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Összállományenkban az emelke-
dés 979.726 K 84 f 

A magyar takarékpénztárak központi jel-
zálogbankjára az elmúlt évben 1,903.987 K 
73 f összegű jelzálogkölcsönt engedményeztünk 
és az engedményezett jelzálogkölcsönök állo-
mánya 1912. évi dec. 31-én . 11,329.120 K 77 f 
Községi kölcsöneink állománya 

1912. évi december hó 31-én . . 66.028 K 36 t 
Az intézetünkre engedményezett 

jelzálogkölcsönök állománya 
1912. évi december hó 31-én . . 181.190 K — f 

Értékpapírokra adott előlegeknél a 
forgalom a mult évben 14,984.362 K 03 f 

mig az állomány ezen üzletágban 
1912. évi december hó 31-én . . 2,304.308 K 52 f 

IV. Van szerencsénk tisztelettel jelenteni, hogy 
az 1912. évi tiszta nyereség 726.208 K 80 f 

Ehhez hozzáadva az 1911. évről át-
hozott 28.765 K 74 f 

összesen 754.974 K 54 f 
áll a tisztelt Közgyűlés rendelke-
zésére, melynek felosztására vo-
natkozó javaslatunkat a felügyelő-
bizottság hozzájárulása mellett a 
következőkben tesszük m e g : 

Ezen összegből levonandó 17% alap-
szabályszerü javadalmazásokra az 
1912. évi 726.208 kor. 80 f tiszta 
nyereség után számítva 123.455 K 50 f 

marad 631.519 K"Ö4l 
Ezen összegből indítványozunk: 
Osztalékra 2,000 drb részvény után 

240 koronájával . 480.000 K — f 
Jótékony és kultu-

rális célokat szol-
gálóadakozásokra 9.850 K — f 

Tiszti jutalmazá-
sokra 30.870 K — f 

A rendes tartalék-
alapnak 2,730.000 
K-ra való kiegé-
szítésére . . . . 4.203 K 62 f 

A külön tartalék-
alapra 57.220 K 90 f 

A nyugdijalap rend-
lrivüli javadalma-
zására 10.000 K - f 
fordítani, továbbá 
leirni az irodabe-
rendezés értékét 6.103 K 62 f 598.248 K 14 f 

a fennmaradó 33.270 K 90 f 
pedig az 1913 évi nyereség és veszteség számlára 
vitessék á t 

Ezen javaslatunk elfogadásával részvé-
nyeink 17-ik számú szelvénye folyó évi feb-
ruár hó 24-től kezdve intézetünk főpénztá-
ránál, valamint a Magyar általános hitel-
banknál Budapesten és annak vidéki fiókjai-
nál a rendes pénztári órák alatt költségmen-
tesen fog beváltatni. 

V. Tartalékalapjaink ezen javadalmazá-
sokkal 107.734 kor. 98 fillérrel emelkednek. 
Rendes tartalék alapunk . . . . 29.620 K 93 f-rel 

dotálva 2,730.000 koronával fog 
szerepelni. 

Külön tartalékalapunk, mely az érték-
papírszámlán előálló különbözetek 
kiegyenlítésére szolgál és mely a 
mult évi 227.220 K 90 f árfolyam-
csökkenés leirása után még 
182.779 K 10 f-rel szerepel mér-
legünkben 57.220 K 90 f. 
hozzáadásával 240.000 koronára 
emelkedik. 

Nyudijalapunk pedig 20.893 K 15 f-rel 
dotálva a 456.910 K 59 f-rel, fog 
mérlegünkben szerepelni. 

VI. Van szerencsénk jelenteni, hogy a 
Horváth Mihály-utca és Takaréktár-utca 
sarkán épülő bérházunk ez évi április hó vé-
gére fog befejezést nyerni. Az ezen bérházra 
eddig kiutalt összegek mérlegünkben 315.361 
(korona 52 fillérrel szerepelnek. 

VII. Van szerencsénk jelenteni, hogy 
mult évi közgyűlésünk határozata értelmé-
ben néhai Babarczy Józseí intézeti ügyé-
szünk arcképét megfestettük. 

VIII. őszinte részvéttel kell megemlé-
keznünk arról a súlyos veszteségről, mely 
intézetünket igazgatóságunk elnökének, rag-
gambi Fluck Ferenc urnák ez évi január hó 
23-án bekövetkezett halálával érte. 

