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Keresked^'mi és Iparbank 
1929. évi üzleti ieiemése 

Tisztelt Közgyűlési 
Intézetünk hatvankettedik rendes közgyű-

lésén üdvözöljük t. Részvényeseinket és üzleti 
jelentésünket, valamint az 1929. üzletcv zár-
számadásait a kővetkezőkben terjesztjük elő: 

Azok a nehézségek, amelyek közgazdasági 
életünkben az utolsó évtizedben jelentkeztek, 
az elmúlt évben még nagyobb mérveket öl 
tőttek. 

Az ország termése általában kielégitő volt 
ugyan, de a fogyasztás további csökkenése és a 
kivitel mind fokozódó nehézségei a mezőgazda-
sági termények árát csaknem a termelési költ-
ségek szintjére szorították, miáltal a gazdák 
helyzete egyre súlyosabbra fordult. A mező-
gazdaság eladósodása tovább folytatódott és 
a gazdák nagy része bevételeiből alig volt 
képes tartozásainak kamatait kiegyenlíteni. 

Ilv módon igen sok mezőgazdasági ingat-
lan került a piacra, lényegesen csökkentve a 
földek árát. 

A kereskedelem helyzete természetesen a 
mezőgazdaságéhoz igazodott. Az infláció idejé-
ből a kereskedelmi üzletek tul nagy száma 
maradt vissza. Ez az állapot még normális 
viszonyok között sem lett volna fenntartható 
Nem csoda, ha a vázolt körülmények folytán 
a kereskedelem minden ágában fizetésképte-
lenségek, felszámolások és üres üzlethelyisé-
gek jelzik a túlzsúfolt kereskedelem termé-
szetes és elkerülhetetlen leépülésének útját. 

Az Ipar is osztozott a többi gazdasági osztály 
sorsában. Csak tőkeerős ipari vállalatok tud-
ták helyüket e válságos évben megá lani. Vá 
rosunk néhány jelentős vállalata üzemreduk-
cióval védekezett a krízissel szemben. A kis-
iparosok nagy része üzemi tőke hiányában 
csak máról-holnapra vitte iparát és az ő 
osztályukat is erősen megtizedelték a mindig 
bizonytalanabbá váló hitelezési viszonyok. 

A belső gazdasági bajokat még kimélvitette 
az év második negyedeben az égés* világ 
gazdasági életét betöltő pénzszűke és a kunia-
tok megdrágulása, amely a Magyar Nemzeti 
Bank áprilisban végrehajtott egy százalékos 
rátaemelésében is kifejezésre jutott. 

A bizonytalan és súlyos gazdasági helyzet, 
a főid, a termények és a/ áruk éri ékének csök-
kenése a pénzszűke mellett már régóta nem 
tapasztalt bizalmi krízist teremtett, amely kö-
rülmény mind nehezebb feladatok elé álli-
•otta a pénzintézeteket. 

Bankunk az egész év ."olyamán igyekezett 
hivatásának megfelelni és városunk gazda-
sági éleiének éppen a nehéz időkben szolgála-
tára állani. Azon voltunk, hogy részvénye-
seink érdekeit szem előtt tartva, a reánk 
bizolt tőkék biztonságát hatványozottan figye-
lemmel kisérjük, — viszont auá 'unk hitelt 
élvező közönség nehéz heiyzelét ls minden-
kor méltányolnunk kellett. A piac érdekeit 
szem elől nem tévesztve, számos gazdasági 
alanynak siettünk segítségére, hogy exísten-
ciájukat a gazdasági élet számára biztosítsuk. 
Intézetünk magatartása ügyfeleink általános 
megelégedésével találkozott," miáltal sikerüli 
bankunk helyzetét és tekintélyét a piacon a 
mult évben is jelentősen emelni és az inté-
zetünk irányában mind;obban fokozódó bi-
zalmat az elmúlt nehéz üzleti évben még 
jobban erősíteni. Egyedül e bizalomnak kö 
szönhetjük, hogy az országszerte stagnáló be 
tétképződéssel szemben betétállományunk az 
elmúlt évben az átlagosnál jóval nagyobi) 
mértékben emelkedett, ami záloga intézetünk 
bizton várható jövő fejlődésének. 

