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Eugéne Grangé és Lambert Thi-
bonest hires drámája nyomán 
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Kiváló párisi színészek elő-
adásában. 

KÖZGAZDASA6 

A Szegedi Hitelbank részvény-
társaság Igazgatósági jelentése 

az 1912-ik évről. 
Tisztelt .közgyűlés! 

A jelentésünk tárgyát képező 1912-ik év 
általános nyugtalanság és bizalmatlanság 
jegyében folyt le. 

Nyugtalanság ugy a hitelezők mint az 
adósok részéről, bizalmatlanság egyaránt az 
egyes magángazdaságok viszonyaival mint 
az általános közgazdasági helyzet kialaku-
lásával szemben jellemezték a lefolyt évet, 
amelyben a mindnyájunk által túlontúl ismert 
és ezen jelentés keretében közelebbről nem 
érintett bel- de főleg külpolitikai események 
hatása alatt a már az előző évből átvett pénz-
feszültság és pénzdrágaság a szó legszoro-
sabb értelmében aggasztó mértékben foko-
zódtak és kiváló nemzetgazdasági szakte-
kintélyeknek a kamatláb csökkenő irányza-
táról felállított tantételét alaposan megdön-
tötték. Megdöntötték olyannyira, hogy ko-
moly és irányadó közéleti férfiaink a törvé- i 
nyes és minimális kamatlábakról szóló — ; 
tényleges állapotainkkal már régen összhang- 1 
ban nem álló — törvények revideálásának 
szükségességét kezdik hangoztatni. 

Csak természetes, hogy ilyen körülmé-
nyek között számos gyönge és nem elég szi-
lárdan megalapozott vállalat ugy a bank-
üzlet téren, mint pedig a gazdasági élet egyéb 
ágazataiban a feltornyosult nehézségekkel 
nem tudott megküzdeni, illetve 'azok nyo-
masztó súlya alatt megroppant és ha más 
nem, de az az egy üdvös eredmény remél-
hető a kiállott, sajnos még megszűntnek nem 
mondható izgalmaktól, hogy uj.és a létjogo-
sultság, az életképesség feltételeivel elegendő 
mértékben, nem rendelkező különösen pénz-
intézeti alapitások, vagy a körülmények ál-
tal nem indokolt, túlzásba vitt terjeszkedé-
sek céljaira ezentúl mégis nehezebb lesz a 
nagyközönség bizalmát és áldozatkészségét 
megnyerni. 

Mindezek után bizonyos fokú önérzettel 
tölt el bennünket az a tudat, hogy intézetünk 
ezen kritikus időket a -vele szemben minden 
oldalról, az évek hosszú során át szem előtt 
tartott konzervatív üzleti elvek követése ál-
tal kivívott bizalomnak teljes birtokában 
minden érzékenyebb kár nélkül állotta ki; 
hogy mi a pénzhiány érzésétől mindenkor 
meg voltunk kiméivé és annak létezését leg-
feljebb a rohamosan felszökkent visszleszá-
mitolási kamattételekben tapasztaltuk. — 
Köszönhetjük pedig ezen örvendetes tény-
állást a jegybank itteni fiókjának előzékeny-
ségén és a többi előkelő — mindamellett 
a helyzet bizonytalansága által előirt, sőt ta-
lán túlzott, óvatoságtól vezéreltetve, mindig 
csak igen mérsékelten igénybe vett — vissz-
leszámitolási összeköttetéseink stabilitásán 
kivül egyrészt az előző 1911-ik évben sikere-
sen keresztülvitt tőkeemelés folytán saját 
pénzeszközeink jelentékeny növekedésének, 
másrészt azon körülménynek, hogy állandó 
üzletfeleink jogos igényeinek a fennállott, 
sőt ahol indokoltnak láttuk, fokozott mérték-
ben való kielégítése mellett,' mégis hoszabb 
lejáratú uj kölcsönök engedélyezését teljesen 

beszüntetve, kihelyezéseinket' — és pedig 
anyagunk rnobilsága mellett minden nehéz-
ség nélkül — bár üzleti hasznunk rovására 
lényegesen redukáltuk, magunkat amellett 
még állandóan — ugyancsak nem csekély ál-
dozatok árán — és ezt már nem túlzott, ha-
nem a legnagyobb mértékben bevált előre-
látásból a normálisnál sokkal inagyobb pénz-
készletekkel fölvértezve. 

