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Klauzál Gábor születése 100-ik és az intézet 
fennállásának 60-ik évfordulója emlékére lé-
tesített alapítvány a mult évben teljesen befi-
zettetett ós most teljes 10.000 koronával sze-
repel mérlegünkben: 

Ezen alapítvány kezelését és gyümölcsöz-
tetését intézetünknek tartottuk fenn és an-
nak kamatait korábbi közgyűlésünk, feleke-
zetre való tekintet nélkül a szegedii felső ke-
reskedelmi iskolába járó szegedi illetőségű, 
jó előmenetelü szegény tanulók segélyezésé-
re rendelte fordítani. 

VII. Van szerencsénk jelenteni, hogy az 
általunk és érdektársaink által alapított sze-
gedi hus- és vásárpénztár részvénytársaság a 
vonatkozó érdekkörök részéről immár jobb 
megítélésben részesül és jól van foglalkoz-
tatva, ugy, hogy ennek a vállalatnak pros-
perálását illetőleg várakozásunkat beigazolt-
nak véljük. 

VIII. Van szerencsénk jelenteni, hogy in-
tézetünk cégvezetőjét, Lövész Antal urat 35 
évi szolgálat után mult év julius havában 
saját kérelmére nyugdíjaztuk. Hosszú szol-
gálatának ideje alatt kifejtett buzgó működé-
séért e helyütt is elismerésünknek adunk ki-
fejezést. 

IX. Részvéttel jelentjük, hogy intézetünk 
tisztviselője, ifjú Kátai László ur 1911. évi 
augusztus hó 14-én meghalt. Az elhunyt 11 
éven keresztül állott intézetünk szolgálatá-
ban, (melynek érdekeit mindig lelkiismere-
tesen ápolta. Emlékét kegyelettel fogjuk 
megőrizni. 

X. Van szerencsónk jelenteni, hogy a Ta-
karéktár- ós Horváth Mihály-utcai sarok-

telken emelendő bérház épitósi terveinek el-
készítésével Baumhorn Lipót budapesti mű-
építész urat, aki székházunkat is tervezte, 
megbíztuk. 

Nevezett műépítész ur a terveket a és a 
költségelőirányzatokat elkészítette, ezek 
alapján nyolo szegedi építési vállalkozót 
ajánlattételre felhívtunk ós ezek közül a vál-
lalat (keresztülvitelét Ligeti Béla szegedi 
műépítészre, mint legjutányosabh ajánlatte-
vőre bíztuk. 

Ligeti Béla ajánlata szerint a bérház épí-
tése egységárak alapján a vízvezeték, vil-
lanyberendezés és liftek előállítási költsé-
gein kivül mintegy 415.000 koronába kerül, 
ebből az összegből levonásba jön a régi épü-
let 4.000 koronával megállapított anyag-
Ijértéke. 

Az intézetnek ezen bérháza, mely a szék-
ház környékét teljesen átalakítani ós a vá-
rost egy monumentális épülettel gazdagítani 
lesz hivatva, az üzletlielyiségekiil szolgáló 
földszint és mezzaninon kivül bérlakásokul 
szolgáló 2 emeletre épül és ezek közül a föld-
szint és a mezzanin ez évi november hó l-re, 
a lakások pedig 1913. évi májusra fognak 
használatba vétethetni. 

Az uj bérház üzlethelyiségei és lakásai 
iránt már eddig is.igen élénk érdeklődés mu-
tatkozik. 

Ezen bérházba a székházunk két kapuja 
közötti földszinti helyiségeket elfoglaló bér-
lőnek kivánjuk áttelepíteni, hogy felszabadul-
joi székházunk ezen földszinti része, ahová 
takarékbetéti osztályunkat óhajtjuk elhelyez-
ni, részben betevő közönségünk kényelmére 
való tekintetből, másrészt pedig mivel üzle-
tünk örvendetes fejlődése folytán eddigi he-
lyiségeink már szűkeknek bizonyultak. 

Kérjük, hogy ezen intézkedésünket jóvá-
hagyólag tudomásul venni szíveskedjenek. 

XI. A mai közgyűléssel az igazgatóságnak 
és a választmánynak megbízatása lejárván, 

kérjük, hogy a napirend során az uj válasz-
tásokat megejteni szíveskedjenek. 

XII. Végül kérjük, hogy ezen jelentésünket 
tudomásul venni, indítványainkat elfogadni 
és részünkre, valamint a felügyelő-bizottság 
részére a szabályszerű felmentést megadni 
szíveskedjenek. 

