
A asen »lőferjM»W»ttl 
jí&uhrak » í im*\t Közgyűlés elé, hogy a aislt 
ovi 20 korona osztalékkal szemben, 24 ko-
rona osztalék kifizetését szíveskedjék elhatá-
rozni. ' 

A mai közgyűlés alkalmával az igazgatóság 
megbízatása lejár, a midőn most három 
éven át viselt tisztünket a tisztelt Közgyűlés 
rendelkezésére _ bocsátják, őszints köszönetün-
ket fejezzük ki az eddigi nagybecsű bizalom-
ért és kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy a 
Hapirend folyamán egy elnököt, egy alelnököt 
és 6 igazgatósági tagot választani méltóztassék. 

(Végül arra kérjük a tisztelt Közgyűlést, 
hogy Úgy a felügyelő-bizottság részére, mint 
részünkre a szokásos felment vényt megadni 
szíveskedjék. t 

Tisztelt Közgyűlés! A lényegesen megvál-
tozott értékviszonyok, azonkívül a reánk bi-
gott idegen tőkék nagymérvű emelkedése^ .va-
lamint a pénzpiac helyzete indokolttá teszik 
saját tőkéinknek az emelését. Kérjük tehát a 
tisztelt Közgyűlést, hogy a tőkeemelést alábbi 
indítványunk elfogadásával elhatározni szíves-
kedjék. 

1. a részvénytőke 5000 drb. 200 korona 
n. 4. 400, koronáival befizetendő uj részvény 
által az alaptőkét 2,000.000 koronáról, 3 mil-
lió koronára emeli és ezen határozat végre-
hajtását a következő módozat szerint állapítja 

2. a részvényeseket 2 régi részvény után 
1 iuj részvényre elővételi jog illeti meg. Az 
elővételi jog intézetünknél (Szegeden, valamint 
fiókjainknál. Baján, Nagykikmüán; Paneseyan 
ős a Magyar, Általános Hitelbanknál Budapesten 
1918. máreüas hé M-iól 1918. .április hé ,10-ig 
érvényesíthető. t 

$. az elővételi jog alapján átveendő h j rész-
vényekre 200 korona az alaptőkére, jő korona 
kiasstári bélyeg és kiállítási illeték címén 1918. 
apuim no xu-ig; rész vény eükent zou korona a 

, tartalékalap részére 1918. májas hó 10-ig lesz 
beitaetendo, 400 korona jután 1918. jannar hó 
1-tőí a befizetés napjáig 5°/o kamat fizetendő. A 
teljes befizetés egy. összegben is teljesíthető. 

Baen alkalommal kérjük a tisztelt Közgyű-
lést, hogy. a tartalékalapra befizetendő ész-
szegből téríttessék meg a nyugdíjalapnak jéO 
ezer korona. 

A teljesített befizetésekről a részvényes ide-
iglenes .elismervenyt kap, melynek bevonása 
ellenében az év foiy.aman fogjuk az uj részvé-
ny eset kiszolgálhatni. 

,4. azon részvényes, aki a 2, pontban emiitett 
elővételi jogot be nem jeienti, .a jogot eh 
veszíti, azon részvényes, aki a 8. pontoan meg-
állapított befizetéseket az ott Kitüntetett pa-
mruiökben nem teljesíti, az elővetea jogon fe-
lül elveszíti a nemien mar. teljesnett befize-
tést le, ( i 

». az [uj részvények birtokosai 1918. január 
hó ,1-tol Kezdve na ,ualetaj»eumanyoen, a regi 
résavények nirtmcosavai egyenlosn veszueK 
reszt. _t 

Üzen tőkeemelés folytán az alapszabályok 2, 
pti, <o9, g-ai moüosttaudüK. i 

8»eg6d, ,1918. iebraar hé,. 
Az fyazyatósay, 

ü j iHsíViií)}ía,*»_• „ ú cgj^ucis. üzeme-
den ouu.uüo utorena atapxuKeveu o-zempari e» 

uvu>zvsíty tarsasag-eeg alatt, 
szem, ikok-oz, tuzixa, moez es otuuent nagyoán 
\ <:uo tíiax u&ibttsaxa i e«>zv«ny tausasag; aiakurx. 
A részvenytársásag \ esetesei "a ozegeüi aeres-
Ketiovnag rokonszenves es xiagyteaietsegú -tag-
ja* ticrtiveiyer iMjtusa szónnagyKerfcsüetió vat-
tai ta, A rebzvonytar--.u. gnUK Jhuuapeáten i s 

tesz teiepe. 
"ÍCz&ue. Budapestiül telcíóüalja tudósí-

tónk: Lanyha megnyitás után erősen meg-
szilárciujt az iranyzat és helyi, Valamint 
bécsi vételekre az arnivó tetemesen, javult. 
Magyar Hitel 1250—7U, üsztrák Hitel 819— 
50, Agrár Bank 925—30, Fabank 764—70, 
Halai Bank 4893—99, jelzálog 514^15, Le-
számitoló 684—90, Magyar Bank 832—37, 

