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pengő (18 havi részlet) 
elönyárban 
vásárolgat t 

Vasárnap délelőtt tartotta meg városunk leg-
régibb és legnagyobb ezen pénzintézete a rész-
vényesek igen nagy érdeklődése mellett 83-ik évi 
közgyűlését. Az intézet igazgatóságának elnöke: 
begavári Back Bernát rnagy, kir. kormányfőta-
uácsos, főrendiházi tag elnöki megnyitójában mé-
lyen szántó és alapos előtanulmányok alapján 
felépített közgazdasági és pénzügyi fejtegetései-
ben rámutatott az ország jelenlegi fizetési és 
kereskedelmi mérlegének helyzetére, azokra az 
okokra, amelyek a passzív külkereskedelmi mér-
leg előidézői és megjelölte azt az utat és módot, 
ahogyan ezen olyannyira fontos kérdésben az or-
szág jövő érdeke szempontjából kedvezőbb hely-
zet kialakulása remélhető. 

A nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatott 
tluőki expozé után a közgyűlés napirendjének 
,'elárgyalására tárt át s a felügyelőbizottság je-
lentésének meghallgatása utáu az igazgatóság által 
előterjesztett zárószámadásokat jóváhagyólag tu-
domásul vette, a mérleget megállapította s el-
fogadta a nyereségfelosztására vonatkozó igazga-
tósági és felügyelőbizottsági javaslatot 

A mérleg szerint kimutatott 345.819 pengő 52 
íillért elért tiszta nyereségből a különböző alapok 
lapszabály szerű és külön dotációja után elha-

tározta a közgyűlés, hogy a jelenleg forgalomban 
lévő 70.000 darab á 20 pengő névértékű rész-
vények után osztalék fejében darabonkint 3.60 
pengő kerül kifizetésre f. hó 5-től kezdődőleg, 
még pedig az intézet pénztáránál, továbbá Buda-
pesten a Magyar Általános Hitelbanknál és a 
Wiener Bankverein magyarországi fióktelepénél s 
ezen utóbbi wieni főintézeténél. Tekintettel arra, 
hogy a napirend további során az igazgatóság 
javaslatához képest a jelenleg forgalomban lévő 
70.000 darab á 20 pengő névértékű részvénynek 
5:1 arányban á 100 pengő névértékű részvényekre 
történő összevonása is elhatároztatott — az osz-
talék fizetése nem pusztán csak az esedékes szel-
vények bemutatása ellenében történik, hanem 
ugyanakkor a régi részvények is téritvény elle-
rében beszolgáltatandók, hogy az elhatározott 
összevonás folytán a ré-n címletek helyett az uj 
100 pengő névértékű címletek minél hamarabb 
leadhatók legyenek. E téritvények helyettesíteni 
Zúgják a részvényeket addig is, mig a végleges 
részvény címletek kiszolgáltatása megtörténik. 

E javaslatok előterjesztésénél az intézet uj vezér-
igazgatója, Kozma Ferenc magy. kir. kormány-
főtanácsos megragadta az alkalmat, hogy az inté-
zet részvényesei előtt bemutatkozzék és röviden, 
de annál meggyőzőbben vázolta azt a programot, 
melyet az intézet vezetésében és a fejlődése ér-
dekében követni szükségesnek tart s mely a 83 
éves nagymultu intézetet közgazdasági hivatásá-
nak betöltésére a jövőben is alkalmassá teszi. 

Nagy tetszéssel fogadta a közgyűlés a vezér-

igazgató fejtegetéseit s a meleg ováció, melyben 

részesült h ü kifejezője annak a rokonszenvnek, 

és bizalomnak, ami rövid működése után is a 

részvényesek körében vele szemben osztatlanul 

Tjegnyilvánul. 
A vezérigazgató e meleg ünneplése után elő-

terimtetett az igazgatóság ama javaslata, hogy 

a takarékpénztár jelenlegi 1,400.000 pengő összegű 
részvénytőkéje 14.000 darab, egyenként 100 pengő 
névértékű uj részvény kiboesájtása által 2 millió 
800.000 pengőre emeltessek fel, amit a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott azzal, hogy az igazgató-
ságnak megadta a felhatalmazást e műveletnek 
a Pénzintézeti Központ engedélye szerinti foko-
zatos keresztülvitelére. 

