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Hát érdemes...? 
Önmaga ellen vétke/ik, aki a 

közügynek szenteli az éleiéi, vi-
szont bűnös a kőz szempontjából 
az, aki a közügyek intézésében te-
hetségéhez méi len részt nem vesz 
Ezeket Jean Paul mondja a „Poli-
tika és morál" cimű munkájában. 
Talán igaza van, talán nincsen, mert 
hiszen kettős tételének mind a két 
fele egy-egy axióma. Sarkigazság, 
amelyet megdönteni nem lehet. 

Ha a közügyeknek szentelem i 
az életemet arathatok dicsőséget 
szerezhetek hírnevet, rajongathat-
nak értem tíz és százezrek, milliók | 
Uiiiivh;»!'"" «Myüí v len üz irigy-
séget, a gyűlöletet, a fanatikus bosz-
szut, lehetek tej hatalmú cézár egy 
egy közületben, vagy üldözött vad. 
Akár igy akár ugy, az egész életem 
nem más mint hiába való, meddő 
küzdelem, amelynek minden bol-
dogsága nem egyébb önáltatásnál 
hazugságnál. 

Viszont, ha kivontam magam 
a közügyek szolgálatából és Hora-
tius szerint „procul negotiis" min-
den tehetségemet saját boldogulá-
som és családom érdekeinek szen 
telem (ami elvégre mégis a leg-
szentebbnél is szentebb) s a köz-
ügyekről és azok állapotáról csak 
az újságokból szerzek értesülést, 
de mindazokouegykedvűen keresztül 
nézek, mert erdekeim ezt paran-
csolják, akkor polgártársaim meg-
vetését vonom magamra. 

Közszolgálatban állok, tehet-

ségem van, érvényesülni akarok 

talán vannak érdemeim, talán nin-

csenek, hűségesen robotolok, vége 

zeni a köte!ességeke\ amelyek gya-

korta meghaladjak erőmet, de eme-

lett saját boldogulásom érdekeit 

híven szolgálom — körül fog a 

gyanúsítás, kipézéz a rágalom . . . 

érvényesülésem ulját elvágják kül-

ső érdekek, érdemeim gyümölcséi 

learatja más. 

Aranv középút ? 

Hát van ilyen? Hát lehet tüzet 
és a vizet ugy egyesiteni, hogy 
mind a kettő megmaradhasson? 
Hát lehet a közérdeket a magán 
érdekkel egyszerre érvényesíteni? 
Hát vajon nem szenved-e az egyik 
a másikért minden esetben ? 

Lehet politizálni, igen Tönkre 
leliet menni erkölcsileg, anyagilag 
testileg és szellemileg, viszont le-
het érvényesülni ugy, hogy a köz-
szereplést minden nemes intenció 
félrevetésével lisztán a magunk ki-
sebb, vagy nagyobb, érdekeinek biz-
tosítására aknázzuk ki. 

Gyermek ilju' koromban sod-
ródtam bele abba az átkozott for-
gatagba, amelyet közéletnek hívunk 
Tizenkilenc esztendő keserves ta-
nrságai vannak velem s ha én is 
egy ketlős telelt akarok megfogal-
mazni, akkor a Jean Paul axiómáját 
kénytelen vagyok igy megfordítani 
mindenki foglalkozzék közügyekkel 
aki a sarat, a szennyet szereti s 
aki férelesz 'mindent a hiúságért, 
az érvényesülésért, de senki, aki a 
saját nyugalmát és egyéni becsü-
letét annyira értékeli, mint ameny-
nyit egy szemernyi'por ér. 

Ez a nagyon keserves igazság 
megerősödött előttem a képviselő-
testület keddi közgyűlésén, amikor 
azok a kínosan kellemetlen jelene-
tek lezajlottak. Vajon hót lehel, va-
jon hát szabad, illik a legteljesebb 
nyilvánosságot arra fölhasználni 
hogy a rágalom és sértés özönét 
zuditsuk egy magas rangú közliszt 
viselőre, akinek lehelnek ugyan hi-
bái, mulasztásai, de olyanok semmi 
eselre sem lehetnek, hogy azért 
erkölcsileg pönkre kellene tenni 
vagy még ezt csak megkísérelni 
is lehelne, vagy szabadna. 

