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lelő teherrel. Ezekben a városokban a közsé-
gi pótadó jóval nagyobb, mint a törvényha-
tósági városokban, mert hiszen amint a szá-
mok mondják, ez az adó az összes egyenes 
állami adók után számítva Mezőtúron 31, 
Szolnokon 126, Kiskunfélegyházán pedig 111 
percent. De ha egyes városkákban ilyen is a 
helyzet, azért a sok között mégis találni 
olyat, amelynek sem adóssága, sem közsé-
gi pótadója nincs. Ezek közé a tüneményes 
ritkaságok közé tartozik elsősorban Szepes-
olaszi, amelyet közel 4 milliónyi vagyona 
mellett egyetlen fillér adósság sem terhel. 
Közéi jár hozzá Szepesbélaváros, melynek 
körülbelüli másfélmillió korona vagyona mel-
lett csak 734 korona adóssága van. Arról pe-
dig, hogy ezen a két helyen a polgárság köz-
ségi pótadót fizessen, szó sem lehet. 

Rendkivül természetes, hogy a rendezett 
tanácsú városok is előbbre akarnak jutni és 
sok mindenféle beruházást kivánnak eszkö-
zölni, hasonlóan a törvényhatósági joggal fel-
ruházott huszonöt városhoz. De hát azon sem 
lehet csodálkozni, hogy a befektetésekre 
ezeknek sincs pénzük és hogy igy szintén 
arra vannak rászorulva, hogy kölcsönt ve-
gyenek föl, amihez persze ez idő szerint alig 
lehet jutni. Szükségletük nem túlságosan 
nagy, mert hiszen köztük a legmerészebb 
sem álmodik arról, hogy 2—6 milliónál na-
gyobb kölcsönre tegyen szert. Miután azon-
ban mindenhol vannak tiszteletreméltó kivé-
telek, hát a városok között is akadnak olya-
nok, amelyek egy fillér kölcsönre sem vá-
gyakoznak. Nem töri magát kölcsön után 
Abrudbánya, Bazin, Breznóbánya, Dobsam, 
Kőszeg, Nagykőrös, Ruskt, Szentgyörgy, 
Szepesbéla és Újbánya. És alighanem ezek 
a Iegokosabbak, ha mindjárt azon az alapon 
is, hogy esetleg azért nem akarnak kölcsönt 
kötni, mert bölcsen tudjak, hogy ugy sem 
kapnának. Az elmondottak után arról is em-
lítést tehetünk, hogv a kis városok között 
kettőt olyant is találni, amelynek az adóssá-
ga több, mint a vagyona és amelyek, miként 
a vidéki színigazgatók, deficitből élnek. 

Végeredményüli emiitjük föl, hogy a 
112 rendezett tanácsú városnak összes va-
gyona 455 millió korona értéket képvisel, 
adóssága pedig 176 milliót tesz ki. Annak a 
kölcsönnek az összege pedig, amelyre szük-
ségük volna, 189 millióra rug. 
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gazdája szavát. Menyhért megsimogatta a 
kedvenc borjúja fejét. Még becéző szót is 
mondott neki. Kezdett ellágyulni. Valami 
szorongatta a szivét. De amint érezte az el-
lágyulását, gyorsan feliemelte a fejszét és 
egyet suhintott. A borjú a csapás után hang 
nélkül rogyott a földre. Menyhért bámulta 
egy ideig. Azután, megfordul, és lelógó fellel 
ment vissza a gyepen. A puha, lágv fii fel-
fogta a lépése zaját s ugy ment, mint a ki-
sértet, llopva, nesztelenül. Csak a szive ka-
lapált, hogy majd kiszakadt bentről. Még a 
köny is megcsillant a szemében. 

Odahaza fölrázta az asszonyt. Szomo-
rúan csengett a hangja, 

— Oda a borjú! Most már én mondom, 
hogy oda van! De ugy oda van. hogy abba 
még a Bité sógor irigysége se lehöí' párát 
• . . Ha a mienk nem lőhet, az övé még ugy 
se legyen . . . 

— Ne! — súgta az asszony is és ráné-
zett az urára. — De mi lesz most kenddel? 
Törvény elé kerül a dolog, mivel ugy is meg-
tudják. 

— Nem baj. akár mi történik, de a hor-
nyút nem engedhettem át másnak . . . Nem', 
a leiköm is fájt u'tána. — mondta keserűen 
és megrázta az ökölbe szorított kezét. 

Szerb csapatok betörtek 
Albániába! 

(Konfliktus Szerbia területhóditása miatt. 
— A monarchia követe a szerb kormánynál 
tiltakozik. — A helyzet rendkivül komoly.) 

(Saját tudósítónktól.) Fölötte komoly-
hangulatot keltett a hir, hogy Szerbia 
meggondolatlan könnyelműséggel ismét 
felveti az albán kérdést. Pasics miniszter-
elnöknek nyilatkozata és a belgrádi lapok 
cikkei immár kétségtelenné teszik, hogy 
Szerbia a független Albániába betolakodó 
csapatait nem lesz hajlandó visszavonni, 
viszont az osztrák-magyar monarchia és 
illetőleg a hármasszövetség el nem tűrheti, 
hogy ezek a csapatok a független Albániá-
nak akár egy talpalattnyi területét is meg-
szállva tarthassák. 

A monarchia belgrádi képviselője hir 
szerint már a legközelebbi órában titlakoz-
ni fog a belgrádi kormánynál az albán te-
rületek megszállása ellen. Hogy a tiltako-
zásnak milyen le'sz az eredménye, azt ter-
mészetesen még e pillanatban tudni nem 
lehet. A helyzet azonban komoly és min-
denre készen várják politikai körökben a 
következő órák híreit. 

