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Az eddig aláírásra bocsátott hét hadiköl-
csönre 48,581.700 keroaa névértékű kötvényt 
gyüjtöttiink. v 

Összforgalimmk az elmúlt évben 1.409,179.066 
korona 57 fillér, mely összegben a pénztári 
forgalom 479,299 818 korona 04 fillérrel szerepel. 
Takarékbetélforoalmonk az elmúlt 

évben . 100,686.857 K 04 f 
T»karékbetétáfh>wáayuítk 1917. decem-

ber 31-én . - . • . . 59,018.744 K 63 f 
Ftfyiszáaiákon elhelyezett betétek 

isszege 1917. december 31-én . 24,831.721 K 68 f 
Értékpapírokra adott elÜlegek állománya 

1917. december 81-én . . . . 14,914.803 K 62 f 
Fcrgaloic a folyószámlákon ; . .• . 596,081.538 K 48 í 
Váttétároánk állománya 1917. decem-

ber 31-én . . 21,503,889 K 76 £ 
mis » forgalom ezen üzletágban . 90,137.904 K 14 f 
Kamatozó felzálogkfilcsbnbk állománya 

1917. dece-nbet 31-én. . . . . 14,600.666 IC 30 f 
í fedés a moh ó bez képest . , . 1,580.919 K 48 f 
Törlesztései jelzálog tlesSnSk állo-

mánya 1917. december 31-én . . 34,638.827 K 55 f 
emelkedés a mait évhez képest . 18,223.663 K 13 t 
Községi kölcsönök állománya 1917. 

december 8i-éa . . 1,888.480 K 69 f 
az emelkedés ezen üzletágban , . 817.033 K 44 f 
Aziitézetünkreengedményezelf jelzálog-

kölcsönök állománya 1917. december 
31-én 172.160 K — t 

A nia-yar takarékpénztárak központi 
jelzálogbankjára engedményezett jél-
zálogköíesönök állománya 1917. 
december 81-én , 21,372.515 IC 64 f 

emelkedés a mult-évhez képest. . 10,631.768 K 80 f 
Intézetünk mult évi március 18-án megtar-

tott közgyűlése részvénytőkénk felemelését 
határozta el, amelynek végrehajtásáról van 
szerencsénk a következőkben jelentést tenni: 

Az 1917. március 18-án tartott közgyűlé-
sünk a 3,000.000 korona alaptőkének 1000 db 
1500 korona névértékű uj részvény kibocsá-
tása által annak 4,500.000 koronára valé fel-
emelését határozta el. 

A felhivás folytán a kitűzött határidő alatt 
részvényeseink a nekik fémár t'Oit elővételi 
jogot az összes 2000 db régi részvény után 
érvényesítették és azok után a közgyűlés által 
megállapított 8600 korona kibocsátási árat és 
annak 1917. január 1-től számított 5%-os 
kamatait a befizetések napjáig tényleg befi-
zették. 

A mult évi közgyűlés határozata folytán a-; 
1000 db uj részvényre befizetett 3,600.000 
koronából 1,500.000 korona az alaptőkéhez 
csatoltatott ugy, hogy 1917, december 31-én 
kelt mérlegünkben jelenlegi alaptőkénk már 
teljesen befizetett 4,500.000 koronával szerepel. 

Az 1000 drb uj részvény névértékén felül 
befolyt 2,100.000 .koronából 1,630.000 korona 
a rendes tartalékalapra, 50.000 korona a nyug-
díjalapra forditatott, mig a fennmaradó 420.000 
korona a részvények kibocsátásánál felmerült 
költségek ós illetékek levonásával a rendkívüli 
tartalékalap javára íratott. 

A mult évi közgyűlés alkalmaval a részvény-
tőke felemelésével kapcsolatosan hozott hatá-
rozatokat a szegedi királyi törvényszék, mint 
kereskedelmi biróság C. t. 78/7. 917. számú 
•végzésével jóváhagyta.© 
Van szerencsénk jelenteni, hogy az 1917. évi 

tiszta nyereség . . . . 1,026.218 K 43 f 
•bhez hozzáadva az 1916. évről 

áthozott . . . . L . , . . 64.360 K 73 ft 
1,090.569 K 16 f 

áll a tisztolt Közgyűlés rendel ke 
aésere, ürelynok felosztására vo-
natkozó javaslatunkat a felügyelő-
bizottság hozzájárulása mellett a 
következőkben tesszük meg: 

Kzen összegből levonandó 174/0 
alapszabályszerü javadalmazásokra 
az 1917. évi 1,026,218 K 43 f 
tiszta nyereség után számítva . 174.457 K 13f 

marad 916.112 K 03f 
Kaen Összegből indítványozunk: 