En csendes szemlélője vagyok 

az eseményeknek. Nincsenek sem 

érvényesülési vágyaim, sem törek 

véseiin, nincsenek céljaim, ame 

lyekért küzdeni akarok. Elértem 
azt a pontot, amalynél többet még 
kényszeritve se vállalnék, szol-
gálom közt, mint közhivatalnok 
addig, amíg testi erőmtől és egész-
ségemtől telik félreállva minden-
től, a hol gyalázat és a dicsőség 
terem; de épen ezért valami belső 
kényszert érzek, hogy rámutassak 
arra a egyszerű igazságra, hogy 
senkitői senki a vi !4gon n * m köve-

telheti azt meg, h o g y a z é r t, 
mert k ö z s z o l g á l a t b a n áll, a 
közszolgálat tartama alatt a saját 
egyéni boldogulását, saját családi 
érdekeit teljesen figyelmen kívül 
hagyja s viszont azt sem engedheti 
meg magának senki, hogy valakit 
azért mert a saját érdekeit, saját 
boldogulását is szolgálja,mint közhi-
vatalnokot a gyanúsítások és sér-
tések özönével árasszon el. 

Tizenkilenc év óta kisérem fi-
gyelemmel a közéletet. Volt idő, 
amikor cselekvően js részt vettem 
benne. Láttam emberölő időket, 
láttam, amikor a közélet nevében 
szét dúltak családi tűzhelyeket, lát-
tam, amikor a gyanúsítás és a rá-
galom, a gyilkos vádak, keserű 
igazságok embereket lettek tönkre 
s mikor mindezekre visszagondo-
lok s olyan kinos incidensnek vá-
gyó!; a tanuja, mint a keddi volt 
kénytelen vagyok fölvetni a kérdést 
hát érdemes életet, egészséget, 
magánérdeket, a családi tűzhely 
csendes boldogvígát kockára tenni 
föláldozni, tehetséget, erőt, akara-
tot küzdelembe vinni a közéletben 
való szereplésért . . . 

Lehet, elfogult vagyok itéle-

temben, lehel tévedek az okfejtés-

ben. de én ugy érzem, de ugy gon-

dok) n és ugy mondom ki: bizony 

nem érdemes I 
Sima László. 
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Városi közgyűlés 
/A költségvetés tárgyalása. — Kí-

nos jelenetek. — A szinház és a 

jéggyár béfbeadása. — A tiszai-

ártéri hid megszüntetése. 

Kedden kezdte és szerdán foly-
tatta a képviselőtestület e liavi ren-
des közgyűlését, amelynek főtár-
gya a folyó évi költségvetés volt. 
A közgyűlésről ez a tudósítás szá-
mol be: 

Dr. Mátéffy Ferenc polgármes-
ter 9 óra után megnyitotta a köz-
gyűlést, amely interpelláció hiányá-
ban nyomban áttért a tárgysorozatra 

Az első pont a hadisegély vé-
leményező bizottság megválasztása 
volt A bizottság tagjai lettek: Bö-
szörményi Jenő, Panyik lom ja-
nos. Horváth Imre, és (//ibolya Fe-
renc. 

Következett a költségvetés tár-
gyalása. A költségvetést Sima László 
számvevő ismertette állalánosság-
ban, rámutatván arra, hogy mik 
okozzák a fedezetlen hiány nagy 
emelkedését. 

A költségvetést általánosságban 
Burián L íjos hozzászólása után 
egyhangulagelfogadta a képviselőtes-
tület s azután áttért a részletes tár-
gyalásra. 

