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Megegyezés Bajorország és a birodalom között. 
Berlin, február 18. A birodalom és Bajor-

ország közt felmerüit konfliktust elsimították. 
A birodalmi véderőtörvény végrehsjlása tekin-
ittében megegyezés jött lé re. A jövőben a J 

bajor érdekeket a lehető legmesszebbmenő mér-
tékben szem elölt tartják. 

Kahr lemond (?) 
Münchenben híre jár, hogy Kahr főá'lam-

l)3jor Ci&pafoknak az ország területén kivül ' biztos a mai napon bejelenti lemondását. Vele 
v*!ó igénybevétel esetén a lehelőség szerint í együttZ-oseov tábornok és Seyfert ezredes, Bajoror-
eiőzelesen meghallgatják a bajor kormányt s a { szág rendőrparancsnoka is távoznak hivatalukból. 
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Fiume e lvesztése a s zkups t i n ában . 
nem járt eredménnyel és Fiume az olaszok ke-
zén maradt. Egyébiránt, úgymond, a fiumei 
paktum nélkül gondolni sem lehet a barátsági 
szerződésre, amelyre pedig mindkét államnak 
egyformán szüksége van. 

Az expozét gyakran szakították félbe a kor-
mánypárt tagjai és az ellenzék részéről elhang-
zott közbeszólások. Szavazásra csak kedden 
kerül a sor. 

Belgrád, feb/uír 18. A szkupstina hétfői ülé-
sének napirendjén szerepelt a fiumei szerződés 
ratifikácíój Nincsics külügyminiszter indokolta 
a javaslatot. 

— Az SHS királyságot — úgymond — szá- I 
mos ellenség veszi körül, de ezek Itália lámo- [ 
gatása nélkül nem sokat jelenthetnek. Sokáig 1 

dolgozott sz SHS kormány azon, hogy Fiutne 
önállóságát fentarthassuk, de a sok kísérlet 

meg rohan t á k a szeged i üz le teket . 
Két értekezlet a kereskedelmi és iparkamarában a koronapánik miatt. 

Fontos elvi határozat. — A kereskedők korlátozhatják ai eladást. 

bírálta meg a kérdést, banem a gyakorlati 
szempontok figyelembevételével. 

Dr. Tonelli Sándor elmondotta ezután, hogy 
az értekezletnek Balogh Károllyal történt meg-
állapodása szerint a fontos jegyzökönyvet két 
eredeti példányban készítették el, az egyik az 
Árvizsgáló Bizottság irattárába kerül, a másik 
a kamaráé. Igy abban az esetben, ha eladás 
korlátozása miatt feljelentenek egy-egy keres-
kedőt, az hivalkozhaiik a jegyzőkönyvre, amely 
igazolja eljárását. A német joggyakorlat — 
mondotta Tonelli — már régebben elismerte a 
kereskedőnek azt a jogát, hogy ilyen pánik-
szerű jelenségek esetén, amikor nem kalkulál-
halja ki reális aUpon a holnapi árakat, redu-
kálhatja az eladást, mert például 24 ingre 
momentán szüksége senkinek sincs és egyálta-
lában nem indokolt, hogy valaki a kereskedők 
rovására mentse meg készpénzét az elértékte-
lenedéstől. Reméli egyébként, hogy a pánik 
rövidesen elsimul. 

A szövetség elnöki tanácsa minden hozzá-
szólás nélkül tudomásul vette a vezetőség és a 
kamara intézkedését. 

(A Szeged tudósitójától.) A magyar koron 3 ár-
folyamának megdöbbentő arányokban bekövet-
kezett hjnyatlása veszedelmes pánikot keltett 
sz egész országban. Sohasem tapasztal! vásár-
lási láz fogla el mindazokat, akik készpénzzel 
rendelkeztek, mert akár okkal, akár ok nélkül 
mindenki attól tart, hogy a korona legujibb 
leromlást folyamata egyelőre nem áll meg és 
igy mindenki áruban akarja konzerválni pénzé-
nek csökkenő értékét. 