Osztalékra 3000 drb részvény után 
240 koronájával . 720.000 K — f 

Jótékony ós kultu-
rális célokat szol-
gáló adakozásokra 11,006 K — f 

Magyar nemzetiköz-
BSÜTelődéíl eólokra 808 £ — f 

Szegedi kereskedel-
mi főiskolai alapít-
ványra . . . . K — f 

Hadi célokat szol-
gáié segélyezésekre 7.700 £ — f 

Tiszti Jutalmazásokra 51.500 IC — f 
A rendkivüli tartalék-

alapnak 450.000 
koronára való ki-
egészítésére . . 13.924 K 2f t 

A külön tartalék-
alapra . . . . 25.000 K — f 

A nyugdijalap rend-
kívüli javadalma-
zására . . . . 13.000 K - T 

Rendkivüli tartalékalapunk . . . 
dotálva 450.000 koronával fog 
szerepelni. 

Külön tartalékalapunk 25186 K — f 
hozzáadásával 391.548 K18 fillérrel 
emelkedik. 

Nyugdíjalapunk pedig 30.393 K 27 f-rel 
javadalmazva, 698.590 K 35 fillérrel 
fog szerepelni mérlegünkben. 
Jelentjük, hogy a Szegedi Hus- és Vásár-

pénztár r.-t. az elmúlt évben is igen jó ered-
ménnyel működött. 

Mély részvéttel jelentjük választmányunk 
érdemes tagjainak, Kovács Jánosnak és Nyiry 
Bálintnak halálát és kérjük a tisztelt közgyű-
lést, hogy emléküket mai jegyzőkönyvünkben 
megörökíteni méltóztassanak. 

Jelentjük, hogy a mult év folyamán a szók-
házunk szomszédságában fekvő Széchenyi-tér 
8. szám alatti házat megvettük. Ezen ingatlan 
az átírási és tatarozási költségekkel együtt a 
27.634 kor. 98 f. leirás keresztül vitele után 
675.000 koronával szerepel mérlegünkben. 

Jelentjük, hogy alkalmazottaink közül 32-en 
teljesítenek katonai szolgálatot. 

Kötelességünknek ismerjük, hogy itthon ma-
radt tisztviselőink ügybuzgó és áldozatkész 
munkálkodásáról megemlékezzünk ós kérjük a 
tisztelt közgyűlést, hogy tisztviselőinknek ki-
váló működéséért jegyzőkönyvileg elismerést 
kifejezni méltóztassanak. 

Tisztelt Közgyűlés ! 
Imént előterjesztett 1917. évi mórlegünk 

számadatai kii kifejezői intézetünk erés fejlődé-
sének és teljeses igazolják a mult évben a 
tisztelt közgyűlés határozatából történt töke-
felemelést. 

Mérlegünk összege 117,874.717 kor. 49 fül:, 
az előző évvel szemben tehát 38,672.244 kor, 
24 fül. emelkedést tüntet fel. Betéteink több 
mint 23,000.000 koronával, kihelyezéseink több 
mint 25,000.000 koronával emelkedtek. 

Ebben az arányban növekedett ügyfeleink 
száma is. 

Már a mult évi jelentésuukben utaltunk arra, 
hogy intézetünk fejlődése saját tőkéink növe-
lésének szükségességét mielőbb megfogja 
hozni és hisszük, hogy erre vonatkozó előter-
jesztésünket a tisztelt közgyűlés a -legindokol-
tabbnak fogja tartani. 

Nem csupán helyes összhangotóhajtunk helyre 

848.924 K 26 í 
* fonmaradó 69.187 K 83 f 

padig az 1918. évi nyereség- és vnsztasóg-számlÉra 
vitessék át. 

Ezen javaslatunk elfogadásával részvényeink 
22-ik számú szelvénye folyó évi március 26-tól 
kezdve intézetünk pénztáránál, a Magyar 
Általános Hitelbanknál Budapesten, a Wiener 
Bankvereiimél Bécsben és annak fiókjánál 
Budapesten a rendes pénztári órák alatt 
költségmentesen fog beváitatni. 

Megelégedéssel jelentjük, hogy az uj tőkék 
gyümölcsöző elhelyezésére nem kedvező viszo-
nyok között is kielégítő eredményt értünk el, 
éa a midén a felemelt tőke dacára, osztalé-
kunknak 20 koronával való felemelését java-
soljuk, tesszük ezt abban a reményben, hogy 
üzleteink körültekintő fejlesztése mellett eze* 
osztalékot a jövőben is fenn fogjuk tarthatni. 

Tartalékalapjaink és nyugdijalapunk ezea 
javadalmazásokkal 105.235 korona II fillérrel 
emelkednek. 

