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Szeged, 1915. október 13.

Megindultak Szegeden a Jegyzések
a harmadik hadikölesönre.
(Saját tudósítónktól.) Az eddigieknél is
nagyobb lelkesedés és érdeklődés kisérte
azokat a munkálatokat, amelyek a harmadik
hadikölesön kibocsátását megelőzték. Ennek
tulajdonítható, hogy például Szegeden az .uj
hadkölcsönre olyan nagy előjegyzések történtek, amelyek messze túlhaladják azokat,
amelyeket az előző két hadikölcsönre eszközöltek. Ebben a legszebb eredményre kilátást
nyitó közíhanglutatban kétségtelenül részük
van a hivatalos apparátuson kívül azoknak a
pénzintézeteknek is, amelyek ismét fáradhatatlanul buzgólkodnak a hadikölesön sikerén.
A hadiköloscnne valló előjegyzéjssót dicsekedhetnek a főispáni hivatal, a Szeged-Csongrádi, a May bank, a Szée'si-bank. a Kereskedelmi és Iparbank és a Takarék- és Hitel
Részvénytársaság.
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Érdebes kknutatsát kaptunk egyik szegedi pénzintézett vezetőjétől arról, ihogy a
harmadik hadikölesön kötvényeibe miként lehet tetszés szerinti összeget elhelyezni, ugy,
hogy az öt éven át 14% kamatozást jövedelmezzen. E szerint X. jegyez 20.000 K névértékű 6%-os III. hadikölcsönkötvényt zárolt
címletekben, ennek ára á 97.10 — 19.420 K.
Erre lefizet készpénzben 4420 koronát, mig a
fenmaradó 15.000 koronát a bank előlegezi
oly módon, hogy öt éven át mindenkor
ugyanazon kamatokat számítja, mint az Osztrák Magyar Bank teljesen költségmentesen.
Ez a kamatláb 1917. december 31-ig 5 %-lkal
biztosítva van, de előre láthatólag később sem
lesz ennél magasabb.
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SZÍNHÁZI MŰSOR:
SZERDA: Lyon Lea, színmű (páros).
CSÜTÖRTÖK: A farkas, színmű (páratlan).
PÉNTEK: A piros ruhás hölgy, operett
(bemutató, páros).
i
SZOMBAT: A piros ruhás hölgy, operett
(.páratlan).
VASÁRNAP délután: Vándor fecskék, operett
VASÁRNAP este: A piros ruhás hölgy,
(páros).

A színházi
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Aláírási á r :
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Szerdán

Bródy nagyhatású színmüve, Lyon Lea kerül
színre, amelynek eddig minden előadását telt
ház nézte végig. A főszerepeket Almássy, Gümöri és Körmendi játszák. Az előadás iránt
máris rendkívüli érdeklődés mutatkozik. Csütörtökön hosszabb pihentetés után Molnár Ferenc világhírű színmüve, a Varkas kerül színre
részben u j betanítással, a főszerepekben Gömöri, Miklósi, Ungvári, Körmendi, Sümegi,
Iliász, Matány és Szilágyival. Pénteken lesz a
premierje ia Piros ruhás hölgy operettnek, mely
Ocskai Kornél betegsége miatt lemaradt a műsorról.

MAGYARNAK

hazafias kötelessége a ISI-ik
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Miután a jegyzett 20.000 korona névértékű kötvény zárolt címletekben jegyeztetik,
a jegyző fél semímiféle árfolyamveszteséget
nem szenvedhet, amennyiben a kincstár köteles a jegyzett 20.000 koronát kifizetni.
Miután pedig ezen kötvényekre a tartozásmiaradvány a fenti számítás szerint csak
J 2,513 koronát fesz ki, visszakap a jegyző fél
a befizetett 4420 korona helyett 7487 koronát,
vagyis az általa 1915. november 1-én befizetett 4420 korona öt év alatt 3067 koronát jövedelmezett, vagyis évenkint 613 koronát, a
mii a befektetett tőke évi 14%-os kamatozásúnak felel még.
Miután ebben az egész tervezetben csak
az az egy körülmény nincs előre biztosítva,
hogy az utolsó Ihárolm évben is 5% lesz a

A számítás ezen az alapon a következőképen alakul:

MINDEN

lombard-kamatláb, még abban a nem valószínű esetben is, ha ezen utolsó három évben
az .Osztrák-Magyar Bank kamatlába a jelenlegi 5% helyett teljes 1%-kal magasabb, vagyis 6% volna, még ezen esetben is az egész
számítás csak annyiban változik, hegy a befektetett tőke ez esetben 14% helyett csak
évi 12%-ot jövedelmezne.
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A hivatalosan

vásárolni,
••••••

megállapított
részletekben

5 0 koronától kezdve minden összegben aláírható eredeti feítételek mellett,

MAY R. MIKSA
bank- és váltó-üzletében

SZEGED,

8 0 °

O kölcsönt nyújtok

^

Széchenyi-tér.

A szövetséges Németország
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A jegyzések megkönnyítésére

a hivatalos aláírási helynél:
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sikereinek titka az ö s s z e t a r t á s b a n

áldozatkészségben van. Kövessük ezen példát!
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