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P 67,200.22 

alanti javaslatunkat elfogadni és a bemutatott, a felügyelőbizottság éltal 

megvizsgált zárszámadást jóváhagyni mélóztassanak. 

Tisztelettel javasoljuk, hogy a rendelkezésre ál ló 

tiszta nyereségből fizettessék: 

osztalékra, 2S.000 drb P 20.— né. részvény után 

darabonkint P 0.50 : . . : . . : P 14.000.— 

csatoltassék az általános tartalékalaphoz az inté-

zeti saját tőkének P 1,200.000.—re va ló kike-

rekitése céljából . • P 16.010.60 

fordittassék az ingatlanok értékéből való leirásra P 5.188.96 

a Nyugdí jpénztárral szemben fennál ló kötele-

zettségünkre P 

a Wagner Gusztáv segélyalapnak P 10.000.—re 

való kikerekitésére . . . . ! , . 

az igazgatóság haszonrészesedésére . ! . : 

a feíügyelőbizottság munkadi jára . . » ! » 

jótékonycélokra T . 

P 

P 

P 

P 

3.138.16 

2.000.— 
4.050.— 

1,000.— 

1.800.— 

mig a fennmaradó 

P 10.287.72 

P 18.002.50 

u j számlára vitessék ét és ajánljuk, hogy ezen indítványunk elfogadása 

esetén az osztalék a 60. számú szelvény ellenében pénztárunknál Szege-

den, úgyszintén a Magyar általános hitelbanknál és a Magyar leszámí-

toló és pénzvál tóbanknál Budapesten, valamint ezen pénzintézetek vala-

menny i magyarországi fiókintézeténél f. évi március 1-től folyósittassék. 

Üzleti jelentésünk vécfére érve köszönetünket fejezzük ki a Magyar 

nemzeti bank szegedi fiókin+ézetének, n Pénzintézeti Központnak, vala-

mint a velünk szerződéses viszonyban álló Magyar általános hitelbank és 

Magyar leszámítoló és pénzvál tóbanknak azon értékes támogatásért, 

amelyben intézetünket az elmúlt évben is részesítették. 

A feíügyelőbizottság megbízatása az elmúlt év vécével lejárt, kérjük 

a t. Közgyűlést , hogy a napirend során 6 felüeyelőbizottsági tagot 3 

évre választani szíveskedjenek. 

Végü l kérjük a t. Közgyűlést, hogy u£ry részünkre, mint a felügyelő -

bizottság részére a felmentvényt megadn i méltóztnssék 

Sze?ed, 1937. február hó. 
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apróhirdetések 
Ne vegyen ha-
risnyátátvilá 
gitás nélkül 
t i n am éri ön t 

c s a l ó d * « ! 

Gombház, 
< (Fb o n ' r « «•. r>. 
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Magányos nőnél búto-
rozott szoba kiadó. — 
lud. Hunyadi tér S. 2 
ajtó. 

Csinosan berendezett — 
különbejáratu bútoro-

zott uecai szoba azon-
nal kiadó. Kossuth La-
jos sugárút '27, I. 

Bútorozott 
szobát 

minden árbati és bár-
mely környéken talál 
apróhirdetés utján. 

Egy különbejáratu bú-
torozott szoba kiadó. 
Pacsirta u. 15. 

Diszkrét bejáratú tisz-
ta butorozott szoba ka-
pu kulccsal kiadó Ta-
va sz-ucca 16b. 

Emeleti, különbejáratu 
nrcai bútorozott szoba 
euy vagy két személyre 
kiadó. Ugyanott egy 
üres szoba kiadó Atti-
la urea -1 

Bérbe veszek március 
elsőre két egybenyíló 
vagv egymás melletti 
szolidan bútorozott — 
tiszta szobát. „Márci-

us" jeligére a kiadóba. 

Elegánsan bútorozott 
különbejáratu szoba 

fürdöszobahasználattal 
kiadó Petftfi Sandor-
sugárut 37a, I. emelet, 
jobbra. 

Lépcsőházi különbejá-
ratu bútorozott szoba, 

vagv bútor nélkül is 
kiadó és 2 uceai szobás 
lakás is kiadó Rudolf-
tér 9., em. 

Belvárosban üres szo-
ba, intelligens férfi. v. 
nő r̂ sz-ére kiadó Pol-
gár ucca 6. 

Bútorozott szoba uri-
családnál magányos nő-
nek olcsón kiadó. Meg-
tekinthet« délután 3-i.c 
Ugyanott egv ágv sod-
ronnyal eladó. Széche-
nyi tér 9, II. 4. 

