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A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár igaz-
gatóságának jelentése az 1916 ik iizlefévröl 

Tisztelt Közgyűlés! I . 
Intézetünk hetvenkettedik évi jelentését ós 

őzzel kapcsolatosan az 1916 üzletáv zársaámadá-
«&it a következőkben van szerencsénk előter-
jeszteni: 

I. Azok a remények, hogy az immár har-
madik éve dúló világháborút a béke fogja 
felváltani; sajnos, mindezideig nem következ-
tek be. 

A háború az évek' multával csak növekszik 
méreteiben és kérlelhetetlenségóben. 

Azonban számban megnövekedett ellensége-
inknek megsemmisítésünkre a végsőkig foko-
ziott erőkifejtése megtörik hadseregeinknek cso-
dálatraméltó hősiességéin. 

Erős a bizalmunk, hogy ez a hősi kitartás 
mihamarább meghozza igazságos ügyünk végső 
győzelmét. 

Meglepő ellenálló képességet tüntet fel gaz-
dasági életünk |9. 

A nagy küzdelem szolgálatában önmagára 
atalva megfelel azoknak a nagy feladatoknak, 
melyeket létfenntartásunk megkíván. 

A lefolyt év pénzviszonyait a mind nagyobb 
arányokat öltő, pénzbőség jellemzi, -a mely 
kifejezésre jut ügy a betétek erőa megnöve-
kedésében, mint a kölcsönök rendkívüli vissza-
fizetésében. 

II. Áttérve üzleti jelentésünkre, jelentjük, 
hogy betéteink a szokatlan nagy pénzbőség kö-
vetkeztében, dacára a kibocsátásra került két 
badikölesönnek, melyekre intézetünknél több, 
mint 13,000.000 korona jegyeztetett, igen erő-
sen megnövekedtek. 

Kihelyezéseinknél, bár a viaszafizetések igen 
«rŐs mérvűek voltak, sikerült nemcsak fen-
tartani a mait évf állományokat, hanem azokat 
növelni is. 

Takarékbetétállományunk 9,966.816 kar. 
98 fillérrel emelkedett ós az év végén az ál-
lomány 42,506.581 korona 65 fillér. 

A folyószámlában elhelyezett betétek összege 
17,709.055 korona 62 fillér, 
az emelkedés ennélfogva 8,764.173 korona 58 
fillér. 

Összbetéteink állománya 60,215.637 korona 
27 fillér, az emelkedés a mult évhez képest 
98,730.990 korona 56 fillér. 

Ezen üzletágakban ügy forgalmunk, mint fő-
leg ügyfeleink száma igen örvendetesen sza-
porodott. 

Váltótárcánk 3,118.966 korona 93 fillérrel 
emelkedett, az állomány 18,954.554 korona 64 
fillér. 

Az elmúlt évben 4,087.074 korona 85 fillér 
jelzálog- és községi kölcsönt folyósítottunk, az 
emelkedés azonban az erős mérvű .visszafize-
tések következtében csupán 659.497 korona 
94 fillér. 

A velünk szoros összeköttetésben álló 
Magyar Takarékpénztárak központi jelzálog-
bankjára engedményezett kölcsönök állománya 
10,740.751 korona 85 fillér, a visszafizeté-
sek ezen kölcsöneinknél 1,094.918 korona 13 
fillért értek el. 

Az értékpapírokra adott előlegeknél lénye-
gesen erőeebb forgalmat értünk el, ez részben 
a hadikölcsünök jegyzésével kapcsolatos tevé-
kenységünkkel függ össze. 

Állományunk 5,304.108 korona 82 fillér. 
Saját értékpapirkészletünketl az elmúlt óv fo-

lyamán több mint 2,000.000 korona névértékű 
értékpapírral — nagyrészben IV.- iés V-ik ki-
bocsátású hadikölcsönkötvénnyel — növeltük. 

Értékpapirállományunk ezidő szerint 8,923.450 
korona névértékű elsőrendű befektetési érték-
papírokból áll és mai betétállományunknak is 
21%-át teszi ki. 

A mult év folyamán kibocsátásra került ne-
gyedik és ötödik hadikölcsön érdekében igen 
erős tevékenységet fejtettünk ki. 

A negyedik hadlkölcsönnél 889 tételben 
5,832.950 korona névértékű kötvény, az 5-ik 

hadikölcsönnél 1653 tételben 8,500.0Q0korona 
névértékű kötvényt jegyeztek. 