Az országos pánik Szegeden is felülöite a 
fejét. Néhány nap óta valósággal megostro-
molják a szegedi üzleteket, különösen a sok 
pénzű tanyaiak között dühöng az egyre foko-
zódó vásárlási láz. Az ostrom szombaton, az 
országos vásár első nspján vo't a leghevesebb, 
de vasárnap, sőt hétfőn is tartott változatlan 
erővel. Különösen a textiláru-üzletekben volt 
olyan nagy forgalom, amelyekhez hasonlóra 
£ £ ® emlékeinek a legidősebb kerested 3k 

korona értiut?' ^da, aki husz-harmincmillió 
korona értékű ruhaneműt vásárolt össze egy 
üzletben. A kereskedők— tekintettel az uzsora-

törvény 8Zl'goru rendelkezésére — eleinte ki-
elégítették a vásárlók igényeit, de amikor láiták, 
hogy a vásárlási láz veszedelmesen fokozódik, 
árukészleteik megmentése érdekében beszüntet-
ték, vagy a lehelőség s '.érint redukálták az el-
adást. A Klauzál-téri Wagner cég üzletét szom-
baton délután bezárták, mert csak igy szerel-
hették le a folyton erősbödő ostromot. Hétfőn 
délután Wagner példáját követte a Kék-csillag 
is, amelynek helyiségeit ztufolásig megtörölték 
a vásárlók. A Donát napi országos vásár még 
inkább hozzájárult a helyzet elmérgesiíéséhez. 

A kereskedők körében szintén pánikot keltett 
a teljes bizonytalanság. Ssnki sem tudta, hogy 
mihez tartsa magát. Az uzsoratörvény ugyanis 
határozottan kimondja, hogy az a kereskedő, 
aki beszünteti vagy korlátozza az eladást, áru-
halmozást követ el és büntetendő. Ezzel szem-
ben a helyzet ugy alakult, hogy a vásárlók 
igényeinek korlátlan kielégilése — éppen a 
holnap bizonytalansága miatt — anyagi rom-
lással fenyegeti a kereskeáőket, akik reális 
számokkal, éppen a teljes bizonytalanság miatt 
nem kalkulálhatnak. 

A veszélyes helyzet tisztázása érdekében dr. 
Tonelli Sándor kamarai főtilkár kezdeménye-
zésére hétfőn délután érlekezlet volt a kamará-
ban. Az értekezleten megjelelt Balogh Káro'y 
tanácsnok, az Árvizsgáló Bizottság elnöke, a 
kereskedelmi és iparkamara részéről Ottovay 
Károly elnök és dr. Tonelli Síndor főtitkár, n 
Szegedi Kereskedők Szövetsége részéről Vértes 
Miksa ügyvezető elnölr, Szigeti Ernő szakosz-
,á'yi titkár és Wagner Fe.enc, 
. A kérdés tüzetes meglárgyalása után az érte-
"e2lelről a következő jegyzőkölyvet vették f e l : 

Tárgy: A szegedi kereskedők által előterjesz-
tett azon panasz, hogy a korona hanyatlása 
' ° 'ytán előállott pánikszerű jelenségek követ-

keztében a kalkulációnak minden bázisa elve-
szett és minthogy ők magukat esetleges felje-
lentéseknek kitenni néni akarják, tisztázni kí-
vánják azt a kérdést, hogy eladások esetén az 
árakat miként kalkulálják és joguk van-e rak-
tári készletük megvéaelmezése céljából ilyen 
esetekben az eladásokat megszorítani. 

Az érdekelt hivatalok és a szegedi kereske-
dők képviselői beható tárgyalás után a követ-
kezőkben állapodnak meg: 

1. A detailkereskedők külföldi eredetű és kül-
földi valutában számlázott magyar eredetű áruik 
eladási árait mindig a 'napi piaci áron, azaz 
az illető külföldi valuták beszerzési lehetőségé-
hez kalkulálhatják. Ennek megfelelően joguk 
van a külföldi fizetési eszközök beszerzési le-
hetőségéhez képest az árakat emelni, illetve 
kötelesek olcsóbb beszerzési lehetőségek esetén 
az árakat megfelelően alacsonyabban kiszá-
mítani. 

2. Olyan pánikszerű jelenségek alkalmával, 
mikor a gyárosok és a nagykereskedők az el-
adásokat beszüntetik és mikor az áralakulást 
órákra sem lehet előre megállapítani, a keres-
kedőknek jogukban áll, hogy áruik eladását 
anélkül, hogy magukat az árufelhalmozás és 
áruelrejtés vádjának kitennék, az egyes vevőkkel 
szemben a legszükségesebbnek mutatkozó mini-
mumra korlátozni. 

A jegyzőkönyvet az értekezlet minden tagja 
aláírásával hitdesitetle Kimondja az értekezlet, 
hogy a jegyzőkönyv másolatát tudomásul vétel 
végeit megküldi az Országos Központi Árvizs-
gáló Bizottságnak, a rendőrhatóságnak és az 
uzsorabiróságnak. 