Szegeden, 1912. év február hó 8-án. 
Teljes tisztelettel 

Fluck Ferenc s. k. 
elnök. 

(—) A S z e g e d i Kézműves B a n k köz-
gyű lése . Városunk egvik legrégibb pénz-
intézete, ma tartotta XL. évi rendes közgyű-
lését a részvényeseik élénk részvétele mellett. 
A megjelent nagyszáma részvényesek öröm-
mel vették tudomásul Ivánlkovits Sándor dr 
elnök előterjesztését é's az igazgatóságnak 
Telíbisz György vezérigazgató által előadott 
évi jelentését, melynek minden egyes pontját 
tudomásul vették. Különösen örömére szol-
gált a részvényeseknek az igazgatóság azon 
jelentése, melyben szükségesnek látja a rész-
vény tekének felemelését, mélyet még ez év-
ben óhajt megvalósítana valamint azon jelen-
tést is, mely szerint az intézeti székházat há-
romemeletes modern palotával óhajtja kicse-
rélni és városunk fényét ezáltal emelni. Vé-
gül megválasztották Polgár László urat igaz-
gatósági taggá, ifjabb Kiss János, Török Ist-
ván ,Sdhütz István és Huszita Ferenc urakat 
választmányi tagokká. Az osztalék a 14-ik 
száimu szelvény ellenében 22 koronával folyó 
hó 12-étöl kezdőidőleg lesz az intézet pénztá-
ránál folyósítva. 

(—) B u d a p e s t i pénsiuté&et Szegeden . 
Az Országos Magyar Vasutas Takarékpénz-
tár Részvénytársaság, mely kitűnő összeköt-
tetései és szakszerű 'vezetése következtében 
rohamosan fejlődve mind hatalmasabb ará-
nyokat ölt, a szegedi pénzpiaccal való eddigi 
intenzív együttműködése folytán, hogy a fo-
kozódó hiteligényeket könnyebben kielégít-
hesse Szegeden fiókintézetet létesít. Ennek 
munkálatai már annyira előrehaladtak, hogy 
Feiketesas-utca 17. szá'm alatt lévő helyisé-
geinek megnyitása pár nap mulVa bekövet-
kezik. Rendkívül örvendetes, hogy a szegedi 
hiteligények indokolttá teszik, hogy a vidéki 
pénzpiacokkal szen.lben eddig tartózkodó fő-
városi pénzintézetek közül épen egyike azok-
nak lép velünk szorosabb összeköttetésije, 
melynek a francia pénzcsoportokkai való 
ikonjun'kciója révén leginkább módjában áll a 
hiteligényeknek modern szellemben, minden 
irányban közimegelégedésre történő' 'kielégí-
tése. 

Budapesti gabonatőzsde. 
A határidőpiacon a kulisz tranzakciói szerint dél-

előtt meglehetősen szilárd zárlatnál kissé lanyhább 
volt az üzlet. Egy bécsi lapnak az a hire, hogy a ket-
tős monarchiában a kukorica beviteli vámját március 
10-től május 15-ig terjedő időtartamra mérsékelni 
akarják, egyáltalában nem tett hatást az üzletre, mert 
nálunk mit sem tudnak arról, sőt kiázrtnak tartják 
hogy ilyen, vagy hasonló intézkedést terveznének ille-

tékes körökben. Eg$- órákor' 'é •RöVfeffc'éáök' voltak a 
záróárfolyamok: ' '•'- o i r l «••»*.:-.i\ 

Ruza Áprilisra 
Búza májusra 
Köze áprilisra 
Rozs októberre 
Tengeri má jus ra 
Tengeri jnliusra 
Zab áprlisra 

