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a Polgári Dalárda nagy hangversenye Ipartestületben. Belépődíj nincs. 

E l s ő r a n g ú b e v á s á r l á s i f o r r á s . 

H o l t t é r S . é s F i a i 
(Főportával szemben) 

af&nlfáK megtekintésre dúsan felszerelt ralctáruKat sima-
és divatselymek, bel- és kUlföldl férfi és nöl szövetek és 

ax összes kéxmiláru cikkekben. m 

Klráló minőségek! Olcsó árak! 

Kösz&asz&a&áo 

Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 
mérlege 

Budapesti értéktőzsde zárlat A mai tőzsde mér-
sékelt forgalommal!, de barátságosabb hangulat-
ban nyitott és a vezető széné rtékekben emelkedő 
árfolyamokon jöttek létre a kötések. A szilárd 
berlini tőzsde további ösztönzést nyújtott a piac-
nak, ttgy, hogy az irányzat végig barátságos volt 
Zárlatkor a napi legmagasabb árfolyamok marad-
tak érvényben. A szi lá rdul ás azonban csak a ve-
zető érékekre terjedt ki, a helyi piacnak az utóbbi 
napokban favorizált értékei ma elhanyagoltak 
voltak. A fixkamatozáso papírok piaca eleinte 
gyenge volt, később a részvénypiaccal párhuza-
mosan megszilárdult. Magyar Nemzeti Bank 120, 
E M. Alt. 275, Hungária 7.5, E. Bp. Gőzmalom 12, 
Bauxit 29.3, Beocini 21, Cement 68, Asphatt 8, 
Kőszén 318, Nagybátonyi 21.5, Salgó 22.8, Uriká-
nyi 30, Atheneum 20, Glóbus 185, Fegyver 68.5, 
Ganz 12, Rima 17.75, Ofa Zürich 55, Hév. 30, 
Nova 16.75, Tröszt 72.9, Déloukor 75.25, Mezőgaz-
daság ipar 8.5, Sturcrmer 17.75, Izzó 299.S, Krausz 
70, Gschwindt 97.5, Royai 20.5, Szegedi Kender 
14.5, Goldberger 27.5, Pa miit 35.5, Felten 100, Rug-
gyanta 21, Vasúti forg. 16, Telefongyár 7.25, Főv. 
köles. 36.25, 1917 évi 5.5 százalékos pénztárjegy 
0.06, Népszöv. köles. 48.5, Hadikóksőn 6 száza-
lékos 1—5 kib. 0.19, 6—7 kib. 0.17, 5.5 százalékos 
2—7 kib. 0.17, 6-os 0.12, 5-ös 0.15, 8-as kíh. 0.14. 

Zürichi devizazárlat Pária 20.355, London 
17.72, Nework 517.87, Brüsszel 72.25, Milánó 26.55, 
Madrid 43.80, Amszterdam 208.90, Berlin 123.45, 
Bécs (hiv.) 72.89, (sfflrng) 56.60, Szófia 3.75, Prágia 
15.375, Varsó 58.05, Belgrád 6.95, Bukarest 3.08. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyam-
Jelentéae. Angol font 19.50—19.90, belga 79.16—79.74 
cseh korona 16.91—17.01, dinár 7.50—8.00, dollár 
570.50—573.50, dán korona 87.00—8820, kanadai 
dollár 468—474,, francia frank 22.30-22.50, hoJ-
Oandi forint 229.90—231.30, lengyel zloty 6420— 
64.70, len 3.40-3.44, leva 3.95-4.25, Kra 29.90— 
3020, német márka 135.70—136.60, norvég koron« 
99.70—100.70, osztrák schilling 80.10—80.80, svájci 
ci frank 11.70—111.4o, svéd korona lo3.40—104.40. 

