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Hogy fogadták Szegeden a Kereskedelmi és
Iparbank textiláruit.
'•Saját tudósítónktól.) A Kereskedelmi és
Iparbank tudvalevőleg 144 mázsa textilárut
kapott a Hitelbank fiumei fiókjától Szegeden
való elárusitás céljából. A bank bevallott célja volt az áru Szegedre hozatalával, hogy
készpénzhez juthasson. Ezt a közérdekű célját helyes uton akarta elérni azért is, mert
az a pénz, amit az áruért kap. egyelőre Sze>
geden marad és az fontos azért is. mert textilárut hozott Szegedre, amire itt égetően nagy
szükség van. A szombaton megérkezett árukért aztán megindult a tülekedés a kereskedők
és a közönség részéről. A kiéheztetett, lerongyolódott közönségtől mindent megértünk.
Végre tűrhető áron kap zefirt, vásznat, amihez tisztességes, megfizethető áron évek óta
nem juthatott. Utóbb már a legdrágább árpn
setn. A kereskedőnek a megélhetésre, a boldogulásra való minden igényét is méltányoljuk. De vigyázzunk, nem szabad tuléhesnek
lenni. A kereskedő, ez köztudomásu, ma nincs
rossz helyzetben. Nincs portékája, de van
pénze. Kibírja még néhány hónapg. Ne akarjon tehát ugy ráfeküdni a kínálkozó, sőt a
nem is kínálkozó kereseti alkalmakra, hogy
okkal váltson ki az öt év óta tűrő és szenvedő
közönség körében nagy ellenszenvet. Hibáztatni kell, hogy a textilkereskedők kifogásolták, hogy a Kereskedelmi és Iparbank árut
hozott Szegedre; hibáztatni kell, hogv ebből
testületi ügyet csináltak; és hibáztatni kell,
amiért kifogásolták, hogy a bank az árut közvetlenül hozza forgalomba. Rendkívüli helyzet van, ne tessék folyton szabályokra hivatkozni, amelyeket rendes memíjtü gazdasági és
életviszonyokra csináltak. Ma inkább van,
mint valaha volt, egy legfőbb szabály: a közönség érdeke. Minden sérelemre, amit ezen
ejtenek, előbb higgadt és jóindulatu nangon
figyelmeztetni kell. Ezt tesszük most. Ez
után, ha szükség lesz rá, nem maradhatnak
el az erőseibb eszközök sem,
A Szegedi Kereskedők Szövetségének elnöki tanácsa vasárnap délután
Sehweiger
Miksa elnöklésével foglalkozott a Kereskedelmi Bank ismeretes textilvásárlásának ügyével és a Szövetség kézmiiáru szakosztályának
ez ügyben köztudomásu állásfoglalásával.
A Szövetség elnöki tanácsa egyhangú határozatával juttatta kifejezésre, hogy a maga részéről örömmel üdvözöl olyan akciót, a
mely a törvówy^ előfeltételekkel rendelkező
eladó részéről azt célozza, hogv Szeged városának áruban jelenleg szűkölködő fogyasztó
közönsége, iőleg pedig annak
szegényebb
néposzlálya minél előbb a szükségelt áruhoz

jusson. Az áruknak minél nagyobb mennyiségben való behozatala sietteti a kereslet és
kínálat árszabályozó kiegyenlítődését és a
kereskedelmi forgalomnak a régi. tisztes polgári haszonnal megelégedő korlátok közé vaíó
szorítását. Ezenfelül az sem megvetendő
szompont. hogy Szeged városának minél több
áruval való ellátása az eddig elrejtett pénzkészleteket megmozdítja és1 a forgalom számára napfényre hozza.
A Szövetségnek, bár programpontját képezi annak megvalósítása, hogy a pénzügyletekkel foglalkozó bankok áruüzleteket ne
köthessenek, mert ezáltal a nagyobb üzemi
költségekkel dolgozó kereskedők érdekel a
nagytőkével és aránylag kis iizemü költséggel működő bankokkal szemben hátrányba
kerülnének, mindamellett e programnak merev keresztülvitele a jelenlegi nagy áruhiányra. a fogyasztó közönség eminens érdekeire,
de Szeged város speciális viszonyaira való
tekintettel is ez a kérdés másodrendű kérdéssé kell, hogy váljon, különösen akkor, amikor
a szóban forgó pénzintézetnek áruknak forgalomba hozatalára való joga annak alapszabályában lefektetve, ez a jog törvényszékileg bejegyezve és1 miniszteri jóváhagyással
biztosítva van. Az az ellenvetés, hogy egy
háborús, a szabad kereskedelmet korlátozó
rendelet megtiltja azt, hogy egy kereskedő
csak azzal az áruval foglalkozhat, amelynek
árusítására iparigazoilványát még a háború

előtt kiváltotta, ma már helyt nem állhat és e

szabadkere ske d e'met korlátozó rendeletnek
megszüntetése érdekében a Szövetség akciót
is fejt ki. Éppen a szabadverseny alapján állva, módot kell adni minden a hosszú háború
során sokszor keserves megpróbáltatásokon
átment, ekzisztenoiáját, összeköttetéseit és
vevőkörét vesztett kereskedőnek arra., hogy
reá térhessen olyan áruval való kereskedésre
is, amellyel boldogulását és igv a társadalomban való elhelyezödését jobban véli biztosíthatni, ha ezzel az uj áruval1 a háború előtt
nem is foglalkozott.
A Szövetség azonban kívánatosnak tartja, hogy a bank által megvett árumennyiség
a legitim kereskedelemnek vagv pedig közvetlenül az arAa reá száraié fogyasztó
közönségnek jusson, mert különben a bankok hasonló üzletei lánckereskedelmet segítenék elő.
amelynek kiirtása pedig épp ugy a tisztes kereskedelemnek, mint a fogyasztó közönségnek érdeke; ennek megszüntetése érdekében
szövetségünk minden rendelkezésre álló eszközzel küzd.

