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Pénteken teljes nyugalom volt Szeneden
a háromnapos bankszünet után

Minden mulandó.

Arany, ezüst örök!

\ betétesen közül csak hevesen telentkeztek a bankok pénztárainál —
JMznnk abban, liogu rövidesen minden visszazökken a régi kerékvágásba"
Biztosították a szombati bérkifizetéseket
(A
Délmagyarország
munkatársától.')
A
háromnapos bankszünet péntek reggel véget
é r t A bankok pénteken reggel nyolc órakor
megnyitották pénztáraikat és a hajnalban kiadott kormányintézkedés értelmében megkezdték működésüket A közönség a kora reggeli
órákban tudomást szerzett a kormány legújabb intézkedéséről és igy a bankoknak nyitás után nem sok dolguk akadt a felvilágosítást kérő felekkel. Valamennyi szegedi bank
ezen a napon élénkebb forgalmat bonyolított
le, de nyoma sem volt az izgalomnak, idegességnek. Az egész vonalon a legteljesebb nyugalom veit, voltak bankok, ahol időről-időre
senki sem jelentkezett a pénztáraknál, főként
a kisbetétesek közül jelentkeztek, akiknek
szükségük volt kisebb összegekre. A hangulat
mindenütt a legnyugodtabb volt, a legnagyobb
megértéssel fogadták az intézkedéseket. Délelőtt tizenegyórára a forgalom körülbelül véget is é r t A bankok külső képén semmi sem
mutatta, hogy háromnapos szünet után ism'ét
megnyitották pénztáraikat
A szombati nap folyamán történő

a bérfizetésekre szfikséges öszszegek
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— Külpolitikai helyzetünk j ó — folytatta
Kozma Ferenc —, rövidesen várható a helyfelvétele szombaton milyen módon történik", a
zet jobbrafordulása. Ennek tulajdonitható az
következőket mondotta:
is, hogy a legújabb rendelkezés hatálya csak
— Miután a moratórium tulajdonképen fize- julius 23-ig terjed. A betétesek nyugodtan vitési tilalom, éppen ezért minden
igénylőnek
hetik betétjüket a bankba, mert a szombattól
hitelt érdemlő módon igazolnia kell, hogy a
betett összegek nem esnek moratórium alá,
kiutalandó pénzt a rendeletnek megfelelően
azokkal a betevő szabadon
rendelkezhetik.
fogja felhasználni. Ezzel azt akarjuk megaka- Miután a kormány rendelkezése a pengő eldályozni, hogy a forgalmi összegek elvonásá- len intézett támadás visszaverését szolgálja,
val zugforgalom ne alakuljon kL
minden polgárnak elsőrendű kötelessége, hogy
pénzét bankba tegye, mert csak igy lehet a
A munkabérigénylések igazolása
pengő aranyértékét biztosítani. E ? pedig álugy történik, hogy a munkabérjegyzéket, esettalános érdek. Londonból érkezett privát leveleg a legutóbbi illetékfizetési ffgyzéket az OTl
lek szerint nagy bizalommal viseltetnek Mahitelesiti és ennek alapján a bankok kifizetik a gyarország i r á n t Egész Kőzépeurőpában Maszükséges összeget
gyarországnak van a legnagyobb tekintélye,
— A valuta- és devizaforgalom a Nemzeti mert a magyar hitelszervezetet nagyszerűnek
Bankhoz tartozik. Mi vásárlunk a hivatalos
tartják és a gazdasági életünket jónak Ítélik
árfolyamon és a valutákat beszolgáltatjuk a
meg. Országszerte, nemcsak Szegeden, de a fő
Nemzeti Bankhoz.
városban is teljes a nyugalom. A Nemzeti
Bank egyébként felszabadi'otta az úgyneveValufaf gény lésekk el
zett posfapénzhiteleket, ami főleg a kisebb vátehát a Nemzeti Bankhoz kell fordulni, mert
rosok
pénzintézetei részére bír nagy fontotmegfelelő igazolás után csakis ezen az uton
sággal.
lehet valutát vásárolni

bérfizetésekre szükséges fisszegeket
a bankok megfelelő igazolás mellett adják kí.
Az Igazolást az OT1 végzi, még pedig oly
módon, hogy a munkabérjegyzéket, illeték-kifizetési jegyzéket hitelesíti és ezzel igazolja,
hogy a felvett összeget az illető üzem, vagy
vállalat tényleg munkabérfizetésekre
óhajtja
fordítani. Minden intézkedés megtörtént, hogy
a" szombati bérfizetés Szegeden a legteljesebb
rendben bonyolittassék le és minden munkás
és alkalmazott pontosan megkaphassa hetibérét
Grosz Marcell, a Szegedi Kereskedelmi és
Iparbank' vezérigazgatója a Délmagyarország
munkatársának a kővetkezőket mondotta a
Pénteki eseményekről:
— A , pénteki nap teljes nyugalomban lelt
él. A közönség megértést tanúsított a rendelettel szemben. A betétesek közül csak tevésén
jelentkeztek. Bízunk abban, hogy az egész
dolog nem fog sokáig tartani és rövidesen
visszazökkenünk a régi kerékvágásba. A bankok mindenesetre fel vannak készülve, hogy
eleget tehessenek a kívánságoknak.
Kozma Ferenc, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár vezérigazgatója nyilatkozatában a
kővetkezőket mondotta:
— Intézetemnél a pénteki napon egész normális volt a forgalom, alig nagyobb valamivel, mint amilyen többnapos ünnep után
szokott lenni, ezt mutatja az is, hogy szinte
minimális
ősszeg került
kifizetésre. Ezzel
szemben az adósok' pontosan eleget tettek fizetési kötelezettségüknek, ami helyes is, mert a
részleges moratórium nem terjed ki az adósokra, ami azt jelenti, hogy minden ügyfél
kőtele? fizetési kötelezettségeinek' eleget tenni.
E z gazdasági szempontból is fontos és szükséges, éppen most, amikor a gazdasági termeivények' értékesítése folyamatban van. A pénteki nap egyébként minden várakozást felülm ú l ó eredményt produkált: a betétek meghaladták a kifizetéseket. Ebből látszik, hogy a
közönség bizalommal nézi a helyzetet
— A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár netöesak a betéteket fizeti ki, hanem a vele őszszekőttetésben álló cégek és vállalatok részére
a bérfizetésekre, a nyersanyagok
vásárlására,
adófizetésekre szükséges összegeket is rendelkezésre bocsájtotta, hogy ezáltal is biztosítsa
a gazdasági élet normális vérkeringését.
Kozma vezérigazgató arra a kérdésre, hogy

