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K ö z g a z d a s á g 

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 
93.-ik üzletéve. 

Több mini egymillió pengővel szaporodott a takarékbetét 
A\ omány. A mult ót/i)en 1/626 tételben 2,888.060 P uj váltó-
Jcöcsönt folyósított a Takarókpénztár. Több mint 18 millió 
-pengő kihelyezésével szolgálja a Takarékpénztár Szeged és 
az Alföld gazdasági érdekeit. Az osztaléknak 1 P 50 í.-ről 

2 P 50 f.-re történő emelését javasolja az igazgatóság. 

A Szeged-Csongrádi Takárék-
ípénztár igazgatósága február 19,-re, 
Szombat délután 4 órára hívta egy-
be az intézet 93.-ik évi rendes köz-
(gyűlését s ezzel kapcsolatban nyil-
vánosságra hozta a zárásiam adáso-
kat. Az igazgatóság szokásos évi 
jelentése megállapítja, hogy a mező-
gazdaság s általában a gazdasági 
lelet javulása az intézetnél is meg-
felelően éreztette hatását. Az üzlet-
vitelt a közel száz éves uultnak 
megfelelően 1937.-ben is a köz 
Szempontjaitól áthatott szellem irá-
nyította és az intézet mindenkor 
(készséggel állott és áll rendelkezé-
sére Szeged és környéke közönsé-
gének, mezőgazdaságának, iparának 
és kereskedelmének. A takarékpénz-
tár mobilitását a mult évben is je-
lentős mérvben növelte s minden 
igyekezetével azon volt, hogy meg-
feleljen annak a bizalomnak/amely 
az intézetet övezi. 

Az igazgatóság a zárószámadás 
Több adatait a következő közlemény-
ben ismerteti. 

Az elmúlt év egyik igen fontos 
Közgazdasági eseménye volt a taka-
rékbetétek általános emelkedése, 
amely a takarékpénztárnál különö-
sen örvendetes mértékben jelentke-
zett. Az intézetnél takarékbetéti 
könyvecskékre és folyószámlákra el-
helyezett betétek állománya 1937. 
cv végén 10,286.536 P 14 f-t tett ki. 
A takar!'.bc'ét állomány a r.ult év-
ben 1,019.490 P 67 f-rel emelke-
dett. 

A takarékpénztár az elmúlt évben 
1.626 tételben 2,888.060 P 08 f 

összegű új váltóhitelt-, a bankzárlat 
óta összesen 8,026 tételben 
12,283.565 P 73 f összegű váltóhi-
telt folyósított, s több, mint 18 mil-
lió pengős kihelyezési állománnyal 
szolgálja Szeged és az Alföld gaz-
dasági érdekeit. A nagy összegű 
folyósítások ellenére is és bár az 
intézet mindenkor a legnagyobb 
készséggel állott a hitelt kereső kö-
zönség rendelkezésére, a váltótárca 
az év eleji 16,684.367 P 42 f-ről az 
év végére 16,119.629 P 82 f-re csök-
kent. A csökkenés tehát 564.674 P 
60 f. A csökkenés oka a mai gazda-
sági viszonyokban keresendő. A ki-
elégítő termé6, a jó termény- és 
állatárak következtében az intézet 
gazdaadósai nagyobb összegű tör-
lesztéseket teljesítettek és ugyan-
ezen oknál fogva kölcsönigénylésük 
megcsappant, Viszont az ipar és ke-
reskedelem új vállalkozásokat nem 
létesített és így hiteligénylése is 
csak a régi keretek között mozgott. 
Építkezések, házjavitások és moder-
nizálások Viszonylag kis számban 
történnek, minek következtében ily 
célra szolgáló hiteligénylések szám-
ba alig jönnek. 

Amellett, hogy a takarékpénztár a 
vele szemben támasztott jogos hitel-
igényeket a mult év folyamán is 
teljes egeszében kielégítette, váltó-
visszleszámitolási kötelezettségét a 
mult év eleji 8,079.520 P 07 f-ről 
794.159 P 36 f-rct, az cv végére 
7,285.360 P 71 f-re csökkentette. 
Az intézet a mult cvben a hitelezői-
vel szemben fennállott folyószámlái 
tartozását teljes egészében kifizette 
s a mcrlcg-számlában mutatkozó 

259J19 P 9S f csupán átmeneti té-
telekből áll. 

Kötvénykölcsönök 1937. évben 
sem voltak folyősithatók s ez az oka 
annak, hogy a jelzálogkölcsön ki-
helyezések állománya 19.963. P 20 
f összegű törlesztés folytán az év 
végére 262.023 P 26 f-rc csökkent. 

A folyószámlái kihelyezések állo-
mánya i45.504 P 67 f-rel 1,703.096 
P 56 f-re emelkedett az év végére. 