Betétállományunk P 5,411.00r)-ről P 7,479 
ezerre emelkedett, ami 40«,'o-os javulásnak 
felel meg és egymillió pengővel meghaladja 
az utolsó békeévben három fiókintézettel mű-
ködött bankunk központja által kezelt betétek 
összegét. 

Kihelyezéscink tekintetéhen az ismertetet! 
okoknál fogva némi tartózkodást kelleti tanu-
sitanunk. Bankunk természetes fejlődésének 
útját azért nem állhattuk, — miért is ügy-
feleink jogosnak itélt hiteligényei intézetünk-

nél az elmúlt évben is meghallgatásra talál-
tak. A rossz viszonyok ellenére jelentős ösz 
szegü kihelyezéseink folytak vissza, melyeket 
újra a gazdasági élet rendelkezésére bocsáj-
tottunk. Ezenkívül uj tőkéket is helyeztünk 
ki, amit igazol váltólárcáuk P 7,719.000-ről 
P 9,126.000-re való felemelkedése. 

Folyószámlakihclyezéselnb lényegeden nem 
változtak. 

Bankunk régi tradíciójához hiven mobili-
tásunkra az elmúlt évben is a legnagyobb 
gondot fordítottuk. E téren is további jelen-
tős lépéseket tettünk előre. Az év végén to-
vábbadott váltóink váltólárcánk 23 százalé-
kát teszik ki, ami csaknem egyedülálló a 
vidéki pénzintézetek mai helyzetében. Irány-
elvűnk az volt és marad, hogy minden im-
mobil üzlettől tartózkodunk és jelentékeny 
összegű tőkét és hitelt taitunk mindenkor 
készenlétben lietéteseink biztonságára. 

Hilelügyeletein en kivül egyéb bankszerű 
üzleteink is jelentősen fejlődlek, miáltal össz-
forgalmúnk az elmúlt évben 60 millió pen-
gővel emelkedett. 

Üzleteinket a lefolyt üzletévben Is a ben-
nünket kőtelező gondossággal bonyolítottuk le 
és jelentjük a t. Közgyűlésnek, hogy a rend-
kívül sulvos gazdasági viszonyok közepette 
is sikerült intézetünket veszteségtől meg-
óvni. Megelégedéssel jelentjük a t Közgyűlés-
nek, hogy az 1923. üzletév eredménye ked-
vezően alakult, miért is, ugy, mint az elmúlt 
évben, ezúttal is 5 pengó osztalék folyósítását 
hozzuk javaslatba. 

A nyereség felosztására nézve a felügyelő-
bizottsággal egyetértésben a kővetkező javas-
latot terjesztjük a t. Közgyűlés elé: 

A bemutatott flzleteredménvszámla szerint az 
1920. év eredménye: " P 214,307.39 
ebből levonva ai alapszabályok 89. 
§-a alapján az elmúlt évről áthozott 
P 5.893.27 leszámítása után fenn-
marndó P 208 414.12 1929. évi tiszta 
nyereséget véve alapul 12 l/t % sza-
bályszerű részedés fejében 
mari-d 
ebből osztalékra az 1929. üzletév 
után 28.000 darab P 20,— n. é. rész-
vényre á P 5.— készpénzben kifi-
zetni 
marad 

ebből külön tartalékalapra fordítani 

marad 

a nvu ̂ díjpénztár díjtartalékának há-
rom évi amortizálására fordítani 
marad 
az ingatlan irtékéből leírni 

marad 
Wagner Gusztáv segélyalapra fordí-
tani 
marad 

jótékony és kulturális célra fordítani 

marad P 5.696.43 

mely összeget uj számlára átvinni és az osz-
talékot a 62-es számú szelvény ellenében ezen 
indítványunk elfogadása esetén intéz« ránk 
pénztáránál Szegeden, valamint a Magyar A!-
lalános Hitelbanknál és a Magyar Leszámi-
loló és Pénzváltóbanknál, Budapesten, ugy-
szinlén ezen intézetek bármely magyarországi 
riókjánál folyó évi március 3-tól kezdődően 
kifizettetni ajánljuk. 

