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mögött a monarchia és Itália áll, mig Esszád 

pasa pártját Oroszország igazgatja. 

Az albán probléma tehát egy ujabb kon-
fliktusa a monarchiának Oroszországgal. 
Hogy Oroszország mennyire exponálva van 
Esszád pasa pártjának politikáját illetőleg, 
eklatánsan bizonyltja az a hivatalos távirat, 
melyet a mult napokban röpítettek Szent-Pé-
tervárról a szélrózsa minden irányába. A táv-
irat elmondja, hogy Oroszország illetékes 
körei az albán probléma megoldását Esszád 
pasával látná'k megoldva, amennyiben Esz-
szádnak nagyon sok hive van Albániában és 
általános közkedveltségnek örvend a vezető 
albán körökben. És a rákövetkező napon Ni-
kita paktuma folytán Esszád albánt királ lyá. 
kiáltotta ki magát. Érdekes, hogy az orosz 
diplomácia még ina is erősen hangoztatja, 
hogy az albán trón jogos tulajdonosa Esszád 
és seniki más. 

Bécsben és Rámában természetesen má-
sok a nézetek. Diplomáciai körökben köztu-
domású dolog, hogy Esszád Oroszország 
megfizetett embere, aki a pánszlávizmus to-
vaterjedése érdekében minden lehetőt elkö-
vet és el fog követni. Hogy mit jelent a pán-
szlávizmusnak az adriai tengerpartra való 
befészkelődése, szükségtelen bővebben kifej-
teni. 

Oroszországnak épen olyan őrszeme len-
ne Albánia, mint amilyen Szerbia lett volna 
abban az esetben, ha Ausztria-Magyarország 
el nem zárta volna előle az utat a tengerhez. 
Ugy a monarchiának, mint Itáliának egye-
nesen létérdeke tehát, hogy az albán trónon 
tisztukezii ember üljön és minden kétséget ki-
záró uralkodója legyen a „Fehér-Hegyek" 

országának. 

Egész biztosra vehető, hogy Oroszország 
minden lehetőt él fog (követni Esszád pasa 
érdekében. Az én értesüléseim szerint Esz-
szád az óvatosság embere és csapatait titok-
ban szervezi. A táviratok szerint teljesiti 
nagyvezér parancsát és csapataival vissza-
vonul Törökország belsejébe. Ámde a való-
ságban még egyre tartanak a katonai előké-
születek. Különben pár napóra belül tiszta 
lesz a helyzet. Ha Esszád tényleg kivonul Al-
bániából, ugy nemcsak ő, hanem Oroszország 
és az egész Balkán-szövetség szenvedett nagy 
vereséget a monarchiával szemben. 

Ha azonban Esszád titokban folytatná 
operációját az albán trónért, ugy Ausztria-
Magyarország Itáliával haladéktalanul paci-
fikálni fogja Albániát. Ez akciója elé egyet-
len egy nagyhatalom sem fog akadályt gör-
díteni, miután nemzetközi érdekek kívánják, 
hogy a rend Albániában mielőbb helyre áll-
jon. 

Igy szól a német diplomata -nagyérdekü 

véleménye. Hogy miikor és milyen eszközök-

kel fogunk el járni A lbán iában , arról termé-

szetesen hallgat a diplomata nyilatkozata. 

Anny i azonban bizonyos, hogy a monarchia 

és I tá l ia erélyes fellépésének máris -megvan 

a hatása, mert -egyszeriben mogs-emmisültek 

-Oroszország intri-kus játékai. 

Sükr i basa a tö rök vereségről . Drez-

ddban nemsokára virágnapot tartanak és 

ezen jótékony célra kéziratok másolatait 

fogják árusítani. A rendező-bizottság többek 

között Sükri basától, Drinápoly védőjétől is 

kért kéziratot: Sükri basa francia nyelvén a 

következőképen válaszolt: 

— A háborúban szenvedett vereség szé-

gyen, amelyet csak egy győzelem tehet jó-

vá. A jövő nemzedéket ugy kell nevelni, ihogy 

mindig emlékezzék a hazájára nehezedő ve-

reségre és helyesen föl tudja fogni a haza 

magasztos fogalmát. 

Sükri basa energikus (Vonásokkal irta le-

velét, amelyen rajta van a Prisonnié de gu-

erre (hadifogoly) fölirás. 