A takarékpénztár, 1936. évi záró-
számadásai szerint, 24.000.— pen-
gővel ingatlan értékcsökkenési tar-
talékot létesített. E tartalékot 1937. 
évben — a-mérlegen belül — to-
vábbi 24.000 P-vel dotálta s így ezen 
tartalék összesen 48.000 P-vet sze-
repel az 1937. évi mérleg-számlá-
ban. E tartalék Ictcsitése folytán 
a törzsingatlanok az előző évi ösz-
szeggel azonos összegben szerepel-
nek az 1937. évi mérlegszámlában. 
Az egyéb Ingatlanok állománya érté-
kesítések folytán az év eleji 1,822.823 
P 34 f-rel szemben az év végén 
1,579.790 P 77 f értékben vannak 
felvéve a mérleg-számlában. A mult 
év folyamán a mezőgazdasági ingat-
lanok ára tovább emelkedett és a 
házingatlanok is emelkedő árak mel-
lett cseréltek gazdát. 

Az állami, városi adók, illetékek 
és a gazdatartozások kaniathozzá-
járulási alapjába történt befizetések 
cimén az előző évi 179.492 P 27 
f-rel szemben 1937. évben 187.775 
P 88 f-t fizettünk ki. A közszükség-
leti cikkek árának jelentős emelke-
dése következtében a takarékpénztár 
tisztviselőit törzsfizetésük után szá-
zalékszerüen megállapított drágasá-
gi segélyben rc9zesitctte. Ennek kö-
vetkeztében is a tisztviselői fizeté-
sek cs lakbérek cimcn kifizetett ősz-
szeg az 1937. évben — az előző évi 
158.301 P 97 fillérrel szemben — 
171.364 P 65 f-re emelkedett. 

A takarékpénztár érdekköréhe tar-
tozó pénzintézetek a mult évben 
emelkedő forgalmat bonyolítottak le 
cs különösen a Mindszenti Takarék-
pénztár működése emelendő ki, mely 
intézet Mindszenten és környékén 
jelentős szerepet tölt be. Az intézet 
érdekkörébe tartozó kereskedelmi es 
ipari érdekeltségek közül az Orion 

Bőrgyár Rt., Szeged, mult cvi mű-
ködése kielégítő. Az Ingatlan- és 
Áruforgalmi Rt., Szeged, hivatását 
jól tölti be és állandó gondoskodása 
tárgyát képezi a Hungária-szálló, 
mely az elmúlt évben emelkedő for-
galom mellett megfelelően műkö-
dött. A Szegedi Hus- és Vásárpénz-
tár Rt. f. a., Szeged, helyzetében 
nincs változás. A szöregi tégla- é* 
cserépgyár az elmúlt évben is jól 
működött, gyártmányai keresettek. 

Az évi jelentés részletesen ismer-
teti azokat az okokat, amelyek az 
üzleteredményt kedvezően cs hátrá-
nyosan befolyásolják. A kihelyezési 
állomány elsőrendű bonitását leg-
jobban a törlesztések nagy ö;:;ege 
mutatja, emellett azonban a gaz-
darendeletek az egyébként elérhető 
üzleteredményt csökkentik. Az 1937. 
évi üzleteredmény az előző évinél 
kedvezőbb. Ez a jobb gazdasági 
helyzetnek és annak tudható be, 
hogy az igazgatóság az üzletvitelt 
a közszempontok figyelembevételé-
vel mindenkor aként intézte, hogy 
a takarékpénztár kedvezőtlen körül-
mények körött is tízt03 alapokon to-
vábbfejlődhessék. Ilyen elvek fenn-
tartásával az igazgatóság legfőbb tö-
rekvését képez', hogy az intézet rész-
vényesei a takarékpénztári részvé-
nvekbe befekletett tökeik után ml-
előbb rendes kamathozamban része-
sülhessenek. Ennek megfelelően az 
igazgatóság azt a javaslatot terjeszti 
a február 19.-Í közgyűlés elé, hogy 
a kimutatott 97.563 P 71 f nyereség-
bői 1937. évi osztalékra — az 1930. 
évi 1 P 50 f-r.el szemben — rész-
vényenként 2 P 50 f fizetessék kV, 
továbbá, hogy az osztalék kifizetése 
cs a nyercscgfelosztási javaslatban 
részletesen felsorolt dotációk után 
fennmaradó 27.747 P 33 f-böl 20.00 
P kétes követelések tartalékalapja fO 
lvószámlára, 7.747 P 35 f pedig a 
1938. évi nyereség-veszteség-szám 
Iára vitessek át. 

Az igazgatóság javaslatának élfd 
gadása esetén a Szeged-Csongrád 
Takarékpénztár 100 P névértékl 
részvényeinek 1937. cvi 10. szarni 
osztalékszelvényei darabonként 2 1 

50 f-rel lesznek 1938. február W 

21.-től kezdve beválthatók. 

RÁDIÓ 
Vasárnap, február 15 

Vasárnap Budapesten délelőtt 10 órakor 
Ravasz László prédikál a református isten-
tiszteleten. Belgrád és Lipcse 20-kor „ Wal-
kiirt, Stuttgart 19.37-kor a Tanhausert adja. 

Hétfőn Budapest a filharmonikusokat adja 
Dohnányl vezényletével. 