L e g o l c s ó b b a n

dolláros jutalmat kap
a két magyar oceánrepülő

Tízezer

„A Justice for Hungary diadala szimbolikus repülés volt'*
Mindenütt ünneplik Endresz Györgyöt és Magyar Sándort
Budapepst, julius 17. Az egész n3Ílvánosság a magyar oceánrepülők diadalának hatása
alatt áll. A két pilótát állandóan ünneplik,
csapatostól érkeznek az üdvözlőtáviratok. A
két pilóta egyelőre pihen és amennyire lehet,
magánéletet igyekszik élni. A kormányzó Endreszt és Magyart kihallgatáson fogja fogadni
és a hírek szerint magas kitüntetésben részesiti őket
Hétfőn délután 6 órakor a Millenáris emlékmű előtt, a Hősök emlékkövénél nagyszabású ünnepségben részesitik a két magyar
oceánrepülőt
Lord Rothermere
táviratban
kérte fel
Bethlen miniszterelnököt arra, hogy az általa
kitűzött tizezerdolláros jutalmat nevében adja
át a két magyar oceánrepölönek. A miniszterelnök elvállaJta a feladatot. Rothermere lord
az ooeánrepülőket táviratban is üdvözölte. A
lord máris intézkedett a tizezerdolláros jutalom kiutalásáról.
Endresz és Magyar az »Associated Presse*hez
intézett táviratukban köszönetet mondottak az amerikai népnek, különösen pedig
az amerikai magyarságnak a nagy ut sikeres
befejezését előmozdító támogatásért. Az amerikai lapok hatalmas cikkekben foglalkoznak
a magyar repülök teljesítményével és nagy
cikkeket írnak a repülésről a? angol és francia lapok is. A német sajtó politikai jelentőséget is tulajdonit a sikeres útnak.

ges. A repülőgépet széjjelszcdik és a mátyásföldi repülőtér műhelyeiben javítják ki.

Endresz György
a ködről és a viharról
Endresz György a csütörtök esti megérkezés
és a sok ünneplés után a budai Bellevue-szállo.
dában pihente ki az oceánrepülés fáradalmait,
de már kora reggel talpon volt, mert szinte per-(
cenként hívták a telefonhoz a gratulálók és szinte
percenként kapta az üdvözlő sürgönyöket a világ minden részéből. Az amerikaiak sürgönyeiből ez az egy szó csendül ki unos-untalan: »Csodálatosc.
Endresz György pénteken délelőtt útjáról a következőket mondotta:
— Nagyon szép lett volna, ha a gépet sikerű!
Mátvásföldre vinnem. De hát nem ment Sokat
küzdöttünk. M;tr Győr fölött leállóit s motor.
Nagynehezen sikerült benzint szivattyúznom ószsze, azután zsinóregyenesen Budapest felé vettük
utunkat. A győri defekt miatt Bicske fölött kifogyott a benzinünk. Landolni kellett...
— Kutattuk az alattunk fekvő hatalmas rétet
ahol kocsik, emberek állottak és nem mozdultak.
Ha itt szállunk le, egy-két embert biztosan elsodor a gép. Pedig benzinünk nem vplt. Végül mégis sikerült találnunk egy kis mezőt, ahol leszálltunk. Simán ment minden, csak a propeller hajlott e« kissé. A gép már a földön állt és még mindig nem mozdultunk, csak iiltjjuk és — néztünk...
— Az Óceánon borzalmas éjszakát töltöttünk
Órákig szinte vakok voltunk. Borzalmas köd volt
a tenger fölölt. Nem tudtuk, hogy hol vagyunk,
csak akkor, amikor kissé kitisztult és egy gőzöst pillantottunk meg. Ez volt a Maya-gőzös,
amellyel összeköttetésbe is léptünk- Ekkor már
tudtuk, hogy baj nincs. A Földet csak a La
Mancbe-csaior..® után pillantottuk meg. Amiknr
Nyugat-Európa főié értünk, óriási vfhirba kerültünk. Negyven percig tántorogtunk Franciaország
és Belgium fölött, anélkül, hogy tájékozódni tudtunk volna. Az volt számunkra a legfontosabb,
hogy a hegyeket elkerüljük. Svájc északi része

Széfjeiszedik a repülőgépei
Endresz és Magyar gépét ma délelőtt alaposan megvizsgálták a bicskei leszállás helyén
és elhatározták, hogy a magyar oceánrepülők
gépükkel nem repülnek Budapestre, mert az
a hely, ahol tegnap este leszállottak, nem
alkalmas a felrepülésre. A repülőgép sérüsének' a kijavításához is hosszabb idő szüksé-
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