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utelványrikat már megkapták, hogy páaí«k-
délelőtt, a közvágóhlrkól vitessék fl az okát 
megillető serrtésrészeket. 

— Igazgatói megerősítés. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, mint a hivatalos lap 
szerdai száma, közli. Zordra Józsefet, az i f ja 
vakok szegedi intézetének igagataját igazgatói 
minőségében megerősítette. 

— Drága háziszarka. Friedltinder Tivadar 
kereskedősegéd volt Budapesten Rácz Dániefl 
nőirníha kereskedőnél. Az üzlet előkelő, sok 
Helyem, mim és egyéb drága felszerelése van, 
amelyekből — mint a tulajdonos észrevette — 
valaki állandóan dézsmálgatott. Jelentést tett 
a rendőrségnek és rövid idő alatt megcsípték 
FriédliSndert, A detektívek előtt, bevallotta, 
hogy hónapok óta üzi a háziszarkáskodást <?» 
körülbelül sz'ágezer, kőpftna értékű holmit emelt 
el. Letartóztatásakor közel negyvenezer koro-
nát találtak nála. 

— A 46-üsok indialöuma. A es. és kir. 
4Ő-ik gyalogezred -„A es. és kir. 46-ik gyalog-
ezred hadi-albuma" címmel saját rokfcaatt ós 
hadiárva alapja növelésére nagyszabású em-
lékalbuim kiadását határozta éh A tervbe vett 
hadialbum képben' és Írásban magában fogja 
foglalni az ezred harctéri vezetőségét, tiszti-
karát, legénységét és harctéri életét. Részle-
tesein el fogja mondani az ezred háborús tör-
ténetét, a tűzkeresztségtől napjainkig. Be fog-
ja mutatni a legvitézebb, legszebben kitünte-
tett harcosok arcképcsarnokát. írott emléket 
fog emelni a hősi halált halt bajtársainknak. 
Áttekinthető képet fog nyújtani az ezred ét 
egyes tagjainak háborúban nyert dicséretei-
ről, 'kitüntetéseiről. Meg fog emlékemii a tó-
bori élet örömeiről, az ezred dicső napjairól. 
Lehetősé® szerint bő képsorozatban fogja be-
mutatni azokat a helyeket és eseményeket, 
amelyek történtével kapcsolatban vannak. 
Ezeá munka, sikere érdekében a hadialbum 
szerkesztősége azzal a. 'kéréssel fordul mind-
azokhoz, akiknek a fentebb közölt tartalom 
vázlat bővítésére és illusztrálására fényképföl-
vételek, hadiemléksk, újságcikkek, rajzok, el-
esettek és kitüntetettek arcképei, 46-os katona 
nóták szövege és a harctéri humor feljegyzései 
birtokában vannak, azokat közlés céljából a. 
szerkesztőség rendelkezésére bocsátani szíves-
kedjenek. A szerkesztőség minden beküldött 
tárgyat gondosan megőriz és 'felhasználás után 
a tulajdonosnak sértetlenül visszaküld. A imeg 
rendelések ideje éprüis 30., amikor a kiadás* 
munkálatai azonnal megkezdődnek. A, meg-
rendeléseket- Gyulafehérvárra, a hadialbnm 
szerkesztőségéhez keli intézni. 

— A Feministák Szegedi EgyestHete 
máraius 25-ikéa délután 0 órakor « városháza 
közgyűlési termében választójogi előadást rem 
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Előadások d. u. 5., 7. és 9 órakor Jegyek » ! « « • 
válthatók d. u. 3. órától kezdve. Minden előadáson 

számozott jegyek, 

d*z. Az előaéá«a» gmdy Janka, a njtiazt-
visolők Országos Egyesületének alaöka fogja 
h nők 'választójogának kérdését és « sötisztri-
*é&k szociális kolyzetét behatóan ismertetni. 

