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, Zálogkölcsönök. 
Állomány 1912. január 

1-én 317.692-26 K 
Kölcsönök 1912. évben 568.472-75 K 836.165 01 K 
Kiváltatott 1912. évben 501.913 09 K 
Állomány 1912. dec. 

31-én 384.251-92 K 886.165'01 K 
Forgalom 1,772.33002 K 

Emelkedés 66.559-66 K 
Ér t ékpap í rok ra a d o t t kö lcsönök . 

Állomány 1912. január 
1-én 49.821-84 K 

Kölcsönök 1912. évben 20.499 — K 70.320 84 K 
Kiváltás 1912. évben . 25.826-35 K 
Állomány 1912. dec. 

31-én . . . . 44.494-49 K 70.320 84 K 
Forgalom 140.64168 K 

Csökkenés 5.327 35 K 
Jóllehet kamatjövedelmünk meghaladja 

az előző évben elért eredményt, mégis tekin-
tettel arra, hogy a kereskedelmi törvény 
rendelkezése szerint értékpapírjainkat az év 
utolsó napján jegyzett árak szerint állítot-
tuk be mérlegünkbe és igy azoknál 13.828 ko-
rona részben csak látszólagos árfolyam 

veszteséget kellett leinnunk, tekintve továbbá, 
hogy az egyelőre felfüggesztett adótörvé-
nyek csakis a legutóbbi veszteségeknek a 
nyers jövedelemből való levonását engedik 
meg, ezért a tiszta haszonból behajthatatlan-
ság cimén is nagyobb leírást eszközlünk. 
Ezen fontos okok indokolják, hogy részvé-
nyeinknek ezúttal a nagyobb jövedelem da-
cára is csak 20.-— korona osztalékot fizet-
hetünk. Szolgáljon megnyugtatásul, hogy a 
látszólagos árfolyamveszteség a viszonyok 
kedvező változásával megtérül és előbb-
utóbb t. részvényeseink javára fog szol-
gálni. 

A mérlegünkben mutatkozó 104.451 ko-
rona 24 fillér tiszta nyereség fölosztására vo-
natkozólag a felügyelő-bizottsággal egyetér-
tőleg a következő javaslatot tesszük a köz-
gyűlésnek: 
Az 1912. évi üzleteredmány K 104.451 24 
melyből a mult évi nyeremény-

áthozat „ 3.505-— 
levonás után marad K 100.946'24 

Ezen összegből alapszabályaink rendelke-
kezése szerint esik : 
1. a rendes tartalékalap 57o . . . . . . 5.047-30 K 
2. nyugdijalapra 4 % 4.037 80 K 
3. igazgatósági tandemre 10°/o 10.094 62 K 
4. feliigyelőbizottsági tantiemre 4.783-24 K 
5. választmányi tantiemre 6°/o 6.056 76 K 
6. tiszti jutalmakra „ • 3-800— I< 
7. jótékonycélra 500 — K 
8. osztalékokra á 20 korona 60.000 — K 
9. Az elmúlt évben behajthatatlanná vált 

némely követelésünk, nevezetesen a 
6395. sz. váltó 6.316-89 K 
7170. sz. váltó 180-— K 
4207. sz. váltó 115-— K 
2658. sz. váltó 700— K 
3022. sz. váltó 100— K 
7776. sz. váltó 24-— K 7.435 89 K 

melyre nézve indítványozzuk a t. köz-
gyűlésnek, hogy ezen 7.43589 K 
szintén behajthatatlannak kijelent-
vén, annak a mult évi tisztanyere-
ségből leendő leirását rendelje el. 

10. A jövő évre átviendő 2.695 63 K 

Összesen 104.451 24 K 
Ezek után kérjük, hogy jelentésünket 

tudomásul venni, zárószámadásainkat és 
haszonfölosztási javaslatunkat jóváhagyólag 
elfogadni és kimondani méltóztassék, hogy 
részvényeink 1912. évi szelvényei egyenkint 
20 koronával a közgyűlést követő naptól 
kezdődőleg intézetünk pénztáránál vagy a 
Hazai bank részvénytársaságnál Budapest 
beváltassanak. Egyben kérjük, hogy az igaz-
gatóságnak és a felügyelő-bizottságnak a 
fölmentvényt megadni méltóztassanak. 

