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A ízesed! Kereskedelmi és Iparbank 
1930. évi üzleti jelentése 

Tisztelt Közgyűlési 

Intézetünk hatvanharmadik rendes közgyű-
lésén üdvözöljük t. Részvényeseinkéi . .és _űz-
leH jelentésünket, valamint az 1930. év zár-
számadásait a következőkben terjesszük elő: 

Gazdasági viszonyainknak az a tartós 
romlása, melyről jelentéseinkben az elmúlt 
években ismételten megemlékeztünk, a lefolyt 
üzletévben még tovább fokozódott. 

Nemcsak hazánkban, hanem az egész vilá-
gon ugy a mezőgazdasági terményekben, mint 
az ipari termékekben nagy készletek gyűltek 
össze, amelyek egyre csökkenő árak mellett 
kerültek a piacra. Az árnivónak ezt az állandó 
lemorzsolódását a tnezőg-r/dasági termelésre 
beállitolt, országok érezték meg legjobban. 
Hazánk gazdasági helyzetére a nyomás annál 
súlyosabb volt, mert elmúlt évi termésünk sem 
minőségileg, sem mennyiségileg nem volt kielé-
gitfl Exportunknak ily módon a külföld erős 
versenyével kellett megküzdenie. A belföldön 
csökkenő fogyasztás, a külföldön nagy áru-
kínálat tovább mélyítette a mezőgazdaság 
évek óta tartó válságát. 

Ez a helyzet idézte elő. hogy kölcsönökkel 
ferhelt mezőgazdák fizetőképessége meg-
gyengült és ugy föld-, mint házingatlanok' 
régóta nem lapasztalt nagy számban kerültek 
árverés alá Természetes, hogy a hozam csök-
kenése és a nagy kinálat folytán az ingatlan-
árak is jelentős esést mntatnak. 

A kereskedelemre és iparra természetesen 
kihatott az az általános deroute, amely a 
mezőgazdaság válságát kisérte. Nemcsak a 
fogyasztás csökkenése, hanem az árukészlelek 
értékének állandó visszaesése, továbbá a köz-
terhek' nyomasztó súlya, sőt további emelke-
dése is súlyosbította a kereskedelmi üzletek 
és az ipari üzemek helyzetét. A: fizetésbeszün-
tetések száma növekedett, miáltal a hitelezési 
viszonyok mind bizonytalanabbakká váltak. 

Szerencsére a pénzpiac helyrete az egész 
év folyamán tűrhető volt. A .Magyar Nem-
?etj Bank négy ízben is mérsékelte kamat-
lábát. amely mérsékléssel a magánkamatláb 
is lépést tartott. Kisebb ingadozásoktól elte-
kintve a kamattételek nivója jóval az előző 
évi kamatlábak alatt maradt. 

Sajnos, a gazdasági válság egyik" megoldás! 
kulcsát, a hosszulejáratu kölcsönöket az el-
múlt év sem hozta meg. 

A fent vázolt körülmények igen nehéz fel-
adatok elé állították intézetünk vezetőségét. 
Üzletfeleink támogatása és a reánk bizott ide-
gen tőkék biztonságáról való gondoskodás vol-
tak azon kötelességek, melyeket különös gond-
dal a szükségszerű óvatosság tekintetében, 
de kellő előrelátással bankunk jövő fejlődése 
érdekében ki kellett egyenlítenünk. 

E feladatunkat megkönnyítette ügyfeleink 
mindenkor gondos megválogatása, azok gaz-
dasági megalapozottsága és a rendkívüli 
viszonyokkal szemben tnnusitott nagy ellen-
álló képességük. 

E rendkívüli időkben sem volt szükséges 
intézetünk üzleti politikáján változtatni és 
azon gazdasági egyedeket, akik intézetünkben 
bizva, annak hiteltámogatásával vezették üz-
leteiket és üzemeiket, sikerült a gazdasági 
életnek intakt megtartani. — Ezt intézetünk 
hivatásának tekintettük. 

A súlyos gazdasági viszonyok" az egész or-
szágban jelentős betételvonásokat okoztak. Az 
intézetünk iránti bizalom biztos jelének te-
kintjük, hogy a mi belclállománvunk sta-
bilnak bizonyult és az elmúlt évd állomá-
nyunk csaknem érintetlenül fennállott a le-
folyt év végén is. 