Csfkáigói terménytőzsde sárlat Buza lanyha. 
Májusra 51.25—háromnyolcad (53.75—ötnyolcad), 
juliusra 54 hétnyolcad—55 (51 háromnyolcad— 
egynegyed), szeptemberre 55 ötnyolcad—háromne-
gyed (54 hétnyolcad—háromnegyed). Tengeri tar-
tott. Májusra 30 háromnyolcad (29 hétnyolcad) ju-
liusra 32.25 (31.5), szeptemberre 33 hétnvolcad (33) 
'Zab tartott. Májusra 19 háromnyolcad (19.25) Jú-
liusra 19.5 (19 h áromnyolcad), Rozs tartott. Má-
jusra 41.75 (41), jufiusra 41.75 (41.25), szeptem-
berre 41.75 (—.—.) 

a Belvárosi Cipőüzlet 
ra!: árleépftés folytán a húsvéti ünnepekre n d 
és férfi cipóit rendkívül olcsó áron árusítja. 

fontos Budapestre 
ntazOk részére!!! 

Szállton meg a 

HÉRÁM simiúmn 
Berlini itr 7 (NMaünál) 

Budapest les i lobB^ helyén fekvő 

m ó d i m r i á ü ó f a . 

Lift. Központi fűtés. Hideg és tvwleg 
folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. 

Kávéház-étterem. 7 

450, Pensió 7-től. § 

Egyágyasnál 10%, kétágyasnál 20^ 

e n g e d m é n y 
e 'no előfizet^' «s olvasói részire,. 

Városunk legrégibb és ax ország legnagyobb 
vidéki pénzintézete — a Szeged-Csongrádi Taka-
rékpénztár — lapunk mai számában tette közré a 
múlt évről szóló 88 üzletévi zárószámadásait, me-
lye* az április hó 8-án délután 4 órára egybehí-
vott rendes közgyűlésen terjeszt ac intézet igazga-
tósága a részvényesek elé. 

A zárószámadások footosabb adatait a követ-
kezőkben ismertetjük: 

A takarék-könyvecskékre és folyószámlákra el-
helyezett betétek állománya «,115.046 P 70 f-t 
tesz ki. 

A gazdasági élet nagymérvű pangása, az erő-
sen összezsugorodott kereseti és jövedelemszerzé-
si lehetőségek, ax állaaii és városi adék további 
emelkedése, a fix fizetésű köz- és magánalkalma-
zottak tovább csökkentett illetményed, a munka-
nélküliek számának szaporodása sth. olyan élet-
viszonyokat teremtettek, hogy mind kevesebben 
tudnak ilyen körülmények között betftet gyűjteni 
és mivel sokan kényszerülnek a jobb idők meg-
takarított tőkéikhez hozzányúlni, országszerte 
esőkken a pénzintézeteknél elhelyezett betétek ál-
lománya. 

Ezen országos jelesrtségnefc megfelelően a taka-
rékpénztárnál is kisebb lett a muM évben a betét-
állomány, de a 9 milliós állományával a Szeged-
Csongrádi Takarékpénztár most la változatlanul 
a» első az ország vidéki pénzintézetei között, 
vagyis a legtöbb betétet kezeli a vidéken. 

Az intézetnél a mait év folyamán takarékköny-
ve csk ékre 9977 tételben csaknem 4 ée fél millió 
pengő összegű nj betét nyert elhelyezést s ezen 
adat önmagában véve is azt mutatja, hogy ha a 
példátlanul nehéz viszonyokban javulás követke-
zik be, alapos remény lehet reá, hogy e oagymtd-
tu és immár csaknem 9 évtizedes intézet iránti 
nagy bizalom és ragaszkodás mellett, a nagy for-
galmat lebonyolító betétüzletének szaldója az ál-
iományemelkedésben fog bizonyára újra kifeje-
zésre jutni. 