Első komolyabb vita a városi 
napidijasok illetmény rendezéséiü l 
fejlődölt ki, amelyben többek kö-
zött dr. Cicatricis Lajos, dr. Ve-
cseri Sándor, Bugyi Antal főjegyző 
s a l előadó Sima számvevő vet-
tek részt s a vita eredménye az 
letl, hogy a tételt változatlan ös/-
szegben állapitották meg, felhatal-
mazván a tanácsot, hogy a hitel 
keretein belül a napidijasok járan-
dóságait azok alkalmaztatása minő-
sége szerint állapitsa meg. 

Az alkalmazottak ruhajárandő-

sága tételénél dr. Cicalricis Lajos 

indítványához képest a tanács kü-

lön utasitást kapott arra, hogy ezt 

a kérdést tegye tanulmány tár-

gyává és nyersanyagok beszerzé-

sével igyeke/zék a takarékosságra. 

Az előfogatozás dolgánál külö-

nösen nagy vita kerekedett, ame-

lyet kinos jelenetek tettek s/okat 

lanná. Horváth Jenő és dr. Cic.it-

rids Lajos kíméletlen hangon tá-

madták Kalpagos gazdasági tanáé -

nokot, amelv támadásokra tanács-

nok is élesen,felelt. Az elmérgese-

dett vitat tárgyilagos szép beszéd-
! del Bugyi Antal főjegyző terelte 

rendes mederbe. 

Itt a tárgyalás megszakadt s 

délután fél háromkor folytatta ülé-

! sét a képviselőtestület. 

Első jelentőségesebb dolog a 
városi színházterem bérbeadása volt 
A beérkezett bérajánlatokat Bugyi 
Antal ismertette. A közgyűlés a ta 
nács javaslatai elfogadta és ahoz 
képest a színházat hat évre evi 
8o00 koronáért Vajda' Ernónének 
adta bérbe. 

A közlekedési ügyek fejezeté-
nél a közmunka dijak megfelelő 
emelésére vonatkozó javaslat be-
nyújtására utasiloita a képviselő-
testület a tanácsot és a közmunka 
előirányzatot kikapcsolta az egye-
dijeit költségvetésből 

A tiszai-árléri hh\ tételénél ki-
i mondta a képviselőtestület Burián 
Lajos indítványára, hogy a hidat 
megszünteti s a hajó állomáshoz 
vezető ulat a kucori gátőrház mel-
letti uton biztosítja, 

A bökényi komp tételénél ki-
mondta a képviselőtestület, hogy a 
vám engedély íreguiitásál nem fogja 
kérni s a komp fenntartását az ér-
dekelt birtokosokra hárilja át. 

Az üzemeknél a v^sut várható i 
tiszta jövedelmet dr. (-icalr.cis La-
jos indítványához képest a tételek 
megfelelő emelésével 20.000 koro-
nában áilupitotla meg a közgyűlés. 

Nagyobb vila volt a viliainte-
lep kérdésénél, amelyben Bugyi 
Antal, dr Cicalricis Lajos. Pataki 
Imre és az előadó vettek részt. Az 
előirányzatot bevételben és kiadás-
ban egyező összegben állapitolta 
meg a közgyűlés s Burián L'jos, 
dr. Cicalricis Lajos, Pataki Imre, 
Horváth J.-nő, C ei;z Béla főmérnök 
és Sima László számvevőből álló-
bizottságot küldött ki a villamlelep 
egész kérdéseinek tanulmányozá-
sára azzal, hogy a bizottság a ta 
nács utján annak idején mindenre 
kiterjedő véleményes jelentés és 
javaslatot tegyen. 

Elhatározta végül a közgyűlés, 
hogy a jéggyárai 0 évre a Kenyér-
gyárnak bérbeadja évi 5000 koro-
náért. 

A közgyűlés első napja ezzel 
Véget ért, 

Szerdán megcsappant érdekló-

d s mellett folytatta a közgyü'és a 

k ö l s é g v e t é s tárgyalását. 

A vágóhíd dijakat a szakosz-

tály javaslatához képest fölemelték 

majd pedig kimondotta a képviselő-

testű lel, hogy a belsőkerii faisko-

lát a folyó évben teljesen kiter-

meli és 1918 évi október hó 1-től 

kezdődően 12 évre haszonbérbe 

i adja. 

