
12. DÉLMAGYARORSZÁG Szeged, 1.916. március 5. 

Közgazdaság. 
A Szegedi Kereskedelmi ós Iparbank igazgató-

ságának 1915. évi jelentése. 
Tisztelt Közgyűlés! 

A Szegedi Kereskedelmi és Tparbarik XLVIII. 

rendes közgyűlésén üdvözöljük a t. részvényes 

urakat. Mielőtt az ehnult 5 tő I szóló jelen-

tésünket és zárszámadásunkat előterjesztenénk, 

mindenekelőtt egy szomorú kötelességet kell 

teljesítenünk, midőn bejelentjük, hogy intéze-

tünk vezérigazgatója Csányi János, k ir^ taná-

csai, a mult évben hirtelen elhunyt. A meg-

boldogult több, mint 26 éve vezette bankunkat. 

Éren idő alatt a legpuritánabl becsületesség-

gel, fáradhatatlan munkabírásai, kiváló ké-

tségekkel , intézetünk fejlődését minden ere-

jével előmozdította és annak érdekeit minden-

kor szivén viselte. Indítványozzuk, hogy az 

elhunytnak intézetünk megerősítése és felvi-

rágoztatása körül kifejtett érdemeit a t. köz-

gyűlés jegyzőkönyvében megörökítse. 

Intézetünk tisztviselői közül mintegy har-

mincan teljesítenek katonai szolgálatot, akik 

keiül az elmúlt év folyamán ismét ketten ál-

dották fel életüket a hazáért. 

Kirrer Mihály, nagykikindai fiókintézetünk 

tisztviselője, a kárpáti harcokban szerzett be-

tegségében, mig Fodor László, központunk 

tisztviselője, a doberdói íansikon halt hősi ha-

lált. Ezen két derék, kedvelt tisztviselőnk em-

iókét hazafias és hálás kegyelettel őrizzük meg. 

Az elmúlt év közgazdasági viszonyai telje-

sen a világháború hatása alatt állottak. Az 

ipar és kereskedelem ma már a háborús vi-

szonyokhoz alkalmazkodva, bebizonyította épp 

a hadsereg legfokozottabb igényű szükségletei-

nek kielégítésénél teljesítőkét.éhségének ere-

jét és rugalmasságát. A nagy konjunkturális 

hasznok, valamint a legtöbb termelési ágnak 

fokozott kereslete nagy pénzbőséget idé-

zett elő. Ugyancsak fokózta a pénzbőséget a 

mezőgazdasági termékek teljes értékesítése és 

az a körülmény, hogy ezen értékesítés a ren-

desnél lényegesen magasabb árakon volt ke-

resztülvihető. 

A pénzbőségnek ezen általános jelensége ter-

mészetesen a mérlegünk egyes vonatkozó té-

teleiben is kifejezésre jut. 

A hadiszükségletek fedezésére a pénzügyi 

kormány az elmúlt év folyamán kibocsátotta 

a II. és III. magyar hadikölcsönt, melynek 

fényes eredménye igen kedvező hatással volt 

pénzügyi helyzetünkre., Intézetünk a legmesz-

szettmenő előzékenységgel és ambícióval tö-

rekedett ezen fényes eredményhez a maga ré-

széről hozzájárulni és sikerült a II. ha-

etke lesönnél 2,200.000, a III. Ladikölcsön-

nél pedig 3,200.000 korona jegyzést elérnünk 

és igy eddig intézetünk a három hadikölcsön 

folyamán mintegy 7 és l/s millió korona jegy-

zést közvetített. 

Itt említjük meg, hogy a III. hadikölcsönnél 

körülbelül 800.000 korona lombard-kölcsönnel 
segítettük elő ügyfeleink jegyzéséi. 

A m á r vázolt nagy pénzbőség és intéze-

tünk iránt fokozódó bizalom folytán takarék-
betét-állományunk közel 3 millió koronával 

emelkedett, dacára annak, hogy a mult év 

folyamán kibocsájtás alá került a II. és III. 

hadikolcsön sikerének érdekében 2 ós }!i mil-

lió koronát meghaladó összeget bocsájtottunk 

betéteseink rendelkezésére. 