A kihelyezett kölcsönök állománya a mérleg 
adatai szerint a mult év végével 23,633.109 P 53 f-t 
tett ki, amiből a váltókölcsönökre 20,917.390 P 
88 f., a Jelzálogkölcsönökre 814.623 P 64 f. és a 
folyószámlái adósokra 1,901.095 P 01 f. esik A 
váltótárca az 1931 évi állománnyal szemben csak 
körülbelül 5 százalékkal csökkent, ami azt bizo-
nyítja, hogy az intézet az adós ügyfeleivel szem-
ben n-agy kímélettel járt el és a visszafizetések és 
törlesztések tekintetében messzemenő megértést 
tanúsított 

A rendkívüli viszonyok dacára, az intézet a 
rnnlt évben is igyekezett aa üzletfelei indokolt hi-
tel igényeit kielégíteni, amit szemléltetően igazol 
az a körülmény, hogy a pénzszűke dacára 959 té-
telben az elmúlt évben is 099.500 p"ngő uj köl-
csönt folyósított. 

Az intézet ingatlan vagyona 2,038.563 P 58 f-re! 
szerepel a mérlegben, amiből 1,200.000 pengő a 
székházára és két nagy béliházára, a többi pedig 
az egyéb ingatlanaira esik. 

A saját tőkéi az intézetnek 3,687.909 P 31 f-t 
tesznek ki s eteblntetbon is a vidéki pénzintézetek 
között az első helyen áll. 

Az összforgalom a muít évben 832,065.357 P 57 
f. volt s ebb«l a pénztári forgalomra 293,395.043 
P 28 f. esik. Munka naponkint 333 ügyfelei szolgál-
tak ki az intézet pénztárai, ami az ixtféiet klien-
sei® ok nagy számát mutatja. 

A zárósrámadások szerint a muK ftzletév 
49292 P 34 f. tiszta nyereséggel zárait Az intézet 
a mult évi bruttó haszna terhére az értékpapírok, 
az mgaftianok értékéből, valamint a küniűevősé-
geiből 353.965 P 74 L leírást eszközölt s ezzel az 
értékcsökkenések a a dubiózzá vált tételek a 
mult év végéig teljesen rendezést nyertek. 

A rendkívüli viszonyokra vaió tekintettel az 
igazgatóság az elért tiszta haszonból a mnlt üz-
letóvre nem javasol osztalékfizetést, etteiiben azt 
az indítványt terjeszti a közgyűlés elé, hogy a 
napibiztosok díjazásén felöl fennmaradó nyere-
ség részt vagyis 48.148 P 34 f-t a közgyűlés for-
dítsa a tartalék, Sietve ez értékcsökkenési alap 
dotálására, hogy mindem eshetőséggel szemben az 
intézet még inkább felkészültebb s a belső meg-
erősödés ezzel még az eddiginél la fokozottabb és 
szilárdabb legyeit. 

26 000 lakosa vtdékt város főutcáién lóforgalma 

kezlmnnkaflzlef és kalapszalon 
versenytárs nélkül, betegség miatt előnyös Wtéto* 
lek mellett e l a d ó . — Bővebb feWlógosHés: 
Boér Erzsébet cégnél, Csongrádon. M 

i t U i l d l r o a különlegességei 

olcsón Rosmannál 
Ne mulassza el kirakataimat megtekin-

teni — Molykár ellen téli rnhákat, szőr-

méket megőrzésre Jutányosán felelős-

ség mellett elvállalok. 

Az egész fáros arról beszel, | 
miig szepeh es olcsók 

BLAU IGNflTZ 
férfi, női és gyermekruha áruház 
Kelemen ucca 5. 

tavaszi árucikkei. 
EzMelg még nem létezett eredet i model-

lek hihetetten olcsó Árban. 

Taraszi nüi kabátok már 1 6 a - P-föl 
Férfi Öltönyök . . . . 1 8 " — P-lől 

Vízmentes Hubertus . . 1 2 ' — P 

Elsőrendű mérték szabóság a legújabb 
h a z a i és külföldi szövetekből. 

MT LAlvanyosságszémba menő kirakatainkat 
el ne mulassza megtekinteni. ~M «4 