A Szegedi Kereskedők Szövetségé lek elnöki 
tanácsa hé főn délután hat órakor ugyancsak 
ebben az ügyben ülést tartóit a kamara tanács-
termében Ottovay Károly elnöile'őíel. Vértes 
Miksa ügyvezető elnök felolvasta a délutáni 
értekezlet jegyzőkönyvét. B .'jelentette, hogy 
délután telefonoi érintkezésbe lépett Balkányi 
Kálmánnal, az OMKE titkárával és tőle értesült, 
hogy az OMKE ntgy elnöki tanácsa délután 
hat órakor ülést tart ebben az ügyben. Kérni 
fogja az OKÁB-ot, hogy ne a korona zürichi 
kurzusa alapján kalkulálja az árakat, hanem 
aranyértékben, vagy a valuták tényleges árfolyama 
alapján, mert ellenkező esetben a kereskedők 
kénytelenek lesznek bezárni üzleteikel. 

Vértes Miksa ezután arra kérte a szegedi 
kereskedőket, bogy ne használják ki pillanatnyi 
látszólagos előnyökért azt a helyzetet, amit az 
árvizsgáló bizottság elnökéiek jóindulata belátása 
biztosit számukra, hanem igyekezzenek minden 
legitim szükségletet legalább minimális mérték-
ben kielégíteni, akár az utánpótlási árak, akár 
a külföldi va'uták tényleges beszerzési lehetősége 
alapján kiszámított árak ellenében. Bejelenti az 
e'nöki tanácsnak, hogy a szegedi kereskedők 
nevében köszönetét fejezte ki Balogh Károlynak, 
amiért belátva és méltányolva azt a nehéz 
helyzetet, amelybe a bizonytalanság sodorta a 
kereskedőket, nem az elvont elméletek alapján 

Az osztrák banktisztviselők sztrájkja. 

Bécs, február 18. Megkezdődött a banktiszt-
viselők sztrájkja. A sztrájk egyelőre csak négy 
nagyobb bmknál — az Angto, Allgemeine 
Depositen, Verkeürsbank és Union Banknál — 
tőrt ki. Kilátás van azonban arra, hogy a 
munka beszüntetése a többi bankokra is kiter-
jed. A banktisztviselők követelései közé tarto-
zik a 15 százalékos fizetésemelés és a háború 
alatt felvett tisztviselők véglegesítése. A bank-
szövetség felszólította a sztrájkolókat, hogy kedd 
reggel vegyék fel a munkát, ellenkező esetben 
az összes tisztviselőket kizárják. A kizárás át 
fog terjedni az összes többi bankokra, ugy 
hogy csak egy pár magánbankban folytaihat-
ják a munkát. A sztrájkolóknak állítólag 80 
milliárd korona sztrájkalap á l rendelkezésűkre 
s a bankszövetségnek azt fe'elték, hogy a 
sz rájkot folytatják. 

öngyilkos lett, mert sikkasztott 
egy követségi titkár. 

Budapest, február 18. A Park-szálló III-ik 
emeletén egy ablak keresztfájára felakasztotta 
magát Reszetovszkt 42 éves lengyel követségi 
titkár. Vizumszerzésre 5,400 000 koronát vett át 
egy házmesternétől s a pénzt elsikkasztotta. 
Ezért lett öngyilkos. 

Telefon: 
Pénztár 582, Belvárosi Mozi 

Kedden és szerdán, febr. 19, 20. 

Aki házat vagy ingatlant 
v á s á r o l , 
.Tét! le e l ö » keresse fel D Á V I D 

, n * ! ,'ngatlanforgalmi irodáját, Kossuth Lajos-
sugarút 9, telefon 10 -42, mert ugy vélelét, mint eladá-
sát ezen cégnél minden kívánalmat kielégítően, a leg-
előnyösebben bonyolíthatja le. MB 

SZEGEDI MAGYAR-AMERIKAI BANK R.-T., KÁRÁSZ-UTCA 
FÖLDHITELBANK É S MAGYAR-AMERIKAI BANK Budapest alapítása 

Világattrakció! 

A lélek úrása 
Dráma 6 felvonásban-

A főszerepben: LÓth Ila, VálldOry 
Gusztáv és Muzsnay Belty. 

Azonkívül: 

Burleszk 3 felvonásban. 

Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. 