Bécsből jelentik: Ujabb balkáni zava-
rokat jelentenek be azok a hivatalos bel-
grádi nyilatkozatok, melyek szerint a 
szerb kormány Albánia határánál a fonto-
sabb stratégiai pontokat magának követe-
li. A szerb seregek, melyek Albánia terü-
letén már több ilyen „stratégiai pontot" 
megszállottak, ugy látszik, most már nem 
is akarnak onnan eltávozni. Szerbia ismét 
azt a balkáni politikát követi, hogy befeje-
zett tényeket teremt és Európa akaratával 
szemben, számítva a hatalmak egyenet-
lenségére, semmibe se veszi a Londonban 
megállapított határozatokat. A két, első-
sorban érdekelt hatalom nevében fíerch-
told gróf külügyminiszter és Avarna her-
ceg bécsi olasz nagykövet tegnap hossza-
san tanácskoztak erről az ügyről. 

A mai napon még ezek a jelentések ér-
keztek: 

s z e r b c s a p a t o k a l b á n i á b a n . 
Bécs, október 15. Avarna herceg bécsi 

olasz nagykövet tegnap meglátogatta Berch-
íold gróf külügyminisztert és hosszabb be-
szélgetést folytatott vele az albán területek 
szerb csapatok által történt megszállásáról. 

Jól' értesült körökben kijelentik, hogy a 
tanácskozáson azokról a lépésekről tárgyal-
tak, amelyeket Ausztria és Magyarország 
meg Olaszország kenni fognak, ha a szerbek 
nem tartják tiszteletben a londoni határoza-
tokat. 

A szerb kormánynak a nagyhatalmak-
hoz intézendő jegyzéke egyes stratégiai 
pontok megszállásának szükségességéről, a 
melyet Belgrádból már jeléztek, semmit sem 
változtathat Magyarországnak és Ausztriá-
nak meg Olaszországnak azon az elhatáro-

zásán, hogy nem türi az albán határ megvál-
toztatását. 

A Reichspost szerint Szerbia engedet-
lensége esetén közvetetlenül közel áll Ausz-
triának és Magyarországnak meg Olaszor-
szágnak sürgős lépése. 

t á r g y a l á s a s z e r b k ö v e t e l é s r ő l . 
Belgrád, október 15 A Tribuna jelenti, 

hogy a nagyhatalmak kedvezően fogják fo-
gadni az albán határ rektifikálására vonat-
kozó szerb követeléseket. Ebben a kérdés-
ben már folytak is diplomáciai tárgyalások 
Bécs és Pétervár között és a szerbeket való-
színűen föl fogják hatalmazni a stratégiai 
hadállások ideiglenes megszállására. 

s z e r b k e g y e t l e n k e d é s . 
Belgrád, október 15. Azok a szerb csa-

patok, amelyeket az albán fölkelők ellen 
küldtek, borzasztó kegyetlenkedésekát visz-
nek véghez. Igen sok bolgár és albán telepet 
teljesen leromboltak. Az elpusztított falvak 
lakói a hegyekbe menekültek és rettenetes 
dolgokat beszélnek a szerb csapatok vér-
szomjas öldökléséről. e kegyetlenkedésről 
különben hivatalos jelentést fognak küldeni a 
külföldi államok fővárosaiba. 

DRINÁPOLYBA! 
Bécs, október 15. A Südslavische Kor-

respondenz jelenii Konstantinápolyból: A tö-
rök főhadiszállást Babaeszkiből Drinápoly-
ba tették át. Izzed basa generalisszimusz ve-
zérkarával már meg is érkezett Drinápoly-
ba. 

Szaloniki, október 15. Mint politikai kö-
rökben hire jár, Bulgária csak azért halogat-
ja nyugati Tráciának katonai megszállását, 
hogy a görög-török szomszédsági viszony 
megmaradjon mindaddig, mig Athén és Kon-
stantinápoly között a vitás kérdéseket elin-
tézik. 

a z o r o s z n a g y k ö v e t e k . 
Bécs, október 15. Mint a Neue Freie 

Presse értesül, Giers orosz nagykövet, aki 
ez idő szerint Berchtesgadenben tartózkodik, 
nem tér többé vissza Bécsbe, hanem család-
iával együtt közvetlenül Pétervárra megy. 
Sebeko, az uj orosz nagykövet, aki régi te-
kintélyes kisorosz családból származik, no-
vemberben foglalja el bécsi állomáshelyét. 
Az újonnan kinevezett bécsi orosz katonai 
attasé közvetetlenül Sebeko megérkezése 
után jön Bécsbe. 

A NAGYHATALMAK FELLÉPÉSE. 
A szerb konfliktus következtében a 

helyzet komolyságát a következő jelenté-
sek dokumentálják: 

Bécsből jelentik: A belgrádi osztrák-
magyar követet utasította a külügyi kor-
mány, hogy erélyesen lépjen föl a szerb 
kormánynál és hivatkozzék a londoni kon-
ferencia megállapításaira, melytől eltérni 
a monarchia nem lesz hajlandó. Hivja föl 
egyben a szerb kormányt arra is, hogy 
az Albániában elfoglalt pozíciókat ürítse 
ki haladéktalanul. 

Berlinből jelentik: Németország uta-
sította belgrádi követét, hogy figyelmeztes-
se a szerb kormányt a londoni konferencia 
határozatainak tiszteletben tartására. 
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