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Bankigazgatói történet 
Nagyobb társaságban voltam, a Szmokingos 

helyen. Halk muzsika, sok csendes Járású pincét") 
előkelő hangulat, amelyen legfeljebb ml rontot-* 
tunk oit a belső sarokasztalnál, amely körül egy 
sereg ifjú és vén telepedett le. Csöpa jó barát Az 
„előkelőek" gyilkos szemekkel néztek reánk. For-
radalmároknak tartottak, mert a hajunk nem volt 
fényesre vasalva, az állunk nem volt simára 
gyalulva és hétköznapi ruháinkat sem cseréltük 
fel ar, évek folyamán lestrapált és kifényesedett 
szmokingokkal, rfét nem állítom, hogy éppen a 
legdivatosabb figurák voltunk és ha a velszl her-
reg történetesen meglát bennünket. Ijedtében fel-
tétlenül libabőrös lett volna a háta, de mert nem 
n ruha teszi az embert, igen jól éreztük magun-
kat és a hangulat kitűnő volt. 

Volt közöttünk két „elegáns' is. Szmokingjuk 
nj volt. Bankigazgatók. Bankigazgatónak lentit 
nem rossz, — olvaaom az álmoskönyvben plá-
ne, ha a bank Is meg van hozzá és nngyban be-
folyásolja a kérdés helyes elbírálását nz ts. hogy 
a szegény, sokak által megirigyelt bankigazgató 
valóban tehe'sége révén került az előkelő pozí-
cióba. Az én két pajtásom a tehetségesek közül 
való. Két drága ió pofa. Mert bankigazgatók, ter-
mészetes, hogy soha sincs egy garasuk és csak a 
szmoking jelezte, hogy kivételes magas állásban 
vannak fixfizetéssel, nagv adóval, hajlékony ge-
rinccel és kevés hatáskörrel. A két derék cimbora 
jókedvű társaságunknak állandó céltáblája volt. 
A tréfát értették, de gyakran láttam szemükben 
felcsillanni az elérhetetlen vágyat, becsempészni 
a társaságba egy harmadik bankigazgatót ts. Ugy 
képzelték, hogy ez esetben a súlyeloszlás előnyö-
sebb lesz, a sok viccből a harmadikra is jut néha 
valami és igy elvétve, ritkán nekik ís szabad 
majd nevetni. Szerénytelen óhajukat nem teljesí-
tettük. Aki annyi sirást lát maga körül, az már 
mégse nevessem. 

Sűrűn beszélgettünk az úgynevezett bankok-
rtíciáról. Szörnyű szó, még leírni is nehéz. Aki 
kitalálta, megérdemli, hogy hitelért kőnvörögjön 
valamelyik banknál. A két bank direktor élénk 
gesztussal mutatta be, hogvan fogadják azt, akt 
bankbetétet hoz és mi történik azzal, aki hitelt 
keres. Elszánt, mindenre képes ember legyen az, 
aki hitelkereséssel meri ma eltölteni drága idejét. 

A kellemes hangulatot kihasználva, elmesélte-
tem, hogy legutóbb Makóról Vásárhelyre akartam 
utazni. Az autóbusz az állomásra 10 órakor Indul. 
Berohantam a tíz lépésnyire levő bankba, amely-
ben Ismertek, mert nagyobb betéteim voltak ott 
még nemrégiben. Most nincs betétem Ez az eset 
manapság nem nagy ritkaság. Odaállította« az 
igazgató ur eW és azt mondtam: 

— Kérem, nekem Vásárhelyre kell utaznom, * 
tárcám otthon felejtettem, az autóbusz Indul, ad-
jon kérem 100 pengőt, este visszajövök, holnap 
reggel visszakapja a pénzt. Az igazgató kijelen-
tette, hogy nem adhat, mert a bank szabályai tilt-
ják. Találós kérdés: mit tett volna hasonló eset-
ben az én két barátom egy Ilyen, pillanatnyilag 
zavarba jött ügyfelével? A két igazgató egyönte-
tűen állapította meg, hogy a bankigazgató nem 
volt tehetséges, nem volt előrelátó és nem szol-

TEtBteüaf, csavarlronf 
megbízható 
szaküzletben 
vásároljon! 