Általános Kőszén 1910-35. Beocsini 1000—-
20, Sehlick 995-1005. Urikány 730—40, 
Cement 316—24, Viktória 1275—85, Rima-
murányi 955—<63, Lipt&k 238-42. Közúti 
728—39, Államvasút 886—90, Adria 1515— 
25, Atlantika 1215—10, Levante 905—15, 
Cukor 3485—95, Olaj 790-S00, Danica 884 
—78, Flóra 1115—25. 

papi ikae adó bizomáaj'osok. Paprika-
eladó bizományosságért mintegy 200 kérvény 
érkezett a Haüiterményhez; amely a M. K. 
L. értesülése szerint a iolyaniodók közül Száz-
húszat már el is utasított, részint azért* mert 
az 'illetőknek más ÍÖüzletük van és csak mel-
lesleg foglalkoznak paprikával, részint azért, 
mert nem törvén yszéküeg bejegyzett cégek, 
negyvenkét eég, köztük természetesen több. 
szegedi, már meg is kapta a paprikaeladó br-
zomáuyosságot. A paprika elosztására alakúit 
véleményező-bizottság egy hónapra 400 mé-
tet.mázsában állapitotta meg azt a mennyisé-
git, amelyet a belfogy aszlá* részére' az eladó 
bizományosok utján forgalomba hoznak. A* 
ipari munkások, fogyasztási szővetkezétek és 
elh'uá-4 csoportok részére íentaríptt mennyi-, 
régeket az Országos Közélelmezési Hivatal 
utalja ki. 

A lusici'oíi arai. Fűszerekben alig- , van 
áruforgalom. Bors MO—fixit), szegfűbors ód— 
tú, szegfűszeg öa, fahéj ti), vanília bt;d—tíÚÖ, 
hollandi 'kömény 7ö, tea bo- -Vő, tevanteii niúv 
gyoró 23-ÚB,' esoKotáüé fő—&o, . mazsola za— 
29 koronáéit keit nagyban. 

a uéuéier-ísks ihoii.rgy.ar katonai íei-
ügyémt aid vűio U'iiiy«í6«v. tseilinyül jelen-
tik: A Üaimier-féle motorgyár katonai fel-
ügyelet aia való helyezése oríasí xeitunest 
kertett. A hir villamcsapasként terjedt ei a 
tozsueii és a paink varosagos fekete napot 
idézett eio. . A Daimier-uzem vezetősége 
évek. óta eltitkolta a nyereseget a részvé-
nyesek eiüít, .akik . mar porrel lenyegetodz-
tek. A részvénytársaság végül is alaptőké-
jét 8 millió koronáról 32 millió koronara. 
emelte fel és a részvényekét pari ártoíya 
mon bocsátotta a részvényesek rendelkezé-
sere. Minthogy a 100 koronás névértékű 
részvények napi arfolyama 1350 korona, 

•igy a részvényesték a reszvénytóke bar-
muicszoronát.kapták ajándékba. A nyereség 
eltitkolásoknál több szabálytalanság történt 
és a hadvezetőség rendelkezésére lieiyez-
ték a gyárat katonai felügyelet alá. 

ARANYATVESZEK" 
5 - 6 - 8 k o r o n á i g g r a n i m o n k i n t . 

Bnlliáns ékszerekért is magas átakai fizetek; 

f í ^ r g - i f i l h ó r ó s é s ékfizerész» 
i a Korzó-kavéház mellett. 

Nincs többé togfájása annak, ki a 

Flóra szájvizet 
ápoló készitmény. Egy üveg ára 2 K 5U fillér. 

Haphufó BRGCSÜ9 HfeRakV snógiisíEúáPáún ú̂iíienyl-tér 12.sz. 

Hadikötcsönőkefi 
és egyéb értékpapírokat 
kulansan vesz, elad és 

megelőlegez a 

SZE6ED5 HITELBANK R.-T. 
Kölcsey utca 11 . s z ó m . 

(Szegad, 1918. máröiUB 12.. 

