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véve Js igen hathatós védelmet nyújt 
A berlini tőzsde terményosztályának vezetősége 

elrendelte, hogy ezen a héten nem szabad a ga-
bonapiacon üzleteket kötni A terménytőzsde promt 
jegyzéseit szokásszerüen megtartják. A tőzsde ve-
zetősége e határozatról értesítette a külföldi tőzs-
déket is. 

A héten zárva maradnak 
a német tőzsdék 

Bérűn, julius 14. A porosz kereskedelmi minisz-
ter valamennyi poroszországi értékpapírtőzsdéhez 
táviratot intézett, mely szerint ezen a héten még 
nem indulhat meg a tőzsdei forgalom. 

A délelőtti tanácskozás 
Baselben 

Basel, julius 14. Dr. Luther ma délelőtti tanács-
kozásáról a következő hivatalos jelentést adták ki: 

Dr. Luther, a birodalmi bank elnöke ma délelőtt 
mielőtt Baselt repülőgépen elhagyta volna, még-
egyszer beható megbeszélést folytatott Mac Gar-
rahhal, a Nemzetközi Fizetések Bankjának eluö-
kéveL A megbeszélés folyamán valamennyi szám-
bajöhető probléma szóba került, különös tekin-
tettel a végrehajló bizottság tegnapi határozataira. 

Luther ezután elhagyta Baselt. 

Bécsben is 
Bécs, julius 14. A bécsi Merkúr Bank ma reg-

gel közleményt adott ki, melyben ügyfeleinek tu-
domására hozza, hogy a Danat-bankban bekö-
vetkezett kifizetésfelfüggesztések következtében 
elyan nyugtalanság állott elő, hogy ezért a Merkúr 
bank szüksgesnek látja, hogy ideiglenesen lezárja 
pénztárait 
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( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j ele n-

tése : ) Párisból jelenük: Amig Berlin izgaalom-

mal várja a helyzet jobbrafordulását, addig Pá-

ris és egész Franciaország ünnepei. Kedden reg-

gel a hagyományos katonai díszszemlével és nép-

ünnepélyekkel ülte meg az ország legnagyobb nem-

zeti ünnepét. A főváros már kora reggel talpon 

volt. A katonai csapatok az Invalidusok palotája 

előtt tisztelegtek az elnök előtt. Az ünnepre való 

tekintettel a lapok nem jelenhettek meg és igy a 

németellenes polémia is szünetelt 

Taris győzelme a Grand Prix-ben 
Páris, julius 14 A párisi Grand Prix-t, dr. Bá 

rány István távollétében, az idén végre a francia 
Taris nyerte meg 1.01.2 eredménnyel. 

A nemzetközi aulóul — 
a Dunántúlon 

Szekszárd, julius 14. Ma tartotta Tolnavarmegye 

közigazgatási bizotttsága és kisgyülése havi ülését 

A kisgyülésen dr. Leopold Kornél indítványozta, 

hogy a calais—sztambuli nemzetközi autóutat 

Magyarország területén Tolnavármegyén és Szek. 

szárdon keresztül még ma is legmegfelelőbb régi 

római hadi ut vonalán vezessék. Az indítványt el-

fogadták és elhatározták, hogy a feliratot kül-

döttség nyújtja át a miniszterelnöknek és a szak-

minisztereknek. 

A szegedi nyilvánosság 
nyugodtan fogadta a háromnapos 

bankszünet hírét 
,,A szflnef alatt teljesen tisztázódik a helyzet és szombatra már minden a rég) 

kerékvágásban lesz" — „Az intézkedés a német események folyománya** 

Nyilatkoznak a szegedi bankok vezetői 
(A Délmagyarország munkatársától.') Ked-

den reggel az összes magyar pénzintézetek 
kormányrendeletre bezárták pénztáraikat és 
a rendelet értelmében péntekig zárva tartanak. 
Ezt a háromnapos szünetet, amely idő alatt 
szünetelnek a kifizetések,, óvatolások, prolon-
gálások és a többi pénzügyi müvelétek, ugy 
kell tekinteni — mondja a rendelet —, mint-
ha vasárnapi munkaszünetről volna szó. 

A szegedi bankok 

kedden kora délelőtt kaptak értesítést a ren-
deletről, a Magyar Nemzeti Bank szegedi fiók-
jának főnökétől. Pavlovits főnök telefonon ér-
tesítette a szegedi bankok vezetőit, hogy még 
a délelőtt folyamán megjelenő rendelet alap-
ján zárják be pénztáraikat, mert ilyen uta-
sítás érkezett a kormánytól. A bankok azonnal 
bezárták a pénztárablakokat és az ajtókra 
ragasztott cédulákon értesítették a közönséget 
a háromnapos szünetről. 

A hirtelen jött bezárás természetesen meg-
lepetést idézett elő a közönség körében, külö-
nösen azok között akik pénzt akartak felvenni 
a bankoktól. Kevésbé tragikusan fogták fel a 
dolgot azok, akiknek váltólejáratuk lett volna 
és azt az értesítés^ kapták, hogy három napig 
szünetelnek az óvatolások. Általában minde-
nütt nyugodtan tárgyalták a helyzetet és min-
denütt hangsúlyozták, hogy a háromnapos 
bankszünet csupán prevenció és mindössze 
a német etsemények formai következménye. 