UHRTH ns -nei 
íevő óriási választékból bizalommal vehet. Min-
den nálunk vásárolt töltótollhoz adunk egy 
utalványt amelynek ellenében DÍJTALANUL 
BEVÉSSÜK most készülő bevésóaépünkkel a 
tulajdonos SAJÁTKEZŰ ALÁÍRÁSÁT. 

álta jól intézete érdekeit Ok kijelentették volna, 
ögy az intézet nem adhat, a sajátjukból azonban 

szívesen adnak és tessék most már sietni, hogy 
le ne késs« az autóbuszt 

Az én két barátom ugy látom, ténvleg tehetsé-
ges bankár, mert hisz bekővetkez,hetik megint az 

állapot, amikor a tisztelt bankigazgatók túl-
világi boldogságokat fognak Ígérni egy apró kis 
bankbetétért. Társaságunkban ült egy szép fess 
fiatalember. Egy nagy intézet ügyésze. Csendes, 
kárörvendő arccal hallgatta vitánkat, azután meg-
szólalt: 

«— Intézetem egy nagyon fontos ügyében Győr-
be kellett utaznom! A keleti pályaudvaron vettem 
észre, hogy a tárcám otthon felejtettem Egy ga-
ras sem volt nálam, de utaznom kellett, mert kfl-
Ifimben a győri bíróságnál elmakacsolnak. Keres-
tem az állomásfőnököt, de nem találtam. Végső 
kétségbeesésemben bementem az étterembe és is-
merős titán kntattnm. Nem találtam senkit sem. 
Egv nrlember reggelizett egy asztalnál. OdsállM-

(A Dilmagyarország munkatársától.) Pénteken 
délben dr. Pdljy József polgármester elnökletével 
együttes ülést tartott a városházán a pénzügyi és 
a javadalmi bizottság. A bizottságok a szikvizadó-
szabdlyrendelet módosításának ügyét tárgyalták le 
elsősorban. A legutóbbi közgyűlésen — mint isme-
retes — napirendre tűzték a javaslatot és azt a 
közgyűlés elvileg el is fogadta, csupán az adóz-
tatás módjában kivánt a közgyűlés ujabb változ-
tatást Eddig ugyanis az volt a helyzet, hogy a 
szódaviz adóját az elfogyasztott viz mennyisége 
alapján vetette ki a város. A közgyűlésen olvan-
értelmű felszólalások hangzottak el, amelyek sze-
rint sokkal célravezetőbb, ha a szódavizgyártás-
hoz felhasznált szénsav mennyisége alapján vetik 
ki az adót, mert igy a város megnyugtatóbban el-
lenőrizheti az adófizetést. 

A bizottságok egyhangúlag hozzájárultak ehhez 
a megoldáshoz és azt javasolják, bogy az adó kul j 

csát tiz kilós szén^avtartálvonkint huszonnégy 
pengőben állapíts« meg a közgyűlés. Egy ilyen far-* 
tály szén savmennyiségből R—700 liter szódát ké-
szíthetnek a saikvizgyárosok. Javasolja a bizott-
ság a házilag készttelt szóda megadóztatását is, 
még pedig hasonló arányban és hasonló módon. 
A javaslat szerint a szifonokhoz használt kis szén-
savpatrónokra vetnék ki az adót. A bizottságok a 
polgármester számára kérnek felhatalmazást a 
kft?gyűléstől az ellenőrző intézkedések megtéte-
lére. 