A fokozott pénzkészletek tartása a ta-
karékbetéteknek a háborútól való féleleni nyo-
mán országszerte mutatkozott megmozdulá-
sával szemben igen üdvös ellenszernek bi-
zonyult, mert azáltal hogy mindem előfordult 
esetben a kivánt kifizetéseket föknondási idő-
höz való ragaszkodás nélkül azonnal teljesí-
tettük, a magunk részéről is — ámbár csak 
ami -szűkebb hatáskörünk keretén belül — 
hozzájárultunk ahhoz, hogy a felizgatott -ke-
délyek legalább betétjeik liquid volta te-
kintetében megnyugodtak. Még igy is meg 
kell állapitanunk, hogy az előző évben — 
-speciális helyi viszonyainkat szem előtt 
tartva — _ aránylag oly szép fejlődés-
nek indult betétállományunk némi csök-
kenést mutat fel, aminek azonban tekintve, 
hogy az túlnyomóan kereskedőkből és ipa-
rosokból álló feleinknek -megrosszabbodott 
üzleti forgalma és megcsappant bevételei ál-
tal előidézett nagyobb pénzszü-kségletében leli 
leginkább magyarázatát, és különben is ál-
talános, remélhetőleg csak átmeneti jelenség, 
nem tulajdonítható magyo-bb fontosság. 

Bankunk egyéb ágairól csak annyit je-
lenthetünk, hogy azok kivétel nélkül igen ki-
elégítő -módon alakultak. 

Van szerencsénk a tisztelt közgyűlésnek 
tudomására hozni, hogy a lefolyt évben az 
ingatlanpiacon beállott üzlettelenséggel kap-
csolatos kereslethiány által előidézett ked-
vező vételi alkalmat felhasználva, megsze-
reztük a Korona-u. 17. sz. házat és hisszük, 
hogy ezen vétel tekintve az ingatlan kitűnő 
fekvését ós az azzal együtt átvállalt állam-
kölcsön rendkívül előnyös feltételeit, kedvező 
tőkebefektetést jelent. 

Jelenthetjük továbbá, hogy saját értéke-
inknek val-amint üzletfeleink letéteinek mi-
nél nagyobb biztonság -mellett való elhelye-
zése, mint pedig az immár közszükségletet 
képező bérelhető fiókok (safe-deposit) létesí-
tése céljából pénztárhelyiségeinikkel kapcso-
latosan egy modern felszerelésű páncélszobát 
építtettünk és rendeztünk be, mely már eddig 
is igen célszerű beruházásnak bizonyult. En-
nek költségei az elszámolás befejezetlensége 
miatt a mérlegben ugyan még nincsenek tel-
jes összegükben beállítva, mindazonáltal ezen 
címen már is tetemes leírást eszközöltünk az 
1912-ik évi jövedelem terhére. 

Az elért üzleteredmény a vázolt kedve-
zőtlen befolyású körülmények dacára igen 
kielégítőnek -mondható, amennyiben zár-
számadásunk egyes tételeinek a megszokott 
rigorózus módon való megálla-pitása, az elő-
fordult ne-m lényeges veszteségeknek a jöve-
delmekből való pótlása és az értékpapír kész-
letünknél mutatkozó értékcsökkenésnek teljes 
leírása után nyereségünk, a céltudatosan szű-
kebb keretek közé szorított forgalomnak a be-
vett magasabb kamattételek és néhány kisebb, 
sikeresen befejezett finanszírozás eredmé-
nye által való ellensúlyozásával tisztán K 
117276.71-át, az előző évről áthozott K 
11736.32-val együtt pedig K 129013.03-át 
tesz ki. 

<Moskovits cipóárúháza, Szegedi 
Kárász-utca 14. KA Telefon 10-59. 

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, ha-
nem B W hazai elsőrendű "fS§ amerikai 
és francia forma, férfi-, uri- és gyermek-
cipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott 
egységes 10—13—17—22 korona árban. 
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