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Az u) városi költségvetés 
n i . 

(A birka gyapja.) A számvevőség műhelyé-
ben tehát esztergályozzák a jövő évi költ-
ségvetést Most állnak rendbe a számsorok, 
melyek arra hivatottak, hogy a város életének 
egy esztendőre megszabják kereteit 

Mióta a belügyminisztérium állapítja meg a 
költségvetést, amióta a belügyminisztériumnak 
törvényen alapuló joga van a költségvetés 
egyes tételeinek módosításához, azóta a vá-
ros költségvetési jogának gyakorlása voltaké-
pen nem más, mint a szükséges előmunkálat 
elvégzése a belügyminisztérium számára. A vá-
ros költségvetési jogának gyakorlása körülbe-
lül olyan arányban áll a város költségvetésé-
vel most, mint ahogy azelőtt a számvevőség 
előkészületi munkássága aránylott a város tőr-
vényhatósága által megállapított költségvetés-
hez. Azelőtt a számvevőség készített elő, most 
a törvényhatóság készít elő. Azelőtt a törvény-
hatóság határozott, most a belügyminisztérium 
határoz. 

A költségvetés realitása, a törvényhatóság 
akaratának érvényesülése más fronton is ve-
reséget szenved. Amikor — mint a most fo-
lyó költségvetési évben — függőkölcsönt kel-
lett felvenni a költségvetés kiadási tételeinek 
megvalósítására, sőt: a költségvetés hiányai-
nak fedezésére, akkor voltaképen elérkeztünk 
oda, ahol már nem az élet, hanem csak a tör-
vény parancsa rendeli el a költségvetés össze-
állítását. A városnak már alig van szüksége 
költségvetésre, hiszen a költségvetéstől füg-
getlenül folynak — inkább nem folynak — 
be a bevételek s a költségvetéstől függetlenül 
teljesitik a kiadásokat. Ha valamire pénzt kel-
lett adni, nem volt akadály a költségvetési 
fedezet hiánya, a költségvetési fedezet hiánya 
legfeljebb ürügy volt, ha valamitől a pénzt 
meg akarták tagadni. (Amire, legalább egy 
irányban, nagyon kevés alkalom adódott.) 

A város vezetősége függetlenítette magát a 
költségvetéstől s a törvény, mely a közigaz-
gatás átalakítását tűzte ki célul, alig elhagy-
ható alapot nyújtott ezeknek a függetlenségi 
törekvéseknek. Ha a törvé y nem rendelné, a 
város talán szokásból, a tradíciókhoz való ra-
gaszkodásból elkészítené mégis a költségveté-
sét, mert mi mással tudná foglalkoztatni nyá-
ron a számvevőséget és a pénzügyi bizottsá-
got s mi mással töltené ki a szeptemberi köz-
gyűlés munkaidejét? Nem kell azonban meg-
lepődni azon, ha egyre kisebb hivatali törő-
dés és egyre csökkenő érdeklődés kiséri ezt az 
élet céljait nem szolgáló muszájmunkát. 

Az idén, ugy látszik, némi lendületet ennek 

az elcsökevényesedett érdeklődésnek csak az 

a hir ad, hogy a számvevőség a pótadó tizenöt 

százalékos emelésével tudja csak a költségve-

tés könyvelési egyenlegét biztosítani. Városi 
adó emelésére valóban ez a legkitűnőbb alka-

lom, amikor nincs miből megfizetni az eddigi 

adókat sem s amikor városfejlesztési célra csak 

költségvetési tétel jut, de egyetlen elkölthető 

fillér sem. A mukaélküliség problémáját 

megoldottuk, a földhaszonbérletek kérdését el-
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intéztük, az iparosok dolgoznak, a kereskedők 
vigan forgatják meg pénzüket, a pénzintéze-
tekben egyre sokasodnak a betétek, minden-
felé jólét, gondtalanság és elégedettség. Most 
érkezett el az adóemelesre »az idők teljes-
sége*. 

Még szerencse, hogy a kormány jóságos tö-
rődéssel vigyáz a polgárokra. Ez a jósá~os 
törődés olyan, mint a birkákat tartó gardáé, 
aki éber szeretettel ügyel arra, hogy semmi se 
téphesse meg — rajta kivül — a juhok gyap-
ját A kormány erős kézzel vigyáz arra, hogy 
az önkormányzatok helyhatósági adókkal ne 
veszélyeztessék a polgárság adófizetési képes-
ségét. A hatvanötszázalékos pótadót fizető vá-
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rosi polgárság nem tud annyi állami adót fizet-
ni, mint az ötven százalékos városi pótadót 
fizető. A város polgársága nem bizhatik sem 
a hajbókoló kisgyülésben, sem az engedelmes 
közgyűlésben. De bizhatik a kormány védelmé-
ben. Nem abban, hogy a kormány a polgár-
ságot akarja megvédeni, hanem abban, hogy 
meg akarja védeni saját adóbevételeit. S a 
hatvanötszázalékos pótadó nemcsak a polgár-
ság exisztenciálís romjai ellen merénylet, ha-
nem merénylet az állami adók behajthatóságá-
nak biztonsága el'en is. S ha nincs is senki, 
aki megvédené a polgárságot, majd lesz erő, 
amelyik oltalmába veszi a polgárság adófi-
zető képességét. A birka gyapját 

