Szeged, 1918. március 17.
hogy a megállapított határidőkben —• amenynyibén a tényleges katonai szolgálatban való
meghagyásukat önként, maguk nem kérik —
-á 49—61 éves népfölkelő tiszteket is szabadságolni kell.
— A közigazgatási bizottság nem engedi
világíttatni az ősieteket. A közigazgatás! bizottság szombati ülésén Taschler Endre főjegyző ismertette a szegedi kereskedők fölebbezesét, amelyet a főkapitánynak az ellen a határozata ellen adtak be, hogy nem engedi meg
üzleteknek esti öt órától hat óráig való világítását. A bizottság a főkapitány elutasité
határozatához egyhangúlag hozzájárult.
— A nyári idészemitás mtatt nem változik a menetrend. A mátcius 31-érői április
'hii l-re hajló éjjel a Móv. összes vonalainál
a nyári időszámítás lép életbe. Ezért a vasúti
-érákat április 1-én reggel két órakor egy órával előre, azaz hárem órára igazítják. A mtwetrendek a nyári időszámítás 'bevezetésével
nem változnak.
~ A szegedi kereskedők egyesülete vasárnap, 17-én délután 3 óraikor az egyesület
hivatalos helyiségében választmányi ülést
"(art.
— Meghivő. A Magyar Mé nök- és ÉpitészEgylet Szegedi Osztálya március hó 17-én,
vasárnap délelőtt 11 órakor saját helyiségében. (tVörösmarty-ntca 6-) rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy: Az anyaegylet alelnök választása. Szeged, 1918. március havában. Reők
Iván elnök. Herusch Arthur titkár.
— Népies előadások. A Szegedi Szabadi-iktatási Egyesület március 17-én, vasárnap
délután 4 órai kezdettel előadást tart a városa
háza közgyűlési termében, tíz alkalommal dr.
Wrdtner József taaitőképzoi tanár: Az élei
problémája eianmel, Kolthay Alajos liódmezövá-árhelyi áll. pojg. iskoai igazgató pedig: (A
társadalmi erkölcs kialakulása cimmel tort
ólőadáöt. Az előadás pontosan 4 órakor kezdődik. Belépődia nincs.
— Emlékezés március 13-ről. A szegedi
állami főgimnázium ifjúsága, hazafias ünneprég keretében emlékezett meg március 15-én a
szabadságharc nagy napjairól. Az ünnepélyt
az ifjúsági énekkar nyitotta meg a Himnusz
eléheklérével. Erdei Dezső Petőfi „Talpra magyar" eindti vSrsét szavalta el. Molnár Sándoi
•és Cpcrzy István Ábrányi—Horváth JM1 a haza" melodrámáját adták elő nagy tetszés mellett, inig Domonkos Ferenc szárnyaló beszéd%en méltatta a nagy nap emlékét, Wilhelm
Péter szavalata után az énekkar a Szózattal
-fejezte be a szép ünnepélyt
— Nők napja-ünnepély. A szegedi szervew t t munkásnők március 17-én, vasárnap délután 3 órakor a Korzó-mozi nyári helyiségébe*
nők napja .ünnepélyt tartanak a kővetkező
műsorral: 1, Megnyitó. Szegedi Általános
Miunkás Daloskör. & íMiuikás-marseMleise.
í r t a Gáspár Imre. Szavalja Hegedűs Ilonka.
3. Most csend legyen. Várnai Zsenitől. Szavaira Kovács Ilonka. 4. Ünnepi beszéd. T a r t j a a
küldött Budapestről. 5. Az én fiam. I r t a Rosenfeld Mórié. Szavalja Tóth Imre. 6. Maanzer.
Irta Rpéenféld Móric. Szavalja ördög Mariska. 7. A nők. Irta Gyagyovszki Emil. Szavalja Hegedűs Mariska. 8. Rabszolgák, Kiss Károlytól. Szavalja Beloezerkov&zki Lili. 9. Sza.valat iBodlertől. Szavalja Tóth László. 1(>.
"Valahol. Irta Nagy Teréz. Szavalja Kéry J u liska. 11. Mhmkásleány dala. Szavalja Geletta
•Manci. 12. Az igazság felé. Irta Csizmadia
Sándor. Szavalja Pestal-its 1-tváa. 13."Szegedi
Általános Munkás Daloskör.
— A Schwarzmann-kvintett ma estére tervezett hangversenye technikai akadályok
miatt elmarad. A kvintett 17-től kezdve a
Kassban hangversenyez. Az élőre megváltott
jegyek árait Várm-y L. könyvkereskedése
visszafizeti.
— Emlékeztető. A református egyházközség
közli: A szegedi anyaegyház gondozása alatt
.álló kisteleki reformátusok
egybáztürsadaL

