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AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA: 
Péntektöl-vasárnapig: „Tüzpróba." Dráma 4 felvonás-

ban, a főszerepben Dr. Torday Ottó, Matyasovszky 
Ilona, Bója Juci és Péehy Erzsi. 

Hétfőn és kedden, március 25-én és 26-án: „Az izgal-
mak éjszakája." (Stuart Webbs kalandja.) Detek-
tivdráma 4 részben. 

Szerdán és csütörtökön: „Dr. Hart naplója" dráma 
4 részben és a „banktolvajok üldözése" életkép 
2 felvonásban. 

Szombaton és vasárnap: „jobbra én — baira te" víg-
játék 4 felv. a főszerepben : Werbezirk Gizella es 
„A sphinx" dráma 3 részben. 

A VASS MŰSORA: 
Vasárnap, márc. 24-én: „A vaskéz." Detektivdráma 

részben. 
Hétfőn, márc 25-én: „A fekete álarc." Dráma 3 felv 
Husv. Vasárnap: „A hazaáruló' dráma 4 részben, 

„ Hétfőn: „A sziilöi ház" dráma 3 részben. 
AZ APPOLO MŰSORA: 

Vasárnap, márc. 24-én: „Az asszony hírneve." 
Hétfőn, 25-én : „A méreggyürü." Dráma 4 felvonásban. 
Husv. Vasárnap: „A lady kalandjai" dráma 4 felv. 

„ Hétfőn: „Ami mindennél erősebb" dráma 3 r. 

* Porzsolt Kálmán a Korzó-moziban. 
•A legnépszerűbb újság legnépszerűbb írója. 
Porzsolt Kálmán fog fellépni a Korzó-mozi-
ban húsvét hétfőjén délelőtt 11 órakor. A Pesti 
Hírlap „esti leveleit" még a kitűnő Tóth Béla 
tette országosan népszerűvé. Az ő halála után 
Porzsolt Kálmán vette át ezt a rovatot és a 
napi kérdéseknek praktikus, okos, bölcs fejte-
getésével, ha lehet, még népszerűbbé tette. 
Húsvét hétfői előadásán egy igazán érdek-fe-
szítő témát fog az ő höles humorával fejte-
getni. Előadásának elme „Leckék a házasság-
ból". Jegyek 5, 4, 3 és 2 koronáért kaphatók 
a Korzó-mozi irodájában. 

* Az izgaSmsk éjszakája . Finoman bogo-
zott bonyodalmakon keresztül fedi fel ezúttal 
Stuart Webbs. a hóditó eleganciája gentle-
man-detektiv egy tizennyolc év előtti rejtélyes 
bűntény részleteit s állapítja meg a leányról, 
akit szeret s aki őt is szereti, liogy fejedelmi 
családból származik. Ezt az érdekes és izgal-
mas kalandot mutatja- be hétfőn és kedden a?, 
Uránia. 

* A vaskéz eimü hires detektivdráma kerül 
vetítésre vasárnap a Vass-moziban. Hétfőn 
ugyanott A fekete álarc, rendkívül izgalmas 
bűnügyi drámát mutatják be. Az Apollóban 
vasárnap Az asszony hinne.re, Henny Portén 
wek, a kedvelt filramüvósznőnek értékes alakí-
tása lesz műsoron. Hétfőn az Apollóban A 
méréggyimi, izgalmas bűnügyi drámát vetí-
tik. 
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Minta üveg 4 kor. Nagy üveg 12 kor. 
1 drb. fecskendő K P40 

Kapható: Szegeden Vajda Imre és Társa 
drogériájába. Magyarországi főraktár: 

„Remény" gyógyszertár, Pécs. 

Uradalmaknak, fö ldbirtokosoknak, bér lök-
nek é s gazdáknak fontos ! 

k é n y s z e r v á g á s vagy e lhu l lá sbó l 

állati bőröknek 
(marha és ló) gazdasági eélokra való kidol-
gozását alispáni illetőleg polgármesteri en-
gedély alapján bércserzésben elfogadjuk. 
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KÖZGAZDASÁG 
oooo 

Szegedi Takarék- és Hitel-Részvésy-Társa-
ság Igazgatóságának jelentése. 

