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Franciaország nem lép Sel 
Olaszország ellen? 

Genf szeptember 12- sajtókőrökben oly hírek 
terjedtek el. hogy Laval már kijelentette volna, 
hogy 

Olaszország ellen Franciaország 
semmiféle megtorló intézkedésben 

nem hallandó részt venni 

Ez a hir a Népszövetség folyosóin élénk meg-
lepetést keltett- Ezzel kapcsolatban a genfi 
francia küldöttség körében kijelentették, hogy 
Laval hodnap délelőtt elmondandó beszédében 
ismerteti a franda kormány világos állásport-
ját Azoknak az értesüléseknek, amelyek Laval 
szándékáról megjelentek, nincs hivatalos• sem 
félhivatalos jellegük 

Anglia megerősíti Máltát 
London. szeptember 12- A hadügyminiszté-

rium a nemzetközi helyzetre való tekintettel 
elhatározta- hogy az 1929-ben kiürített máltai 
helyőrség létszámát az előirányzott nagyságra 
egészíti ki- Eoétból a következő csapatokat 

küldik Máltába: a lincolnshirei ezred második 
zászlóalját, a dél-welszi határőrezred második 
zászlóalját, a skóciai ezred első zászlóalját- A 
Máltába irányítandó csapattestek jelert'leg Cat-
torickben állomásoznak-

Jogi alao az áthidaló 
megoldáshoz 

Genf, szeptember 12. Az Havas Iroda jelenti: 
Azokból az utasításokból, amelyeket az ötös bi-
zottság kiküldött albizottságának adott, arra 
khet következtetni, hogy a bizottság tagjai, fő-
leg pedig a brit és a francia megbízottak közt 
nincs ellentét sem a tárgyalások folytatásának 
szükségessége, sem pedig a békés elintézés 
szükségességének felismerése tekintetében. Je-
lek szerint a szakértők megtalálták a jogi ala-
pot. amelyen talán fel lehetne építeni azt az át-
nidaló megoldást, amely nem szorítkozik pusz-
tán gazdasági területre, hanem Olaszországnak 
bizonyos politikai jellegű elégtételt is szolgál-
tat Etiópiával szemben. 

fl hivatali rovancsolás rendben találta 
az alsóközponti kirendeltség pénztárát, 

de a fegyelmi eljárási tovább folytatfák dr. Tripolszky Jenő ellen 

(A Délmagyarország munkatársától) Megírta 
a Délmagyarország• hogy a polgármester fef-
fiigeesztetáe állásától dr- Tripolszky Jenőt az 
aJsókőzponti közigazgatási kirendeltség vezető-
jé t ment engeáelem nélkül távolmaradt hiva-
talától és igy elkövette a hivatali er -yletlenség 
fegyelmi vétségét- A polgármester határozatá-
ban elrendelte Tripolszky ellen a fegyelmi vizs-
gálatot is TripoJiSzky annakidején két napra 
kapott távozási engedélyt de a két nap letel-
tével nem jelentkezett szolgálattételre- Távol-
maradását nem igazolta, emiatt különböző fel-
tevések kelteik szárnyra- Mintegy kétheti tá-
vollét után minden előzetes bejelentés nélkül 
ismét megjelent hivatalában de két nap múlva 
ajból eltávozott és Tompáról küldött táviratá-

ban közölte a polgármesterrel- hogy súlyosan 
beteg és Pestre kell utaznia, mert megoperál-
tatja magát- Ujabb hir azóta sem érkezett róla-
A polgármester ennek a tényállásnak az alapján 
függesztette fel és rendelte el ellene a festvel-
mi vizsgálatot-

A fegyelmi vizsgálattal kapcsolatban rovan-
csolást is tartottak az alsókőzponti kirendelt-
ségnél- A rovancsolás most fejeződött be és a 
hivatalos megállapítás szerint a pénztár a leg-
teljesebb rendben van egyetlen fillér hiány 
sem mutatkozott a számadatok átvizsgálása 
után-

A rovancsolás eredményétől függetlenül a fe-
gyelmi eljárás tovább folyik hivatali engedet-
lenség dmén Tripolszky ellen-

A vidéki pénzpiac 
és a kamatleszállítás 

.Áldozatot lógnak hozni a pénzintézetek, de nem saináitnk az áldo-
zatot" — A kereskedelem könnyebben luthat-e ezután tökéhez 

(A Délmagyarország munkatársától.) A kamat-
mérséklés általános témája a vidéki pénzpiacnak. 
A csökkenés következménye még nem mutatko-
zott a gazdasági életben, ehhez néhány nap még 
rövid Idő, de az a tény, hogy a közgazdaság ténye-
zőit ez a probléma egyforma élénkséggel foglal-
koztatja, arra enged következtetni, hogy messze 
kiható konzekvenciái lesznek. 

