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408 MILLIÓ P E N G Ő 
Beszélő számok Szeged pénzforgalmáról 

(A Delmagyarország munkatársától.) Szá-
mok között Böngészünk: a Nemzeti Bank je-
lentése fekszik előttünk. A jelentés csupán szá-

: mokból áll, de a számsorok érdekes dolgokról 
beszélnek. A számok rideg tömegéből ugyanis 
Magyarország vagyona bontakozik ki. az' or-
szág pénzállományát, gazdagságát és a pénz 

(örök forgalmát, mozgását ismerhetjük meg a 
számrengetegből. 

Az első adathalmaz az ország pénzforgal-
mát tünteti fel az 1936. évi januári állapot sze-
rint. Az év elején igy alakult nálunk a pénz 
forgalma: 

forgalomba került: 417 millió pengő. 

1.781 darab 1000 pensős 1,781.000 P 
>2,271.991 darab 100 pengős 227,799.100 P 

883906 darab 50 pengős 43,195-300 
8,492.810 darab 20 pengős 69,836.200 P 
"7,433378 darab 10 pengős 74332.780 P 

összesen: 417.364.380 P 

417 millió pengő van forgalomban Magyar-
országon. így együtt horribilis ősszegnek tű-
nik, de ha Magyarország 8 és félmilliós lakos-
sága között aranyosan elosztanák, akkor min-
den egyes főre 49 pengő jntna. 

Kevés az ezerpengós. 

Az eaerpengős bankjegyeket ugylátszik nem 
túlságosan kedvelik, legalább is erre lehet kö-
vetkeztetni abból a körülményből, hogy évról-
évre mindkevesebb kerül forgalomba. Most 
csupán 1781 darab forog, egy évvel ezelőtt még 
2500 ezerpengős volt forgalomba Ellenben 
emeík edik a 1 íiscimzetü bankjegyek száma, a 
tiz és huszpengősök 36 millió pengővel szapo-
rodtak. Az összes pénzforgalmunk ugyanany-
nyival emelkedett egy év leforgása alatt. 

A Nemzeti Bank aranyérméit és aranyrudait 
az év elején 78,936 000 pengőre értékelték. Ez 
a papirpénzforgalmunk tO swázalékánaV f-' ' 
meg. 

Szeged: 408 milliós pénziorgs 

Külön foglalkozik a jelentés a Nemzeti Bank 
egyes fiókintézeteinek pénzforgalmával. Husz 
fiókja van a Nemzeti Banknak, közülök a leg-
nagyobb pénztári forgalmat a debreceni fiók 
érte el. A debreceni fiók 600 milliós forgalmat 
bonyolitott le egy év alatt. Ugyanekkor a sze-
gedi fiókintézet pénztári forgalma 408 millió 
volt Gvőr 403 milliót, Pécs 360, Békéscsaba 
356, Miskolc 337 milliós forgalmat bonyolított 
le. A többi fiókintézetek pénztári forgalma a 
száztól-háromszáz millió pengő körül moz-
gott 

Kicsi a valutaforgalmi) 

Érdekes az az összeállítás is, amely az egyes 
intézetek müveletét és azok eredményességét 
tüntetik fel számokban. Szegeden egy év alatt 
81 millió pengő értékben számítottak le helyi 
váltókat, közraktári zálogjegyeket és értékpa-
pírokat < 

A devizákkal és valutákkal meglehetős kis 
forgalmat ért el Szegeden a Nemzeti Bank, 
ezen a cimen csupán 632-000 pengős forgalmat 
mutatnak ki. Ezzel szemben a győri fióknál 
devizák és valuták vételénél, illetve eladásával 
3 é* félmillió pengő forgalmat csináltak. Sop-
ron 1,542-000, Nagykanizsa 1,381.000, Szombat-
hely 684.000 pengős forgalmat csinált- Jellem-
ző, hogv a kis szekszárdi fiókintézet valuta -
forgalma is meghaladta a félmillió pengőt-
Ezen a cimen a legkisebb forgalmat Cegléd 
csinálta, egy év alatt mindóssze 23.000 pen-
gőt-

83.000 pengő tiszta nyereseg. 

Figyelemreméltó az a rubrika fs, amely az 
intézetek nyers iővedelmét tünteti feL A sze-
gedi Nemzeti Banknak nyers ifivedelme tavaly 
209.797 pengő volt és erre 126-283 pengő keze-
lési és egyéb kőltsóg iutott, ugy, hogv a szegedi 
Intézet tiszta nyeresége 1935-ben 88.515 pen» 

Steti ki Ekkora nyereség mellett sem monA" 
á vajmi jövedelmezőnek * szeged! fiókín-

téjet működése, mert IV.breeen, Békéscsaba, 
Győr, Pécs és Kecskemét ebben a tekintetben 
megelőzték Szegedet A debreceni fiók tavaly-
iéi 261.000 pengős nyereséget könyvelt el. Bé-

késcsaba 105.000, Győr 92.000, Pécs 80.000, 
Kecskemét pedig 87.000 pengős nyereségével 
megelőzik Magyarország második városát A 
legrosszabb üzletévről a soproni fiókintézet 
számol be, itt 1935-ben csupán 2357 pengős 
nyereséget tudtak kimutatni. 

48 000 váltó. 

Elenyésző volt a szegedi intézet küldvény-
forgalma is a mult évben. Szeged az egyes 
bankintézetekhez 807 küldvényt továbbított 225 
ezer pengő értékben. A legnagyobb küldvény-
forgalmat Szeged a budapesti főintézettel bo-
nyolitott le, számszerint 380 darabot 134.000 
pengő értékben. Az egyes bankintézetekkel 
Szeged a következő összegű küldvényforgal-
mat bonyolította le: (záró,elben a küldvén vek 
száma.) 

Baja 
Békéscsaba 
Cegléd 
Debrecen 
Eger 

Gyöngyön 
Győr 
Kaposvár 
Kecskemét 
Miskolc 
Nagykanizsa 
Nyíregyháza 
Pécs 
Sátoraljaújhely 
Sopron 
Székesfehérvár 
Szekszárd 
Szolnok 
Szombathely 

13530 P (30 darab') 
15.565 P (45 darab) 
4.515 P (29 darab) 
3.173 P (35 darab) 

991 P (10 darab) 
3.547 P (14 darab) 
3.961 P (13 darab) 

1 M P ( 3 darab» 
16.823 P (22 darab) 
» 334 P m darab) 

735 P ( 5 darab) 
1.581 P (10 darab) 

tOfifíl P (43 darab) 
4.770 P (34 darab) 
2115 P (11 darab) 
2.946 P (14 darab) 

521 P ( 4 darab) 
4.037 P ( 8 darab) 
2.049 P (13 darab) 

A vidéki intézetek közül Szeged a legna-
gyobb kűldvényforgalmat Miskolccal, a leg-
kisebbet Kaposvárral bonyolította le. 

Nem lehet érdektelen végűi az sem. hogy a 
szegedi Nemzeti Bank egy év alatt 48.560 da-
rab váltót száraitolt be. A körei félszázezernvf 
váltónak összege együttesen 31 és félmillió 
pengőt lett ki. H. M. 

f # 

MejlúvidíU fai 
pályázatunkon díjnyertes 

magyaros ruhák, valamint 
iskola- és intézeti ruhák 

famdatoiaca. 
.Bemutató 8 női és 6 gyermek mane. 

kénnel, hétfőtől szombatig na. 
ponta d. e. 11-1-ig és d. u. 4-6- ig 
áruházunk V-ik emeletén. 
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