A szegedi pénzintézetek helyzetéről.
— A bankok felhívása.

—

Általánosan ismeretesek azon rendelkezé- | nyiunk által súlyosan érzett drágaságra van
sek, amelyek a páncéirekeszek tartalma fe- • kihatással, mert a pénzintézeteknél még minletti szabad rendelkezés korlátozását, az itt J dig tömegesen jelentkeznek pénzfelvételre, a
talált vagyonok leltározásai, úgyszintén a nélkül, hogy az adósok kötelezettségeiknek
bankoknál levő értékpapírok és egyéb vagyo- rngfelelnénekL Vagy beteMik jelentkeznének'.
nok leltározását megszüntetik. Ezen korláto- Már pedig ezen körülménynél fogva olyan
zó rendelkezések megszűnése folytán méltán helyzetet teremtenek, hogv a megszállott
remélhető, hogy a közönség bizalma vagyon- területekről idehozandó árukra a bankok nem
biztonság tekintetében visszatér. Hogy azon- bocsáthatnak elég pénzt rendelkezésre és ezban a forgalom lehetőleg régi képét vissza- által a város mindinkább olcsóbbá teendő élelnyerje, kívánatos volna, hogy közönségünk mezése és ellátása lehetetlenné lesz. Köztumegértse azt is, hogy a bankjegyeknek a for- domásu, hogy a délvidéki: megszállott teriigalomból való visszatartása és nagyobb leteken szabad forgalom mellett igen erősen
mennyiségben való felhalmozása a mindany- lüktető kereskedelmi és gazdasági élet folyik
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és ez csak annak köszönhető, hogy a közönség nem bizalmatlan a pénzintézetekkel szemben é s nem halmozza fel szükségtelenül otthon pénzkészletét, mert számithat arra, hogy
a rendes forgalomból kifolyólag minden pénzintézet kötelezettségének eleget is tud tenni.
Nem hangsúlyozható tehát eléggé, hogy a bizalmatlanság indokolatlan és hogy a jól meg-

alapozott szegedi pénzintézeteink

kötelezett-

ségeiknek mindenkor eleget fognak tenni. Balos Zoltán s. k„ a Szegedi kereskedelmi és
iparbank igazgatója, Gál Miksa s. k., a Szegedi bankegyesüfet -igazgatója,
Gtücksthul
Lajos s. k., a Szegedi általános hitelbank igazgatója, Koós Elemér s. k., a Szeged-Gsiongrádi takarékpénztár vezérigazgatója, Máy Gyula s. k. a Máy R. Miksa bankház cégtulajdonosa. Neu Ernő s. k. bankár. Pataki Vilmos
s. k., a Szeged-alföldi takarékpénztár igazgatója. Telhisz Qyörgy s. k., a Szegedi kézmiivesbank igazgatója.
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Budapestről hétfőn délelőtt vonatot indítottak Szegedre. Az állomáson számosan várták a vonatot, amely azonban egyáltalán nem futott be a pályaudvarra, hanem
Sz-atymazon megállt, miután a megrongált síneket a vonat érkezéséig nem {ehetett ktjavitani.
A vonat az amerikai misszió tagjait hozta, akik autón lőttek be a városba. Négyen
voltak, ketten a francia parancsnokságra
mentek, ahonnan azonban rövid ott tartózkodás után távoztak, isimét autóba ültek és
Szatymazra mentek, ahonnan nyomban' viszv
szautaztak Budapestre. A misszió tagjai közül ketten. Mr. Brand, newyorki tanár és Mr.
B. Weiss amerikai főhadnagy Szegeden maradtak, akik a Tisza-szállóban szálltak meg.
A főhadnagy magyar származású és kitűnően
beszéli anyanyelvét.

— Újszegeddel megindult a telefonforgalom. Mint ismeretes, a szerb megszállás óla

Szegeti és Üjszeged közt szünetelt a telefonforgalom. Vasárnaptól kezdve a telefon-forgalom Újszegeddel újból megindult, természetesen még nem minden állomással. A francia parancsnokság rendeletére most -szerelik
vissza Újszegeden a telefonokat, a munka
egy részét már el is végezték.

— Szegedi vasutasok mozgalma a szocialista párt ellea. A szegedi vasutasok köré-

ben mozgalom indult meg oly irányban, hogy
a Magyarországi Vasutasok Szövetsége, a
mely a szocialista pártnak egyiik szervezet*',
lépjen ki a pártból. Az érdekes mozgalommal
kapcsolatban a -kilépést irányító vasutasok a
köveifckewő felhívással .indokolják elhatározásukat:
* v" * ~ 3
*— A kommunista p á r t lelkiismerí ílen és
romboló munkájával az országot a tönk széllére juttatta; és mindéin erejével meg akart
fosztani magyarságunktól. Mivel pedig a Magyarországi Vasutasok Szövetsége a szocialista párt egyik szervezete s a szövetség áldatlan és lelkiismeretlen politikáj-ávasl a magyar
vasutasokat a legrosszabb útra vezette, bejelentjük. hogy amennyiben a -Magyarországi

érdekébe áll szivarkapaplrokat, szivarkahüvetyeket a
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hygíenikus szivarkahüvely főraktárában vásárolni. 2I9 Szeged, Jókai-utca 11. szám.
Eladás ugy nagyban, valamint k l M l n y b e n .