Hosszabb vita volt a csorda-
járás hasznosítása dolgában. A ta-

i nácsi javaslat szerint a szájbér a 
folyó évben a tenyészallattartási 
költségekkel együtt 100 koronában 
volt megállapítandó. A képviselő-

• testület a tanácsi javaslatot elfo-
i gadla. 

Nagyobb vita kerekedett a kö-

vezet vám kerdese körül. Itt Te-

mesváry Ede azt az indítványt lelte 

hogy a sorompóknál ne szedjen 

í a város kövezet vámot, mert ez 

' alkalommal a helyzet sz, hogy a 

város ráfizet a vámszedésre. Sima 

László előadó és Bugyi Antal fő-

jegyző felszólalása után a közgyű-

lés elvetette a Teinesvárv féle in-

dítványt, valamint Horváth Jenő 

azon javaslatát, hogy a kövezet vám 

jövedelmek emeltessenek ki a nagy 

költségvetésből s csak a hiány ál-

lit tassák be. 
** m m 

A költségvetés további tárgya-

lása minden nevezetesebb esemény 

nélkül folyt le, tisztán a közélel-

mezési ügyosztály költségvetésének 

tárgyalásában volt. Itt Bugyi Antal 

főjegyző indítványára a nagyobb 

eladóknak járulékát a közéleanezes 

költségekhez 10.000 koronára emelte 

föl a közgyűlés, valamint dr. Feny-

vesi Adolf ügyvéd indítványára dr. 

Kiss Béla részére 120 > korona mű-

ködési pótlékot állapitolt meg. 

Kimondotta a közgyűlés, hogy 

a pótadó százalékát adóalap hijján 

nem állapítja meg, hanem utasítja 

a tanácsot, annak megállapítására 

annak idején tegyen javaslatot. 

A közgyűlés még két kisebb 
ügyet tárgyalt le s fél egykor be 
fejeződött. 

Az ukránokkal ked-

vezően befejeztettek 

a béketárgyalások. 
A miniszterelnökség sajtóiro-

dája közli január 21-én, hogy a 
bi s/t-litovs/k; béketárgyalások ked 
ve/ően haladn >k előre és az ukrán 
delegáció tagj nval folytatott tár-
gyalások már kedvező befejezést is 
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nyertek, ami ránk nézve annál 
k ntosabb, meri a monarchia halá-
rait Ukrán ia és Lengyelország ké-
pezik. 

Az ukrán megbízattak négnia 
este Kievbe utaztak. hogv kormá-
nyaiknak jelentést tegyenek, illetve 
megnyerjék a felelős körök hozzá-
járulását. Ugyanez okból Kühlmann 
is Berlinbe utazott. Még bizonyta-
lan, hogy a gyengélkedő gról Czer-
nin mikor lesz abban a helyzet-
ben, hogy Bécsbe utazhassak. 

Valamennyi delegáció azon re-
ménvének ad >1 Ufrjezést, h >.;\ .1 
tárgyalások megszakítása mim i rö-
videbb ideig tartson. 
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Vince. Ja már 20-én vau 
Vince napja, amelyről a ! ! ?rtj 1 a 
regi közmondás, hogy ha csordul 
Vince, lelik a pince. Hát most egy 
előre nem lehet panaszkodni Vince 
ellen, mert gyönyörű tavaszi verő-
fényes időt hozott !éI közepére, (le 
az már nem valószínű, hogy a ta-
valyi bő szüret uián is újból meg-
telnek a pincék. 