Fluck Ferenc ur 52 éven keresztül tar-
tozott intézetünk kötelékébe és 12 évig volt 
igazgatóságunk elnöke. 

Fáradhatatlan buzgósággal és őszinte 
odaadással szolgálta intézetünk érdekeit. 

Érdemeiről hálával fogunk megemlékez-
ni és tiszteletre méltó emlékét kegyelettel 
togjuk megőrizni. 

Részvéttel jelentjük, hogy Sohütz János 
ur, választmányunknak évek hosszú során 

keresztül irgybuzgó tagja a mult év folyamán 
az élők sorából elköltözött. 

Elvesztését őszintén sajnáljuk és emlé-
két hiven fogjuk megőrizni. 

A tisztelt közgyűlés szellemében vélünk 
cselekedni, midőn indítványozzuk, hogy ezen 
elhunytak emléke iránti kegyeletünket jegy-
zőkönyvileg is megörökíteni szíveskedjenek. 

IX. A megüresedett igazgatósági elnöki, 
esetleg alelnöki és egy igazgatósági tagsági 
állás betöltése 2 évi időtartamra a tisztelt 
közgyűlés feladatát fogja képezni; ugyan-
csak lejár a mai közgyűléssel a felügyelő 
bizottságnak megbízatása. 

Kérjük, hogy a napirend során az uj vá-
lasztásokat megejteni szíveskedjenek. 

X. Kérjük végül, hogy ezen jelentésün-
ket tudomásul venni, indítványainkat elfo-
gadni ós részünkre, valamint a felügyelő bi-
zottság részére a szabályszerű felmentést 
megadni szíveskedjenek. 

Szeged, 1913. évi február hó 12-én. 
Az igazgatóság nevében: 

Gál Kálmán s. k. 
alelnök. 

x Vágóhidak a tanyán. Kisebb vágó-
hidak építését kiivónja a szegedi tanyákon 
a földművelésügyi miniszter. A közgyűlés 
ugyanis elhatározta, hagy a közfogyasztásra 
szánt hus vizsgálatát künn a tanyákon erre 
betanított mészárosokkal végezteti A köz-
gyűlésnek ezt a határozatát a föMimívelés-
ügyi (miniszter nem hagyta jóvá, hanem 
azt kívánja, hogy a busyizsigálat kisebb vá-
góhidak on történjék. A miniszter egyébként 
a nagyobb községekbe és a tanyákra kisebb 
méretű vágóin dialkat tervez. 

x Biztosítás „saját üzemben". A váro-
sok körében időnként fölmerült az önbiztosi-
tás ideája, de nem tudták eddig megvalósí-
tani. Egy ideig foglalkoztak vele, azután na-
pirendre tértek a dolog fölött és szépen be-
biztosították az ingóságokat és ingatlanokat 
a biztositó társaságoknál. Kolozsvár városa 
azonban ugy látszik mégis „házilag" fogja 
biztositani vagyonát. A tanács már el is fo-
gadta az önbiztositásról szóló szabályren-
delet tervezetét. Az önbiztositás egyik célja 
az, hogy Kolozsvár megszabaduljon éven-
ként nagy összeget kitevő biztosítási dijak-
tól és házilag csinálja meg a biztosítási ala-
pot. Nagy kérdés azonban, hogy az önbiz-
tositásról szóló uj szabályrendelet életbelép-
het-e, mert ehez még kormányhatósági meg-
erősítés is szükséges. 

x Általános kertészeti kiállítás Buda-
pesten. Az Országos Kertészeti Egyesület ki-
állítási állandó bizottsága az összes szalkosz-
tályok ja vasi atána elhatározta, bogy ennek 
az évnek az őszén szeptember 27-től október 
5-ig Budapesten általános kertészeti kiállí-
tást rendez, mélynek elsőimiunkálatait hala-
déktalanul megkezdi. A kiállítás helyéül a 
városligeti iparosatrnak és környéke van ki-
szemelve, melynek megszerzésére az egyesü-
let a kellő lépésekeit már megtette. A kiállí-
tási programot a rendező bizottság most dol-
gozza M és arra törekszik, hogy még a jiövő 
hónapban megküldje az érdekéiteknek, hogy 
a tavaszi üzembeállításnál a kiállításban 
résztvenni szándékozók a kiállításra számt 
növényzetet figyelembe vehessék. Szegediről 
valószínűleg többen rósztvesznek a fővárosi 
kiállításon. 

