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tak. Teljesen ótórezzük a harctéren küzdő 
fiaink áldozatkészségének nagyságát, és kérjük 
a tisztelt közgyűlést, hogy az elesettek halála 
felett mai jegyzőkönyvünkben adjunk kifeje-
zést őszinte részvétünknek és dicsőséges em-
lélüket ez ütőn ia örökítsük meg. 

XII. Tisztelt Közgyűlés! 
lüáír évek előtt volt szerencsénk évi jelen-

tésünkben 'utalni arra, hogy intézetünk hatal-
mas, erős fejlődése főleg azonban betéteink-
nek növekedése múlhatatlanná teszi alaptőkénk 
felemelését. 

A háborút megelőző években a súlyos pénz-
viszonyok akadályoztak meg ennek keresztül-
vitelében Üzletvezetésünkben, mindig főfel-
adatunkat képezte, hogy saját tőkéinktől füg-
getlenül megőrizzük legmesszebbmenő mobili-
tásunkat és liogy ezt sikerült is fentartanunk, 
annak jelét adhattuk ugy a gyakrabban je-
lentkezett, felette pénzszük viszonyok között, 
mint a háború első idejében beállott nehéz 
körülmények között is. 

A tisztelt Közgyűlés előtt fekvő mérlegünk 
azonban a legjobban dokumentálja, hogy az 
alaptőke felemelését immár végre kell hajta-
nunk. 

.Nemcsak egészséges összhangot kell terem-
tenünk, saját tőkéink és a reánk bízott 
és felette erősen megnövtekedett idegen tőkék, 
másrészt kihelyezett tőkéink között, hanem a 
további fejlődésnek is meg kell vetnünk egész-
séges alapját. 

A részünkről most indítványozott tőkeeme-
léssel ez utóbbi feladatunkat nem oldjuk meg 
még teljesen, ezidőszerint azonban jól meg-
gondoltan, a viszonyok helyes megítélése alap-
ján a fokozatos fejlesztést kell ajánlanunk. 

Hisszük, hogy a viszonyok consolidálásával 
rövidesen abban a helyzetben leszünk, hogy 
eziránti kötelességünket teljesíthetjük. 

Van szerencsénk ennélfogva a tőkeemelésre 
vonatkozó javaslatunkat a következőkben elő-
terjeszteni: 

Intézetünk alaptőkéje ezidőszerint 3,000.000 
korona 2000 drb 1500 koronás névértékű rész-
vényből áll. 

Javasoljuk, hogy a tisztelt Közgyűlés hatá-
rozza el az alaptőkének 1000 drb egyenként 
1500 korona névértékű 'uj részvénynek kibo-
csátása által: 

4,500.000 korbnára való felemelését. 
Ezen 1000 drb u j részvényt 3600 korona 

árban, indítványozzuk elővételi jogon tisztolt 
részvényeseinknek felajánlani. 

Részvényeseink tehát minden két régi rész-
vény után 1 uj részvényre gyakorolhatjiák az 
elővételi jogot 3600 korona árban, melyből 
1500 korona az alaptőkéhez, 2100 korona pe-
dig a tartalékalapokhoz fog csatoltatni. 

Az esetleg nem gyakorolt elővételi jogok 
után fenmaradoi uj részvényeket is tisztelt rész-
vényeseinknek ajánljuk fel elsőbbségi .jogon 
4800 korona kibocsátási árban, amire vonat-
kozó igényüket, kérjük az elővételi jog gya-
korlása alkalmával külön bejelenteni. Ezeket 
a fenmaradt ;ui részvényeket a jelentkezett 
részvényesek között egyenkint fogjuk kisor-
solni. A 4800 koronából 1500 korona az 
alaptőkéhez 3300 korona pedig a tartalékala-
pokhoz fog csatoltatni. 

Ezen müvelet végrehajtása lután alaptőkénk 
4,500.000 koronából fog állani 

Rendes tartalékalapunkat, a mely az ezévi 
hozzáirás után 2,870.000 koronára emelkedik, 
1,630.000 korona hozzáadásával 4,500.000 ko-
ronára emeljük fel. 