— Eiiönt azresbankők. Temesvártól jelen-
tik: Érdekes topáéi ügyben nyomoz a torontói-
megyei -módosl csendőrség. Gigity Máté 71 
éves vagyonos gazda a Módos,i Takarékpén* 
tárban elhelyezve levő hatvankétezer koroná-' 
játtól nemrég tizennyolcezer koronát kivett, 
hogy a. község által 'vásárolt, négy tenyészbi-
kát kifizethesse, mert állítása szerint a köz 
sóg ezt nem tudta kifizetni. A pénzt a laká-
sára vitte, ahol az íróasztalba zárta, az asztál 
kulcsét pedig feltette a kemencére. Másnap 
hétezer koronát ki akart, venni és mikor meg*-
olvasta a pénzt, meglepetéssel látta, hogy egy 
ezer koronás bankjegy hiányzik. Mivel előtte 
való nap szökött meg egy orosz foglya, azt 
hitte, hogy az vitte el az ezer koronát és ebbn 
bele is nyugodott. Másnap azonban észrevette, 
hogy öt darab ezer koronás bankónak megint 
hült helye van. Erre elment a csend-őrségre, 
ahol panaszt tett. ismeretlen, tettes ellen. A 
csendőrség kinyomozta, hogy Rfídimnv Iván-
ná, született Osolits 'Müica 27 éves asszony, 
Gigity gazda cselédje követte el a lopást Az 
asszony azonban csak ezer korona eltulajdo-
nítását Ismerte be. Ezt pedig azért vitte el, 
— mondotta — mert Gigity 'Máté neki ruhát 
igért, de nem. vett.- A pénzt, a háztető alá rej-
tette, ahol a csendőrség meg is találta. A csend 
őrség tovább nyomoz, hova íünt. a többi ötezer 
korona. 1 

Hugé Viktor leghatalmasabb alkotását 
az „1708, vagy a polgárháború" eimü regényét 
kezdi most közölni a T'irmdfd, mely őzzel is 
bizonyságát adja, hogy olvasóinak nemcsak 
legmesszebbmenő igényeit is kielégít i, de a vi-
lágirodalom é* egyik legjelesebb alakjának 
nálunk alig ismert főművét ismerteti meg. A 
világiroda] em nak e hires remeke ötven esz-
tendő óta nincs meg magyarul e igy a Virra* 
dat valóban elismerést és hálát érdemel, hogy 
teljesen friss, kifejező, n j fordítóéról gondos-
kodott. Természetesen Hügo Viktornak, e ha-
Utlmas 'alkotásán kivül még egész sereg ne 
vélte, regény, riport, külpolitikai tudósítások 
r Virradat minden számának erősségei. A 
Virradat előfizetési dija egy évre 40,—, fél-
évre 20.— korona, egyes szám ára 40 fillér. 
Kapható a- tőzsdékben és lapeláruai tókaál Ki-
adóhivatal, "Budapest, Erzsébet-körűt- 22. 

— A gözgépkezeiők és kaz&nfütök leg-
közelebbi képesítő vizsgái Szegeden április 
hó 7. napján d. e, 9 órakor a szegedi felső-
ipar iekolá ha n fognak megtartatni. A vizsgá-
lat i kérvények kellően felszerelve a m, kir, ker. 
iparfelügyelőséghez ÍFöldváry-ntea 4. szám) 
beküldendők. 

— mgy*k figyelmébe. Merényi Henrik 
fímvj0r Róza utóda tudatja, hogy műtermé-
ben teljes erővel az özem újra magindult. 
Anyag hiányában elfogad fazon-munkát is. 

— Kürbidláinr-b fceréliéSfaöKintHi, Sswa 
sgsiepgumiul, Natioaál ragamté, saenetéfíek 
és ah*atrészek nagy titeaegnoij kaphatók 
SsátUté Sándor gépraktáróban, Kiss D. pa-
lota, K&s-uíöa, 

Csongrádi TAKARÉK 
és egyéb hefyl vállalatok rés* vényeit 
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O R V Á T H F E R E N C m 
é s é k s z e r é s z . Tfsza Lojoj-ttórut 3 7 . 
(Ref- palota.) Brauswtíter cégtől 8 évi mun-
kálkodásom után kilépve, órás üzletet nyitot-
tam. Elvállalok mindennemű órajavitást. 

K O Z O A Z D A S A O 
sósa 

A S z e g e d i H i t e l b a n k r é s z v . - í á r s a -
s á g i g a z g a t ó s á g á n a k 1 9 1 7 , év i 

Jelentése. 
Tisztelt Közgyűlés! 

Azon reménységünk, hogy az elmúlt üzieí-
évről szóló jelentésünket már a mindannyiunk 
által hőn óhajtott világbéke árnyékában fogjuk 
előterjeszthetni, sajnos még nem teljesedett be. 