Zavaros polgármester 
és Vargha főlanácsos a székesfehérvári 

ügyészség fogházában 
Budapesti detekt ívek házkutatást tartottak a főtisztviselők lakásain, majd mind-

kettőt előállították az ügyészségre — Eitélutánl őrizetbevétel? 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Székesfehérvárról, jelentik: A közigazgatási bi-
zottság mai ülése tárgyalta a városhoz érke-
zett leiratot, amelyben az áll, hogy miután 
olyan bűncselekmények elkövetéséről van szó, 
amelyekben a megvesztegetés és hűtlen ke-
zelés látszata is  fenforog, az ügyet az ügyész-
ségnek is kiadták. Dr. Vojnich Ferenc bajai 
polgármester délelőtt tárgyalt az ügyészség-
gel és a főispánnal. 

Egész Székesfehérvár lázas izgalommal leste 
egész nap a Zavaros polgármester és Vargha 
Elemér műszaki főtanácsos körüli eseménye-
ket. Délután 

két budapesti detektív érkezett 
Fehérvárra. 

Az egyik azonnal Zavaros polgármester, a má-
sik Vargha főtanácsos lakására ment, ahol 

házkutatást 

tartottak. A detektívek ezután közölték, hogy 
parancsuk van a két főtisztviselőt 

előállítani az ügyészségre. 

Zavaros polgármester felindulva és indig-
náltan tiltakozott az elővezetés ellen és han-

goztatta, hogy nem érti, miért nem Idézték 
meg, miért kell őt az egész város szemeláttára 
detektivkiséreltel végigvinni az uccákon. 

Tényleg az egész város figyelte és szemlélte 
a budapesti detektívek ténykedéseit, szinte 
mindenki az uccán volt, amikor a polgár-
mester autóba ült és a detektív az ügyész elé 
állította. Nyomban 

megkezdték kihallgatását. 

Közben előállították Vargha Elemért ís. 'A 
kihallgatás a késő éjszakai órákig tartott 

Nagy feltűnést keltett a törvényszék elnöké-
nek az a rendelkezése, amellyel a törvényszék 
épületéből mindenkit, igy az újságírókat is 
kitiltotta. Az újságírók hiába tiltakoztak a 
szokatlan intézkedés ellen, este kénytelenek 
voltak elhagyni a törvényszék épületét. 

A vizsgálóbíró éjfélkor eltávozott a tőrvény-
szék épületéből, de minden nyilatkozattétel 
elől elzárkózott. 

Zavarost és Varghát lekísérték 
a fogházba, 

ahol az éjszakát töltik. Nem lehetett megálla-
pítani, hogg őrizetbevételről, vagy előzetes le-
tartóztatásról van-e szó. 

A „Vasgárda" vasárnap 
be akar vonulni Basszarábiába 

Fékfelen pogromlázitás a besszarábiai megyékben 

Bukarest) julius 19. A Szucsava megyében kikül-
dött hatóságok teljes eréllyel folytatják a vizsgála 
tot az antiszemita agitáció ügyében. A vármegye 
földmivesei memorandumot nyújtottak át, amely-
ben azt követelik, hogy a kormány szállítsa le a 
bankoknál a kamatokat. Követelik, hogy tartozá-
saik törlesztését legalább három évvel halász-
szák el. A vizsgálat megállapította, hogy a ható-
ságok nemtörődömségéből kifolyólag, különösen 
pedig a letartóztatásban lévő Neculcea nyugalma-
zott alezredes uszitó propagandája miatt történ-
hetett meg, hogy a parasztság ilyen követelésekkel 
áll elő. A vizsgálat megállapította, hogy a vidék 
lakossága teljes mértékben elő van készítve a for-
radalomra. 

Landau képviselő kijelentette, hogy most vasár-
nap megtörténik a »Vasgárda« bevonulása Bessza-
rábiába s akkor mindönki annyit vehet el a zsf-
dók'ót amennyit akar. 

Csernovici jelentés szerint Felsővidó és Stája 
községekben súlyos antiszemita kl'engésck voltak. 
Zelea Codreanu antiszemita vezér holnapra ter-
vezte a Vasgárda nevü alakulat bevonulását 
Besszarábiába, a kormány azonban a bevonulást 
betiltotta. A Pruth folyó partján Sculani község-
ben a katonai és polgári hatóságok vezetői el-
határozták, hogy erős katonai fedezettel elzárják 
a Prutthon átvezető hidat^ hogy a Vasgárda tag-
jai ne vonulhassanak át rajta. Dania és Totu 
diákok, akiket szabadlábra helyeztek, Jassiba és 
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