Rendes tartalékalapunk ezzel eléri alap-
tőkénk nagyságát és indítványozzuk, hogy 
50.000 boronát fordítsunk nyugdijalapunk erő-
sítésére, a .befizetésekből pedig még fenmaradó 
420.000 koronát levonva a tőkeemeléssel járó 
költségeket és illetékeket egy újonnan nyi-
tandó rendkívüli tartalékalap javára irjuk. 

Ezeknek keresztülvitele után saját tőkéink 
a következően alakulnak: 

K 4,500.000— alaptőke, 
K 4,500.000 — rendes tartalékalap, 
K 420.000 — rendkívüli tartalékalap, 
K 220.000 — külön tartalékalap, 
K 647.462'93 nyugdíjalap, összesen : 
K 10,287.46293. 

Feltéve, hogy az általános gazdasági viszo-
nyokban változás nem áll be & figyelembe 
véve azon terhelő körülményt, mely a pénz-
intézetekre nézve az 'uj adókkal főleg az ér-
tékpapírok adómentességének megszűnésével 
fog bekövetkezni idei mérlegünk alapján 
joggal remélhetjük, hogy az eddigi osztalékot 
a jövőben is fentarthatjuk. 

Hisszük, hogy tartalékalapjainkat az alap-
szabályszerfi javadalmazásokon felül a jövő-
ben is az eddigi mérvben fogjuk erősíthetni. 

Ezeknek erősítése elsősorban szolgálja Tisz-
telt Részvényeseink érdekeit. 

Növeli a részvény belértékét, és biztosítja 
a részvény árfolyamának állandóságát és emel-
kedését. 

Ezek előreboesájtása 'után javasoljuk, hogy 
mondja a ki a tisztelt Közgyűlés: 

I. Hogy a társasági részvénytőkét a régiekkel 
teljesen egyenjogü, egyenként 1500 korona név-
értékű, névre szóló teljesen befizetett 1000 db 
uj részvény kibocsájtása által: 4,500.000 kor., 
Négymillió ötszázezer koronára emeli fel. 

A 2001—3000-ig folyószámmal ellátandó ü j 
részvények 1917. január 1-től kezdve részesül-
nek osztalékban. 
• n. Ezen uj kibocsájtásu részvényekre az 

elővételi jog a részvényeseknek oly módon bizto-
síttatik, hogy minden két régi részvény egy 
ü j részvény átvételére jogosít. 

A kibocsiájtási ár( részvényenként 3600 ko-
ronában állapittatik meg. Az 1000 drb uj 
részvényre befizetendő 3,600.000 koronából, 

1,500.000 K az alaptőkére, 
1,630.000 K a rendes tartalékalapra, 

420.000 K az újonnan nyitandó rend-
kívüli tartalékalapra 

50.000 K a nyugdíjalapra fordítandó, 

3,600.000 korona összesen. 
A részvénykibocsájtással járó költségek és 

illetékek a rendkívüli tartalékalapra rendelt 
összegből fedeztetnek. 

III. Amennyiben az elővételi jog alapján az 
összes részvények át nem vétetnek, az igazgató-
ság felhatalmaztatik, hogy az elővételi jog 
tényleges gyakorlása Után fenmaradó rész-
vényeket 4800 korona árban 15 napi határ-
idő kitűzése mellett, a régi részvényesek-
nek tartsa fenn. Amennyiben több igény 
jelentetnék be, mint a mennyi részvény 
még rendelkezésre áll, abban az esetben a fen-
maradt uj részvényeket a jelentkezett részvé-
nyesek között, egyenkint fogjuk kisorsolni. 

A 4800 korona árban értékesítendő ezen uj 
Részvényekből a 3600 koronán felüli összeg 
a külön tartalékalaphoz csatolandó. 

IV. Az elővételi jog igénybevétele 1917. már-
cius 26-tól 1917. április 30-ig a régi részvé-
nyek bemutatása, és lebélyegzése mellett je-
lentendő be. 

UgyanakkoT részvényenkét 1800 korona, to-
vábbi 1800 korona 1917. május 31ig, minden 
részlet 1917. január 1-től a befizetés napjáig 
számítandó 51 százalékos kamattal, fizetendő be. 

A kibocsájtásí ár esedékes kamataival egy-
szerre is befizethető. 