Középeurópában n á l unk 
legnagyobb a drágaság. A würt-
tembergi statisztikai hivatal kimu-
tatást készített arról hogy a lubo-
rus viszonyok a.-, öt legfontosabb 
élelmiszer árában müven fokú hul-
lámzást idéztek elő. A kimutatás 
Baden, Bajorország,— Szászország, 
Würltemberg, Ausztria és Magyar-
ország városai!) ól szerzeit adatok 
alapján készült. A stalistika a bur-
gonyára, cukorra, tejre, tojásra és 
a rizskására vonatkozik. Legkedve-
zőbb a helyzet Württeinbergben, 
ahol 1914-től 1917-ig csak fM szá-
zalékkal emelkedtek az ár k. Azu-
tán következik Bajorország 40, 
Báden 51, Szászország, o9, Porosz-
ország (¡8, és a kettős monarchia 
89, szazaiékos - áremelkedéssel. 
Eszerint kozép-Kurópában-j ;í! > u 
nálunk idézte e!ó a legnagyobb 
áremelkedést. 

— A bortermelési adó vég-
rehajtása. A hivatalos lap vasár-
napi száma közli a bortermelési 
adóra vonatkozó törvénycikk szen-
tesítését es ugyanakkor a pénzügy-
miniszter rendeletéi a bortermelési 
adó végrehajtása tárgyában, a bor-
termelési adó hekt íliterenkint H 
korona. Az adó meg allapilása vé-
gett a végrehajtási rendek l crlel-
mébeu minden bortermelő köteles 

a termelése helyére illetékes köz-
ségi elöljáróságnál 19IS év január 
hó végéig írásban vagy elós óval 
bevallani azt a must-, illetve bor-
mennyiségei amelyet 1917-ben ter-
melt, továbbá, hogy az 1917 évi 
termésből kinek és mily mennyi-
séget adott el, saját fogyasztására 
menynyit használt fel és menynyi 
maradt készleieben. Ha a községi 
elöljáróság megállapítja, hogy a 
termelőnek összes boitermése 50 
hektolitert meg nem haladt, ugy az 
1917 évi termésből sz rmazo es az 
1917 évi december hó első napja 
előtt eladott must es bor uián jaró 
adót nem a termelő fizeti, hanem 
a vevő Köteles megfizetni, az 11)17 
évi december első napja után el-
adott must es bor után járó átlót 
abban az esetben is a termelő I -
zeti, ha az 1917 évi termése az ÖU 
helvlóIiUri nem ha'adlá volna meg. 
A rendelet részletes utasításokat 
í ¡¡".'Jfc bim arra vonatkozólag 
hogy a község elöljárósága, hogy 
állapítja meg a termelési készlete-
kel, az IV) 18 é̂  az azt köveiő évik 
must- és bortermelésére vonatkozó 
le.tételeket 

—- Oroszországba nem küld-
hetők postautalványok További 
intézkedésig a p >sta- es távirda-
igazg tóság rendeletére Oroszor-
szágba hadifoglyok címére szóló 
postautalványok fel nem vehetők, 
mert a svájci postai igazgatás nmelv 
az utalványokat közvetítette, — az 
Oroszországgal való utalvány-for-
galmat ideiglenesen felfüggesztette. 

Szabadság a katonadiá-
koknak. A hadügyminiszter a hon-
védelmi miniszterrel es a hadse-
e^lőparacsnoksággal egyetértőleg 

eíreiKieile, oogy a főiskoláknak 
(egv e í 1 mcv k műegyetem, a k ademiá k, 
hi'tani intézetek, raj/tanárképrő, 
selmi cbánvai. bányászati és erdé-
szeti főiskola, gazdasági akadémiák, 
á'latorvosi főiskola) azok a hadba-
vonuU hallgatói, akik legalább két 
éve tén\leges katonai s/olgálolój 
• élj- • i'enek (ebből 'ernlább hal hó-
napi arcvonalheli szolgálatuk van, 
ideértve az ellenség előtt őket ért 
sebesülés vagy betegség gyógyítási 
idejét is), vizsgálataik leuhetése 
végett turnusokként egy ízben négy 
heti', másodszor ugyancsak turnu-
sokként és egy i'ben f. évi márc. 
1 tői, illetőleg junius hó 1-től kez-
dődő 12 heti szabadságot kapjanak. 

