OECMXGTARORSZ HG

Őszi siffhsiglcfóí is
m m iparosnál és Mnümlmr* % m m r »w:

Kéz-, láb-, hósa^izzadást
azonnal megszüntet a

H M

élete

mindig érdekes és tanulságos, különösen, ha avatott ir6k mondják el, akiknél a regény komoly
megfigyelés és igazi élmény eredménye.
Ilyen
könyvek olvasása több a szórakozásnál, inkább
adatgyűjtésnek és látókörünk kiszélesítésének felel
meg. A Délmagvarország olcsó könyvakciója öt
regényt ajánl fel az olvasóközönségnek összesen
hat pengőért és eze't a regények ugy vannak összeválogatva, hogy a legkényesebb irodalmi Ízlést
is kielégítsék. Az öt regény sze-zője és cirric a
következő:
Paul Bourgel: Nagyvilági dráuia.
Galsworthy: A gazdag férfiú.
Vészi Margit: Éjféli mese.
Jaeb London: A játék.
H. Mafbers: A révész.

— Halálos hirdés a Mondseen. Linzből jelein tik:
Szombaton este fürdés közben férje jelenlétében
» Mondseebe fulladt V a s a r y Margit, aki egy
budapesti taoitónak volt a felesége. Vasary nem
tudta feleségét kimenteni, mert nem tud tiszai és
maga is életveszedelemben forgott. A fiatal pár
hat nappal ezelőtt kötött házasságot és nászuton
*olt.
— Háromévi fegyházra ítélték a pénzeslevélordó rablói'. Budapestről jelentik:Ifj. L o v r i c s
őzsef hentessegéd és H o l l ó Imre lakatossegéd
ma került a bíróság elé, azért mert pénzt adattak fel saját cimükre és amikor albérleti lakájukon megjelent a pénzeslevélhordó, boxerrel fej.fcevágták és elakarták rabolni a nála Jévö pénzt.
>A biróság mindkettőt bűnösnek mondotta ki rablás
büntette kísérletében és ezért Lovricsot két és
félévi. Holló Imrét pedig 3 évi fegyházra ítélte.

S

Ozv. Dávid Tsívdnné fájdalommal
jelenti, hogy íérfe

Dávid István
börkereshedtf-segéd

í. hó 15-én hosszas betegség után
36. éves korában elhunyt.
Temetése f. hó 17-én délután fél 6
órakor lesz a körkórházból.
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Kerékpárokban
és T r l u r o p h

vezető márka.

Egyedii!

Az Adriai Biztosító Társulat mérlege
A napokban kerüli a nyilvánosság elé az
Adriai Biztosító Társulat trieszli főlntézetérek
a 89. üzletévről készült zárószérnadása, mely
betekintést nyújt ezen intézel 1927. üzletévi
munkájába.
Egy komoly, több mint 3 /i század óla fennálló intézel mérlegét látjuk magunk elolt, melynek minden egyes létele gondos, alapos,
stabil intézel képét árulja cl.
A vállalat az elmúlt üzletévben üzletered-

kopható

Szántó. Sándor

Különféle tartalékok .
Díjtartalék
Di'átvitel
Függő károk tartaléka

.

.

.

nek nem mondjuk, mert nem akarunk nagyképűsködni, de hogy főbb minőségű

mint aminőt mi árusiifalunk. nem lé'ezik,
arról mindenki meggyőződhetik.
fillér, a

Központi Tejcsarnok Rí.
minden fiéfcfefcs&rnoliábaji. 233

összesen

Elemi

.

29,876.686 84
259.723.246.27
24,120 228.16
6,309.821.67

21,332.064,55

55,956 263.82
317,536.43051
24.120.22816
27.641.886.22

Összesen:

320,029.982,94

105,224.825 77

425,254 808.71

Hogy ezen mamut számok pengőben is
mily halalmas Összeget tesznek ki, olvasóink
lájékoztatására megemlíteni kívánjuk, hogy a
fentiek szerint az élettartalékok
összege . . . . P 99,209.294.71
elemi tartalékok ^ P
32,619.695 99
Összesen: P l 31,828.990.70

26,079.576.98
57,813.184.24

tesznek ki. Szinte szédülve kell, hogy álljunk
az ily hatalmas számkolosszus előtt, melynek értéke magyar koronaegységben túlhaladja az 1637 milliárdot. Hogy pedig ezek
a számok mennyire reális fedezettel birnak,
azt alább soroljuk fel:

Elet

Készpénz
Váltótárca
Hitelintézeteknél belé!. .
Ingatlanok
Értékpapírok
Jelzálog-kölcsön
. . . .
Kölcsönök értékpapírokra
Kölcsönök saját kötv.-re .
összesen:
Ezzel szemben tartalék

L

Elemi
i
r

összesen
a

2,442.724.87
378.337.61
46,476.998.51
18.673.932 98
60,447.273 64
12,411.377.77
796 602.79

2,442.724 87
378 337.61
46,476.998 51
156,358.016.03
220,172.634.17
18,568.058.86
796.602.79
22,915.602 07