. . 49.841 K 84 f-rel 

f állítani saját tőkéink és a reánk bizott idege* 
tőkék között, hanem megkívánjuk vetni alap-
ját azon eminens közgazdasági feladatunknak 
is, hogy a mezőgazdaságnak, kereskedelemnek 
és iparnak a békekötéssel mindenesetre bekö-
vetkező nagy szükségleteit teljes mérvbea 
kielégíthessük, továbbá üzleteinket fejleszt-
hessük, üzletkörünket kiterjeszthessük és ezek 
által intézetünk további fejlődését biztosithassuk. 

í zek alapján reméljük, hogy az eredmények 
tovább is kedvezően fognak fejlődni és dacára 
az üzleti költségek lényeges emelkedésének, 
nemkülönben annak a további megterhelésnek, 
mely a nyilvános számadásra kötelezett válla-
latokra a már fennálló és tervbe vett uj adók-
kal hárul, felemelt tőkénket is megfelelően 
fogjuk gyümölcsöztethetni. 

Vau szerencsénk ennélfogva a tőkefeleme-
lésre vonatkozó javaslatunkat a következők-
ben előterjeszteni: 

Intézetünk alaptőkéje ezidőszerint 4,500.00Í 
korona, 300© drb. 1500 koronás névértékű 
részvényből áll. 

Javasoljuk, hogy a tisztelt közgyűlés hatá-
rozza el az alaptökének 1000 drb. egyenként 
1500 korona névértékű uj részvénynek kibo-
csátása által 6,000.000 koronára való feleme-
lését. Éíen 1000 drb. uj részvényt 4000 ko-
rona árban indítványozzuk elővételi jogon 
tisztelt részvényeseinknek felajánlani. Rész-
vényeseink tehát minden három régi részvény 
után 1 uj részvényre gyakorolhatják az elő-
vételi jogot 4000 korona árban, melyből 150§ 
korona az alaptőkéhez, 2500 korona pedig a 
tartalékalapokhoz fog csatoltatni. 

Az esetleg nem gyakorolt elővételi jogok 
után fenmaradó uj részvényeket is tisztelt 
részvényeseinknek ajánljuk fel elsőbbségi jo-
gon 5000 korona kibocsátási árban, amire 

! vonatkozó igényüket kérjük az elővételi jog 
f gyakorlása alkalmával bejelenteni. 

Ezeket a megmaradt uj részvényeket a 
jelentkezett részvényesek között egyenként 
fogjuk kisorsolni. 

Az 5000 koronából 1500 korona az alap-
tőkére, 3500 korona pedig a tartalékalapokhoz 
fog c3atoltatni. 

Éren roüwlct keresztülvitele után alap-
tőkénk 6,000.000 korona lesz. 

Rendes tartalékalapunk ugyancsak 6,000.000 
koronára fog emelkedni. 

Indítványozzuk továbbá, hogy 150.000 koro-
nát ' fordítsunk nyugdíjalapunk erősítésére, a 
befizetésekből pedig még fenmaradó 850.000 
koronát, levonva a tőkefelemeléssel járó költsé-
geket és illetékeket, a rendkivüli tartalékalap 
javára irjak. 

Ezeknek végrehajtása után saját tőkéink a 
következően fognak alakulni: 

K 6,000.000-— aiaptőke 
K 6,000.000 — rendes tartalékalap, 
K 1.800.000'— rendkivüli tartalékalap. 
K 891.54818 külön tartalékalap, 
K 848590 35 nyugdijalap, összesen: 
K 14,540.138-53. 

Részvénytőkénknek most már másodizbe* 
történő ujabb felemelése következtében indo-
koltnak tartjuk as alapszabálys/.er i levonások-
nak megfelelő mérséklését is és ennek a 

í részvényesek szempontjából már a további 
I tőkeemelések figyelembevételével is leg-
í célszerűbb megoldásaként indítványozzuk, hogy 

a befizetett részvénytőkének 5 százaléka raen-
j tesittéssék az alapszabályszerü levonások alól. 
i Ennélfogva amennyiben * tiszteit közgyűlés 

javaslatunkat elfogadja, a baszonfelosztás oly-
képen fog történni, hogy annál mindenekelőtt 
levonásba kerül a befizetett alaptőke 5 százaléka. 

Alapszabályaink vonatkozó szakaszának 
módosítását napirendünk során terjesztjük elő 

Hiiszük, hogy ezen javaslatunk a tisztelt 
közgyűlés osztatlan tetszésével fog találkozni 
ás ezzel jelét adjuk azon törekvésünknek, 
hogy tisztelt részvényeseink érdekeit első-
sorban óhajtjuk kielégíteni. 

Ezek elörebocsájtása után indítványozzuk, 
liogy mondja ki a tisztelt közgyűlés : 

1. Hogy a társaság részvénytőkéjét a régi 
részvényekkel teljesen egyenjogú, egyenként 
1500 korona névértékű, névre szóló, teljesen 


