektorok vezetésével, 
kezdő As haladé kurzusok. Jelentkezés okt. 81. és 
22-én 19—20 érakor Iparostanonciakolában. Dii el«<"> 
•zemoszterro 750 P. Fizethető két réaalatbaa is. i 
A trurzusok kezdete hétfőn, okt 24-én lO'/s órakor. 