x Uj szántóföldek. Zomborból jelentik: 
Bácsbodrog vármegye legmocsaTasiaíbb részé-
ből még ez óv folyamán körülbelül 19.000 ka-
tasztrális hold kerül száintájs alá. A zamibor-
vidóki lecsapoló társulat közgyűlésié uigyanís 
elhatározta, hagy a Zcimlbrar és Reigőee között 
elterülő mocsaraikat egy millió korona költ-
séggel lecsap oltatja és az igy kapott földte-
rületet föltójánitlatja- A munkálatókat már 
májusban megkezdik. 

i • . • * i ' • " i 
A budapesti gabonatőzsde. 

A hiatárndőpiáöon úgyszólván abszolút 
üzlettéleniségnél a délelőtti órákban lemor-
zsol Íd'tíak az árak. A zárlat nyugodt, alig 
változott. Egy órakor a következők vditak a 

záróárfolyamok: Buza áprilisra 11.52~T1.53. 
Bura októberre 12.15—12.16. Rozs áprilisra 
9.87—9.88. Rozs októberre 9.64—9.65. Tengeri 
májusra 7.70—17.71. Tengeri júliusra 7,89— 
7.90. Zab áprilisra 10.25—10.26. Zab október-
re 8.87—8.88. 

A budapesti értéktőzsde. 
A fcflüysjst a börzén ma sem változott, az 

üzletteienség miátt léptem-nyomon: lehetett 
ipauaszt hallaui. A helyi piacon a magyar 
bankrészvényt és a közúti részvény a tegna-
pinál 2—3 koronával olcsóbban kínálták. Kö-
töttek: Magyar hitel 812.50—813.25. Magyar 
bank 563.75—565.50. Budapesti általános vil-
lamossági 593—595. Rimamurányi vasmű 
705.75. Városi vasút 370—370.50. Közúti vüsut 
673.50—675.50. 

A bécsi börze. 
A nteá előtőzsdén a kötések a következők 

voltak: Osztrák hitel 618.25. Magyar hitel 813. 
Angióban k 334. Bankverein 508.75. Unió 
bank 592,50. Tündertbank 508.75. Osztrák ma-
gyar- áillaímvosut 699. Déli vasút 112.75. Ritaía-
raurányi vasmrü 705.50. Alpesi bányarész-
vény 1023.75. Török sorsjegy 224. Márka kész-
pénzért. 118.07. Ultiméra 118.10. Skoda 814. 

Felelős szerkesztő : Pásztor József. 
Kiadótulajdonos : Várnay L. 
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Auer-fény világítási- és 
jókarbantartási vállalat. 

Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 1. szám. 
Csi l lárok, gázfőzők és 
mindennemű gázfelszere-
:: lési cikkek raktára :: 

Telefon 488. Telefon 488. 

6820—1913. tan. szám. . í & ; 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Az ujszegedi Erzsébet-ligeti viz,vezeték 

részére szükséges ártézi kut fúrási munkál-
nak és pedig: 

I. csoport: Egy 80 m/m. ártéai kut fúrása. 
II. csoport: Osőanyag és szerelvény szál-

lítása. 
III. csoport: Csőfektetés és szerélés vál-

lalati után leendő biztosítása iránt a gazda-
sági I. tan. ügyosztályban (Bérház, I. eme-
let) 

F. ÉVI MÁRCIUS HÓ 5-IK NAPJÁN 
DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR 

a tanácsi jóváhagyás fenntartása mellett 
zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. 

A szabályszerű s az ajánlati végösszeg 
5%-ánaik megfelelő bánatpénzzel ellátandó 
zárt ajánlati, levelek az árlejtés napjának 
délelőtt 10 óráig a tanácsi iktató hivatalba 
(Városháza földszint) nyújtandók be. 

Elkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el 
nem látott, szabálytalan, avagy utóajánlatok 
figyelembe nem vétetnek. 

Minden csoportbeli munkára külön-külön 
megállapított vállalati feltételiek ós ajánlati 
költségvetés — a fenti ügyosztályban a hi-
vatalos órák alatt hehekánthetők, díjtalanul 
rendelkezésre állanak. 

Szeged, szab. kir, város tanácsának 1913. 
február hó 13-án tartott ülésébőL 

Dr. LÁZÁR GYÖRGY 
polgármestejr. 
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