A bejelentett igény alapján átveendő ujj rész-
vényekre 2400 korona 1917. május 15-ig, 
2400 korona 1917. május 31-ig fizetendő be 
'ugyancsak 1917.' január 1-től járó 5 százalékos 
kamattal. 

Az a részvényes, aki elővételi jogát a fent 
kitüntetett időben be nem jelenti, vagy a rész-
letfizetéseket a fent megállapított határidők-
ben nem teljesiti és az utóbbit ajánlott levélben 
hozzá intézett felhívásra 14 nap alatt sem pó-
tolja, a részvények átvételéhez, valamint az 
esetleg már teljesített befizetésekhez való jogát 
is elveszti és az igazgatóság feljogosittatik, 
ezeket a 3 ik pont szerint értékesíteni, az el-
vesztetteknek nyilvánitott befizetéseket, pedig 
a tartalékalapokhoz csatolni. 

A fizetések elmulasztása miatt visszamaradt 
részvényeket az igazgatóság lesz jogositva leg-
jobb belátása szerint, de nem 4800 koronán 
alul értékesíteni. 

V. Az uj részvények arra valói tekintet 
nélkül, hogy a régi részvények kinek a nevére 
szólnak, a bemutató által kívánt névre állít-
tatnak ki. 

A befizetések ideiglenes elismervényekről 
szolgáló jogosítványokra történnek, melyek a 

kibocsájtásí ár teljes befizetése után végleges 
részvényekkel cseréltetnek ki. 

A részvények első kiállításáért a részvénye-
sek dijat és illetéket nem fizetnek, ellen-
ben későbbi átírásokért az alapszabályok 16. 
§-ában előirt járulék fizetendő. 

XIII. A részvénytőbe fölemelése következtében 
az alapszabályok többpontjának módosítása válik 
szükségessé, melyeket napirendünk külön pont-
ja alatt van szerencsénk előterjeszteni. 

XIV. Mindezek után kérjük, hogy jelentésün-
ket tudomásul venni; ennek alapján a mérleget 
megállapítani és javaslataink elfogadása mel-
lett ugy az igazgatóságnak, mint a felügyelő-
bizottságnak a szabályszerű felmentést megadni 
szíveskedjenek. 

Szeged, 1917. március 4. 
Az igazgatóság nevében r 

^ Gál Kálmán, 
elnök. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Váruay L. 
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11 sk o 1 a ti e g e d ü k b eh, valamint az ösz-

szes hangszerekben és alkatrészekben 

ü a h ó s S á n d o r ' T I T o I T 
iskoia-utca 8. — Szolid árak. 

M a v a s J e n ő s s é első szegedi tanerő, 
irodai és kereskedelmi alkalmazottak el-
helyező intézete. Szegeden Zrinyi-u. 10. 
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( i r a s á g o k i ö ! levetett ruhát, 
cipőt, csizmát, és fehér-
neműt, legmagasabb áron. 

G R O S Z M A N N G Y U L A , 
Szeged, Róka-utca 6. Telefon 1 4 - 1 8 . 
Telefonhívásra azonnal jövök. — 
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Szeged, Fekelesas- és Kigyó-u sarok. 
Az alföld legnagyobb kárpitos áiuháza. 

Dus választék, szolid árak. 

M \ M M o s i m is m m \ M M l m l 
Telefon: 1576. 

Ma l i n ü í i i i s i i n ! 
A Szegedi Gyógyszerész Testület tudatja 
a t. közönséggel, hogy ma, v a s á r n a p 
délután a következő gyógyszertárak 
vannak nyitva és egész héten minden 
éjjí'S Is," csak ezek a gyógyszertárak 

szolgáltatnak ki gyógysze;eket: 
B o r b á s Gyula, Újszeged. 
Franki Anitái, felsőváros, Szt. György-tér. 
Frankó Andor, Kálvária-utca 17. 
Gerle Jenő, Klauzál-tér. 
Leinzinger Gyula , Széchenyi-tér, Szeged-

Csongrádi palota, 
fóeák Gyula, Rókusi gyógyszertár. 
Szélkessy Ferenc , Boldogasszony sugár-

ut 31. 
Temesvár i Józse?, Petőfi Sándor s.-ut41. 

A többi gyógyszertár ma délután zárva 
van és ezek egész héten éjjel sem tar-

tanak szolgálatot. I, 