TáteUlt Közgytilős! 
Áa 1917. évre vonatkoaó üzleti jelentésünket 

ráa szerencsénk a következőkben megtenni1: 
Bánküzleti tevékenységünket a még] mindig 

véget nem ért háború által1 okozott és a ren-
. des ihleti munkásságnak épenséggel nem "ked-

vező körülmények között voltunk kénytelenek! 
az elmúlt esztendőben ís folytatni. Ilyenképen 
kÜiitelezéseket ez évben sem helyezhettünk ©1 j 
oly mértékben, hagy ezzel kihelyezéseink álla-
gát fentartani tudtuk volna. A jó gazdasági 
év következtében előállott feleslegekkel adó-
saink tartozásaikat fokozottabb mértékben fi-
aették vissza, úgy, .hogy jövedelmeink ez .év-
ben sem mútatliattak banküzleti tevékenység-
ből eredő lényegesebb emelkedést. 

Az 1916/17. gazdasági évben Jiáaikezelésbe 
vettük az intézet tulajdonában volt é_s az év 
íolyamán kedvező körülmények között értékesí-
tett földbirtokunkat. EZ az intézkedésünk olyan 
kielégítő eredménnyel végződött, hogy a múlt 
évi haszonból npmesak a háboru folytán be-
hajthatatlanná vájt követeléseinket, úgyszintén 
az intézeti székházat ért elemi károkat tel-
jes egészükben leírhattuk, de a t. Közgyű-
lésnek a tavalyinál lényegesen magasabb osz-
talék fizetését is javasolhatjuk. 

A múlt év folyamán kibocsátott ;V1 és VII. 
fiadikölcsön jegyzésénél tevékenyen részt vet-
tünk ós á két kölcsönnél összesen kb. 2,300.000 
koronát jegyeztek pénztárunknál ügyfeleink. 

Mérlegünk 1917. tiszta nyeresége : 
a) az 1916. évről áthozat . . 5.046 K 15 f 
i) kerestünk 1917, évben . . 77.979 K 75 f 

összesen 88.025 K 90 1 
esz ki, melynek hovaforditására 
nézve a következő alapszabály-
szerű javaslatot tesszük: 
Igazgatóság 13% . . 10.137 K SS f 
Felügyelő-bizottság . . 1.559 K 60 í' 
Választmány . . . . 7C0 K — f 
Tisztviselők jutalmazá-

sára és jótékony 
célra 4.628 K 94 f 

Szelvények beváltására 
5.000 db á 12 K . 60 000 K - f 77.025 K 90J 

a fennmaradó 6.000 K — f 
pedig a tartalékalaphoz csatolni javasoljuk. 

Indítványunk elfogadása esetén kérjük a t. 
Közgyűlést, méltóztassék elhatározni, hogy rész-
vényeink 27. sz. 1917, üzletévi osztalékszel-
vényei intézeti pénztárunknál helyben, Buda-
pesten pedig a Magyar Általános Takarék-
pénztár Részvénytársaságnál f. évi április hó 
2-ik napjától kezdve K 12-val váltassanak be. 

Sajnálattal jelentjük, bogy .Vas Károly úr, 
igazgatóságunk régi tevékeny tagja, aki ne-
gyedik esztendeje teljesít katonai szolgálatot,-
tisztségéről a f. évben leköszönt. Buzgó és 
intézetünk érdekében kifejtett értékes műkö-
déséért ,e helyütt mondunk hálás köszönetet. 

Választmányi tagjaink létszámának csökkené-
sét is sajnálattal vagyunk kénytelenek a t. Köz-
gyűlésnek jelenteni, midőn a t. Részvényeseknek 
tudomására hozzuk, hogy Kátai István ur beteg-
ségére való hivatkozással tisztségéről lemon-
dott, Nyíri Bálint úr pedig a múlt év folya-
mán elhalálozott. 

Kérjük, hogy a lefolyt üzletévről szóló je-
lentésünket és a haszon felosztására vonatkozó 
javaslatunkat elfogadni 'es a felmenfvényt^ a 
felügyelő-bizottság jelentésének meghallgatása 
*tá* úgy részünkre, mint a felügyelő-bizottság 
részére megadni méltóztassalak. 

A mai közgyűlés tárgysorozatának y-ik pont-
ját képezi az igazgatóság Indítványa a Szegedi 
Hitelbank Részvénytársasággal létesítendő egyo 
•ülés tárgyában. 

Nem kételkedünk abban, hogy a t. Köz-
gyűlés is át van hatva annak a tadaiájM-
liogy a béke beköszöntésével nagy feladatok 
várnak pénzintézeteinkre. A háború utáni 
időkre hatalmas gazdasági fellendülés és igy 
a hiteligények fokozottabb igénybevétele vár-
ható, amit líslll anyagi M Í g & I ® S é l kell 

fogadnunk. A gazdasági élei irányadó elv® 
ma, a teljesítőképesség minél nagyobb eme-
lése céljából, az ©rák és tőkék tömőritéfte. 