11.98-11.94 
11.84-11.85 
10.63-10,63 , 
9.30— 9.32 
9á>l->--9.02 
8.96— 8.97 

,1 .̂89—l<j.80 

A bnd.qicsti ér téktőzsde. \ 
Február 10. Buzdítás' 'hiányában a mai' eW'tŰzSde 

megnyitása kedvtelen, iizlettelen volt. Az üzlet csak 
nehezen kapott lábra, mig később á magyar hitelbank-
nak már hétj'm közzéteendő mérlegéről igeit jó hirt 
kolportáltak, ami vt beslzpárti spekulánsokat födözés-
re kényszeritette. A magyar Jiitelrészvény 5—6 koro-
nával drágult és elért legnagyobb áron zárult, a többi 
nemzetközi, úgyszintén helyi papirt telejsen elhanya-
golták, még a hazai bank íSkeföfemfelése i s csak' 1—2 
koronás áremelkedést okozott részvényükben. A kész1-
árupiacon az ármvóc tartott, .mérsékelt forgalom mel-
fc ít. A zárlat szilárd és élénk volt. Kötöttek: 
Osztrák hite! 660 —661 .50 Viktória - . — V 
Magyar hitel £61.80-865.75 Pannónia —. .— 
O. m. ál lamv. 738.50—739.— Weitzer —. .— 
Je lzá logbank 501. 606.— Beocsini 
Lesrámito őbank 577.50-577.75 Salgótar jáni 
Rimamaránvi 672.25—678.— Alt. kőszén 
Közúti vi l lamos 818.50-818.— Újlaki 
Városi vil lamos 433.—--422,50 , Gaaiz vaeöntö 
Hazai bank 817.—: .— ' Magyar villám'. 
Magyar bank 716 25-719.— A.tJantika — .— 

A déli tőzsde iránya igen szilárd -'volt, bár Berlin-
ből lanyha jelentés érkezett. A nemzetközi piacod 
magyar hitelrészvény, tűnt ki áremelkedésével. A helyi 
piacon tartott áron folyt 0 vásár. A készárupiac 
üzlettelen, de nyugodt. A járadékpiac változatlan. Á 
sorsjegypiac tartott. A valuta és ércváltó kissé fe-
szültebb, a londoni csekk kissé drágult. A zárlat, kedv-
telen. Kötöttek: 4 -••• • • * • 

965. 954*-
638. 
874.-—878.— 

492." !— 

Osz t rák hitel 
M igyar hitei 
Je izá logbank 

661. -662,-! 
868 50-870.50' 

Magyaréban k 
Keresk. b a n k 

7h.- -717.50 

497 .76—498 . \ Beoraini 
Aszfalt 
Sa lgó ta r j án i 
Ganz vasörilö 

Leszámitolóbank 578.-
Rimamurányi 675.60-676.— Sa lgó ta r j án i 676. .— 
Közút i villamos 814. 815.-

Dl jb iz tos i tás : Oszt rák hi telrészvényböl h o l n a p r a 4—5 k o r 
nyolc nap ra 8—10 kor . , márc ius végére 20—22 k o r o n a . 

A b é c s i b ö r z e . A mai elötőzsdén a kö tések a kővetkezők : 
Oszt rák hitel 66 t . 50 - —.— Osztr . á l íamv. 731.50 - .— 
Magyar hitel 165.— Déji vasú t - 107.75 - .— 
Anglo-bank 886.- .— Rimamurányi 674.50 .— 
Bankverein 553.—— —.— • Márka készp. 117.81 
Unio-bank 628.50 .— Ult imóra 117.67 .— 
Lande rbank 555.--—- —.— Skoda 7 4 1 . — —.— 

Felelős szerkesztő P á s z t o r J ó z s e f 
-=- — r—n—r .• j. ; .1 :• 1 —rr-—A .-. ; ••:".. V \ 

L jpk iadó - tn la jdonQS a Dó lmagyaro rszág hir lap- és 
nyomdavállalat 

Nyomtatta a Déhnagyarörszág hirlap- ős nyomda-
vállalat Szegeden, Korona-utca 15. (Bokor-palota. 
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APOLLÓ ü l 
G I Z E L L A - T É R ÉS S Z E N T H Á R O M S Á G A I ] I C A S A R K Á N 

RAICHL-PALOTA. = = = = = = TELEFON 11 - 13. 

Vasárnap); és hétfőn 
1. Gliontól a Rochers de Nayerra, természetes, 
2. A megszökött menyasszony, humoros, 
3. Ifjúság, óriás hatású dráma. 
4. A kutyamosó szerenádja, komikus . 
5. Kiáltás az éjszakában, dráma. 
6. Bandiba hallgat, humoros. 

Müsöron kivüli szám: 

Láng a tengeren 
a vi lág legnagyobb hatású drámája. 

Folytatólagos előadások. Folytatólagos előadások. 

Az előadái-ok kezdete hétköznapokon este fél 6, 7 és 
9 órasor. Vasár- és ünnepnapokon délután 2 órától 

' -1 • éjjel 11 óráig folytatólagosan. v i w 

HELYÁRAK: Erkélyszék 1 K, I. hely ,70 f., IJ. hely 
50 f., III. hely 30 f. — Katona és diákjegy: erkély-
szék 70 f , I. hely 50 f., II. hely 3 0 % III. hely 20. f. 
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A hygienikus 

Palmti kaucsuk 

MUK-spsarai <apf as 
m m 9 s e p e &> 

a f e p s s i , n gú. j 


