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A Szegedi Kereskedelmi 
és Iparbank közgyűlése. 

jA Szegedi Kereskedelmi és Iparitank 

részvényesei műre. 12-én tartották XLVII1. 

rendes közgyűlésüket, Szamady Lajos el-

nöklete alatt. Szarvad)) Lajos elnök az ülés 

megnyitása után engedelmet kér, liogy a na-

pirend előtt időt szenteljen a kegyeletes meg-

emlékezésnek. Majd maga® szárnyalású szép 

szavukban emlékezik meg a bank .hirtelen el-

hunyt kiváló vezérigazgatójáról, Csüngi Já-

nos kir. tanácsosról, ki 25 évi munkásságaival 

járult hozzá az intézet eredményes előrehala-

dásához; ugyancsak az elmúlt évben a rémes 

háború a ba.uk tisztviselői közül ismét 2 

vénihlozatot követeit, Klrrer iMihály, nagy-

kikimlai fiókintézet pénztárnoka, tmog Fodor 

László a Központ tisztviselője háltak ,hősi-

halált. Elnök indítványára ugy az elhunyt 

vezérigazgató, mint a két tisztviselő emlékét 

é.s érdemeit a közgyűlés a jegyzőkönyvben 

ínegörök i len i rendiel i. 

Eztán az elnök a jegyzőköny v hitelesíté-

sére Schiralm János és Kiss Mór részvénye-

seket, mig annak vezetésére sipeki Bálás 

Zoltánt, a bank ügyvezető igazgatóját kérte 

fel; ugyanekkor bejelenti a közgyűlésnek, 

bogy az elhunyt 'vezérigazgató helyét sipeki 

Bálás Zoltánnal töltötték be, ki már január 

eleje óta vezeti az intézet ügyeit, az igazga-

tósággal egyetértve a régi elvek szerint, de 

megújult érővel. 

lAz ügyvezető igazgató, bemutajta a bank 

zárszámadásait ós az. igazgatóság .előterjesz-

tését az évi eredmény felosztására nézve. 

Majd .-H>iaer. Miksa- a felügyelő bizottság 

jeJentáséf 'olvasta fel. Szíjgyártó (Albert 

részvényes szólalt fel ezután, midőn különö-

sen kiemelt a bank nagy áldozatkészségét és 

iigybnzgalmát, mellyel a nemzeti hadiköl-

esöit jegyzésénél közreműködött, aijánlta, 

-.hogy a közgyűlés ugy az igazgatóságnak, 

mint a felügyelő bizottságnak a szabályszerű 

felmentivényt a dia meg és eredményes mun-

kálkodásukért köszönetet szavazzon, 'A köz-

gyűlés ezen Indítványt egyhangúlag elfo-

gadja. 

iA napirend további pontja a felügyelő 

bizottság megválasztása volt,, melynek során 

a közgyűlés a felügyelő bizottság eddigi tag 

jait egyhangúlag újra megválasztotta. IÁ bi-

zottság tagjai lettek: Weiner Miksa elnök, 

ifj. Aigner József, bástyái lloltzer Emil, Dr. 

Reiner Mór és Vajda Manó. 

Szarvady Lajos elnök megköszönte a 

közgyűlés bizalmát és az ülést bezárta. 

A bank esedékes szelvényei folyó hó 13-
tól kezdve 20 — koromé cd kerülnek beváltás-
ra a bank pénztárainál: Szegeden, \Baján, 
Nayykikindári és Fancsován, továbbá a Ma-
gyar Altaláos Hitelbanknál Buda/iesten, va-
lamin I ezen Mnkintézet valamennyi fiók-
jánál. 

!A közgyűlés által megszavazott jóté-
konyáéin előirányzattól a haiik igazgatósága 
eddig a következő adományokat folyósította: 
Alsóváitisi apáca iskola 40.—, Önkéntes tűz-
oltó egylet.' 3Ö/-, Főgimnáziumi segélyalap 

; városi" 30—, ífewló áirvaegylet 25.—, Első jó-
tékony nőegylet 25 — Szerb jótékony nőegy-

• let 'as.-J^Keresk. tanonciskola 20.—, Szegedi 
'iEöüv-ös alap 15,—. Siketnémák intézete 50.-, 
lparoéifjak közművelődési egyesülete 15.—, 
Főreáliskolaí segélyalap 25.—, Iskolaszéknek 

