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Arcápolós. Szépséghibák kezelése. Szőr-
szálak, szemölcsök, véqleges ellávolitása. 
Fénykezelés Olcsó bérleti rendszer. Tanít-
ványok kiképzése. Arcvizek. Arckrémek 

Pouderek. 5 

Helyi fogyaszfókurák a legmodernebb 
villamos készülékkel. 
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DELMIGYMORSZüG 
kedvezményei előfizetői részére: 

V 
Nagy; 

kereixlrejtvény 
verseny 
'értékes dijakkal. 

20 értékes 
jutalomtárgy 

karácsonyi ajándékul 

Ingyen balesetbiztosí-
tás 1000 pengőre 
közlekedési balerot ellen. 
(Adminisztrációs költségekre 40 
fillér fizetendő.)' -

12.000 köteles * 
kölcsönkönyvtárunkban 
naponta lehet könwet - sr é'ni 
1 nen^ő 60 helvett 80 fillér egv 
hónapra. 
Belépési dij és betét nincs. 

Visszatérítjük 
az előfizetési dijat 

minden e l ő te tő k <>k. a' i tV a-
rékos«á<d akciónk cépei^él s-e-"i 
be szükségleteit. 
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A Szegedi Medeimi is n 1933. eui nzieii jelentése 
Tisztelt Közgyűlési 

Intézetünk 66. rendes közgyűlésén üdvözöljük t. Részvényeseinket és évi 
jelentésünket, valamint az 1933. évi zárszámadásokat a következőkben van sze-
rencsénk előterjeszteni: 

Mindenekelőtt kegyeletes kötelességünknek kívánunk eleget tenni, midőn 
megemlékezünk az elmúlt évben elhunyt alelnökünkről, Kiss Károly úrról. 

Megboldogult alelnökünk több mint négy évtizeden keresztül vett részt inté-
zetünk vezetésében. Mint hivatalunk naponkénti látogatója, valósággal összeforrott 
bankunk ügyvezetésével. Puritán gondolkodását, lankadatlan munkakészségét, ma-
gas korával is együttjáró gazdag élettapasztalatait páratlan szorgalommal állitotta 
intézetünk érdekeinek szolgálatába. Ragaszkodó, hűséges munkatársunkat vesztet-
tük el az ő elhunytával, miértis kérjük a t. Közgyűlést, hogy néhai alelnökünk em-
lékét a mai ülés jegyzőkönyvében megörökíteni méltóztassék. 

Áttérve üzleti beszámolónkra, sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az el-
múlt év is telítve volt a gazdasági életet tartósan zavaró eseményekkel. A világ-
politikai helyzet az egész éven ót nélkülözte azt a nyugalmat, amely nélkül nor-
mális kereskedelmi kapcsolatok kialakulása el sem képzelhető és ennek folytán a 
gazdasági életben sem következhetett be javulás. 

Az önellátásra szorítkozó berendezkedéseket az összes államok tovább fej-
lesztették és ezáltal még emelkedtek azok a korlátok, amelyek már eddig is az ex-
porttevékenység útjában állottak. 

Noha a mezőgazdasági termények világpiaci árai a fent vázolt okok folytén 
további mélypontot mutattak, sikerkent könyvelhetjük el, hogy az adott körülmé-
nyek ellenére külkereskedelmi mérlegünk aktív egyenleget mutat. Sajnos azonban 
az export növekedése ellenére is tovább sülyedt a szemes termények árszintbe a 
belföldön is. Hiába volt a jó termés, a gazdának nem volt több bevétele, mint az 
előző évben. Ez évben sem jelentkezhetett vásárló gyanánt a mezőgazda és igy 
sem az ipar, sem a kereskedelem 1ábrakapni nem tudott. Ennek ellenére itt-ott 
mégis mutatkoznak biztató jelek, amelyek remélni engedik, hogy a mélyponton már 
tényleg tul vagyunk és a helyzet lassan' javulni fog. 

Belső gazdasági helyzetünkben legjelentősebb esemény a mezőgazdasági 
adósságok ideiglenes rendezése, azok kamatterheinek csökkentése és a mezőgazdák 
adóterheinek könnyítése érdekében kiacj0tt rendeletek. Noha a mezőgazdaság ja-
vára szolgáló ezen intézkedések a gazc]asági élet egyéb alanyait súlyosan terhelik, 
remélhető, hogy hatásuk előbb-utóbb a mezőgazdák vásárló képességének emel-
kedésében jelentkezni fog. 