Különbejáratu szépen 
butrtrozott szoba kiadó 
Nemestakács u. f íb , 
emelet, körúton belül. 

UJ BÚTORRAL 
berenderett. garantált, 
tiszta, külön bejáratú 
uecai 1 emeleti Ti'toro-
zott «zoba, viz. villany, 
\ve. és kamikulcs hnsr-
nálattil III. hó I.Vtöl 
kiadó Pozsonyi 'Ignác 
ucca 10b szám, I. eme-
leten. 

l i z l e l M y i i é Q 

KLAUZAL TltH 3 sz. n. 
3—4 szobás 

lakások 
májusra és augusztusra 
kiadók. 154 

Földszinti 3 szobás — 
összkomfortos 

LAKÁS 
május 1-re kiadó. Tu-
dakozódni Szabó L. és 
Társa. 207 

3_1 szobás földszintes, 
vagv emeleti modern — 
komfortos, olcsó május-
ra kiadók. Honvéd tér 8. 

összkomfortos II. eme-
leti 

4 szobás lakás 
ntáius l-re 

és ugyancsak 4 szobás 
lakás augusztus 1-rc ki-
adó. Arany János ucca 
11. sz. alatt. 192 

Kálvária u. 36. sz. ház-
ban kiadó azonnaira — 
vagy májusra e^v telje-
sen modern uccai 3 szo-
bás. egy udvari 3 szobis 
fürdőszobás és egy szo-
ba, konyhás lakás. 

Lakás uj házban emele-
ti szoba, konyha, viz,' 
villannyal május l-re 
kiadó. Szél ucca 18. 

Modern 3 szobás föld-
szinti lakás májusra ki-
adó. vitéz-u. 15. emelet. 

Kettőszobás, modern 
emeleti fürdőszobás la-
kás május l-re kiadó. 
Uj tér 6. 

Háromszobás teljesen 
modern összkomfortos 
elsőcmeleti lakás má-
jusra kiadó a Fekete-
házban, Somogyi ü. 20. 

összkomfortos 4 sz/>bás 
erkélves lakás májusra 
kiadó II. em. és egy 4 
szobás erkélyes I. em. 
lakás augusztusra ki-
adó. ugyanott 2 drb rol-
lós kirakat vasból el-
adó. Korona u. 15. 

Ecv kétszobás előszoba, 
fürdőszoba, teljesen — 
modern lakás kiadó. — 
Jakab Lajos u. 3. 

2 szobás modem lakás 
május 1-re kiidé. Hor-
thy Miklós ucca 22. — 
Megtekinthető 9—l-is. 
Érdeklődni: Lévai szö-
velkereskcdéstvn, Tisza 
Lajos körút 39. 

Négyszobás másodeme-
leti ösz.komfortos szép 
tiszta lakás májusra — 
kiadó. Jókai ucca 3. ér-
deklődhető a házfel-
ügyelőnél. 

Ui kis magánház 'FeT-
sővároson s Betek uc-
cában terhe kiadó. Tud. 
Retek n. 15. 

Keresek egy magánhá-
zat és egy különbejára-
hi nagy szobát ..Altiszt" 
jeligére a kiadóba. 

2 szobás lakások ki-
adók május 1-rc Vár-
ucca 4. sz. alatt 

Kiadó 2 szobás lakás 
villannyal májusra So-
mogyi "telep, Zárda tér 
906. 

3 szoba, fürdőszobás la-
kás május l-re kiadó. 
Maros u. 15. 

Azonnaira keresek bel-
városban üres szobát, 
lehetőleg konyhával. — 
..Tiszta 5" jeligére. 

Kiadó május 1-rc több 

KETTŐSZOBAS 
konyhás lakás Viola-
ucca 2. szám alatt, viz, 
villany bent. 

KIADÓ 
kettő szoba konyhás 
emeleti lakáü Uj-tér 2. 
szám alatt. Érdeklődni 
ugyanott Trebits pék-
mesternél. 

EGY és KETTŐ 

szobás modern komfor-
tos fürdőszobás laká-
sok kiadók. Maros u. 
27. sz. 

Máiüs 1-re 
kiadó lakások 
Iránt máris nagy az ér-
deklődés. Csak vegye 
igénybe a 

DÉLMflGYARORSZf lG 
apróhirdetési rovatát. 

Kiadó szoba, konyha, ] 
mellékhelyiségek. Vil-
lany bent. Homok u. 10. 
Vám tér. 

Kéttagú család keres 
egyszobás egészséges 
lakást csendes helyen 
májusra. Közvetítőt dí-
jazunk. „Fix fizetésű." 

