A m e r i k a i citromos
készítmények

arcvizek. krémek, olajok, púderek. Szeplő elleni fényvédő szerek.

Reiter Oszkárné

kozmetikai intézete

Szeged, Dugonics tér 11. I. em. Telefon 28-02
Arcápolás. Szépséghibák, szemölcsök*. szőrszá
lak végleges eltávolítása. Fénykezelés.
Tanítványok kiképzése. Olcsó bérletrendszer

Szeged sz. kir. város I, fokú közig,
hatósága.
7793-1941. kig. sz.

Hirdetmény
A m. kir. Kereskedelem- és Közlekedésügyi
miniszter ur az 1941. évi 1150. M. E. számú rendelete alapján közhirré teszem, hogy az országos
havi, vagy heti vásáron, napipiacon, továbbá búcsúkon iparos (vagy kereskedő) csak akkor árusíthat, ha az az elsőfokú iparhatóság, amelyik
az iparjogositványt kiadta a vásári, p i a c i , illetőleg búcsú árusítására neki külön engedélyt adott.
Az ilyen értelemben kiadott engedély hatálya
az egész ország területére kiterjed. A kiadott
engedély visszavonható, ha az engedélyes megbízhatósága kétségessé válik, vagy ha az engedélyesek nagy számára tekintettel, vagy egyéb
közérdekből egyes engedélyek visszavonása szükségessé válik. Az az iparos (vagv kereskedő\
aki az országos, havi, heti vagy napj piacon,
vagy búcsún az iparhatóság külön engedélye nélkül árusit kihágást követ el és 3 hónapig terjedő
elzárással büntethetőEz a rendelet nem vonatkozik azokra az iparosokra (kereskedőkre), akik a zsidótörvény értelmében az országos, havi. heti és napi piacok,
valamint búcsúk látogatásától már el vannak
tiltva.
Az engedély megadása iránti kérelmeket (2
tengő okmánybéiveggel ellátott kérelemben az
íparjogositvány csatolásával) 1941. évi április hé
T-lg az I. fokú közigazgatási hatéságnál, bérház
ff em. 11. sz. szobában keiT benyújtani.
A vásáron, piacokon, illetőleg búcsúkon az
1941. évi máius hú l-ig az erre kiadott külön engedély nélkül is lehet ipart (kereskedést) gyakorolni.
Szeged, 1941 március 1
Dr. Temesváry László sk.. aljegyző
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Dormant Wasch. neodendrin. vinol kénpor, meri*©!. arzola. solbár. darsin
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Mindenféle növénvvédeW szerek:
pormant wasch, neodendrin,
kénpor, hernyóenyv, gazdasági kenőcsök
olajok, mindenfajta festékáruk megbízható és olcsó beszerzési helye az
51 év óta fennálló
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Szeged, VALÉRIA TÉR

(husospiac)

KÖZGAZDASÁG
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
1940- évi üzleti jelentése.
Tiszteit Közgyűlés!
Intézetünk 73. rendes közgyűlésén üdvözöljük
tisztelt részvényeseinket és évi jelentésünkei, valamint az 1910. év zárszámadásait a következőkben terjesztjük elő:
Az 1939. év második felében kitört európai háború az elmúlt esztendőben oly méreteket öltött,
hogy ma már nemcsak Európában, hanem más
világrészekben is elkeseredett küzdelem folyik az
ellenfelek kőzött szárazföldön, tengeren és levegőben egyaránt. Alig van már ország, amely valamilyen formában a háborúban érdekelve
ne
lenne és ennek romboló hatását saját életéhen ne
érezné.
Hála a bölcs államvezetésnek, hazánknak sikerült elkerülni a háború borzalmait, a világfi©nyodalniak azonban nemzetközi kapcsolatainknál
fogva gazdasági vonatkozásban minket is igen
érzékenyen érintem k
Ezzel szemben örömmel emlékezünk meg arról, hogy az elmúlt év ujabb hatalmas lépéssel
közelebb vitt bennünket nemzeti céljaink megvalósításához azáltal, hogy Keletmagyarország és
Erdély egy része is visszatért az anyaországhoz.
A visszacsatolás folytán hazánk területe 37%-kal,
népessége pedig 24%-kai növekedett. Az emli»ett
országrészek fejlett állattenyésztése, nagykiterjedésű erdői és bányakincsei, nemkülönben a fogyasztóréteg megnövekedése gazdasági életüuknek igen nagy fejlődési lehetőséget biztosítanak.
Magyarország mezőgazdasági helyzete a rendkívüli időjárási viszonyok következtében egyenetlenül alakult. Kalászos terményeink hozama az
előző évvel szemben, ugyanis érzékeny visszaesést
szenvedett, ezzel szemben a kapásnövények az átlagot jóval .felülmúló termést adtak. A ml körzetünkben gazdáink részére számottevő bevételt
eredményezett a jó paprikatermés, ellenben yidékünk egyik fötermelési ága, a szőlőmivelés. a
rendkivül kedvezőtlen időjárást — ugyanugy. mint
az ország többi részében
nálunk is nagyon
megsínylette. Ennek tulajdonítható, hogy a borárak igen magasra szöktek, a fogyasztás pedig, a
minimumra csökkent. Mindent egybevetve megállapítható, hogy az egyes termelési ágak hiányait
egyrészt a termelés más ágaiban elért többlet,
másrészt a kedvező értékesítési lehetőségek bizonyos mértékig ellensúlyozták ugvan, végeredményben azonban a mezőgazdaság jövedelmezősége vidékünkön várakozáson alul maradt
Az ipari termelés a mult esztendőben is megtartotta előző évi magas színvonalát, ami egyrészt a széleskörű állami beruházási tevékenység
fokozott ütemében, másrészt pedig a fogyasztási
cikkek iránt megnövekedett keresletben leli magyarázatát.
A kereskedelem helyzetét az üzleti költségek
emelkedése és a haszon csökkenése befolyásolta,
minek káros következményeit még csak fokozta
az a körülménv. hogy számos szakmában áruhiány állott be.
Áttérve üzleti beszámolónkra, jelentjük a t.
Közgyűlésnek, hogy intézetünk forgalma a nehéz
gazdasági viszonyok ellenére Is tovább fejlődött.
Betétállományunk
P
6.753.000 ről
P
7,448.000.—re, vagyis kb. P 700 000.-vel emelkedett. ami élénk bizonyítéka betétes ügyfeleink intézetünkkel szemben állandóan megnyilvánuló bizalmának.
A bitelkereső közönségnek az egész esztendő
folyamán készségééi rendelkezésére álltunk és
2179 tételben P 5,704 582 — összegű u j kölcsönt folyósítottunk, vagyis P 1.000.000 val többet, mint
az előző évben. Ennek ellenére kihelyezési állományunk változatlan maradt, ami abban leli magyarázatát. hogy adósaink az elmúlt évben is Jelentékeny összegű törlesztéseket teljesítettek.
A betétszaporulat révén befolyt összegeket
visszleszámitolási kötelezettségeink
apasztására
használtuk fel. miáltal reesrompteanvagunk őszszege P 2,628000—ről P 2,048.000 —re. vagyis
P 600.000.—vei csökkent.
Jelentjük a t. Közgyűlésnek, hogy az 'érdekkörünkbe tartozó Szegedi Téglagyár Társulat mérlege az elmúlt évben is veszteséggel zárult
Igazsratóságunk már korábban
elhatározta,
hogy ez! az érdekeltségünket likvidáljuk- Mfután
az elmúlt évben a vállalatnál kihelyezett követe
lésünket közel 100.000 pengővel csökkentettük, tt
? röivó évben--teljes érdekeltségűnket eladtuk
E

