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nézve milyen állapotokat teremt. Ha en-
nek a belátásnak, a (kibontakozás békés 
hajlandóságának "jeleit nem látja, akkor 
nem látja, akikor nem marad számára 
egyéb hátra, mint a mi parlamentáris el-
vek szerint mindig feladata a kormány-
elnöknek: a többség meggyőződésének és 
akaratának végrehajtása, azon módok és 
eszközök igénybevételével, amelyek ezt 
lehetővé teszik. Ez az igazság. 

Temesvár város 
takarékpénztárt vásárol. 

— Telbisz po lgá rmes te r akciója. — 
(Saját tudósítónktól.) Temesvár városa 

is-mlét nagyarányú akciót kezd; magához 
váltja és a városi befolyás alatt álló Temes-
vári Városi Takarékpénztárba beolvasztja 
Temesvár egyik virágzó pénzintézetét, a 
Temesvár - Gyárvárosi Takarékpénztárba. 
Az akció minden fázisát feltárja az a terve-
zet és indítvány, melyet Temesvár város 
tanácsa terjeszt ez ügyben a legközelebbi 
városi közgyűlés elé. 

Mint ismeretes, Temesvár évekkel ezelőtt 
a Temesvár-Józsefvárosi (most Temesvár-
városi) takarékpénztári részvények túlnyo-
mó többségét megszerezte, mert az a cél ve-
zérelte, bogy a takarékpénztár ügyeinek vi-
telére döntő- befolyást nyerhessen s azt idővel 
városi takarékpénztárrá fejleszthesse. A ta-
karékpénztár szép fejlődésnek indult, oly-
annyira, liogy a városi tanács a takarék-
pénztár vezetőségével egyetértőleg a takarék-
pénztár programjába felvette az intézet köz-
hasznú működésének a város egész terüle-
tére való fokozatos kiterjesztését. Ebből ki-
folyóan a takarékpénztár még a múlt éviben 
fiókot létesitett a Belvárosban, melyet most 
főintézetté alakit át, ujabban pedig azzal a 
tervvel foglalkozik, bogy a működési körébe 
Gyárkülvárost is bevonja. 

Így merült fel az az eszme, bogy a Temes-
vár-Városi Takarékpénztár a Gyárkülváros-
ban már évtizedek óta fenálló s jóhirnévnek 
örvendő Temesvár-Gyárvárosi Takarék-
pénztárt igyekezzék magába beolvasztani a 

nek oly magas kertkeritésfala van. Nem hi-
szem, hogy eltévesztenéd. Az ördögbe, Bella 
hova rohansz? — hisz még kitéped hókaro-
mat. 

Huga, hogy mennél előbb elrejtőzhessék, 
türelmetlenül felszállott a kocsilépcsőre s 
megfeledkezett a bilincsekről. 

— Vissza! Majd én mutátök neked utat! 
— kiáltotta az idősebb leány, lerántotta bu-
gát a lépcsőről, aztán előrelépve, maga után 
vonszolta. 

A két leányt gonosz és kapzsi anyjuk 
dobta volt ki az utcára. Ami a fiatalabb 
most még volt, az volt valamikor az idősebb 
s ami ez most volt, kétségtelenül hamarosan 
azzá leendett a fiatalabb. Szomorú kilátás, 
de biztos: egyike ama drámáknak, melyek-
nek zárójelenetei -a rendőrszobákban vagy 
börtönökben játszóidnak le s melyekben Lon-
don oly gazdag. 

Azután egyéb elitélteket vezettek ki — 
tizéves fiukat, kik oly edzettek voltak a bűn-
ben, mint ötvenéves férfiak — egy hontalan 
csavargót, aki vidáman indult a börtönbe, 
mert hajlékot, ételt és italt várt tőle s aki 
egy férfihoz volt láncolva, ki első ballépésé-
vel tönkretette a nevét, jövőjét és családja 
boldogságát. 

Kíváncsiságunk ki volt elégítve. Az első 
csoport látása olyan benyomást tett ránk, 
melyet szivesen elengedtünk volna s eltö-
rölni többé nem tudunk. 