Végül kérjük a t. közgyűlést, hogy in-
tézetünk vezérlő testületeiből alapszabálya-
ink értelmében killépő: dr. Ivánkovits Sándor 
ig. elnök, Fournier Károly ig, másodelnök 
és dr. Jedlicska Béla ig. tag urak, Pá l fy Dá-
niel, Thomay József és dr. Végman Ferenc 
felügyelő-bizottsági tag urak, valamint Ba-
logh Vince, Kiss János, Korom Mihály, Mus-
kó János, Sávay István és Szemmáry 
György választmányi tag urak helyeit vá-
lasztás utján betölteni szíveskedjenek. Meg-
jegyzendő, hogy a kilépők újra megválaszt-
hatok. 

Sreged, 1913. január 25-én. 
A Szegedi Kézműves Bank 

igazgatósága. 

x Pénzintézetek árfolyamveszteségei. 
A napokban megtartott országos pénzinté-
zeti kongresszus elhatározta, hogy a Pénz-
intézetek Országos Egyesülése utján fölter-
jesztéssel fordul a kormányhoz azzal a ké-
réssel, hogy a pénzintézeteknek tárcáikban 
levő papírjaikon az 1912. évben szenvedett 
rendikviili árfolyamveszteségek az adóalap-
ból levonhatók legyenek. Különös sérelem 
az a gyakorlat, amely a teljesen elértéktele-
nedett és leirt részvények névértékét nem 
engedi az adóalapból levonni, ami például 
csupán a Központi Hitelbank elértéktelene-
dett részvényei révén is súlyosan érinti a vi-
déki pénzintézeteket. Az egyesülés igazgató-
ja, Hantos Elemér e sérelmeket Teleszky 
János pénzügyminiszter elé terjesztette, aki 
a kérdés méltányos elintézését kilátásba he-
lyezte. Ezzel az akcióval kapcsolatosan az 
egyesülés újra fölveszi annak a törvényja-
vaslatnak tárgyalását, melyet (kezdeménye-
zésére az árfolyamok mérlegezése tekinte-
tében az igazságügyminiszter kidolgozott. 

x A dohánytermés méltányos beváltása. 
A pénzügyminiszter az OMUE felterjesztése 
kapcsán, tekintettel az elámult gazdasági év 
mostoha voltára, intézkedett, liogy közegei 
az 1912. évi termésű belföldi dohányok be-
váltásánál központi ellenőrzés mellett lehető 
méltányos eljárást kövessenek. Elrendelte a 
miniszter, hogy .az összes beváltási állomá-
sokat már a beváltás első napjaiban a kö-
zépponti kiküldöttek megtekintsék, kiknek 
feladata a beváltó hivatalok vezetőinek és 
átvevőinek kioktatása különösen ,a'Z iránt , 
hogy ezúttal kivételesen átvehessék a I I I . 
osztályba a csekély mértékben szivégett leve-
leket is, melyekről feltehető, hogy a kikép-
zés alatt nem fogniak tönkremenni. A fő ker-
ti állomásokon és pedig Kápolnán, Faddon, 
Érsekújvárt , Aradon és Temesvárott, ugy, 
mint az előző években, a folyó évben is elő-
beváltást rendeltek el, .ami abban áll, hogy a 
dohányok átvételének irányitása és a minta-
csomók összeállitásia középponti kiküldöttek 
által történik. 

x A zombori belvizek lecsapolása. 
A zombori belvizlecsapoló-társulat most tar-
totta ez évi közgyűlését, melyen elhatároz-
ták, hogy Zombor és Regőee közt elterülő 
belvizek lecsapolását, a tavasszal megkezdik. 
A költségek fedezésére egy millió koronát 
irányoztak elő. 

x Főimentés a szövetkezeti üzletrész 
befizetése alól. A Kúria váltótanácsa a na-
pokban abban a kérdésben döntött, hogy a 
szövetkezeti üzletrész befizetése i ránt való 
kötelezettség alól adhat-e felmentést az igaz-
gatóság? Ez alkalommal kimondotta, hogy 
amennyiben az alapszabályok ugy intézked-
nek, hogy az egyes tagoknak a szövetkezet-
ből való kizárása i ránt az igazgatóság van 
jogosítva intézkedni, akkor az igazgatóság 
jogosítottnak tekintendő a r ra ;is, hogy a szö-
vetkezeti tag által kötelezett üzletrész befi-
zetésének kötelezettsége alól felmentést ad-
hasson, 'amely felmentés .azonban csupán 
ugyanazzal a korlátozással adható meg, a 
melyet a K. T. 237. szakasza a szövetkezetből 
kivált tag .üzletrészeinek kifizetésére nézve 
megállapít, hogy t. i. amennyiben a szövet-
kezet feloszlása a 254. szakaszban megbatá-
rozott egy évi elévülési idő alatt, elhatároz-
tatnék, az igazgatóság által adott ez a fel-
mentés nem akadályozhatja az üzletrész be-
fizetése iránti kötelezettség érvényesítését. 