Tekintettel arra, hogy intézetünk összes kihelyezéseinek mindössze 20 %-a 
a mezőgazdasági anyag, a gazdarendeletek hatása bankunkra kisebb jelentőségű. 
Mindazonáltal egész éven át intenziven foglalkoztunk mezőgazdasági adósaink 
helyzetével: ügyfeleinkkel közvetlen kapcsolatot tartottunk fenn, megértéssel és tü-
relemmel karoltuk fel érdekeiket, segítettük őket terményeik értékesítésében és ha 
szükségesnek mutatkozott, lombárdhitelek nyújtásával is, hogy különösen a paprika 
és bortermésük emelkedő árait kötelezettségeik teljesithetése érdekében kihasznál-
hassák. E ténykedéseinknek köszönhetjük, hogy még peres adósaink túlnyomó része 
is a tőlük telhető mérvben megfizette kamattartozását és ezáltal intézetünk peres és 
hátralékos kinnlevősége lényegesen redukálódott. 

Nehéz helyzetbe került gazdaadósaink érdekeinek szem előtt tartósa mellett 
nem feledkeztünk meg tulajdonképeni hivatásunkról sem és kivettük részünket pia-
cunk üzleti életének hitellel való ellátásában is, amennyiben minden jogosult hitel-
igényt az elmúlt évben is kielégítettünk. Azon voltunk, hogy ugy a termelést, mint a 
közvetítő kereskedelmet támogassuk abban, hogy a viszonyok által szűkre szabott 
tevékenységüket folytathassák. Több mint 500 tételben cca 460.000 pengő uj köl-
csönt bocsájtottunk a hitelkereső közönség rendelkezésére. Kihelyezéseink bonitá-
sára és likviditására jellemző az a tény, hogy a nagy összegű folyósítások ellenére, 
kihelyezéseink végösszege a mult évvel szemben 200.000 pengő visszaesést mu-
tat: 

Adósaink iránt e nehéz időkben tanúsított megértő magatartásunk, valamint 
azon készség, mellyel hitelkereső ügyfeleinknek rendelkezésére állottunk, betevőink 
bizalmának növekedését eredményezték, ami betéteinknek a mostoha viszonyok da-
cára 100.000 pengővel való gyarapodásában jut kifejezésre. 

Viszontleszámitolt váltóállományunk P 2,560.0Ö0-ről P 2,297.000-re, egyéb 
tartozásaink P 151.000-ről P 64.000-re csökkentek, aminek eredményeként vál-
tóink 65 %-a az egész évben a tárcánkban volt. 

Jelentjük a t. Közgyűlésnek, hogy „egvéb ingatlanaink" számlája az elmúlt 
évben egy-két ingatlan átvétele folytán cca 25.000 pengővel emelkedett. Legfőbb 
gondunk, hogy a kezeinkben maradt ingatlanokat, amelyek hat szegedi, öt vidéki 
házból és cca 50 hold földből állanak, mielőbb értékesítsük. 

Már a mult évben felhívtuk a t. Közgyűlés figyelmét az általános gazdasági 
helyzet folytán előállott jelentős értékátalakulásokra, amelyek folyományaként a 
pénzintézeteket egyes tételeknél elkerülhetetlen veszteségek érik, miértis felelőssé-
günk érzetében a kimunkált hasznot kizárólag e veszteségek eliminálására és az in-
tézet belső megerősödésére kívánjuk fordítani. E cél szolgálatában az elmúlt évben 
az osztalékszolgáltatást szüneteltettük. Az ujabban bekövetkezett események inté-
zetünk álláspontját teljes mértékben igazolták és továbbra is kijelölik parancsolólag 
az utat, amelyen részvényeseink vagyonának és a reánk bízott idegen tőkéknek 
biztonsaga erdekeben haladnunk kell. Ennek megfelelőleg, bár mérlegünkből és 
uzleteredmenyszamlankbol kitűnik, hogy intézetünk üzleti forgalma és elért üzlet-
eredmenye a mostoha viszonyokhoz mérten az elmúlt évben is teljesen kielégítő 
volt, mégis azt javasoljuk a t. Közgyűlésnek, hogy osztalék az elmúlt üzletévre sem 
fizettessek, hanem az uzleteredmény-számlán elszámolt és általunk most javaslandó1 

leírások eszközlésé után fennmaradó nyereségeredmény a jövő üzletév megerősi-
tesere vitessék át 

Ennélfogva kérjük a t. Közgyűlést, hogy a nyereség hovaforditása iránti javas-
latunkat elfogadni, a bemutatott, a felugyelőbizottság által megvizsgált mérleeet ió-
vahagyni méltóztassék. 