A napirend további során választott a közgyűlés 
3 évre 6 felügyelőbizottsági tagot, még pedig ugyan-
azokat, akiknek a mandátuma e közgyűlésig le-
járt. Az egyhangúlag történt választás szerint fel-
ügyelőbizottsági tagok lettek: dr. Pálfy József m. 
kir. kormányfőtanácsos, városi tanácsnok, dr. Csá-
nyi Mátyás ügyvéd, kereskedő, dr. Csikós Nagy 
József ügyvéd, Raggambi Fluck Dezső ny. mi-
niszteri tanácsos, dl*. Kószó István ny. államtit-
kár és Rainer Ferenc gyáros. Az alapszabályok 
megfelelő módosítására vonatkozó előterjesztés el-
fogadása után dr. Jedlicska Béla részvényes, a 
részvényesek nevében a legteljesebb elismerését 
nyilvánította mindenekelőtt az igazgatóság elnöke 
begavári Back Bernáttal szemben, aki nehéz idők-
ben vette át az intézet legmagasabb vezetését, 
úgyszintén Kozma Ferenc vezérigazgató, nemkü-
lönben az igazgatóság, felügyelöbizottság, a vá-
lasztmány, napibiztosi testület és végül a min-
den dicséretet megérdemlő tisztikarral szemben. 
A közgyűlés nagy lelkesedéssel tette magáévá dr. 
Jedlicska Béla részvényes elismerő szavait s vá-
rosunk c hatalmas pénzintézetének 83-ik évi köz-
gyűlése az elnök zárószavai után emelkedett han-
gulatban ezzel véget ért. 
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Valuták: 

2* 85-2800 
7950 7980 
168* 16 66 

152 80 15341 

569 00 571 00 
22 55 2275 

229 45 230 45 
64,00—64 30 

Ltí 
VÍ71 * 
Iba 
HieSt 
Otír. «süli. 
Norv. kor, 
ST, tatok 
8tíH kti, 

3.48 333 

30 35-3055' 
136 40 136.90 

8135 80 70 
1519"» '52.55 
10980 110,20 
153.15 153.75 

Irányzat: 
A mai értéktőzsdén az iráöyíat lanyha volt. 

A spekuláci a Népszövetség mai ülésén szóba-
került magyar ügyek hatása alatt kedvező maga-
tartást tanusit, a külföld részéről pedig további 
előadások történtek, ugy, hogy az árnivózárla-
tuk 2—3 százalékkal csökkent. A lanyhaság leg-
inkább a vezető bánya- és ipari részvényekben 
jutott kifejezésre. A kedvetlen hangulat mellett 
a forgalom mindvégig igen szük keretek kőzött 
mozgott. Egy-két favorizált érték, mint a Szikra 
és a Viktoria-malom, barátságosan tendált. A fix-
piác irányzata egy árnyalattal javult, a forgalom 
csendes volt. A valutapiacon az irányzat jól tar-
tott, Konstantinápoly egy árovalattal gyengébb 
volt, - - * 

Gabonatőzsde: 

Az irányzat kenyérmagvakban sgUML Forga-

lom csendes, 

Hivat»Ios árfolyamok: \ \ 

TI kg. 78 kg. 

Tissa?. 
P.-tSszai 
Fm. 
Pr. 
bácskai 

32.25 32.45 32.55-32.75 
32.15 3235 32.45-3265 
31.05 31.20 31.30-31.55 
32.05 32.15 3235-32.55 
32.05 3215 3235 3255 

Dunántúli 3030-30.50 31.70 31.95 
«ou, pegtvid. 3075-31.00 
Árpa takarmány i. 
Árpa takarmány II. 
Buiaborpa 

Szeged'Csengrádi Takarékpinxtér k&zayNIèse 

Repce 
Tengeri 

eayéb 
lóhere nagy 

arsnkajnente* 
Lucsrna, magyar 

28.75-29.25 
27.75-28.25 
22.C0-22.25 
52 54.— 
26.00 26 25 
25,20 25.30 

79 kg. 
32.85-3305 
32.80-32^5 
31.55-3Ü75 
31Í70 32 80 
327O«32B0 
32D3-32.I5 
egyéb 
SOrajp^ 

egyéb 
ZabT. 

közép 
Köles 

80 kg. 