Tisztelt Közgyűlés! Az öregség, rokkantság 
és árvaság eselére vonatkozó biztosításról szóló 
1928. évi törvénycikk rendelkezései bennünket 
is arra köteleztek, hogy alkalmazottaink nyug-
di¡kérdését napirendre tűzzük. Igazgatóságunk 
tüzetesen foglalkozván ezzel a kérdéssel, arra 
a megfontolásra jutott, hogy ugy az alkalma-
zottak, mint az intézet érdekében a leghelye-
sebb, ha önálló intézeti nvugdijpénztár! létc-

I siiűnk, — annál is inkább, mert az intézet 
a múltban is maga gondoskodott tisztviselői 
nyugellátásáról. Bankunk tanúbizonyságát 
adta szociális érzékének külön nyugdijalap 
létesítésével a múltban is. Ezen indítványunk 
honorálása révén is remél ¡ük. hogy tisztvi-

P 86.051.76 

P 188.255.63 

P 140 000,— 

P 48 255.63 
P 20.000 

P 28.255.63 

P 13.599.17 

P 14.656.46 
P 3.400.03 

P 11.196.43 

P 2.000,-

P 9.196.43 
P 3.500,-

1930 február 408. 

selői karunknak az intézethez való benső Vi-
szonyát még szorosabbá tes:zü'c. Közöljük a 
t. Közgyűléssel, hogv'az önálló nyu -díjpénz-
tár megalkotott alapszabályait a m. kir. Nép-
jóléti és Munkaügyi Miniszter ur a t. Köz-
gyűlés hozzájárulásától feltételezetten jóvá-
hagyta, — miért is tisztelettel kérjük, hogy 
vonatkozó javaslatainkat a napirend során 
elfogadni szíveskedjenek. 

Jelentésűnk végére érve ezúttal ls őszinte 
köszönetünket fejezzük ki a Magyar Nemzeti 
Bank szegedi fiókintézetének, a Pénzintézeti 
Központnak, a Magyar Altalános Hitelbank-
nak és a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-
banknak, amely intézetek az elmúlt évben 
intézetünk ügyeit állandóan figyelemmel ki-
sérték. 

Jelentjük még a t. Közgyűlésnek, högv a 
Szegcdi Téglagyár Társulat az elinalt üzlet-
évét várakozásunknak megfele'öon zárta. 

Jelentjük, hogy a Pénzintézeti Központ in-
tézetünket az elmuit évben is megvizsgálta 
és helyzetünket ezutlal is kedvezőnek találta. 

Végül kérjük a t. Közgyűlést, hogy ré-
szünkre és a felűgyelőbizottság részére a szo-
kásos felmentvényt megadni szíveskedjék. 

Kelt Szegeden, 1930. február hó. 

Az Igazgatóság. 

A Szeged! Kézmüvosbank igazgatósága tegnap 
tartott ülésében állapította meg az 1929. özletév 
mérlegét amely 38 642 10 pengő tiszta nyereség-
gel zárult E tiszta nyereség P 5383 30 haladja meg 
az előző évjt. A nagyközönség széles rétegeiben 
megnyilvánult bizalmat mindenképpen igazolja a 
most megállapított, a Pénzintézeti Központ által 
is felülvizsgált mérleg, melynek adatai azt mu-
tatják, hogy városunk ezen régi pénzintézete a 
mostoha gazdasági viszonyok dacára ls önállósá-
gát fentartva, fejlődését állandóan folytatja. ki 
igazgatóság az osztaléknak a tavalyi 7 pengő he-
lyett 8 pengőben való megállapítását fogja a jövő 
hó 8-án tartandó közgyűlésnek javasolni. 