A hidvámmentesség. 
— Vita a j avada lm i b izot tságban. --

(Saját tudósítónktól.) Ma délután négy 
órakor Balogh Károly pénzügyi tanácsos el-
nöklésévfl ülést tartott a jav-adalmi bizott-
ság. A javadalmi hivatal szokásos havi el-
számolását mutatta be az elnök, az ülés ér-
dekes tárgya -azonban a hidvámmentesség-
ről szóló uj szabályrendelet volt, amely az 
eddiginél nagyobb mértékben terjeszti ki a 
vámmentességet. A vélemények nagyon meg-
oszlottak a vámmentesség kérdésében, egyik* 
másik bizottsági -tag azt ajánlotta, hogy tö-
röljék el a személyi hidvámot, viszont töb-
ben amellett foglaltak állást, hogy a város, 
különösara a mai gazdasági viszonyok kö-
zött, nem nélkülözheti a hidvámból befolyó 
jelentékeny jövedelmeket. A pró és kontra 
fölszólalások vége aztán az lett, hogy a bi-
zottság nem határozott, elfogadja-e vagy 
sem az uj hidvámmentességi szabályrend-ele-
tet, h-anem) „alaposabb megfontolás" elmén 
a döntést a legközelebbi ülésre hala-sztotta. 
Részletes tudósításunk itt következik: 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos bemu-
tatta a javadalma hivata l marit havi forgal-
máról szóló -kimutatást. Hef-olyt á l l ami és 
husf-ogyasztási adóban 88014.80, kövezetv-ám-
di jban 18383.50, part javadalmi d í jban 283.83, 
hidvámból: 7587.84, helypénzbőí -8033.62, súly-
os űrmérték (tójukban 316*»vágóhídi .dijakban 
8440.-45, mértékhibeles-ifési di jakban 300, víz-
vezetéki d i jakban 120-24.79, városi fürdőd ij.ak-
ban 6224.56 korona. Az összes jav-adalmi ágak 
bsta 182,102.50 korona, mig a mul t év ugyan-
ezen hónapjában 168,751.48 borona v-olt a jö-
vedelem. 

Wolf Károly fogyasztá-si adöhiztos-t, vá-
rosi -adóhiv-atalnokhoz -nem i l lő -életmódjáért 
és több olyan visszaéléséért, amiket egyes üz-
lettulajdonosokká! szemben köv-etett el, -a bi-
zottság felfüggesztette állásától, illetőleg 
.ilyen értelmű javaslatot -terjeszt a város ta-
nácsa elé. 

Bemutatja -ezután Balogh Károly a hid-
vámmentesség röl szóló uj szabályrendeletet. 
Az. mj szabályrendelet szerint vámmentesség-
ben -részesülnek azok a városi bérlők is, akik-
nek a január i közgyűlés vámmentességet 
adott. Az u j szabályzat hat esztendőre szól. 

Kiss Gyula bizottsági ta.g -n-e-m tart ja cél-
szerűnek a vámmentességeknek 'hat évre való 
megállapitását. Nem helyesl-i, hogy a város 
minden második embernek adjon vámmentes-
séget, mert ezzel meglehetősen nagy összegű 
jövedelmekről mond l-e. Ha az u j szabályren-
deletet életbel-éptetik, kerekszám ,20,000 koro-
náva l vesz be kevesebbet -a város-, min t -a 
mennyit a mult -évben .is bevett hidvámból. 

Böröcz Pá l igazságtalannak tartja az uj 
szabályzatot, amely szériát a lakosságnak 50 
százaléka -részesül hidv-ámmentességben -és 
mind olyanok, -akiknek -az erszényük elbírná 
még -a. 8 fillér hidvámot. Demokratikus .ala-
pokon kellene megoldani a kérdést, ugy, Ihogy 
a munkásságot- s -általában a szegényebb nép-
osztályt, ha egészséges, j ó levegőt -ak-ar szív-
ni, szintén -n-e terheljék meg -a h idvámmal , a 
mi a szegénysorsiiaknál bizony kiadást- je-
lent. 

Bósa Izsó dr. szerint -azért is tarthatatlan 
a híd vámmentességek -mai -megál-lapitása, 
mert az ellenőrzés nem -gyakorolható ponto-
san -és l-elkiism-efreties-en. Hozzájárni ah-oz, 
hogy a gyalogos hidvámot szüntessék meg ab-
ban az esetben, ha az ebből származó jöve-
delmet más forrásból pótolni tudná a város. 

Obláth Lipót más véleményen van. Tekin-
tettel arra, liogy a város kiadásai amúgy is 
rendkívüli mértékben- szapa-rodnak, a hid-
vámköt-el-ezettséget szerinte fenn kell tartani 
továbbra is. De a liidvámköt-elezettség kivétel 
nélkül mindenkire szóljon -ós meg keltene 
szüntetni azokat a kivétel-eket is, -amelyeket a 
törvény biztosit- az á l l ami alkalmazottaknak. 
Evégből helyesnek tartaná, ha -a városok ikon-
g.r-assBusa, amely a közel jövőben ül össze, ak-
ciót indítana a kivételezések törvényes eltör-
lése érdekében. 