A tömeg szétoszlott — a jármű lassan to-
vábbvitte szánalmas és nyomorúságos terhét 
s rcvid idő múlva a fogolykocsi eltűnt sze-
münk elől. 

város és azt a. városi takarékpénztár fiók-
intézetévé átalakitani. Minthogy a Temes-
vár-Gyárvárosi Takarékpénztár 'Vezetősége 
hajlandónak mutatkozott az esetleges fúzióra 
vonatkozó tárgyalásokba bocsátkozni és hoz-
zájárult ahihoz, bogy érdemleges megindításé 
előtt a takarékpénztár állapota bizottságilag 
megvizsgáltassák, a városi tanács megbízá-
sából Prokisch Ferenc, az Osztrák-Magyar 
Bank fiókintézetének főnöke, Baoder Henrik 
ós Sigmund, Sándor törvényhatósági bizott-
sági tagok, Lindner Ármin tanácsnok, Kra-
tochwill Henrik, főszámvevő és Leszi Jakab 
takarékpénztári igazgatóból alakult bizottság 
a Temesvár-Gyárvárosi Takarékpénztár va-
gyonátlagát behatóan és teljesen megvizs-
gálta és megállapította, hogy az intézet telje-
sen konszolidálódott, mérlege reális ós lrogy 
az intézet egészséges fejlődésre alkalmasnak 
mondható. A két pénzintézet egybeolvadásá-
nak keresztülvitelét olykép hajt ják végre, 
bogy mindegyik Temesvár-Gyárvárosi Taka-
rékpénztár-részvény egy darab Temesvár-
Városi Takarékpénztár-részvénynyel lenne 
becserélendő. 

Minthogy azonban a pénzintézet egyesíté-
se után az u j intézet együttvéve (6400 darab 
városi és 500 darab gyárvárosi) 11,400 darab 
részvény lesz, a város közönsége (az általa 
kezelt nyugdijalappal együtt) pedig ezidő 
szerint 5500 darab városi takarékpénztár 
részvény tulajdonosa, a fúzió után tehát nem 
rendelkeznék az összes részvényeseknek — 
minden eshetőségre döntő befolyást biztositó 
— kétharimadrészével; minthogy továbbá 
kívánatos, sőt szükséges, hogy a város azt a 
döntő befolyását, melyet a Városi Takarék-
pénztár Részvénytársaságnál jelenleg bir, a 
fúzió után az u j intézetnél is fentartsa, sőt 
öregbítse, mert csak ebben az esetben érvé-
nyesítheti a takarékpénztár működésében 
altruisztikus törekvéseit; ezeknél fogva a két 
intézet egyesülésének foganatosítása előtt a 
város közönségének a Temesvár-Gyárvárosi 
Takarékpénztári részvényekből legalább 
annyi darabot kellene megszereznie, hogy 
meglévő városi takarékpénztári részvényei-
vel együtt az egyesitett intézetek összes rész-
vényeinek legalább kétharm adr észét bir ja. 
Mivel pedig a városnak 5500 darab városi 
takarékpénztári részvénye van, az u j intézet 
11,400 darab részvényeinek kétharmada pe-
dig 7600 darabot tesz ki, ennélfogva a város 
közönsége részére mintegy 2100—2300 darab 
Temesvár-Gyárvárosi Takarékpénztári rész-
vény vásárlandó. A részvényeket Telbisz 
Károly udvari tanácsos, polgármester — da-
rabonként makszimálisan 150 korona, ár mel-
lett a város közönsége részére már biztosí-
totta. 

Telbisz Károly polgármester következőkép 
nyilatkozott temesvári tudósitón'k előtt a 
város eme nagyarányú akciójáról: 

— A Városi Takarékpénztár létesítése 
nem kizárólag és elsősorban anyagi érdeke-
ket szolgál, de azért lukrativ vállalkozásnak 
kell lenni, mert nem szabad a lakosság vál-
laira ujabb terheket rakni. A városnak nem 
az a főcélja, hogy több jövedelmet eredmé-
nyezzen, hanem hogy a takarékos közönség 
biztos helyre ádihassa a pénzét, viszont a 
hitelképes közönség olcsó kölcsönöket kap-
jon. A cél az, hogy a közönség megtakarí-
tott filléreit nyugodtan helyezhesse el s ne 
legyen kitéve olyan eseteknek, mint ami-
lyen Temesvárott nemrég kettő is volt, ami-
kor elvesztette a közönség megtakarított ga-
rasait. Két főcél szolgál a városi takarék-
pénztár: a betevő pénze biztosítva van s 
mindenkor olcsó pénzkölcsön áll a publikum 
rendelkezésére. 