dmimagmrcxhaaáíg

Csongridf

9

TAKARÉK

é s e g y é b helyt vállalatok részvényeit

vásárol, e i a i és megetőtegec
M i \ y
I•
•

R- MIKSA bank* é s v á l t ó ű ? l a t « l
Széchenyi-tér, a városházával szembea. 8

ssk^s®§8hss
mi összejövetele vasárnap délután 3 órakor
lesz. Az egyformán hazafias és egyházi őszszejövetelre kimegy ós azon felolvas Somlyódy István,- a szegedi egyházközség gondnoka
is, ezenkívül szavalatok, zene- és énekszámok
teszik gazdaggá a műsort. Ez ünnepélyes ös*
szejövetelen mindenkit szives szeretettel lótnak.
— Baleset. A readírségi sajtéiroda jelenti:
A közúti vaspálya egyik mozdonya, amely a
Kossuth Lajos-sugáruton teherkocsit vontatott, elütötte Ráéai Lajos nyolc esztendős iskolásfiút, akinek a kerekek a jobb lábát roncsolták össze. A szerencsétlenül járt kisfiút a
mentők a városi közkórházba szállították. A
rendőrség megindította a nyomozást annak
kiderítésére, terhel-e valakit a szerencsétlenségért felelősrég.
— Urológus, bőrgyógyász és kozmetikai
szakorvos, bőr é s hajápolás á r , Saudek J.
Rendel mest Széchényi-tér
II. era. é. u.
Vg2—4 és 6—7 órakor.
— Tavaszi Újdonságok $ Kész női* é s
íeányfelöitőfc, blúzok, aljak, alsók, selyem
trikó k a b á t o k é s blúzok. Mérték szerint
készülnek elsőrendű kivitelben felöltők, kosztümök, aljak stb. mérsékelt áron! REMÉNYINÉ
divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyitér 2. (Főposta mellett.)
— KarbfdfSmpa, kefókpárgumml, finom
szelepgumml, National ragasztó, szerelékek
és alkatrészek nagy
tömegben
kaphatók
Szánté Sándor gépraktárában, Kiss B. palota, íöss-uíca,
— Ékszereit Javíttassa és alakittassa a
„Royal"-kávéházzaI szemben levő „Temesvári" aranyművesnél.
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Péntektől—vasárnapig
március 15-től 17-ig

Susanne Grandaís
a legjobb és legszebb moziszinésznő
uj filmje

egy szerelem története 5 „felvonásban.

A szezon eseménye.
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Előadások d. [u. 5. 7, és 9 órakór. Számozott
Jegyek előre válthatók d. u. 3 órától, vasárnap
d. u. fél 2-től,
Ha őszül a haja használja a

mely 3 nap

alatt vissza
ssza
Flóra hajvizet, adja
a hajhai-

ereáeti sziljét. Kis üveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 7 K.
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Tisza Lajos-körut 3 7 .
(Kel palota.) Brauswetter cégtől 8 évi munkálkodásom után kilépve, órás üzletet nyitottam, Elvállalok mindennemű órajavitást.
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Szegni S s M f r á d i T a k e r é k p ü z t á r
jelentése az 1917 tk izletévril.