A Délmagyarország csütörtöki számában Sze-
ged közgazdasági életének több vezető egyénisége 
mondta el véleményét a kamatleszállítással kap-
csolatos újításról. Most a következő, nagy érdek-
lődésre számot tartható nyilatkozatokat kaptuk: 

Orosz Piarcéi 
a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank vezérigazga-
tója véleményét az alábbiakban részletezte; 

— A Magyar Nemzeti Bank kamatlábának fél* 
százalékkal való leszállítása kétségtelenül a me-
zőgazdasági adósságok küszöbön álló rendezésé-
nek előhírnöke és miután egyéb gazdasági és 
pénzügyi okok azt nem indokolták, — nyilvánvaló, 
bogy a kiadandó rendelet pénzügyi lebonyolítását 
van hivatva megkönnyíteni. A gazdasági éfetben 
a kamatleszállítás hatása természetesen az egész 
vonalon érvényesülni fog, tehát ugy * betétek, 
mint az adósságok terhei a hitelügyi tanács által 
újonnan megállapított tételekhez fognak igázod 
ni. ami a gazdasági élet javára fog szolgálni. 

— A pénzintézetek ezúttal la áldozatot fognak 
hozni azáltal, mert saját tőkéjük gyfimölcsözéee 
automatikusan csökkenni fog. Ezt as áldozatot 
azonban nem sajnáljuk, mert reméljük, hogy az 
alacsonyabb kamat több vállalkozást és több for-
galmat jelent. De a betétesek is meg lehetnek elé-
gedve, ha folyton javuló értékű pengőjük még igy 
is 3—4 százalékos kamatot hoz. 

Grtiner oeta 
gazdasági főtanácsos, gazdálkodó így nyii&tkozo.t 
a kérdésről: 

— Arra a feltett kérdésre, hogy minő hatással 
van a kamatlábleszállitás a gazdasági életre, a 
válasz természetesen csak kedvező lehet. A Hite'-
ügyi Tanács azon intézkedése, hogy a vidéki pénz-
intézetek a betétek után magasabb kamatot fizet-
hetnek, mint a fővárosi intézetek és ezek Fiókjai, 
ugyancsak természetes jelenségnek és helyes In-
tézkedésnek mondható. A főváros a gyülhelye a 
nagyobb betéteknek, ott kezeltetnek a kórpénzek, 
a nagy vállalatok, az Intézmények tőkéi, amelyei 
bői — sajnálatosan — a vidéknek úgyszólván 
semmi sem jut. A vidéki pénzintézetek betétállo-
mánya csak azon város, vagy környék tökegyüjló, 
szorgos polgárainak megtakarított Ids tőkélre van 
utalva, igy a magasabb betétkamat már ez okból is 
üdvös és indokolt 

— A gazdatársadalom, sajnos, kismértékben él-

Ónozom! M MibzGtirdflffln 
m a e s i e 

harcsás kecsegés halászlé! 
Abonensekel vállal és kihordást is eszközöl. 

Pusztaszeri (Puzsln) Miklós halászcsárdáié, 

vezi a betétkamatot, mert a mezőgazdaság az el-
múlt 4—5 év alatt annyira kimerült, hogv tőke-
gyűjtésre alig van ereje, sőt nagymértékben el-
adósodott. A kölcsönök utáni kamatok leszállítá-
sa, illetve a régi gazdatartozások után megállapí-
tott alacsonyabb kamatláb kétségtelenül könnyebb-
séget jelent, bár az alacsony terményárak, az egy-
mást kővető elemi csapások, különösen az aszály 
miatt igy is nehezen küzködik a mezőgazdaság. 
Elismerésreméltó az a szorgalom, verejtékes mun-
ka és igyekezet, amivel különösen a kisgazdae-eiii 
kamatterheit és tartozásait rendezi és kilábalni 
igyekszik a mezőgazdasági válságból. Viszont 
megbecsülendő a mi pénzintézeteink türelme és 
humanitása az eladósodott gazdatársadalommal, 
különösen kisemberekkel szemben. 