Négyszobás összkom-
fortos ucc-ai földszintes 
lakás május 1-re kiadó. 
Sz.liágyi ucca 1. szám. 
Tud. a házmesternél. 

UCCAI, EMELETI 

kétszobás, fürdőszobás 

LAKAS KIAI>ó 
Kossuth Lajos uugárut 
1 sz. 223 

Egvszoba, konyha ud-
vari lakás kiadó. Szaty-
maz u. 6. 

Kettősxobás, előszobás 
lakást keresek mellék-
helyiségekkel május 1-
re. ..Tiszta 1" jeligére. 

Merev ucca Gc. szám 
alatt modern háromszo-
bás lakás májusra ki-
adó. 

Kölcsey ucca 10. szám 
alatt modern négyszo-
bás lakás májusra vagy 
augusztusra kiadó. 

Kétszobás elsőemelet) 
komfortos lakás kiad«» 
májusra. Vidra u. 3. — 
Ligeti ház. 

Uíszeged. Bethlen ucca 
17. szám t szobás ker-
tes magánház május el-
sejére hérbe adandó. 

Modern szoba konyhás 
lakást keresek." lehető-
leg ősrskomlor'ttal — 
..Azonnal" jeligére. 

Keresek 2 vagy 3 szo-
bás azonnal beköltöz-
hető lakást. Ajánlato-
kat kérek leírás és bér-
megielöléssel. „Pontos 
fizető" jeligére a kiadó 
hivatalba. 

Kertes házban kiadó '2 
szobás uccai földszin-
tes lakás május l-re. 
Zánr 16 ucca 11. 

összkomfortos udvari 
2 SZOBÁS LAKAS 

ótí 360— pengőért ki-
adó Marcit u. 28. 

4 szobás 
modern lakás augusz» 
tusra kiadó Attila u. 
11, I-

Magánházat keresek 
májusra, városi tiszt-
viselő, Tömörkény I. u 
6. sz. 

Kétszobás modern la-
kások május l-re ki-
adók. Báró Jósika ucca 
28. sz. 

Uj szép 3 szobás össz-
komfortos lakás kiadó 
Imre u. 3ÖV 

1*7* 

szí 

Perzsa és torontáli 

szőnyegek 
r jav i fásáU 

lalja dr. Bach Endréné, 

Páni ucca 3. I. 151 

D U GAS Z 
F E S T| T I S Z T I T 
SZEGED, TAPÉt U. 7. 
Üzlet: KAROLYí U 3. 
Ciallértiszlitris * fillér. 

e» a _ niérti>k 
után min-
den célra 
és alka-

lomra S ta lnc rnó , Köl-
csey.u. 12. Minden ssaV-
mába vigi munklt vál-
lalok. 

Gépész, komoly szak-
ember, bosszú szivógáz-
motor gyakorlattal ál* 
lást kcies. Leveleket —i 
„Gépész" jeligére a ki-
adóhivatalba. 

Nagyobb kifutó leány 
felvétetik Akció Mun« 
karuhagyár, Kárász uo 
ca 8, I. em. 

Gyors- és 
gépírónő 

bármily ücyea ts, 
csak apróhirdetés ut-
ján tud ma elhelyez* 
kedni. 

Kífutóliut saját kerék-
párral felvesz Elit ci* 
pőáruház, Széchenyi tér. 

MINDENFÉLE 
SZŐNYEGET 

szépen javítok. Sárdin^ 
Káí»a Panni, Jakab La-
jos u. 4. sz. 

Szabónagymunkás, jobb 
raktári és . váltómunká-
ra otthondolgozó felvé-
tetik Földes Zoltánnáf 
Kállay Albert u. 6. 

Tanulóleányok felvétet-
nek Ferenczy Lillv nőt 
fliváttenne, Tisza Lajos 
körút 83. 

TudaHozúdH iroda 
Kálvária ucca 1. Házas-
sági, társulási, kölcsön 
ügyekben diszkréten és 
eredményesen eljár a 
lcgmérsékeltebb díjazás 
mellett. 223 

Keresek nagy ismeret-
körrel b'ró nyugdija.1« 
tisztviselőt osztálysors-
iegvek elhelyezésére. — 
Jelige: Szép mellékjö-
vedelem. 

Pénztáros kisasszony 
ió írással felvétetik, 
írásbeli ajánlatok Pos-
tafiók 116. 

Fzi.KTSZKRZfiKKT 
felvesz a Hazai Általá-
nos Biztosító Részvény-
társaság.. szngedi főiigv-
nőkségo Tisza L)í<>» 
körút 54 szám. 22> 