Foglalkoztak a bizottságok a szegedi mozilc vi-
r/almiadó-ügyével is. A most muló évben közgyűlési 
határozat ¿apján a m<ydk csak 10 százalékos 
vigalmiadót fizettek. Ez a közgyűlési határozat 
a/ év végén lejár. A mozik most nemcsak a ked-
vezmény meghosszabbítását kérték, hanem a ked-
vezményes adókulcs nyolc százalékra való leszállí-
tását is. A bizottságok a további egy esztendőre 
való meghosszabbításhoz hozzájárultak, de egy-
hangúlag kimondották, hogy az adókulcs ujabb 
leszállítását nem javasolják. 

Ennek a két kérdésnek a letárgyalása után a 
javadalmi bizottság taejai eltávoztak és a pénz-

tam elébe. „Nézze uram, X. Y. vagyok. Igazolni 
sem tudom magam, mert igazolványaimat pénz-
tárcámmal együtt otthon felejtettem. Nekem ma 
délelőtt tiz órakor Győrben kell lennem egy tár-
gyaláson, mert különben elmakicsolhsk és hol-
nap állásomból kirepítenek. Adjon nekem 10 pen-
gőt kölcsön, holndp elküldöm Címére köszönet-
tel". Nehezen dadogtam végig mondókámat és 
vártam a lesújtó válását. Az emberem reául né-
zett és megszólalt: „ön nem utazhat III. osztá-
lyon és reggeliznie, ebédelni« Is kell. Omiek 10 
pengő nem elég. Itt Van 100 pengő és Itt t névje-
gyem. Lesz szives a pénzt a névjegyen J^Ő cím-
re visszaküldőn!." Megszorítottam a keiét és ro-
hantam. A vonaton néztem meg névjegyét. Egy 
egyszerű ember, egyszerű neve és vidéki elme. 

— Szerencsém volt. Ez az embeT csak ember 
volt és nem volt — bankigazgató... Mert ha 
bankigazgató tett volna a tehetségtelenek fajtájá-
ból — én ma áillás nélkül kódorognék. 

Schlftet Miklós 

ügvl bizottság a város pótköltségvetését tárgyalta. 
Kiderült, hogy a városnak az év folyamán körül-
belül 2fi0.000 pengő póthltelre volt szüksége a 
költségvetési kereteken kívül. A pénzügyi bizott-
ság fedezetül a költségvetés keretében elért meg-
takarításokat és a többletjövedelmeket Jelölte ki, 
ezeknek együttes összege körülbelül háromszáz-
ezer pengő. A legtekintélyesebb megtakarítást 
mintegy hatvanötezer pengőset, a város az általá-
nos igazgatás terén érte el. A többi kisebb-nagyobb 
tételekből tevődik össze. 

Pick Jenő felszólalása alapján a polgármester 
Ígéretet tett hogy a jövőben a pótköltségvetést is 
sokszorosittatja és azt idejében eljuttatja a bizott-
ság tagjaihoz, hogy azok részletesen tájékozód-
hassanak a kérdésről. Ezután a bizottság kimon-
dotta, hogy a pótköltségvetés elfogadását javasol-
ja a közgyűlésnek. 

S z e n z á c i ó ! 
magas árat fizetek elavult vinanvcsülárjaiért. 
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Modem szabás-
és varrástanitás 

B u d a p e s t e n 
Kitűnően bevált pedagógiai módszer. — 
A szakkörbe vágó összes problémák kor-
szerű tárgyalása. — Kezdő és haladó 
csoportok. 

Felvilágosítás levélben is: KOtlné Freund Ami, 
Budapest , V. , Ü g y n ö k utca 32. 

KARÁCSONYRA: 
BOY KABÁT— JOPPE —TIROLI NADRÁG 

HÁZI KABÁTOK 
LENGYEL BUNDA — SZŐRMÉS MIKÁDO 
Nnny választékban RendklvUll olcsó árak 
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260 ezer pengő 
póthltelre van szüksége 
a yáros háztartásának 

Hegadóztatnak mindenféle szódavizel 