A fent kifejtett üzleti elveink természetes 
következménye volt, hogy a jogosult hitel-
igényeket a lefolyt évben is kielégítettük. Ezen 
szükségletekre azonban ujabb idegen tőkéket 
igénybeveuni nem kellett, miután kihelyezé-
seinkből cca egy millió pengő folyt vissza, 
ami kihelyezéseink mobilitását igazolja. 

A' befolyt künnlevőségeink cca 500.000 pen-

gővel apasztod ál; fol.Tószámlakihelye*é«eink 
összegét. 

Mobilitásunkra a lefolyt évben ls különös 
gondot fordítottunk, arait továbbadott váltóink 
csökkenő összege igazol legjobban. 

Kihelyezéseink némi apadása, az üzlet-
feleink iránt bennünket kötelező előzékenység 
és ennek folytán a kamatmargeok csőkkenése, 
üzleti nyereségünk kisebb visszaesését ered-
ményezte, miért is a lefolyt év üzleteredménye 
az előző évi alatt maradt. Ez a körülmény 
arra késztet bennünket, hogy az osztalék cse-
kély mérséklésére tegyünk a t. Közgyűlésnek 
javaslatot. Indítványozzuk' tehát, hogy az el-
múlt évi 5 P-vel szemben 1.50 P osztalék" 
fizetését méltóztassék' elhatározni. 
: A nyereség felosztására nézve a felügyelő-
bizottságunkkal egyetértési)-n következő ja-
vaslatot terjesztjük a t. Közgyűlés elé. 

A bemutatott üzleteredménysziimla szerült az 

1930. üzletév eredménye P 166.237.08 
ebből levonva az alapszabályok 69. 
g-a alapján az elmúlt évről áthozott 
P 5.696.43 leszámítása után fenn-
maradó P 160.540.65 1930. évi tiszta 
nyereséget véve alapul 10 •/» sza-
bályszerű részesedés fejében P 16.054.06 

marad 
ebből osztalékra 1930. üzletév után 
28.000 darab P 20— n. é. résrvényre 
S P 4.50 készpénzben kiosztani 

marad 
a nyugdíjpénztár díjtartalékának két 
évi amortizációjára fordítani 

marad 

az ingatlanok értékéből leirnl 

marad 

Wagner Gusztáv segélyalapra fordí-
tani 

marad 

p 150.183.02 

p 126.000.-

p 24.183.02 

p 9.559.68 

p 14.623.34 

p 4.498.82 

p 10.124.52 

p 2.000.-

p 8.124.52 
p 3,500.-

marad P .4624.52 

mely összeget uj számlára átvinni és az osz-
talékot a 63-as számú szelvény el lené-

ben ezen indítványunk" elfogadása esetén 
pénztárunknál Szegeden, úgyszintén a Magyar 
Altalános Hitelbanknál, valamint a Magyar 
Leszámítoló és Pénzváltóbanknál, Budapesten 
és ezen pénzintézetek bármely magyarországi 
fiókjánál f. évi március hó 2-tól kezdődően 
kifizettetni ajánljuk. 

Jelentjük a t. Közgyűlésnek, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank szegedi fiókintézete, a Pénz-
intézeti Központ, úgyszintén a velünk szer-
ződéses viszonyban álló Magyar Altalános 
Hitelbank és Magyar Leszámítoló és Pénz-
váltóbank az elmúlt évben is készséggel állot-
tak intézetünk rendelkezésére, amiért őszinte 
köszönetünket fejezzük ld. 

Jelentjük' a t. közgyűlésnek, hogy a Szegedi 
Téglagyár Társulat a mostoha gazdasági vi-
szonyok folytán az elmúlt üzletévben kiadá-

| sainak fedezetén tul nem tudott eredményt 
felmutatni, miértis az elmúlt évre részvénye-
seinek nem fog osztalékot fizetni. Reméljük, 
hogy a viszonyok' javulásával ezen vállalat 
újból jelentősen hozzá fog járulni üzleti ered-
ményeinkhez. 

Jelentjük, hogy a Pénzintézeti Központ in-
tézetünket az címűit évben is megvizsgálta 
és értékes tanácsait üzleti és ügyvitelünkben 
ezúttal is hasznosítottuk. 