[szegény gyermekek felruházására 50.—, Sze-
gedi magántisztviselők 50.-$, Vakokat gyá-
molító egylet 50.-—, Áll. gimnáziumi segély-
egylet 25.—, Iparos tanonciskola 20.—, Sze-i 

gedi tornaegylet 25.—, Szegedi ker. ifjak 
egyesülete 25.—:„'Két kereskedelmi iskolai ta-
nuló ösztöndíja. 200.—, Egy felsőipariskolai 
tanuló ösztöndija. 200.—, Zsidóbázi szegények 
20.—, Állatvédő egyeHiilet 20.—, Szegedi da-
lárda 20.—, V. II . 0. Sz. .50.—, Szegedi katli. 
nővédS egylet 25.—, Kamaráserdői róm. katli. 
kápolna 25.—, Szegedi leányegylet 25.—, iBol-

,gár vöröskereszt 25.—, Szegedi gyorsírók 
egylete 25.—, Feministák szegedi egylete 20.4 
Szegedi női- és háziipari egylet 30.—, Nyomo-
rék gyermekek orsz. othona 20.—, Magyar-
országi .munkások rokkant és nyugdíj egye-
sülete 25.—, Ifjúsági segítő egylet felső keres-
kedőim fin 10.—, Ifjúsági stigitő egylet, felső 
[kereskedelmi leány 10.—, Hadi árvák ellátási? 
1 évre 2 áivn 3-90.—, Kárpáti falvak felépí-
tésére 600.—. Kis Szeged iskolája javára 25.— 
korona. 

Salandra és Sonnino Parisba utazik. 

Zürich, március 13. Félhivatalos olasz 

jelentés szerint Sonnino külügyminiszter és 

talán Salandra miniszterelnök is a tervbe vett 

kamarai gazdaságpolitikai vita után Parisba 

utazik, hogy Briand francia miniszterelnök 

római látogatását viszonozza. 

Kelemen-utcai 
csemege- és cukorka-üzletben 
(Royal-kávéházzal szemben) minden-

nemű csemegeáruk és cukorkák 
nagy választékban beszerezhetők 
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G Y Ó N I G É Z A 

przemys l versei. 

Ára 1 kor. 20 f. 

Kapható: VARNAY L. 
:: könyvkereskedésében. :: 

DIVATOS férfi-, fiu- és női 

öltönyök, kalapok, sapkk stb. 
rendkívüli olcsón szerezhetők be 

KRÉMER ifignfl, Hoiiufli Dijoi-iigimf i. l«Mon77j. 

Ha j ö s zü l é s el len 

csakis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer* 
használja. Ára 1 K 20 fill. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfestö az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ara 2 K 50 f, 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Fájós fogára vegyen 
mielőbb a híres Leinzin-
ger-féle f ogc seppbő l 
üvegje 60 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

• • • 

Kiss József: 

Háborús versek 
Ara 3 korona. 

A bíbora is az isfcola 
Háborús előadások Ara 4 korona. 

Szabolcska Mihály 

jtáboras Verselj Ijönyife 
Ara 3 korona. 

Varga Jenő: 
R 

Ara 60 fillér. 

ft tfilághábora okiratai 
A francia sárgakönyv Ára 1 K 50 fill. 

Lakatos László: 

A bécsi táncosnő 
Ara 30 fillér. 

Maupassant: 

A porosz tiszt Kívánsága 
Ára 40 fiMér. 

Hanns Heinz Ewers: 

Borzalmak könyve 
Ára 60 fillér. 

August Strindberg : k a p o c s 
Ara 40 fillér 

Pásztor Árpád: 

Ára 4 korona. 

Lengyel Menyhért: 

Ara 3 korona. 

Herczeg Ferenc: 

Magdaléna tyt élete 
Ara 2 K 50 fiil. 

Emöd Tamas: 

Dicséret, dicsőség 
Ara 3 korona. 

Szabó István: 

A kárpáti hó 
Ára 2 K 50 fill. 

Szádeczky Kardoss Lajos d r . : 

loiszl 
Ara 3 korona. 

Káinoki Izidor (Vulpes): 

Ujságiró-iskola 
Ara 80 fillér. 

• • • 

Várnay L. 
könyvkereskedésében SZEGED, Kárász-utca 9. 

Kaphatók: 

ftlalfe werkeaitő: PASZTOB JÓZSEF, Kiadótulajdonos: V A B N A Y L, Nyomatott Váraay L. könyvnyomdájában, Szegeden, 