As eddig aláírásra bocsátott öt hadikökaönre 
összesen 29,163 850 korona (névértékű köt-
vényt gyűjtöttünk. 

A lefolyt év tiszta nyeresége 753.814 korona 
17 fillér. Az előző évi nyereséget nagyobb 
tevékenységünknek megfelelően meghaladj st 
bár az egész óv folyamán lényeglesen olcsóbb 
tételeket voltunk kénytelenek alkalmazni és a 
felgyülemlett tőkéket megfelelően gyümölcsöz-
tetni nem lehetett. 

III. összforgalmünk az elmült érben 
942,877.032 korona 90 fillér, mely összegben 
a pénztári forgalom 345,030.984 korona 19 
fillérrel szerepel. 
Takarékbetétforgalmunk az elmúlt 

évben 76,400.900 K 84 f 
TakarékbefétálloMányunk 1916. decem-

ber 31-én 42,506.581 K 65 f 
Forgalom a betétfolyószámlában , . 120,028.280 K 97 f 
mig az állomány 1916. dec. 31-én 17,709.055 K 62 f 
Az intézetünkre bizott idegen tőkék 

állománya 1916. december 31-én . 60,215.637 K 27 f 
Váltótárcánk állománya 1916. decem-

ber 31 ón 18,954.554 K 64 f 
Kamatozó jelzálogkölcsöneink állománya 

1916. december 31-ón . . . . 16,131.585 K 78 f 
emelkedés a mult évhez képest . 369.334 Ií 89 f 
Töriesztéses jelzálogkölcsöneink állo-

mánya 1916. december 31-ón . . 11,410.164 K 42 f 
apadás a mult évhez képest . . . 211.515 K 64 f 
Községi kölcsöneink állománya 1916. 

december 31-én 1,071.457 K 25 f 
az emelkedés a mult évhez képest 516.998 K 69 f 
Az intézetünkre engedményezett jel-

zálogkölcsönök állománya 1916. 
december 31-én 147.060 K — f 

A magyar takarékpénztárak központi 
jelzálogbankjára engedményezett jel-
zálogkölcsönök állománya 1916. 
december 31-én 10,740.751 K 85 f 

apadás a mult évhez képest . . 1,094.918 K 01 f 
Értékpapírokra adott előlegeknél a 

forgalom a mult évben . . . . 37,602.417 K 22 f 
mig az állomány ezen üzletágban . 5,304.108 K 82 f 

IV. Van szerencsénk tisztelettel jelenteni, hogy 
az 1916. évi tiszta nyereség 707.892 K 42 f 

Ehhez hozzáadva 1915. évről át-
hozott 45 921 K 75 f 

együtt 
áll a tisztelt Közgyűlés rendelke-
zésére, melynek felosztására vo-
natkozó javaslatunkat a felügyelő-
bizottság hozzájárulása mellett a 
következőkben tesszük meg: 

Ezen összegből levonandó 17°/g 
alapszabályszera javadalmazásokra 
az 1916. évi 707.892 K 42 f tiszta 
nyereség után számitva . . . . 

753.814 K 17 f 

120.341 K 71 f 
marad 683.472 K 46 f 

Ezen összegből indítványozunk 
Osztalékra 2000 drb részény után 

220 koronájával . 440.000 K — f 
Jótékony ós kultu-

rális célokat szol-
gáló adakozásokra 8.775 K — f 

Magyar nemzeti köz-
művelődési cé-
lokra . . . . 500 K — f 

Szegedi kereskedel-
mi főiskolai ala-
pítványa . . . 2000 K - f 

Hadi célokat szol • 
gáló segélyezé-
sekre . . . . 5.500 K — f 

Tiszti jutalmazásokra 41.235 K — f 
A rendes tartalék-

alapnak 2,870.000 
koronára való ki-
egészítésére . . 12.379 K 73 f 

A külön tartalék-
alapra . . . . 43.732 K - t 

A nyugdijalap rend-
kívüli javadalma-
zására . . . . 15.000 K - f 569.121 K 73 f 

a fennmaradó 64.350 K 73 f 
padig az 1917. évi nyereség- és veszteség-számlára 
vitessék át. 