Tisatelt Közgyűlés!
Intézetünk hetvenharmadik évi jelentését ée.
•aael kapcsolatosan az 1917-ik üzleté* afirezámadtáísaifc a következőkben van szerencséik
«lőterjeszteni.
A lefolyt sjv is teljesen a világbjábbata jegfaéhen telt el, mely méreteiben ellenségeink szaporodásával még növekedett.
Harctéri helyzetünk dacána az ellenünk felvonultatott ujabb erőknek, hadseregeink és a
Szövetséges hadseregek bámulatra méltó békessége és erőkifejtése következtében ige*
kedvező és bizton reméljük, hogy ea a s á kitortás igaz ügyünk teljes győzelmét
fogja mielőbb meghozni. A keleti szomszédainkkal folyó tárgyalások hisszük mielőbb kedvezően
fejeződnek be, és legalább ezen a vonala*
a pusztítást és a pusztulást & megértés ós alkotás fogjak felváltani.
Gazdaságii 'életünk is megfelelő e l l e n i é
képességet mutat fel, erős a biaalmunk, hogy a
nagy nemzeti [érdekek igaz átérzésc népünknek
kitartását — dacára a nehézségeknek és metpróbáltatásoknak — erősíteni fogja.
A lefolyt óv pénzviszonyait is a minél nagyobb arányokat öltő pénzbőség jellemzi; amely
nemcsak a tetetek rendkívüli megnövekedéséten, a kölcsönök erős mérvű viss^afizetásften nyilvánult meg, hanem lenyes jelét afti»
a magyar tőke teljesítő képességnek a kibocsátásra került két hadikölcsön i m p o n á l
eredményéten is.
Áttérve üzleti jelentésünkre, jelentjük, hepy
összes forgalmunk a tavalyi 943,773 576 kor.
78 fill. szemben 1,409,179.066 kor. 57 fillért
tett ki és igy 465,405.489 korona 79 fillér
emelkedést tüntet fel.
Takarékbetétállományunk 16,507.162 korona
98 fillérrel emelkedett és az év végén az állomány 59,013.744 korona 63 fillér.
A folyószámlákon elhelyezett betétek összege
24.831.721 korona 68 fillér, az emelkedés ennélfogva 7,122.666 korona 06 fillér.
Ezen üzletágakban ugy forgalmunk, »i*t
Ügyfeleink száma is igen örvendetesen szaporodott.
Váltótárcánk 2,548.385 borona 12 fillérrel
emelkedett, az állomány 21,502.939 k o r o n á i é
fillér.
Az elmúlt évben 18,021.916 korona 20 fillér
jelzálog és községi kölcsönt folyósítottunk, a
visszafizetések 5,486.339 korona 11 fillért tesz-,
nek ki, igy az emelkedés 12,535.577 korona
09 fillér.
A velünk szoros összeköttetésben állá .Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankjára az elmúlt évben 12,200.000 korona jelzálogkölcsönt engedményeztünk.
Engedményezett
kölcsöneink
állománya
21,372.515 kor. 65 fillér.
Az elmúlt évben folyósítottunk a SJseged szab.
kir. váTos által elfogadott 20,000.000 koron*
kölcsönből a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankjává* együttesen 12,000.009
korona kölcsönt.
Az értékpapírokra adott előlegek álladéka
9,622 510 korona 81 fillérrel emelkedett és
14,914.808 korona 62 fillért tesz ki.
Saját értébpapirbészletünket az elmúlt évfolyamán több mint 5,000.000 korona névértékű értékpapírral, nagyrészben VI. és VII.
kibocsátása hadikölesönkötvénnyel és kincstári
jegyekkel növeltük.
Értékpapirállományunk ezidőazeriut 18,480.409
korona névértékű elsőrendű befektetési értékpapírokból áll és mai betétállományunknak is
több mint 20°/o-át teszi ki.
Az elmúlt év folyamán kibocsátásra kertit
hatodik és hetedik hadikölcsön érdekében is
igen nagyarányú tevékenységet fejtettünk Mi.
A hatodik hadikölesönre 1200 tételben
6,143.750 korona névértékű kötvényt, a hete
dik hadikölesönre 2200 tételben 13,197.90*
korona névértékű kötvényt jegyeztek.

