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Kosgasdíasag 
A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 

közgyűlése 
Városunk legrégibb és legnagyobb pénz-

intézete — a Szeged-Csongrádi Takarékpénz-
tár — szombaton délután 4 órakor tartotta 
meg 86-ik üzletévi rendes közgyűlését a rész-
vényesek nagv érdeklődése mellett. 

Begavári Back Bernát felsőházi tag, az in-
tézet igazgatóságának elnöke nyitotta meg a 
közgyűlést nagyszabású megnyitó beszéddel, 
melynek során foglalkozott a gazdasági éle-
tünket sújtó válsággal, annak okaival és töb-
bek kőzött a következőket mondotta: 

»Nincs okunk a jelenlegi nehéz helyzet 
Közepette sem a pesszimizmusra, ellenkezőleg 
kifejezetten hangsúlyozni kívánom, hogy a 
túlzott pesszimizmus a nyugodt fejlődést és 
a helyzet szanálását nagymértékben hátrál-
tatja és a krízist felesleges módon kimélyíti. 
Én nem kivánom ezen gazdasági krízis okait 
fejtegetni, mert az a sajtóban, szakkörökben, 
parlamentben stb. minden oldalról alaposan 
meg van világítva s csupán rá akarok mutatni 
egyes olyan jelenségekre, melyek a mostani 
krízisnek egy sajátos jelleget adnak. 

Az egyik jelenség az óriási árufelesleg és 
a duzzadó áruraktárak, melyekkel szemben 
állanak az éhezők és nélkülözők milliói, vagyis 
árufelesleg mellet éhinség. A másik jelenség 
az, hogy az áreséseket nem követi nyomon 
automatikusan a fogyasztás növekedése, ami a 
termelés fokozását és a munkanélküliek fel-
szívását vonná maga után, hanem ellenkező-
leg az áresések dacára a fogyasztásnak hatal-
mas csökkenését észlelhetjük. Minkettő ag-
gasztó jelenség és azt mutatja, hogy oly erők 
műkődnek közre, melyek a gazdasági élet 
automatizmusának funkcionálását megakadá-
lyozzák* 

Itt rámutatott arra az erőkre, melyek a 
gazdasági életünk megzavart egyensúlya auto-
matikus helyreállásának útjában állanak, ne-
vezetesen arra, hogy a túladóztatás stádiumá-
ban vagyunk, hogy a kartellek árpolitikája 
nem alkalmazkodik az árnivó általános esé-
séhez, hogy a szocialista tanok a munkástól 
csökkenő munkateljesítményt követelnek s vé-
gül az általánosan uralkodó pesszimisztikus 
hangulatra, mint olyan tényezőkre, melyek 
gazdasági életünk gyógyulását Tőképen aka-
dályozzák. Végső konkluzióképen megálla-
pítja, hogy »erős krízisben vagyunk, a gazda-
sági erők egyensúlya meg van zavarva, de 
ennek az egyensúlynak helyre kell állni s az 
ellenható erők a kiegyenlítődést tartósan nem 
hátráltathatják. A krízis még követel tőlünk 
áldozatokat, de meg fogunk gyógyulni és mi-
nél Intenzivebb a krízis, annál gyorsabb a 
felépülés. Pesszimizmussal semmire sem me-

Mielőtt kalapot vesz, 
nézze meg 
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gyünk, a jövőben vetett hittel és bizalommal 
kell dolgozni, termelni és takarékoskodni és 
akkor az eredmény nem fog elmaradni.* 

A mélyenszántó gondolatokban gazdag be-
széd alatt és után a részvényesek meleg ová-
cióban részesítették az intézet illusztris elnö-
két, majd a közgyűlés áttért a napirend le-
tárgyalására. 