A budapesti gabonatőzsde. 
A határidőpiacon negyedórák teltek el 

ma a nélkül, hogy akár csak egy üzletet is 
kötöttek volna. Ilyenformán az üzlettelenség 
még nagyobb, mint tegnap vagy az előző 
napokon volt és persze az árváltozás is sok-
kal lényegtelenebb, mert a cégeket és bizo-
mányosokat. is teljes tevékenységre késztet-
te, ugy, hogy most. már a. kulisz sem talál 
okot arra, hogy apró-cseprő spekulációs mű-
veleteit. folytassa. A gabonatőzsdén tehát 
roppant nagy a kedvetlenség, mert abból, 
hogy egyelőre nem nagyon lehet a helyzet 
javulására számítani, mindenki a legsöté-

tebb színben látja a jövőt. A déli tőzsdén is 
nyugodt az üzlet, a zab lanyha. Egy órakor 
a következők voltak a záróárfolyamok: Bu-
za áprilisra 11.72—11.73. Buza októberre 12.24 
—12.25. Rozs áprilisra 10.01—10.02. Rozs ok-
tóberre 9.75—9.76. Tengeri májusra 7.74—• 
7.75. Tengeri juliusra 7.94—7.95. Zab áprilisra 
10.47—10.48. Zab októberre 8.85—8.86. 

A készáru vásáron változatlan áron mind-
össze 7000—8000 mm. buza kelt el,. 

A budapesti értéktőzsde. 
Szilárd alapirányzat mellett a mai elő-

tőszdén a spekulánsok pára t lan tartózkodást 
tanúsítottak, mert a külpolitikai helyzet bi-
zonytalan és a tegnapi ötletszerű áringado-
zás ismétlésétől tartottak. A nemzetközi pia-
con kezdetben ia tegnapinál olcsóbban indult 
.az üzlet, később az árveszteség megtérült. A 
helyi piacon a magyar bankrészvényt olcsób-
ban kínálták, a többi tar tot t áron oserélt 
gazdát.A készárupiaeon alig volt kötés, a kŐ-
szémértékeket olcsóbban kínálták. A járadék-
piac is 10 fillérrel gyöngült. A zárlat igen 
csöndes volt. Kötöttek: Magyar hitel 816.50 
—818.50. Osztrák hitel 621.50. Ma,gyár bank 
572.50—576.50. 4 százalékos koronajáradók 
84.35—84.371/2. Rimamurányi vasmű 711— 
712.50. Közúti vasút 682—684. Salgótar-
jáni 760. 

A bécsi börze. 
A mai előtőzsdén a. kötések a következők 

voltak: Osztrák hitel 622. Magyar hitel 815. 
Osztrák-Magyar államvasút 707. Déli vasút 
108. Alpesi bánya 710.50. Májusi járadék 
1034.50. Török sorsjegy 225.50. Skoda 814. 
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Felelős szerkesztő : Pásztor József. 
Kiadótulajdonos : Várnay L. 

241—1913. vógrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a szegedi kir . járásbíróságnak 
1912. évi V. 1382/2. számú végzése következ-
tében Dr. Rottenberg Pál ügyvéd által kép-
viselt Zirner testvérek utóda javára 1160 ko-
rona s jár. erejéig 1912. évi julius hó 4-én fo-
ganatosított kielégítési végrehajtás u t ján le-
foglalt és 1272 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.: házi bútorok nyilvános ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek ,a szegedi kir. járásbí-
róság 1912. évi Y. 1382/4. számú végzése foly-
tán 1160 korona tőkekövetelés, ennek 1912. 
évi január hó 29-iik napjától járó 6% kama-
tai, váltódij és eddig összesen 74 korona 60 
fillérben bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig, Szegeden, Somogyi-utca 7. sz. 
alatt leendő megtartására 
1913. ÉVI FEBRUÁR HÓ 8-1K NAPJÁNAK 
DÉLUTÁNI V» 4 ÓRÁJA HATÁRIDŐÜL 

kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet Ígérőnek szükség esetén a becsáron 
alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felülfoglalták ós azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t-e. 102. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Szegeden, 1913. évi január 20. 

Sebesztha 
kii, iír. végrehajtó. 
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A „DÉLMAGYARORSZÁG" TELEFONSZÁMAI 
NAPPALI SZERKESZTŐSÉG 305. 

KIADÓHIVATAL 305. 
KIADÓTULAJDONOS 81. 
ÉJJELI SZERKESZTŐSÉG 10—83. 
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