A fiókintézeteink működéséről megemlékezve, 

örömmel jelenthetjük hogy ugy a bajai, mint 

a nagykikindai és poncspvai fiókunk .várakon 
suakuak megfeleltek. _ 

Paucücvai fiókunk a mult év folyamán át-

menetileg beszüntette működését, mert Pan-

csova hadiszintér volt. Ma azonban már a sze-

rencsésen változott körülmények folytán ezen 

fiók működése is saját székhelyén, a normár 

lis keretekben mozog. | 

A bankunkkal érdekközösségben levő vál-

lalatok közül az Országos Raktárházak R.-t. 
mult évi eredménye teljesen kielégítő volt. 

A Szegedi Hus- és Vásárpénztár R.-t. 1915. 
évi eredménye pedig lényeges ?n fölülmúlta az 

előző üzletév eredményét. 

Az általunk affiliált Kiskundorozsmai Taka-
rékpénztár R.-t. eredménye szintén nem ma-

radt az előző évi eredmény mögött. 

Bankunk helyzete általában kedvezőnek 

mondható. Kihelyezéseink fedezetei — külö-

ncsen a földárak emelkedésével — még erő-

södtek és amennyire most előrelátható, kün-

levőrégeinknél a már eszközölt leírásokon fe-

lül veszteség remélhetőleg nem fog bennün-

ket érni. 

Ezen jelentésünk keretében meg kell emlé-

keznünk a velünk több mint három évtized 

óta szoros összeköttetésben álló Magyar Általá-
nos Hitelbankról, mely intézet mindenkor a 

legnagyobb készséggel állott rendelkezésünkre 

és amellyel érintkezésünk mindig esik hasznú,* 

és kellemes volt. 

Mielőtt jelentésünket lezárnék, közöljük a 

t. közgyűléssel, hogy sipgki Bálás Zo'tán urat 

ügyvezető igazgatóul nieghivíuk és intézetünk 

ügyeinek vezetésével megbíztak. 

.Végül azon előterjesztéssel élünk, hogy a 

mult évi osztalék fizetését változatlanul fen-

tartani szíveskedjenek, egyben van szeren-

csénk az egyes üzletágak forgalmát a követ-

kezőkben előterjeszteni: 

Váltóleszámítolás! üzlet: 

Egyenleg 1914. december 31-én . . 9,094.606 K 84 f 

Váltóban leszámítoltunk . . . , 16,398.920 K 84 f 

Összesen . . 24,493.527 K 68 f 

Ebből levonva a visszafizetett és 

visszleszámitolt 17,736.269 K 53 f 

Marad 1915. december 31-én a tárcá-

ban bankváltó 6,757.258 K 15 f 

Hozzá visszleszámitolás alatt 1915. 

december 81-én . 52.165 K — f 

Váltószámla egyenlege 1915. de-

cember 31-én 6,809.423 K 15 f 

Folyó évi forgalom 33,135.190 K 37 f 

Jelzálog-, kötvény- és községi kölcsön-iizlet: 

Egyenleg 1914. december 31-ón . . 7,616.994 K 96 f 

Az 1915. évben folyósított összeg . 81.914 K 10 f 

Összesen . . 7,697.909 K 06 f 

Visszafizetések és átruházott köl-

csönök 5,223.798 K 67 f 

Marad a tárcában 1915. dec. 81-ón 2,474.110 K 39 f 

Hozzáafennálióátruházottkölcsönök 4,900.541 K 37 f 

Egyenleg 1915. december 31-ón . . 7,374.651 K 76 f 

Folyó évi forgalom 5,305.712 K T T f 

Előleg-üzlet: 

Egyenleg 1914. december 31-én . . 

Kózizálogokra és árukrakihelyeztünk 

Összesen . . 

Visszafizetések az óv folyamán . . 

Egyenleg 1915. decomber 31-ón . . 