A Szegedi Hiteltank Részvénytársasággal 
létrehozandó egyesülés gondolatánál jg ez «§ 
szempont vezetett bennünket és igaz meggyőző-
désünk, hőgy anyaintézetünk a Magyar Álta-
lános Takarékpénztár Részvénytársasággal fen-
állott eddigi kellemes érdekközösségi viszony 
fenntartása mellett, az !új alakulatban úgy 
piac fokozottabb "igényeinek, mint részvényese-
ink érdekeinek teszünk hasznos szolgálatot. 

Tisztelettel indítványozzuk ennélfogva a Sze-
gedi Hitelbank Részvénytársaság igazgatósf-

f ának 'ugyancsak a mai napon tartandó rendes 
özgyülés elé' terjesztendő indítványával egyet-

értöleg, mondja ki a t. Közgyűlés: 
hogy társaságunk az alapszabályok 31. 

§-ának d) pontja, valamint a kereskedelmi tör-
vény 179. §-a értelmében a Szegedi Hitelbank 
Részvénytársasággal egyesül, 

hogy az egyesülés célszerűségi okokból a-
Szegedi Hiteltónk Részvénytársaságba való 
beolvadás útján történik. 

hogy a beolvadás olyképen. fog végrehajtatni 
hogy a Szegedi Hitelbank Részvénytársaság 
eddigi cégét az úgyanesak mai napra kitűzött 
rendes közgyűlésen: »Szegedi Általános Hi-
telbank Részvénytársaságira változtatja, alap-
tőkéjét megfelelően felemeli és minden Sze-
gedi Takarék és Hitel Részvénytársasági rész-
vény és a tartalékalapok összhangzásba hozása, 
céljából ráfizetendő 20 korona befizetése elle-
nében egy darab Szegedi Általános Hitelbank 
Részvénytársasági részvényt ad, ̂  mely a Sze-
gedi Hitelbank Részvénytársaság régi rész-
vényeivel már a folyó üzletévben egyenlő jo-
gokat fog élvezni, 

hogy intézetünk részvényeinek a Szegedi Ál-
talános Hitelbank Részvénytársaság részvé-
nyeire leendő kicserélése és a részvényenkénti 
20 korona, befizetés legkésőbb 1918. április 
30-ig eszközlendő. Ezen határidőn .tul a kése-
delmes fizetések után 6®/o késedelmi kamat 
fizetendő, továbbá, 

hogy azok a Szegedi Takarék és Hitel Rész-
vénytársasági részvények, melyek 1918. októ-
ber l-ig nem cseréltettek be Szegedi Álta-
lános Hitelbank Részvénytársasági Részvények-
re, semmiseknek tekintendők, a helyettük ki-
bocsátott Szegedi Általános Hitelbank Rész-
vénytársasági részvények az '.utóbbi intézet igaz-
gatósága által kir. közjegyző közbenjöttével 
értékesítendők és a befolyó összegek a 20 
korona ráfizetés levonása után az illető rész-
vényesek javára kezeltetnek. 
„ Indítványunk megtételére a két intézet szen-
vedő és cselekvő vagyoni állapotának reális 
és alapos mérlegelése útán határoztuk el ma-
gunkat a részvényesek és az intézet érdekei-
nek szigorú szemmel tartásával, minélfogva 
kérjük indítványunk teljes egészében való szí-
ves elfogadását. 

Szeged, 1918 március havában. I 
Tisztelettel: 

A „Szegedi Takarék- é s Hitel-Részvénytársaság" 
Igazgatósága. 

A szegedi bádogosok szervezkedése.. 
,A hosszú háboru alatt mindinkább érezhető-
vé válik, hogv bizonyos anvágok eltűnnek a 
közforgalomból, amelyek egyébként napi-
szükségletet képeznek. Ezeknek a pótlása, 
illetve beszerzése az érdekelt iparágak részé-
rő! a legnagyobb nehézségekbe ütközik. — 
Ilyen kellemetlen helyzetbe kerültek ujabban 
a szegedi bádogos iparosok, akik érdekeik-
nek megvédésére Fosel Ede jónevü iparos 
elnöklete alatt megalakították a szegedi bá-
dogosok anyagbeszerzési csoportját. A cso-
port, melynek tizerrhat bádogos cég tagja 
van. kérvénnyel fordult a kereskedelemügyi 
miniszterhez, hegy részükre havonta 31 és 
fél métermázsa fehér bádogot utaljon ki. kü-
lönben üzemvitelük a legsúlyosabb válság elé 
keriil. 

Legolcsóbban Javít 
férfi- és gyermek kalapokat 

Komáromi Károly, Kárász-ulca 5. s z á m . 
Leány tanulórak fizetéssel felvételik. 