Jelentésünk végére érve kegyeletünket kell 
lerónunk Benkő Jakab ur, a Magyar Altalá-
nos Hitelbank igazgatója, elhunyt igazgatósági 
tagunk' iránt, aki, bár mindössze néhány évig 
volt tagja igazgatóságunknak, széleskörű tudá-
sával rövid idő alatt is igen hasznosan mű-
ködött közre intézetünk fejlesztése érdekében 
és ügyeinket mindenkor szeretettel és jóindu-
lattal karolta fel. Javasoljuk a t. Közgyűlés-
nek", hogy az elhunyt igazgatósági tag ur 
emlékét az ülés jegyzőkönyvében megörökí-
teni szíveskedjék. 

A1 felügyelőbizottság megbízatása az elmúlt 
év végével lejárt. Javasóljuk" a t. Közgyű-
lésnek, hogy a napirend során egy igazgató-

sági tagot választani 'és a felügyelőhizottságot 
újjáalakítani méltú--I: ssék. 

Végül kérjük a l. Kaxgyiilrsl. hogy ugy * 
íelügyelőbizottság részére, mint részünkre a 
szokásos felmentvényt megadni szíveskedjék. 

KHt Szegeden. 1931. február havában. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 

Sseped sz. Rtr. városi színház 

Szombat este 8 órai kezdettel A bérlet 3 

A kölcsönvett feleség 
Zenés vígjáték 3 felvonásban, uj zeneszámokkal. 

Gerő K. Próbaházasságából átírta Lengyel Menyhér t 

Rendez) Sziklai Jenfl. Vezényli Beck Milliói, 

Személyek: 
Srfkora Márton — — — — 
Rozália, a neje — — — 
Kanócz Gyuri — — — — 
Blrike, a huga — — — — 
Hajdú Fokor Berci — — — 
Hajdú Bokor István — —. — 
Zsuzsanna, a felesége — — 
Czjra Klára — — — — — 
Sági Julianna — — — — 
Rákóczi Lajos — — — — 

'Cziti néni — — — - — 
• Messenger boy — —• — — 
Egy pincér — — _ _ _ 
Szobaasszony — — —- — 
Élsf! hordár — — — —-
Máso-i* hordár — — — — 

Zil.ihy Pál 
Gyöngvössy Ensi 
Ajtay K. Andor. 
SÍ. Patkós Irma 
Fáy Béla 
Hen .»eg Vilmos 
Madarassy Berta 
T.abányi Böska 
Pártos Kliri 
Veszely Pál 
Aes Klári 
Irsay Anci 
Csordás ( yörgy 
Szeles Matild 
Szilágyi Miklós 
Stikut János. 

• Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarorazág 

Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában. 

Felelős üzemvezető: Klein Sándor. 
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VARRÓGÉP 
( j a v Í t a s 

(SZAKSZERŰEN 

ES GYORSAN. 

ISINSÉR VARR3GÉPR£SZ\̂ Ŝ 
illeged, Kárém neea 1. u á m . 

T e l e f o n n á m 31- IS . 6 

immmmm>mmmm//é 

TURO 294 hordóbeli, 

közismerten leg-

kitűnőbb minőség. 

Kaphaió Szécsi Izsónál, Kárász ucca 14, 

Kálvária ncca 36. sz. a. ul hátban kétszobás 

teljesen modern l a k á s o k 
kiadók máltlS és aug.-ra. W> Tudakozódni 

a helyaj.inen vajfy 25—04 telefonon. 

• • F I G Y E L E M ! 
Éete.«líem a n. é. közönséget, hogy MiVs/áth Kálmán 

ucca 5. sz. a'a'l 21-lkén, szombaton í i 6WJ* le»emet 
olcaó húsárakkal megnyitom- - Húsárak : 

Marhahús paprikásnak 1*— 
Borfuhus pörköltnek 1'flO 
Zslrszalonna . . . 1-46 
Z»lr t-eo 

Szíves pártfogási kér 303 

R ó t h J ó z s e f métzAro* é» hentes 
Mikszáth simán ucca 5. sz. és Rákrxtl ucca 33 sz. 

H. Lengyel Grefe 
kozmetikai intézete 

Kállay Albert ucca sz. 

Egyéni arcápolás, alkalmi ki-
készítés, Összes szépséghibák 
kezelése. Olcsó bérletrendszer. 