Folyó évi forgalom 

Értékpapir-üzlet: 

Vétel az óv folyamán 359.205 K 86 f 

Eladás az év folyamán 115.931 K 24 f 

Folyó évi forgalom 475.137 K 10 f 

Ércpénzek és szelvények: 
Vétel az év folyamán 333.546 K 60 f 

Eladás az év folyamán 346.821 K 25 f 

Folyó óvl forgalom . 680.367 K 85 f 

Takarékbetétek könyvecskékre és folyószámlára: 

Egyenleg 1914. december 31-én . . 9,013.921 K 08 f 

Betétek az óv folyamán . . . . 23,064.197 K 27 f 

Összesen . . 32,078.118 K 35 f 

Visszafizetések az óv folyamán . 20,227.865 K 96 f 

Egyenleg 1915. december 31-ón . . 11,850.252 K 3lTf 

Folyó évi forgalom 43,292.063 K 23 f 

Folyószámla-üzlet: 

Megterhelések az év folyamán . . 69,138.458 K 44 f 

Elismerések 64,516.026 K 12 f 

Folyó évi forgalom 133,654,484 K 56f 

Pénztári forgalom: 

Egyenleg 1914. december 31-ón . . 555.563 K 17 f 

Bevétel az óv folyamán . . . . 77.291888 K 46 f 

Összesen . . 77,847.451 K 63 f 

Kiadás az óv folyamán 77,203.098 K 87 f 

Egyon'eg 1915. december 31-én . . 644.352 K 76 f 

Folyó évi forgalom 154,491.987 K 33 f 

Összforgalom: 

1915. évi összforgalom . . 371,081.692 K 56 f 

1914. évi összforgalom . . 421,193 817 K 05 f 

1915. évben kisebb forgalom 50,112.124 K 49 f 

A haszon felosztására nézve a feliigyelő-bi-

zottsággal egyetértve a következő javaslatot 

terjesztjük a tisztelt Közgyűlés elé: 

Az előterjesztett üzletoredmóny-számla 

szerint tesz az 1915. üzletév tiszta 

„nyeresége . 294,864 K 66 f 

Ebból levonva az alap-

szabályok 69. §-a ér-

tőimében a mult év-

ről áthozott 19.693 IÍ 

09 f 

leszámítása után 274.671 

K 57 f 

1915. évi tiszta jöve-

delmet véve alapul 

15% szabályszerű ré-

szesedések fejében . 41200 K 74 f 

továbbá jótékony célokra 

és tiszti jutalmazá-

sokra 17.700 K - f 58.900 K 74^ 

marad 285.463 K 92 í 

mely összogböl osztalékra az 1915. üz-

letév után 10.000 darab 200 K név-

értékű részvényre á 20 koronát 

kiosztani 200.000 K — f 

Ebból 35 463 K 92 f 

Kétes követelések tartalékalapjának gyara-

pítására helyezni 20.000 K -^J 

mig az igy fennmaradó 15.463 K 92 f 

összeget uj számlára átvinni és az osztalékot ezen 

indítványunk elfogadása esetében folyó évi már-
cius hó 13-tól kezdve pénztárunknál Szegeden, 

Baján, Nagykikindán és Panc3cván, valamint a 

Magyar Általános Hitelbanknál Euaapefiten, 

úgyszintén ezen bankintézet valamennyi fiók-

jánál kifizettetni ajánljuk. 

Felügyelő-bizottságunk megbízatása a ®a l 

pappal lejár, végül tehát arra kérjük önöket, 

hogy a napirend során ezen bizottság tagjai 

megválasztani és ugy részünkre, mint a 

ügyelő-bizottság részére a kiérdemelt felnient-

vényt megadni szíveskedjenek. 

Szeged, 1916. február hó 26-án. 

A Szegedi Kereskedelmi ós Iparbank 
Igazgatósága. 

47.952 K 65 f 

19.578 K 60 f 

67.531 K 25 f 

24.170 K 75 f 

43.360 K 50 f 

48.749 K 35 f 