Lukács miniszterelnök a választói 
jogról . Lukács László miniszterelnököt 
meginteryjuvolta Az Est munkatársa. A mi-
niszterelnök érdekesen nyilatkozott a vá-
lasztójog reformjának kérdéséről. Többek 
között ezeket mondotta: 

— Liberális, demokratikus és radikális 
programmal jöttem- Minden törekvésem az, 
hogy a parlament munkaképességét biztosít-
sam. Ezt természetesen elsősorban a vá-
lasztójogi reformmal kívánom elérni. Hogy 
a választójogi reform milyen lesz, erre csak 
annyit mondhatok, hogy teljesen liberális és 
demokratikus lesz, melynek elveit mindenki 
helyeselni fogja, aki szivén viseli az ország 
érdekeit. Természetesen, máról-holnapra 
nem lehet átalakitani az országot, ép ezért 
a választójog olyan lesz, amely fokozatosan 
fogja behozni a teljesen demokratikus és ra-
dikális szavazati jogot. Mindenkinek a támo-
gatására számítok, mindenkinek a javaslatát 
szívesen látom. Csak az elveket szeretném 
garantálva látni. Ha akármilyen ok miatt 
nem sikerül a megegyzés, ugy rendelkezé-
semre állnak mindazok az eszközök, ame-
lyek a parlament munkaképességének a 
helyreállítására alkalmasak. Ebben a tekin-
tetben az összes tényezők támogatása ren-
delkezésemre áll. 

Az áprilisi közgyűlés. 
— A tanács javasla ta i . — 

(Sa]át tudósítónktól.) Az áprilisi közgyű-
lés, amint azt annak idején jeleztük is, el-
térve a rendes szokástól nem a hónap utol-
só szerdáján, hanem utolsó szombatján kez-
dődik. A város hatósága ugyanis nagyon el 
volt foglalva a tanyai vasút közigazgatási 
bejárásával, a védvonalak megvizsgálásá-
val, ami a Tisza egyre tartó áradása miatt 
volt szükséges és ezért a közgyűlést elha-
lasztották. A szombaton kezdődő közgyűlés 
tárgyainak előkészítéséivel pénteken foglal-
kozott a város tanácsa. Érdekesnek Ígérke-
zik a közgyűlés és bizonyos, hogy régi szo-
kás szerint a tanácskozás át fog nyúlni a kö-
vetkező hónapba is. Az érdekesebb kérdések 
közül a tárgysorozaton szerepelnek a városi 
kereskedelmi iskola felállítása, a vásárcsar-
nok, a javadahni palota építése, a gazdasági 
egyesület által kért Mérey-uteai telek áten-
gedése. Ezeken kivül azonban sok egyebet 
fog tárgyalni a törvényhatósági bizottság. 

A közgyűlés elé kerülő tárgyakat a tanács 
javaslataival alábbi tudósításunkban ismer-
tetjük. 

(A második kereskedelmi iskola.) 
Szegeden régóta sürgetik már a ' második 

kereskedelmi iskola felállítását. Az állami 
kereskedelmi iskola nem képes befogadni a 
jelentkezőket és minden évben sok diákot 
kell visszautasítani. A második kereskedelmi 
iskola felállításának a kérdésével nemrég 
foglalkozott egy, ebben az ügyben kiküldött 
bizottság és a bizottság véleményének meg-
hallgatása után most azt javasolja a köz-
gyűlésnek a tanács, liogy a város állami hoz-
zájárulással már a jövő tanévben állitsa fel 
az iskolát a Feketesas-utca ós a Tisza Lajos-
körut sarkán levő régi polgári leányiskola 
helyiségeiben. Hozzájárulásképen azt kérik a 
kormánytól, liogy a tanári alapfizetések felét 
fizesse. 

Az iskola felett a felügyeleti jogot a vallás-
és közoktatási miniszter és a kereskedelem-
ügyi miniszter, másodsorban egy igazgató-
tanács gyakorolná, amelynek elnöke a pol-
gármester, tagjai pedig a főkapitány, a köz-
művelődési és pénzügyi tanácsos, a kereske-
delmi és iparkamara elnöke és titkára, a ke-
reskedelmi testület és a Lloyd egy-egy tagja, 
továbbá a közgyűlés által kiküldött hat tag 
lenne, de kikötnék azt is, liogy az utóbbiak 
közül négy kell, liogy kereskedő legyen. A 
közgyűlés kiküldöttei lennének: Back Bernát, 
Bokor Adolf, Jászai Géza, Rósa Izsó dr, 
Wagner Gusztáv és Tóth Péter. 

A javaslat részletesen megállapítja az is-
kola szervezetét. Az igazgató-tanács ellen-
őrzi az intézet vagyonkezelését, átvizsgálja 
OS cl közgyűlés elé terjeszti a számadását s 
pályázat vagy meghivás utján a tanárokat 
választja, határoz a tanári testület javaslatai 