— A finn nemzeti zászló. 
Stockholmból jelenük: A finn-kor-
mány megállapította, hogy milyen 
lesz a független Finnország nemzeti 

I 
lobogója. A vörös alapszínű zászlón 
az aran szinü finn oroszlán ágas-
kodik a magasba, két hátsó lábával 
görbe l.ardon állva, magasba emelt 
jobb I bának köi nei közölt egye-
nes kardot tar tv <. A zászlói kilenc 
címer pajzs sze dye/í Finnország 
kilenc kei illetet jelképezve. 

Kiadja 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

4UG -kp. 1918. sz. 

Hirdetmény. 
Miként azt már 1917 szeptem-

ber 21 - én keit 4910-kp. 1917. 
számú hirdetménnyel közhírré tet-
tem a m. kir. Minisztériumnak 
3382—1917 M. E. számú rendelete 
értelmében a nyilvános helyivége-
kel éjjeli 11 óránál tovább nyitva 
r riai i s minik¿v kel a helyiségeket 
reggeli 5 óra előtt kinyitni nem 
szabad. De éjjeli 11 óra után ma-
gánlakásokban sem szabad — a 
zárórára vonatkozó rendelkezések 
kijátszásával vendégül látni oly 
egyéneket, akiknek ott tartozkoaása 
a szokásos vendéglátás körén kí-
vül esik. 

A megyei Főispán ur () J|él-
tósága intenciójának is elegét te-
szek akkor, amikor újból telnivom 
a város egész közönségét, hogy a 
magánlakasokban is alkalmazkod-
janak a II órai záróra betartásá-
hoz és a farsang Ideje alatt se 
terjeszkedjenek a mulatozással a 
zárórán tul, mert a mai háborús 
komoly időkben a hosszajitártó 
társas összejövetelek és vigadózá-
s k Csak visszatetszést kelthetnek; 
a váios hatósága messzemenő ¿ló-
don goúdoskodolt a magánlakások 
világításáról s ugy a 11 órán tul 
terjedő világítás — a tüzelő és vi-
lágí'ó anyagokkal való takarékos-
kodás érdekéből ieili engeilAetó 
ideg'. 

A rendőrhatósági engedély Nél-
kül tartott úgynevezett zujjbálak 
rendezői és az azoii résztvevők 
ellen a legszigorúbb büntelő ren-
delkez seket fogom alkalmazni. 

Szentes, 1918 jamiár hó fi£én. 

!*.• kapitányi 

IZ-fÁtZ •¿ttl*. 

Adakozzunk a 

hadiárváknak! 
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Eladó ház. 
Vékony Julianna Rákóczy 

Ferenc-utca 25 számú fél 

portás háza eladó. Érte-

kezni lehet ugyanott. 

Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 

Házasság. 
vidéki 50 éves öz\.gy komoly 

házasságot kötne egy 35—40 éves 

gyermektelen, jómegjelenésü öz-

vegy nővel, aki a háztartást és 

a jószággal való bajlódást szereti 

50 hold földön gazdálkodom. 

15000 kor. vagyonom van. Ugyan 

annyi hozomány megkívántatik. 

Cim e lap kiadóhivatalába „VI-

DÉKI" jeligére. 

Egy használt, 
de jó karban levő kocsi jutányo-
sán eladó. Értekezni lehet Piti 
Mihálylyal Rákóczi F.-utca 70 sz 

Egy vagy két szobás lakást keres 
gyermektelen házaspár. — Cim 

e lap kiadóhivatalában. 

EGY JO FIÚ 

NYOMDÁSZ 
TANULÓNAK FELVÉTETIK. 

I 

V a j d a B á l i n t U t ó d a 
— E E E I M D p p i d á j g 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutánvosabb árért. 

„ S Z E N T E S I L 9 P " 
kiadóhivatala 

Kossuth-tér í szám. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

I 

Nyomatott VAJDA B. UTOL)A villanyerőre berendezett nyomdai műintézetébe.., Szentes 1917. 