A bizonytalanságnak ama ködfátyola, amely 
egész Európa horizontját az elmúlt évben is el-
sötétítette, természetesen a legteljesebb bizony-
talanságot szülte a gazdasági élet ininden fázi-
sában is, és azok a jelenségek, amelyek már az 
előző háborús évek ipari, kereskedelmi és pénz-
ügyi viszonyait jellemezték, most hatványozott 
mértékben éreztették hatásukat. 

Az egyre fokozódó készáru-hiány, a szállí-
tási és közlekedési nehézségek, kiviteli tilalmak 
a külföldi államok részéről, mely utóbbiak közé 
a magát vámsorompók erejével ható rendele-
tekkel körülzáró Ausztriát is bele kell számítani, 
a valutáris szempontok miatt megnehezített 
anyagbefiozatal, a nagyjában egészen kielégítő 
eredményeket felmutatott termés dacára jelent-
kezett élelmezési gondok és ezek folytán a bel-
földi iparban előállott termelési nehézségek 
mindmegannyi okozói a bekövetkezett üzlet-
telenségnek. A kereskedelem egész tevékenysége 
tulnyomolag abban merült ki, hogy uj árukkal 
nem pótolható régi készletének kiárusításával 
üzleteit a szószoros értelemben iiquidálja, ez-
által felszabadult pénzfeleslegeit pedig pénz-
intézeteknél, hadikölcsönben, vagy egyéb érték-
papírokban, esetleg ingatlanokban helyezze el. 

Vidékünkön a rendkívül gazdag bortermés 
és az annak igen kedvező árak mellett lehet-
séges értékesítése körül kifejtett — hatósági 
intézkedések által szerencsére nem korlátolt — 
nagyarányú forgalom volt talán az egyedüli, 
mely ezen általános stagnátio közepette mégis 
nagyobb tökéket hozott mozgásba, 

A vázolt viszonyok intézetünk mérlegének 
egyes tételeiben is visszatükröződnek, amennyi-
ben a vúltótárca ujabbi jelemékeny apadást 
tüntet fel, mig betéteink a vállalkozásokban el-
helyezést nem talált tőkék beözönlése folytán 
a korábbi évzárlat állományának több mint 
kétszeresére emelkedtek, a mi egyúttal az inté-
zetünk iránt megnyilvánuló közbizalomnak is 
örvendetes bizonyítéka különösen azért, inert 
bekövetkezett dacára annak, hogy igen tekin-
télyes tőkék használtattak fel az elmúlt évben 
kibocsátásra került VI. és VII. hadikölcsön cél-
jaira. Utóbbiaknak lebonyolítása körül kifejtett 
buzgóságunk a korábbi eredményeket messze 
túlhaladó sikert eredményezett, amennyiben a 
hatodik kibocsátásnál K 1,300.000.—, a hetedik 
kibocsátásnál pedig K 2,200.000.— összegű 
jegyze8t sikerült ügyfeleink körében szereznünk. 
Ezzel kapcsolatban a haaikölcsön kötvényekre 
adott előleseti is lényeges emelkedést mutat-
nak fel. 

Egyéb folyószámla kihelyezéseinket a pia-
cunk es a környék kereskedői és iparos körei-
vel gondosan apóit üzleti kapcsolatnál fogva, 
a biztonsági szempontok kellő figyelembe vetele 
mellett, módunkban volt lenyegesen növelni és 
ez az üzletág volt ieginkább hivatva a váltó-
leszámítolásban beállott tizlettelenseget pótolni. 

Értékpapír állományunkat azon céltól ve-
zéreltetve, hogy azt megnővekedett betéteinkkel 
arányba hozzuk és mobilitásunkat ezzel is biz-
tosítsuk, ujabbi vásárlások által erősen szaporí-
tottuk, és reméljük, hogy ezen intezkedesünk 
az Önök helyeslesévei épugy találkozik, mint 
amennyire alkalmas a nagyközönségnek irántunk 
való bizalmanak további tokozására. 

Fájdalmas veszteség érte intézetünket fel-
ügyelő-bizottságunk elnökének dr. úyulai Mór 
urnák eihalálozasával, a ki évek hosszú során 
át me.eg barátsággal és érdeklődéssel viselte-
tett intézetünk és annak ügyei iránt és tisztsé-
gének mindenkor a legnagyobb buzgalommal 
telelt meg. Kérjük szives hozzájárulásukat ahhoz, 
hogy az elhunyt emiekét a közgyűlés jegyző* 
könyvében örökítsük meg. 
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