BUDAPEST L 
9: Unitárius istentisztelet. 10: Református is-

ii ntisztelet. Prédikál Ravasz László. 11: Egyházi 
ének és szentbeszéd a Szent Domonkos-rendi plé-
bánia-templomból. 12,30: Az Operaház tagjaiból 
alakult zenekar. 14: Hanglemezek. 15: A ba-
romfikeltető központokról. Előadás. 15.15: Szé-
kely Arnold zongorázik. 16.20: Népviselet és 
egészség. Előadás. 16.50: A rádió szalonzenekara. 
17.10: Hunyadi Sándor elbeszélései. 18.10: A Bu-
dapesti OrVosok Kamarnzeiieegyesiilete színjáté-
kának közvetítése. 21: Hirek, sporteredmények. 
21.20: Tánelemezek. 22.40: Budapesti Hangver-
seny Zenekar. Vezényel Fridi Frigyes. 0.05: Hi-
rek külföldi magyarok számára. 

BUDAPEST 1T. 
11.13: A rendőrség fuvószenekara. 15: Az Opera-

ház előadásának közvetítése. János vitéz. 19: Var-

ga Imré magyar dalokat énekel. 19.40; Rácz Ala-
dár cimbaltnozik zongorakísérettel. Lugossy Ist-
ván tárogatózik. 20: Megemlékezés Wagnerről, 
halálának 55. évfordulója alkalmából. Előadás. 
Utána Wagner-hanglemezek. 21.30: Hirek, iigetíl-
versenyeredmények. 

KÜLFÖLD. 

Bécs. 20.10: Dalos, zenes pgyveleg. Belgrád. 
20: Walkör Lipcséből. Berlin. 20: Opera- és 
opcrcttrészletek. Boroszló. 19.10: Dalos, ze-
nés tarka est. Bukarest. 19.35: Tanítók ének-
kari. Firenze. 20.30: Zongora, cselló. Deutsch 
landscnder. 20: Rádiózenekar. Droltwleh. 20: 
Viktória kori dalok ós zenemüvek. Hamburg. 
19.10: Szórakoztató zene. Köln. 19.30: Verdi: 
Simoné Boeeanegra, opera. Königsberg. 19.10: 
Tarka est. Lipcse. 20: A Walkür. London Reg. 
19.30: Rádiózenekar. Milánó. 20.30: Vegyes 
zene. München. 20: Olasz operaest. Pozsony. 
18: Magyar műsor. Prága. 20.05: Filharmoni-
kusok. Radio Paris. 21.15: Hangverseny. Bó-
ma. 20.30: Vegyes zene. Stuttgart. ' 19.30: 
Tanbauser, opera. Varsó. 21.15: Tarka est. 

H é f f f t . f e b r u á r 

BUDAPEST I. 
Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 

6.45: Torna, 7.20: Étrend. 10: Hírek. 12: Déli ha-
rangszó, időjárásjelentés. 12 40: Hirek. 13.20: Idő-
jelzés, idöjárásjelentés 14.40: Hirek, étrend, élel-
miszerárak. 16.15: Időjelzés, idöjá rásjelentés. 

10.20: Felolvasás, 12.05: Ének és hegedű zongo-
rakísérettel. 13.30: Cigányzene. 16.15: A rádió 
diákfélórája. 17: Zágrábi Lisinski Énekkar. 17.30: 
A morvamezei csata. Előadás, lg: Tánelemezek. 18 
óra 30: Előadás. 1».90: Cigányzene 19.10; Előadás. 
20.10: A Filharmóniai Társaság hangversenyének 
közvetítése az Operaházból. Vezényel Dohnányl 
Ernő. 23: Hirek német nyelven. 23 05: Bzalonötö*. 
0.05: Hirek külföldi magyarok számára. 

BUDAPEST II-

18.30: Német nyelvoktatás. 20.40; Hanglemezek 
21.45: Hirek, idöjárásjelentéS. 

KÜLFÖLD 

Bécs. 21.40: Hangverseny. Belgrád. 30: Drá-
ma. Berlin. 20: Ünnepi ós tánczene a 18 szá-
zadban. Brünn. 21.06: Suk: E-dur szimfónia. 
Bukarest. 20.45: Beethoven: Esz-dur trió. Fi-
renze. 19: Zene. Deutschlandsender. 20: Zene-
kar. Droifwich. 20: Tarka zenés-dalos est. 
Hamburg 19.10; Bicderineicr-est. Kassa. 17.40: 
Magyar műsor. Lipcse. 20: Nagy hangverseny. 
London Reg. 19.30: Zene végig. Luxemburg. 
19.30: Zene végig. Milánó. 21: Szimfonikus 
hangverseny. München. 17.10: Kis rádiózene-
kar hárfa- és szopránszólóval. 19.10: Zene -vé-
gig. Pozsony. 18: Magyar műsor. Prága. 1925: 
Zene végig. Radio páris. 21.30: Audran: A 
nagymogul, operett. Róma. 21: Szimfonikus 
hangverseny. Stuttgart. IC: Katonazene. 19.15: 
Zene végig. Varsó. 20: Rádiózenekar zongora-
szólóval. 