Szabó Gyula azt mon-dj-a, ihogy -a hidvám-
mentesség kérdését alaposalb'b megfontolás 

tárgyává kell tenni. Nem helyesli a hidvám-
mentesség kiterjesztését és csak azoknak ad-
ná mág a. vámmentességet, akik ebben a ked-
vezményben a törvény alapján már részesül-' 
nek. A bizottságnak feltétlenül figyelem be 
kell venni -a város -anyagi érdekeit i-s ós óva-
kodásra int i a. bizottságot attól -a gondolattól, 
bogy a Irid vámmentesség kiterjesztésével: 
megrövidítse a várost. A mostani viszonyok 
között minden fillér jövedelemre szükség van. 
Nagyon meg kell fontolni a kérdést mielőtt 
a bizottság véglegesen, határozna az u j sza-
bályzat elfogadásáról, vagy módosításáról. 
Ezért a ján l ja , h-ogy halasszák el a döntést és 
bízzák meg az elnököt, h-ogy szerezzen he pon-
tos adatokat arról, hogy miként oldották meg 
a hidvám-kérdést Budapesten és más váro-
sokban. 

A bizottság ezután ugy határozott, hogy 
a legközelebbi ülésen á l lap í t ja meg véglege-
sen, kiterj-eszt-essék-e a hidvámmentesség, 
vagy sem ós a hozandó határozat -értelmé-
ben terjeszti majd a hidvámmentesség röl 
szóló u j szabályrendeletet a közgyűlés elé. 

A Gazdasági és Iparbank 

és a Szécsi-bank. j 
(Saját tudósítónktól.) Meglepetésszerűen 

hatott a huilt hónap utolsó napján, liogy a 

Gazdasági és Iparbank igazgatósága Baross 

igazgató kivételével a bank összes tisztvi-

selőit elboesájtotta és üzleteinek lebonyolí-

tását, mint azt megírtuk, Szécsi Ede barik-

házára bizta. Az uj szituáció tetszetősnek 

látszott és ha a válságokkal -küzdő pénzinté-

zet helyzetét nem súlyosbítják a folytonos 

krízisek, alighanem állandósul is. Az uj hely-

zet megteremtésére az igazgatóságot az bír-

ta, hogy igy tetemesen csökkenthétté a re-

zsit és most — ugy látszik — le kell- mon-

dania -erről a z előnyről. 

A Gazdasági és Iparbank igazgatósága 

ugyanis a Szécs-i-bankkal való ím-egál-lapo-

dás előtt ugy -a visszleszámitoló intézetekkel, 

mint a betéteseikkel rendezni igyekezett a 

dolgát. A betétesek körében -lefolytatott ak-

ció, amelynek minden egyes fázisáról hirt 

-adtunk sikerre is vezetett, amennyiben a leg-

többen hozzájárultak ahoz, hogy a bank há-

rom hónaponként és arányosan fizesse visz-

sza a betéteket. Ez a rendezés volt alapja -a 

Szécsi-bankkal való megállapodásnak, amely 

most megdőlt. A Szécsi-bank ugyanis érte-

sítette a Gazdasági és Iparbank igazgatósá-

gát, hogy a vele kötött megállapodást föl-

bontja, nem hajlandó az ügyek további 1-ebo-

nyolitására. Neu Ernő, a Szécsi-bank veze-

tője a következőket volt szives m-ondan-i a 

'kétségtelenül érdekes fordulatról: 

— V-alóban értesitettük a Gazdasági és 
Iparbank igazgatóságát, hogy ügyeinek to-
vább való lebonyolítására nem vállalkozha-
tunk. A szerződés megkötésekor ugyanis 
biztositot-tak arról, hogy minden hi-telezőjük-
kel rendbe jöttek. Ezzel szemben a hitelezőik 
— ugy a visszleszámitoló intézetek, mint a 
betétesek — állandóan nyugtaiarikodnak, a 
mivel -természetesen útját vágják az ügyek 
békés lebonyolitásáraak. -Néhány napon belül 
visszaadjuk az ügyeket a bank igazgatósá-
gának, amely minden valószínűség szerint 
újból berendezkedik a Tisza Lajos-körut és 
Mikszáth Kálmán-utca sarkán levő ház első 
emeleti helyiségében-. 

Bartha Dezső dr., a bank ügyésze és 

egyik igazgatósági tagja szerint is megtör-

tént a Szécsi-bank részéről anna-k bejelenté-

se, hogy az ügy-eket nem vezeheti tovább. 

Ennek oka, hogy Szécsiék több oldalról zak-

latásnak voltak kitéve. A bank igazgatóságá-

nak kérésére azonban 8—10 napig vár még 

a Széesi-ban-k és ha a hitelezők türelmetlen--. 