trausuctio folytán összesen több, mint 300.000.—
, pengő hosszú idő óta nem jövedelmező összeg
folyt vissza hozzánk, amely jelentékeny töke ugy
mobilitásunk, mint üzleteredmenyüuk szempontja-"
ból intézetünknek komoly eredményt jelent.
Az 1938. XX. tc. alapjan kivetett beruházást
hozzájárulásra az 1940. evőén p 38.73346 összeget
fizettünk be az állampénztárba.
Jelentjük továbbá a t. Közgyűlésnek, hogy as
uj társulati adótörvény rendelkezései folytán adóterhüpk az elmúlt esztendőben az előző évhez viszonyítva P 3?.000.—vei emelkedett. Ezen adótöbblet és a szociális terhek közismert emelkedése, nemkülönben az 1939. IV. tc. végrehajtásával
kapcsolatban előállott kiadásaink az 1940. évi úzleteredmény számlánkon érezhetően jelentkeztek*
Ezekütán van szerencsénk 1940. évi zarszaniadásunkat előterjeszteni és jelentjük, hogy •
P 21.877.30 összegű belső leírás után az 1939. évről áthozott P 19.016.63 hozzáadásával, P 107.665.-^
tiszta nyereség áll a t Közgyűlés rendelkezésére,
Utóbbi összeg felhasználására vonatkozóan javasoljuk,hogy fordíttassák:
osztalékra P 50— n. e. 11.200 db részvény után darabonkint P 3.— . . P 33.600.-s
az ingatlan értékéből való leírásra . „ 3.823. Gi
az igazgatóság részesedésére és munkadijára
.
13.000.-«í
a fel ügyelőbizottság tiszteletdíjára . „ 1.850 —
a nyugdíjpénztárral szemben fennálló
kötelezettségre
6.276.31
a nyugdíjpénztár dotálására , , • • w 25.000 -«
jótékonycélra
. . . . . . • , „
4.000.—i
P 87.540J8
míg a fennmaradó
20.115.051
u j számlára vitessék á t Javasoljuk, hogy ezen indítványunk elfogadása esetén a 73. számú szelvény ellenében az osztalék pénztárunknál Szegeden, a Magyar általános hitelbanknál, vagy n
Magyar leszámítoló- és péozváltóbanknál, Budapesten, illetve ezen pénzintézetek magyarországi
•fiókjainál folyó évi március hó28.-tól kezdődőieg
kifizettessék.
Kérjük a t Közgyűlést, hogy jelentésünket tudomásul venni, a bemutatott és a felügyelőbizottság által megvizsgált mérleg és eredményszámlál
jóváhagyni, a nyereség felosztására vonatkozó indítványunkat elfogadni és ugy nekünk, mint a feN
ügyelőbizottságtnak a lefolyt üzleti évre vonatkozóan a felmentvényt megadni méltóztassék.
Üzleti jelentésünk végére érve köszönetünkéi
fejezzük ki a Magyar Nemzeti Bank szegedi fiókjának, a Pénzintézeti Központnak, valamint a velünk szerződéses viszonyban álló Magyar Általános Hitelbanknak és Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbanknak azon értéke* támogatásért, amelyben intézetünkét az elmúlt évben is részesítették.
Az igazgatóság megbízatása az elmúlt év végével lejárt, miértis kérjük a t Közgyűlést, hogy
a napirend során az uj igazgatósági tagok megválasztását megejteni méltóztassék
Szeged, 1941 március hó
Az IGAZGATÓSA©.
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(fésümunkás) azonnalra felvétetik. Ajánlatokat:
SCHUBERT BENŐ kefegyár, PÉCS. Ferencieku. 19 cimre küldendők
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