A Délmagyarország munkatársa kérdést in-
tézett 

több szegedi bank vezetőjéhez 

a bankszünet ügyében. Az adott válaszok 
egyöntetűen optimisták. Mindenütt számolnak 
azzal, hogy szombatra minden visszazökken 
a rendes mederbe. 

A Magyar Nemzeti Bank szegedi fiókjának" 
főnöke, 

Pavlovits Istiján 

a következőket mondottat 
a következőket mopdotta: — -

— Ijedségre egyáltalán nincs ok". Ami tőr-
tént, az a külföldi helyzet visszahatása folytán 
valutáris okokból vált szükségessé. A rendelet 
a szegedi pénzpiacon semmiféle bajt nem te-
remtett. Mindenki megértéssel fogadta az ese-
ményeket, mint szükségszerű folyományát a 
külföldi helyzetnek. A szombati nap már ren-
desen fog eltelni, a bankok, így a Magyar 
Nemzeti Bank is teljesíteni fogja a fizetése-
ket A készülő kormányintézkedések tisztán 
valutáris szempontok figyelembevételével ké-
szülnek. A betétek kifizetésénél korlátozások 
nem lesznek', a betétesek rendelkezési joga 
csorbítatlan marad. 

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár vezér-
igazgatója, 

Kozma Ferenf 

a következőket mondotta: 
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3Q%-os visszatérítéssel 
N y é t r i Vásáron 

a Fehércégtáblás 

BOROS MIKSA cégnél 

a 13 napos 

— A kedden lejátszódott esemenywk a né-
metországi események folyományának tekin-
tendőek és óvóintézkedés jellegével bírnak. 
A háromnapos szünet alatt a kormány kidol-
gozza a végleges elhatározást és ezután már 
tiszta képet kaphatunk. A bankok bezárá-
sának a célja véleményem szerint az volt, 
hogy a magyar magángazdaságot és az egész 
közgazdasági életet megóvják a nagyobb meg-
rendüléstől. Az emberek természetesen egy 
kissé meglepetéssel fogadták a váratlanul 
jött intézkedést de egy-két nap alatt nyugod-
tabb lesz a hangulat, mert mindenki rájön 
arra, hogy erre a védelmi intézkedésre szük-
ség volt. 

— Annyit még mondhatok", hogy ez az in-
tézkedés valószínűleg a baseli konferencia fo-
lyománya. Ha a német—francia tárgyalások' 
nem húzódnak el oly sokáig, hanem egy-
kettőre elintéződnek, akkor mindez nem tör-
ténik meg és egyáltalában optimisztikus né-
zet kerekedik felül az egész világon. Sze-
rencse, hogy ez az intézkedés juliusbats, az 
aratás idejére jött és nem ősszel. Nálunk a 
pénzügyi körökben belső, konstitucionális ba-
jok nincsenek, az utóbbi időben is betétszapo-
rulatol észlelhettünk, reméljük tehát, hogy 
rövidesen minden rehdben jön. 

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbgnk 

távollevő igazgatója helyett Stein Sándor cég-

vezető nyilatkozott: 

— Mi a bezárás hatásáről nem tapasztal-
hattunk semmit mert zárva tartottunk. Azo-
kat, akik jöttek, megnyugtattuk és ezok nyu-
godtan el is távoztak. A dolog minket is meg-
lepett mert annyira csendes volt eddig min-
den, hogy az intézkedés teljesen váratlanul 
érkezett A helyzetet nyugodtnak láttuk, a 
közönség a német—francia tárgyalások fölött 
átsiklott. Információink szerint a további kor-
mányintézkedések attól függnek, hogy ezen 
idő alatt miképen rendeződik a német kér-
dés. Azt hisszük", hogy szombatra minden 
rendbe jön. 

A Magyar-Olasz Bank Rt. szegedi Fiókjá-

nak' igazgatója, 

Seiden Hermann 

ezeket mondotta.: 

— Budapesten azt hiszik, hogy a németek 
belemennek a kért feltételekbe és igy rövide-
sen rendbe jön minden. Véleményem szerint 
az intézkedés azért történt hogy a pengőt ne. 
cseréljék át valutára és ne álljon elő itt is 
az a helyzet, ami Németországban és Ausztriá-
ban volt Az intézkedés éppen ezért helyes és 
szükséges volt Ausztriában és a környező ál-
lamokban a bankok nyitva vannak és rend"s 
pénztári forgalom folyik. A rendeletnek nem 
lett semmi különös hatása Ezután a helyzet 
megszilárdulása folytan valószínűleg nem lesz 
szükség semmiféle korlátozó intézkedésre. A 
betéteseknek aggodalmora nincs okuk- Ismét-
lem, hogy ennek az intézkedésnek a pengő sta-
bilizációja volt a célja. 

Az Angol-Magyar Bank" szegedi fiókjának 
igazgatója, 

Gál Miksa 

a kővetkezőket mondotta^ 
— A rendelkezés véleményem szerint pre-

ventív intézkedés és azt a célt szolgálja, hogy 
a háromnapos szünet alatt tisztázódjék a hely-
zet. A bezárásra egyéb ok nem volt. Buda-
pesten fel sem tűnt jóformán a dolog, a be--
tétesek meg sem kísérelték, hogy pénzért je-
lentkezzenek, annyira nyugodtan ítélik meg 
a helyzetet, amely a betéteseket tulajdonképen 
nem is érinti. A dolognak sem a fővárosban, 