May Gyula részvényes indítványára a köz-
kézen forgó igazgatósági jelentést, mérleg- és 
üzleteredmény-számlát, valamint a haszonfel-
osztási javaslatot a közgyűlés felolvasottnak 
tekintette s azokat egyhangúlag tudomásul 
Véve a felmentést ugy az igazgatóságnak, mint 
a felügyelőbizottságnak megadta. Az elfogadott 
haszonfelosztási javaslat folytán az 1930-ik 
üzletévi 523.657 P 70 f. nyereségből az alap-
szabályszerű tartalékolásokra és részesedé-
sekre stb. 91.768 P 85 fillért fordít az intézet 
s a fen maradó 431.888 P 85 fillér hovaf ordí-
tása iránt pedig a kővetkezőképen határo-
zott: 

1 Osztalékra fizet minden 100 
P névértékű részvény után 
egyenként 19 pengőt, össze-
sen teháí 399.000 P-t 

2. a napibiztosok jelenléti dijára 3.010 P-t 
3 az elismert vállalati nyugdíj-

pénztárnak a megalakulás-
kor mutatkozó dijtartalék-
hiány rendkívüli törleszté-
sére 20.000 P-t 

4. jótékonycélra 8.000 P-t 
az azután fenmaradó 1878 P 85 fillér pedig az 
1931-ik évi számlára vitetik át. A közgyűlés 
ezen határozata folytán a takarékpénztár rész-
vényeinek 1930. évi 3. számú osztalék szél-
Vényéi darabonként 19 pengővel f. é. már-
cius hó 2-tól kezdődől eg Szegeden az intézet 
pénztáránál, továbbá Budapesten a Pesti Ha-
zai Első Takarékpénztár egyesületnél, a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Banknál és a Wiener 
Bank-Vereln magyarországi fióktelepénél, va-
lamint ennek wieni főintézeténél költségmen-
tesen váltatnak be. 

A napirend további pontjaként a közgyűlés 
letárgyalta és elfogadta az előterjesztett alap-
szabálymődositásokat s végül a választásokat 
ejtette meg. 

Felügyelőbizottsági tagokul 3 év tartamára 
a következők választattak meg: dr. Csányi 
Mátyás ügyvéd, kereskedő, dr. Csikós Nagy 
József ügyvéd. Fluck Dezső nv. miniszteri ta-
nácsos. dr. Kószó Tstván ny. államtitkár, volt 
nemzetgyűlési képviselő, kir. közjegyző, dr. 
Pálfy József m. kir. kormányfőtanácsos, h. 
polgármester és Rainer Ferenc gyáros. 

A választmányi megüresedett 3 helyre 2 
év tartamára megválasztanak: Adler Rezső, az 
Agrária Kereskedelmi r.-t. igazgatója, Czékus 
Ferenc háztulajdonos, földbirtokos, dr. Winkler 
Elemér földbirtokos, ügyvéd. 

Dr. Jedlicska Béla kir. közjegyző indítvá-
nyára a közgyűlés köszönetet szavazott az 
igazgatóságnak, felügyelőbizottságnak, választ-
mánynak, napibiztosoknak, valamint az inté-
zet vezérigazgatójának, Kozma Ferenc m. kir. 
kormányfőtanácsosnak és derék munkatársai-
nak, mely után az őreg takarék közgyűlés 
az elnök zárószavai után véget ért. 

Zürichi deviza zárlat: Páris 20.36.25, London 
25.23.5, Newyork 519.47.5, Brüsszel 72.45, Milánó 
27.20.5, Madrid 54.25, Amsterdam 208.40, Berlin 
123.48, Bécs 7296, Szófia 3.76, Prága 15.38.75, 
Varsó 58.10, Budapest 90 57.5, Belgrád 9.12 hu. 
szonhárom harmincketted, Bukarest 3.09. / 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.80—27.95. 
Belga frank 79.65—80.05, Cseh korona 16.89—17 01. 
Dán korona 153.00—153.60, Dinár 10.01—10 09, Dol-
lár 571.25—574 25, Francia frank 22.40—22 70, Hol-
landi forint 229.45—230.45, Lengyel zloty 63.90— 
64.30, Leu 3.38—3.42, Léva 412—418, Lira 29 80— 
30.10, Német márka 136.05—136.65, Norvég korona 
153.00—153.60, Osztrák schilling 80.35—80.75, Svájci 
frank 110.00—11050, Svéd korona 153.10—153.70. 

Irányzat: A mai értéktőzsde irányzata ismét sri 
lárd volt. Bár a külföldi tőzsdékről ösztönzés 
nem érkezett, ugy a magánközőnség, mint az ar-
bitrázs vásárlásai folytán élénk üzlet fejlődött 
ki s az egyes értékekben árjavulás következett be. 
A szilárd irányzat a tőzsdeidő végéig eltartott. A 
fixpiac irányzata szilárd volt, a valuta és deviza-
piacon az irányzat változatlan. 