Bécsi vásár 
1930 március 9 15. (flotunáéban március 16-lg) 

Külön kiállítások -

P r é i r t i í v a ' s z a l o n . Bécsi kötött d i v a t á n . B ú t o r v á s á r . 
Rek>ámklállilás : 

Nemzefközi automobil és 
motorkerékpár kiállítás. 
Száll c üzemi szükséglet cikkek kiállítása. Élveze'1 
cikkek és élelmiszerek kiállítása. Ház- és átépítést 
kiállítás. Technikai újdonságok és találmányok 

Erdfi és m e z ő g a z d a s á g i k i á l l í t á s . 

3 Osztrák hízómarha kiállítás. 
(193C március 14-18.1 

Vizám nélkül, vásári tgazolvannTal é» útlevéllel 
hárkl szabadon átlépliett az osztrák határt, Cse> 
«zlovék élalazóvizu n szükségtelen 1 Nagy menetdll-
ked»«szmények a megvár, csehszloiák és oaztrás 
vasutakon, a Dunán és a légiforgalmimban. Vásár-
igazolványt (ára 5 pengő). valamlnl mindennemű 

ifelvllágn-íti»«! készsége-en ad a 

Wiener Messe L-G., W en VII. 

továbná - a Lipcsei Tavasz! Vásár Meie alatt -
a W'ener Messe tudakozd trodá|a Auskunflsstelle 
der Wiener Messe. Leipzig, ö<lerrelch!sches Mess-

haus) és az aláhM tiszteletbeli béoviselők: 

Máv. Hlv. MeiHlenvrda lió'ls Sz«!í">d. BAstva o. 9. 
K*»es! e*e!ml í i Iparkamara ^etied. m i« 

6118—1930. azámh"z. 604 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y 
Alu lro' MrAsálP véeretiatff m 1881 évi ..X. •-e. 102 5-» 

értelmében ezenn-1 kflztalr (• 'eszi. hogv a mákéi klr. (iráabiróság 
1029 -1 84*58. «z'mu vWéa* következtében dr. Tamásv And r 
makói ÜEVvé I által kéovlae't "eiftgâ dasífrl Géo ¿a Olai Kereske-
delmi v»"ala» (av'ra 16M18 P én iáru'ékal ereiéin 1929. évi n"vem-
b e r h ó I S é n f"«rana'. aito' Weléeitétl végrrhait'.« ut'án lefoglalt 
éa 2010 pe"góre becsült kn'ettez^ i n c s'R<ik, » m caéplflazekrény, 
csép flg^ptelazerersek. nyi'vánng árverésen e'advn'k. 

F.i-n árverésnek a »reg dl *tr t'rásblróság 1929. évi Pk 4Ö607. 
az.lmu v » j ' f i " folytán 17418 r-engfl 'ókeHlret lés ennek 1929. 
<>vl «zepi-m! er h* 15 nap'á rt> . 'ró 115 czSzalék k'ma'al és edd's 

SÍZ' sen 20Sfi6 pennöben h'ról ag mé. m-pí'lap fitt a le merfllendö 
k«1'aégek »reiéig ii'szk, Ponyc Oyuta leik n ipend.l esz'fiz.éséra 
193a évi lehruir hó 26 rap 'nsk o utáni fél 4 óráin hatűiidöfl 
kiiOz-tlk éa ahhoz venni SiándékezAk ezennel olv megleívzésset hi-
vainak rai ". hngv az érinteti jóságok a> 1881 I.X. t.-c. ;07., m*. 
g-n ért- míb n kéaznémlizet^s neilet! a legtöbbet ígérőnek, «zflk-
ség »»ei^n hreaircin ilu' is r\ t iknak adatni. 

Ss-'ged, 193J év Janulr oó 3a nnpián. 

D r . B o é r , Mr. bír. véRrahiHé 


