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betétek folyósitása akadálytalanul történ-
hessék. 

A második rendelet értesülésünk sze-
rint 

az arenypengfl 

bevezetéséről intézkedik és ez a rendelet 
kimondja, hogy a betétek értéke az arany-
nyal egyenlő és azokat mindenkor arany-
értékben folyósítják. A kormánynak ez 
a rendelkezése nemcsak hogy teljes mér-
tékben megvédi a betéteket a spekuláció-
tól, hanem lehetetlenné teszi a spekulációt. 

A harmadik rendelet 

a garancia szindikátus 
létesítéséről intézkedik, amelyben a ban-

A délelőtti ülés után a következő hiva-
talos közlést adták ki: 

»A 33-as országos bizottság ma dél-
előtt ülést tartott, amelyen a kormány 
részéről Bethlen István miniszterelnök, 
Wekerle pénzügyminiszter, gróf Károlyi 
Gyula külügyminiszter, Zsitvay Tibor igaz-
ságügyminiszter, Bud János kereskedelem-
ügyi miniszter, Mayer János földmivelés-
ügyi miniszter, Ernszt Sárdor népjóléti 
miniszter és a gazdasági minisztériumok 
államtitkárai vettek részt. A bizottság tag-

Í'ai gróf Somsich László kivételével, akit 
letegsége akadályozott a megjelenésben, 

teljes számban résztvettek az ülésen. 
Wekerle Sándor pénzügyminiszter kö-

zel háromórás beszédben teljes és átfogó 

(Budapesti tudósítónk telefonj dentése. 
Párisból jelentik: Hoesch párisi német 
nagykövet csütörtökön átnyújtotta Laval 
miniszterelnöknek a német kormány meg-
hívását. Laval látható megelégedéssel fo-
gadta a meghívást és csak azért nem adott 
nyomban választ, mert előbb illendőnek 
tartja Briand véleményét kikérni. Jól in-
formált helyről megerősítik, hogy Laval 

(A Dél magyar ország munkatársától.) 
A bankkorlátozó rendeletek súlyos helyzet 
elé állították a szegedi kereskedőket. "Be-
tétjeikhez nem juthatnak hozzá, árut nem 
kapnak, vagy ha igen, csak felemelt ára-
kon és nincs hitel. A leromlott viszo-
nyok között kellemetlenül érintette a ke-
reskedőket a bankoknak az utóbbi napok-
ban szétküldött számlakivonatai, amelyek-
ből megállapíthatták, hogy tartozásaik 
után a kamat horribil is módon emelke-
dett. Állítólag 13—15 százalékot számíta-
nak fel a szegedi bankok, mig a betétek 
után egyöntetüleg 8 százalékot fizetnek. A 
kereskedők elégedetlenek a bankok eljárá-

kok, az állam és a nagyipar egyformán 
vállal érdekeltséget. A szindikátus 50— 
60 millió pengővel alakul meg. A garan-
cia szindikátus célja az, hogy a bankok 
a betétek folyósitása során átmenetileg 
sem kerülhessenek nehéz helyzetbe. 

A pénzügyminiszter negyedik rendelete 

a földíeherrendezéssel 

függ össze. A helyzet ugyanis az, hogy a 
földteherrendezésről szóló törvény három-
hónapi időtartamra felfüggesztette az el-
adósodott gazdák elleni árvetéseket. A tör-
vényben megállapított háromhónap i idő-
tartam most lejárt és ennek meghosszab-
bításáról intézkedik ez a rendelet. 

tájékoztatót adott az ország pénzügyi és 
gazdasági helyzetéről. Részletesen ismer-
tette mindazokat az intézkedéseket, ame-
lyeket a kormány az _ államháztartás 
egyensúlyának feltétlen biztosítása érdeké-
ben tenni kiván. A továbbiakban ismer-
tette az államkincstár minden irányú kö-
telezettségeit, valamint a betétekre vonat-
kozólag augusztus 15-től teendő intézke-
déseket és a kiadandó egyéb gazdasági ter-
mészetű rendelkezéseket is. 

Bethlen István gróf miniszterelnök po-
litikai szempontból világította meg a fel-
merült kérdéseket. A bizottság Terr.asvári 
Imre előadó jelentésének meghallgatása 
után ülésezése folytatását délután 5 ó r á r a 
tűzte ki.« 

Briand társaságában augusztus végén uta-
zik el Berlinbe. 

Berlini jelentés szerint a német főváros 
politikai köreiben sűrűn emlegetik, hogy 
a német belpolitikában hosszú fegyver-
szünet készül, sőt a »Berliner Tagcblatt* 
szerint szó lehet koncentrációs kabinet 
megalakításáról, balfelé való kiszélesítés-
sel. 

sával s a hozzánk beérkezett nagyszámú 
érdeklődés folytán a hitelkérdéssel^ a ban-
kok "kamatpolitikájával és a betevő for-
galom megindításával kapcsolatban kér-
dést intéztünk két szegedi pénzintézet ve-
zetőjéhez: 

Grosz Marcell, 

a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank ve-
zérigazgatója a kővetkezőket mondta: 

— A kereskedőknek most nagy szezon-
juk van és igy nagyon kellene nekik a 
hitel. Egyelőre" azonban a fennálló korlá-
tozó rendelkezések tiltják a hitelezést és 
emiatt a bankoknak nem áll módjában a 

kereskedőket pénzzel ellátni. 
— Ami a betéteket illeti, kijelenthetem, 

hogy négy-öt nap óta több a befizetés, 
mint a kifizetés. A betétek után 8 száza-
lékot fizetnek a szegedi bankok. Azért 
nem tudnak a bankok több kamatot fizet-
ni, mert kénytelenek pénztáraikban nagy, 
összegeket tartani. 