Határidős terménytőzsde zárlat: Magyar buza 
márc. köt. 14.79, 15.06, 15.03, zárlat 1503—15.04. 
máj. köt. 14.95, 1524, 15.22, zárlat 15.23—15 24 
Bozs márc. köt. 11.31, 11.40, zárlat 11.35—1136. 
máj. köt. 11.40, 11.50. zárlat 11.48—11.49. Tengeri 
máj. köt. 12.66, 12.63. zárlat 12.59—12 60, jul köt 
12.95, 12.93, zárlat 12.90—1291. Transit tengeri 
máj. köt. 9.90, zárlat 9.90—9.95. Irányzat barát-
ságos, a forgalom csendes. 

BtjdapesH terménytőzsde zárlat: Magyar buza 
77-es tiszavidéki 14.70—14 80, 78-as tiszavidéki 14.85 
—14.90, 79-es tiszavidéki 15.00—15.30, 80-as tisza-
vidéki 15.10—15.45, 81-es tiszavidéki 15.10—15.55. 
Rozs 10.95—11.05. Takarmányárpa I. 16.00—16.50 
II. 15.50—16.00. Zab I. 19.10—19.40, II. 18.70-1900, 
Irányzat barátságos, a forgalom csekély. 

Cslkágól terménytőzsde zárlat: Buza lanyhuló. 
Márciusra 79 egyketted, májusra 82 háromnegyed, 
juliusra 64 egyketted—háromnyolcad. Tengeri tar-
tott. Márciusra 60 egyketted, májusra 64 három-
negyed, juliusra 65 háromnegyed. Zab alig tar-
tott. Márciusra 30 egynegyed, májusra 32 ötnyol-
cad, juliusra 32 egynegyed. Bozs alig tartott. Már-
c i u s r a — ^ m á j u s r a - ^ — ^ 
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E héten eladásra kerülnek : 

Flór patent gyermekharisnya csekély gyárt 
hibával, 1-től 5 számig . párja 3 0 flll. 

Strapa férfi zokni, pastell színek . 
Slrapa nő! harisnya, minden szin . 
Hátulvarrott duplatalpu női harisnya , 
Mintás férfi zoknt. sok szinben 
Melltartó, szines és fehér . darabja 
MagánkBtő nyakkendő . . . 
Sváfct tavaszt sapkák, óriási választék 
OSrüg himzett női Ing . . darabla 
Htbá'icn műselyem harisnya . . párja 
öves nót haiisnyatartó . . darabja 
Angol m ntás férfi divatsapka . . P 1*40 
Dl vet m&ndaeltás női tavaszi keztyü párja . 1 -48 
Szines rövid alsónadrág . darabja . 1*48 
Szoknytrombiné színes, hímzett csipkével , 1*98 
Sev'Ott diáksapka sodrott zsinórral . . . 1-98 
Sevtolt meirótsapka 1"98 
Ftunadrág. kitűnő minőség . . . . 1*98 
Ojeimekszandál 27-től 34-ig szögelt talppal , 1*98 
Divat férfiing kü.ön gallérral . . . . 2-38 
Gyermekcipő i9től 22 számig fűzős és pántos . 2*90 
Bébé niké kabát 4 '40 
Vélclkenyízcr nélkUI t e k i n t s e meg 

dúsan felszerelt raktárunkat. 

László Áruház 
riszA io)o« korul és Karolyi ucca sarok. 

Telefon Aut. 25-98. 61 

Gyengülő urak 
(Osztrák szabadalom) 

Nem orvosság, hanem egy készülék, mely az ellanyhuló 
vérsejtekbe u| erőt ad légnyomás utján. Vám- és bér-
mentesen (diszkrét csomagolás) küldjük 20 os2lrák Sch. 

előzetes beküldése ellenében. 1.3 

Dir. Mattauschka I , Wien, Wollzeile 25/25. 

Ipartestületi választók figyelmébe! 
Miután Körmendy Mátyás az elnökséget 
semmiesetre sem vállalja, minden Iparos 
Ráca Antal szavazólapjával szavazzon. 