326.481726.74

141,627.248.17

468.108.974.91

320,029.982.94

105,224 825 77

425,254.808,71

137,684.083.05
159,725.360.53
6,156.681.09
22,915.602.07

Ezen számoszlopok fölsorakoztatva önmagukban beszélnek és a laikus előtt is igazolhatják az Adriai Biztosító nagyságát, de Igazolhatják az intézet komoly szakértelemmel
irányított munkáját is.
Amig az életbiztosításoknál bizonyos mathematikai pontossággal várható kifizetések összegeit az Intézet ingatlanokba helyezi el, addig
az elemi biztosításoknál a szeszélyes kárkifizetések fedezeti tartalékát mobil jószágokban
tartalékolja. Az intézet díjtartaléka közel
100,000.000 pengőt lesz ki.

Ezenkívül a vezetőség az intézet rentabilitását is dokumentálja akkor, amidőn a magyar felek érdekeinek minden eséllyel szem•
ben való megvédésére szilárd biztosítékul két
hatalmas épülettel rendelkezik, olv két értéket
képviselő épülettel, mint a régi Adriai-palota
s az ujabban vásárolt fteu>york-paloia.
Befejezésül még rá kell mutálnunk az inté-

Tátescíe

Kilója 3 P 6 0

ményél 10,586.455.48 líra nyereséggel zárfa,
mely az 1926. évről áthozott fel nem használt
nyereséggel együtt 10,801.390.23 líra nyereségei mulat, ame'y összeg 3 348.400 97 pengőnek felel meg.
Az intézet tartalékai oly hatalmas összege*
kel lesznek ki, hogy a magyar biztosilási intézménnyel ismerős szakközeg tisztelettel kell,
hogy megálljon az adatok előtl is, amelyek a
következők:

Élet

E világhírt Írók neve elég biztosíték arra, hogy
• könyvek nem fognak csalódást okozni. A sorozat
ára — hat pengő — olyan csekély, hogy kár elmulasztani az alkalmat, annál is inkább, mert a
«orozat csat- korlátolt példányszámban áll rendelkezésünkre.

a Styrla
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Valuták:
Angol fant
3.4S 3 53
L«1 1
27.9028f5
Belga I r,
80.10- 80.4f1
Cieb' kor
16 95 17 03 Lira
30 20 - 30 45
Din kor,
153,GO 153 60 Márk»
136 85 137.3«:
Dinár
Ottr, fehtt
80.80 81 15
Dollár
570 60 57 > 60 Norr. kor. 15300 153 60
Er, fránk
2260 22 80 Sr. trani
110 45 113 85
Hol), fartat 23050- 231.50 r.téd kor.
153 20-150.80
Xlotj
64 15 - 64 45
Irányzat:
A mai értéktőzsde igen gyér látogatottság mellett. üzletleien volt. Cséodes üzlet mellett csupán
kisebb ingadozások fordultak elő, úgyhogy a zárlati árfolyamok a legutóbbi nivóval szemben csekély, az 1 százaiékot is ritkáu kitevu differenciát tüntetnek fej, A forgalom cendUvül sáük

zet egyéb követeléseire, szembeállítva
ságait, melyek a következők:
Adósok
Hitelezők

adós-

111,393.306.91
41,150.876,20

Különbözet,
mini követelés:
70,242.430.71
Az intézet részvénytőkéje 100 millió liróf
tesz ki, melyből azonban az újonnan kibocsátott 40.000 darab részvény teljes befizetése
folyó évre várható. De gigászi munkájában az
intézet nem feledkezelt meg tisztviselőiről sem,
mert a tisztviselők nyugdíjpénztárának összegére már eddig 14,655.318 99 lírát tartalékolt.
E szűk cikk keretében nem áll módunkban
ezen halalmas mérleg minden egyes tanulságos adatára rávilágítanunk, egy azonban
bizonyos, hogy a komoly niunka, — mini
ahogy az Adriaiaknál látjuk — mindenkor és
minden időben meghozza a jutalmát.
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keretek között mozgott. A fispiac elhanyagolt,
üzlettelen volt. A valuta- és devizapiac egy árnyalattal gyengébb volt.
uabonatözsde:
Irányzat gyengébb, forgalom élénk.
Hivatalos árfolyamok:
Buza
Tiszav.
F.-Hrai
Pm.
Fv.
Bácskai

Duöántuli —.——
ttozs, pegtvrfd.
Árpa lakarmíny i.
Árpa takarmány II.
Busakorpa
Hepce
Tengeri
eavéb

76 kg.
30 30-30.81
30.20 30,65
31.50 31.65
20.90 30.35
29 90 3035

77 kp.
28 35 - 28.50
28 25—28 40
28.05—28.20
28 05—28.20
28 05-28 21

24 60 25.75 egyéb
24.00 24.50
őrárpa
•/.3 50 23 75 egyéb
23.75-24.00 Zab f.
52. 54. _
közép
5965 29 95 Köles
'/Stíiű 2050

32 50-33*50
31.00 32.00
33,50 34.40
33 00 33.50
3000-31.00