— A védettségek ügyeinek rendezése és a nor-
mális agrár hitelélet visszatérése a jobb viszonyok 
helyreálltának egyik kiinduló pontja. A leron-
gyolt mezőgazdaság ujra instruálása, befektetések, 
okszerű földművelés, minőségi termelés lehetősé-
ge, a hires magyar, de most hanyatló állattenyéss-
tés fejlesztése nélkül a válság megszűnése alig 
várható. Mindennek feltéteíe pedig a normális hi-
telélet. 

leiblsz GQtfrgn 
a Szegedi Kézmüvesbank igazgatója a következő-
ket mondotta: 

— Az Országos Hitelügyi Tanács legújabb ka-
matrendelete kétségen kívül a gazdasági élet ér-
dekeit óhiltja szolgálni. Sajnos azonban, ez a ka-
matleszállítás csaknem kizárólag a már fennálló 
régi hlfplekre vonatkozik és alls-ba irható javára 
n vállalkozási kedv megélénkülése. Erre uj hitel-
forrásokra, uj tőkeképződésre van szükség. Ezért 
őrömmel üdvözöljük az OHT-nak a betétekre vo-
natkozó azon rendelkezését, amely szerint a beté-
tek kamatait csak mérsékelten szállította le, ez-
által óhajtva a bankzár*'at óta a lád-'fába rejtett, 
vagy egvébként rosszul konzervált tőkéket a leg-
természetesebb uton a pénzintézeteken keresztül a 
gazdasási élet vérkeringésébe visszajuttatni. 

— Lényeges Intézkedése a rendeletnek az Is, 
hogv a vidék tőkeképződését a vidék hiteléletének 
szolgálatába óhajtja állítani. Ezért eneedi meg, 
hogy a vidéki pénzin'ézetek fél seázalékkal m«g»-
sabb kamatot fizethessenek a budapesti Intézetek 
vidéki fiókjainál. 

Wagner Ferenc 
nagykereskedő a kővetkezőket mondotta; 

— A kereskedelem szempontjából örömmel flft-
vözőljük a kamatmérséklést, mert a vállalkozási 
kedvet fokozza, amikor a vállalkozáshoz szüksége? 
tőke kevesebb kamatterhet jelent. De tekintettel 
azon körülményre, hogy a kamatlábcsökkenés a 
hivatalos szerv döntése folytán következett be és 
nem a tflkekinálat fokozódása folytán állott elő, 
a kereskedelem és vállalkozás nemigen számíthat 
rá, hogy könnyebben jnthat ezntán tőkéhez. 

A velszi herceg 
csütörtökje Budapesten 
Budapest, szentember 12. A velszi herceg má-

sodik budapesti tartózkodását éppen olyan lá-
zas figyelemmel kiséri a közönség, mint a ta-
vaszit: mindenütt ünneplik, ami láthatóan ked-
vező benyomást váltott ki chester gróféból. A 
herceg — mint ielentettük —. a szerdai éjsza-
kát az egyik budapesti mulatóban töltötte, ahol 

igv érdeklődéssel hallgatta a cigánymuzsikát. 
A velszi herceg csütörtökön délelőtt 10 óra-

na 

kor ébredt fel, délig szállodájában tartózkodott, 
majd golfozni ment. 

A velszi herceg a Dunapalota-szálló nyilvá-
nos éttermében vacsorázott. A vacsorára meg-

_ ' " ségi ál-
lamtitkárt is. akivel délután a szálló hall jában 
hivta B á r c z v István miniszterelnökségi ál 

találkozott Vacsora után a herceg és társasága 
az egyik mulatóha ment. 

A Tiszsurselffit ParmirdS foazdatűsaga 
kéri fürdözőit.a kabinok ős szekrények sürgő* 

Kiürítésére, mert a leszerelést f- hó 15-én rneiT 

kezdi- 183 