— Remélem, hogy a viszonyok javulni 
fognak, bizonyos nyugodtság már is ta-
pasztalható. Biztosra veszem, hogy a leg-
közelebbi rendelkezések a kihitelezések te-
rén is könnyítéseket fognak hozni, A pénz-
ügyi krizis óta a jegybank 3 és félszáza-
lékkal emelte a rátát, jelenleg 9 százalék 
a Nemzeti Bank kamatlába, m i a kihi-
telezések után ennek megfelelő kamatot , 
számítunk fel. 

Selden Hermann, 

a Magvar-Olasz Bank szegedi f iókjának 
igazgatója hasonlóképen nyilatkozott a ke-
reskedők hiteligényléséről és a betéti for-
galom emelkedéséről. 

— Sajnos a korlátozó rendelkezések 
miatt — mondotta — a kereskedőknek hi-
teleket nem nyujthatunk. Tőlünk a beté-
teknek még őt százalékát sem vették ki, 
viszont a betétek néhány nap óta állan-
dóan emelkednek. A közönség most má r 
nyugodtabban itéli meg a helyzetet, főleg 
az hat megnyugtatóan, hogy az ötmillió-
fontos kölcsön perfektuálásáról kedvező 
hirek érkeztek. A kölcsön felvétele titán 
feltétlenül megindul a forgalom. A ban-
koknak az az álláspontja, hogy a betéte-
ket fel kell szabadítani, ami azután a 
pénz egészséges körforgalmára feltétlenül 
jó hatással lenne. 

Egy kecskeméti cég Javas-
lala a szegedi gyümölcs-
export megszervezésére 
(A Délmagyarország munkatársától.) Is-

meretes, hogy a szegedi gyümölcsexport vál-
ságának megoldása ügyében dr. Szivessy Le-
hel indítványt nyújtott be dr. Pálfy József 
polgármesterhelyetteshez, aki az indítvány) 
sürgős letárgyalására az érdekeltek bevonásá-
val ankétet hívott össze. Ennek az ankétnek a 
hire eljutott Kecskemétre is, ahonnan a csü-
törtöki nap folyamán az egyik exportcégtől 
érdekes beadvány érkezett a városhoz. 'A! 
Rainer I. Károly cég a beadványban ajánlatot 
tett a városnak, hogy a cég és külföldi ösz-
szeköttetésekkel rendelkező társa, aki külföldi 
ember, vállalkoznak a szegedi gyümölcsexport 
megszervezésére, ha a város különböző kikö-
téseiket és feltételeiket akceptálja. Igy első-
sorban megfelelő csomagolóhelgiséget kérnek, 
azonkívül évi 10—12 ezer pengő szubvenciót. 
Beadványukban megjegyzik, hogy minimális 
haszonnal, minden kilogram exportált gyü-
mülcs után egy fillérrel is megelégednének. rA3 
gazdasági ügyosztálynak az a javaslata, hogy 
a város ne utasítsa el a kecskeméti cég aján-
latát. hanem vegye fel vele a tárgyalásokat és 
minden részletre Ví»erie^rten kérjen javaslatot. 

8 évi fecjyfoázra ítélték 
a Ráday-uccai gyilkost 
Budapest, augusztus 13. A budapesti 

törvényszék csütörtökön tárgyalta a Rá-
day-uccai gyilkos kereskedősegéd bűn-
ügyét. Várnai Sándor áprilisban ^ felke-
reste menyasszonyát, Böhm Karol in cse-
lédlányt, akit egy konyhakéssel agyon-
szúrt. A mai tárgyaláson Várnai azt mon-
dotta, hogy maga sem tudja miért ölte 
meg a leányt. 

A biróság este 10 órakor hirdette ki a2 
ítéletét és Várnai Sándort erős felindu-
lásban elkövetett szándékos emberölésért 
8 évi fegyházra itélte. Az ítéletet a vádlott, 
az ügyész is megfellebbezte. 

Hivatalos közlés a délelőtti ülésről 

A délutáni ülés 
Az este 10-ig tartó délutáni ülésről a 

következő hivaialos közlést adták ki: 
»A 33-as országos bizottság csütörtökön 

délután 5.órakor folytatta ülését, amelyen 
a kormány részéről Bethlen miniszterei-
Hők, Wekerle, Ernszt és gróf Károlyi mi-
niszterek vettek részt. A bizottság tárgya-
lás alá vette a kormány által kiadandó 
szükségrendeletet, amely a betétekre vo-
natkozólag augusztus 15-én kezdődő intéz-
kedésekről, továbbá megállapított pénztar-

tozások aranyvalutában való meghatáro-
zásáról, egy közérdekű hitelközvevitő inté-
zet létesítéséről és végül a földteherrende-
zés előmozdítására szükséges intézkedé-
sekkel kapcsolatos árverési határidők 
meghosszabbításáról szólnak. 

A bizottság mind a négy rendeletet rész-
leteiben is letárgyalta és azokat a bizottság 
által ajánlott módosításokkal elfogadta. 
A bizottság legközelebbi ülését holnap dél-
előtt íi órakor tartja.« 

A nemet kormánv 
Lovalt es Drlondt meghívta Berlinbe 

feggversiUnef a nttnef belpolitikában 

A szegedi bankok és a kereskedők 
A pénziníézeíek nem adhatnak hitelt — A betétforgalom emelkedik 