32 95-3315 
3290 33.05 
31.80.3l.9o 
33.05 32.15 
32.15 32.25 
32.15 32.25 
3065. 30.75 
34 00 36.00 
29.85 30U0 
28.50-28.75 
28.25 28.50 
23 01-24.00 

130.00 140.00 
190,00-215.00. 

Lóhere nap-
arantats 115.00 125W 

Rí aalÔ 
A nagyobb I c a d ő d i ' o m d s o k 

m a ! műsora 

Budapest 557.5. 9.30, 12 és 15: Hírek, közgazda-
ság. 17: Szórakoztató zene. 19.45: Goethe—Heiuc-
est. 21: Hangverseny. 22.25: Pertis Jenő és ci-
gányzenekarának hangversenye. — Bécs 517.2, 
11: Zene. 16.10: Hangverseny. 19: Francia nyelv-
lecke haladóknak. 19,30: Angol nyelvlecke hala-
dóknak. 20.10: Történelmi és modern fantarok 
és indulók. — Berlin 483.9. 15.30: Hü-es német 
költők. 16.30: Régi skót balladák. 20: Operaátvitcl 
a charloltenburgi operaházból. — Frankfurt 428.6. 
12.30: Hangverseny. 16.30: Hangverseuy. 17.45: 
Könyvszemle. 18.15: Hirek. 19.15: Sakk- - Ham-
burg 394.7. 16.15: Hangverseny. 20: Színielőadás. 
23.30: Tánczene. — Kattovlc 422. 17.45: Hang-
verseny. 19.20: Haugverseny. 22.30: Tanczone. — 
Königsberg 329.7. 11.30: Hangverseny. 18.30: Hang-
verseny. 20.10: Előadás. 22.15: Hangverseny. — 
Lnagenberg 468.8. 13.05: Hangverseny. 18: Hang-
verseny. 19.15: Francia nyelvtanfolyam. 20.15: Szí-
nielőadás. A kisértet. — Lipcse 385.8. 12: Hang-
verseny. 1(5.30: Hangverseny. 19: Előadás Nagy 
Frigyesről. 20.15: Sztambul rózsája. — München 
535.7. 16: Hangverseny. 19.50: A német Rajna. 
20.30: Hegedühangverseny. 21.35: Felolvasás. — 
Nápoly 333.3. 16.50: Nápoly környéke. 17: Hang-
verseny. 20.50: Az Opera közvetítése. Prága 

318.9. 12.05: Hangverseny. 19.15: Hangverseny, 
21.10: Hangverseny. 22: Tánczene. — Róma 459-
16.50: Újsághírek. 17.30: Tánczene. 20.45: Zene-
kari hangverseny. 22.55: Legújabb hirek. — Zürich 
15: Hangverseny. 16.10: Hangverseny. 19.32: »Der 
Dachs«. 20: Hangverseny. 21: Hangverseny. 22.10: 
Gramofon. 

S & e r K e s s z ö í i ü z e n e t 

G. E. Cikke nem közölhető. Tud írni, de ál-

talános elmefuttatást erről a témáról sem tu-

dunk használni. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország 

Hírlap-és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában. 

Külföldi képviseletek: 

AUSZTRIA: BScsl szerkesztésig: Wien, It., Taborslrasse 

7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: íö—3—52. Bt-

esi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési képviselet 

Ausztria rtszére: Wien, l., \\Mpretmarkt 1. fOsterr. 

Anzeigen A.-G.1. Telefon: Serie 62-5-95. JUGOSZLÁ-

VIA: tnterreklam d. d. Zagreb, /.-75, Uarooska-uliea '28. 

Telefon: 21—65. NÉMETORSZÁG: Ata Anzeigen A-G., 

Berlin NW6, Am Zirkus 9. Telefon: Norden 7607/12. 

SVÁJC: Orell-Füssll-Annoncen A.-G., Zürich, Sonnen. 

qaai 10. Telefon: Hott. 6700. 
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( V É R T E S I 
c l p ö s z a l o n f á t a z u f Csőn-
g r i d l - p f t l o t & b o , H o r v A l h 
M i h á l y u c c a h e l y e z t e <U. 

SIMONYI SSSSff. Fényképek 
Mfiferme: Korzó Mozival szemben. » 