Eaen javaslatunk elfogadásával íéeavéayeink 

21-ik ezámü szelvénye folyó évi március 19-től 
kezdve intézetünk pénztáránál, a Magyar ál-
talános hitelbanknál Budapesten, a Wiener Bank 
verein-nél Bécsben és annak fiókjánál Buda-
pesten a rendes pénztári órák alatt költség-
mentesen fog beváltatni. 

V. Tartalékalapjaink és nyugdijalapunk ezen 
javadalmazásokbal 106.506 korona 34 illérrei 
emelkednek. 
Rendes tartalékalapunk . . . . 37.155 K 96 f-rel 

dotálva 2.870.000 koronával fog 
szerepelni. 

Külön tartalékalapunk, mely az 
értékpapir számlán előálló külön-
bözetek kiegyenlítésére szolgál . 43.732 K — 
hozzáadásával 220.000 koronára 
emelkedik. 

Nyugdijalapunk pedig 25 618 K 38 f-rel 
javadalmazva, 597.462 korona 93 
fillérrel fog szerepelni mérlegünk-
ben. 

VI. Jelentjük,, hogy a szegedi Has- és Vásár-
pénztár R.-T. az elmúlt évben is igen jó ered-
ménnyel működött. 

VII. Jelentjük, hogy Szegedi szabad királyi 
város közönségének a velünk szoros összeköt-
tetésben álló Magyar Takarékpénztárak köz-
ponti jelzálogbankjával együttesen 20,000.000 
korona jelzálogkölcsönre tettünk ajánlatot 50 
évre 5.43 annuitás és 92.40 árfolyamon. 

A Város törvényhatósága k)ölc»önajánlatun-
kat elfogadta, hisszük, hogy ezen a város közön-
ségére nézve! igen előnyös ajánlatunk kormány-
hatósági jóváhagyást fog nyerni és ezen év-
ben abból 12,000.000 korona kölcsönt folyó-
síthatunk; 

VIII. Meg kell emlékeznünk, mint a mult 
pénzügyi év egyik eseményéről a Pénzinté-
zeti Központ megalakulásáról. 

A Pénzintézeti Központ az oriszág pénzinté-
zetei nagyrészének' közreműködésével jött létre 
és működését megkezdette. 

Bizonyára az ország hfteleletének megerősíté-
sére fog szolgálni ée a hozzá fűzött remények-
nek minden tekintetben meg fog felelni. Inté-
zetünk saját tfkéinek arányában 96.000 K 
névértékű üzletrészt vett át. 

A Pénzintézeti Központ igazgatóságában 
vezérigazgatónkkal vagyank képviselve. 

IX. Méltóztatnak .tudomással bírni, arról az 
akcióról, mely Szegeden egy kereskedelmi fő-
iskola létesítésére megindult. 

Szeged város társadalma az ügy fontosságát 
átérző áldozatkészséggel eddig mintegy 350.000 
korona alapítványt tett, hogy a főiskola meg-
teremtésének alapját megvesse. 

A város közönsége 40.000 korona évi hozzá-
járulással minden irányban lehetővé tette egy, 
a mai kor igényeinek és hazánkban közszük-
ségletet képező modem, a legmagasabb fel-
adatok megoldására hivatott kereskedelmi fő-
iskola létesítését. 

Hisszük, hogy ezen az anyagi szükséglete-
ket, nagyrészben biztosító áldozatkészség kellő 
méltánylást fog kiváltani a magas kormánynál, 
az eszme megértő támogatásban fog részesülni, 
és a főiskola mielőbb létesitettni fog. 

Ezen kereskedelmi főiskola alapításához 
20.000 kor. alapitvány létesítésével kívántunk 
hozzájárulni és kérjük, hogy ezt jóváhagyó 
lag tudomásul venni szíveskedjenek. 

X. Jelentjük a tisztelt Közgyűlésnek, hogy 
a Haditermény részvénytársaság szegedi és 
csanádvármegyei kirendeltségének a yezetését 
a mult évben átvettük. 

E reánk nézve megtisztelő megbízatás .elvál-
lalásánál nem üzleti szempontok vezettek, ha-
nem a köz érdekeinek véltünk szolgálatot 
tenni. 

XI. Alkalmazottaink közül 28 an teljesítenek 
katonai szolgálatot. 

fájó emlékezéssel teszünk jelentést a tisztelt 
közgyűlésnek arról, hogy két derék fiatal tiszt 
viselőnk, Lendvay Gyula egyéves önkéntes és 
Klein József egyéves önkéntes a haza leg 
•zentebb ügyének védelmében hősi halált hal-