J{égi világból. 
* 

— Szegedi iőrién etek, — 
Irta: Cserzi/ Jtfihály. 

BTHAVIMHAL. 
Ag alföldi nyi rfás, árvalányhajas sivóhft-

mokon történt . . . De nem ám mostanában 
uramöcsém, hanem régen, fene régen . . . iAk-
kor még az'osztrák is megfért a pnndrájában, 
nem okvetet 1 enkedett, hogy kiporolja fenekét 
a magyar . . . Volt egy füstös nyakú vezér-
bikánk . . . De olyan, amilyent, csak el tud 
képzelni. A nyaka olyan volt, mint hajdanái-
ban az én derekam. Aztán meg, mint a valósá-
gos acél . . . Erős! . . . Csoda erős. És iz-
mos . . . Szinte gyöngeséget érzett a« ember 
az inaiban, mikor nézte. A harmadfélszáz kö-
körosínyes sárga homokon olyan volt, mint 
egy hatalmas (király a birodalmában. Hozzá 
még vad is, de .vad ám, az árgyélusát! , . . El-
képzelheti! . . . Örökken kint a szabadban, a 
jó levegőn, a kövér gyepen . . . Csak azt tűrte 
meg, amihez szokva volt. Mikor ugy végig 
gurult velem a gyökéroldalas, sárga stájorko-
6-5, mi tagadás, nem szégyellem öcsém kimon-
dani, golyós puskát hordtam a térdem kö-
zött . . . iMér' semmi sem bizonyos az ilyen 
szilaj, vad jószágnál . . . Egyet .gondol, jön, 
mint a förgeteg, azután csak az Isten legyen 
irgalmas az emberhez . . . Egyszer egy kék-
gatyás legényt szerződtettem a bika mellé. 
Akkora volt az egész ember, mint egy.tizenöt 
esztendős gyerek. Nohát valamivel több volt 
tizenöt évesnél; tul volt a katonasorou, csak 
olyan lenyalt ábrázata volt a fickónak. 

Azt mondom neki: 
— Hát öcskös félsz-e a bikától? 
A földre nézett, ugy felelt: 
— Egytől nem ijedek meg. 
— Mi a patvar . . . No ez szép szó fiam 

. . . Há t hogy hívnak? 
— Sáfár Lacinak. 
— Hol szolgáltál? 
—- Bngacinonostoron. 
— Vau-e ott'valamire való bika? 
—i Olyan, hogy nagy darab földön nincs 

párja. 
—i No jó — mondtam aztán neki, — hát 

ha nem félsz, gyere, kivezetlek a cserény mel-
lé. Aztán legyen rá gondod . . . 

— Öcsém uram — folytatta az öreg, hagy 
nyugalommal ütögetvén a tenyeréhez a pipa 
száját, — kiment a gyerek. A Karikást a nya 
kába akasztotta és egyszeribe bikaviador lett 
beróie. A rezaugyaraí neki, olyat még nem. lat? 
tain . . . Miikor közeli ce ért, ráordított . . . 
Mély, erős hangja von, mintha a felhőkből jött 
volna az égzengés. Jgteoe .üoobanott egy hatal-
masat os. a szilaj bika, barátom, főjét nányta 
ugyan, de rohanás mnküi áil-t előtte . . . No 
füstös, gondoltam, emberedre akautál, ugy né-
zem . . . Aztán ott hagytam őket, Még nézni 
se volt jó . . . Egy hét múlva hallom, hogy a 
Laci gyerek kiibgo.tt a füstösön. A bika, két 
szarva kozé szíjjal meg lánccal széles d'eszka-
daranot erősített, ami elvette előle a kilátást* 
ugy, hogy a járó-kelőket nem láthatta meg. 
Kellett xs, mei't már nem lehetett vele bírni. 
Megzavart mindenkit. Ha meg hozzá közelí-
tett valaki, no azt az öreg Herkó Páter men-
tette meg a csúfságtól. Jttárohant, megtaposta, 
a ievegóbe hányta . . . Volt olyan is — tette 
hdZzá lassabban az öreg — akinek egy csa 
pasra kivágta a hetit. De hát abba az időbe ki 
kereste az eféiét. „Minek ment oda, ő kereste 
magának a bajt. 

Köhécsel egyet, kettőt az öreg András 
gazda, azután liogy sitve befújja füsttel a tá-
gas verandát, azt kérdezi: 

— Miit gondol öcsénif mi történt a biká* 
vál j 

— Mi történt? . . , 


