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Hatvannyolc halott és százötven sebesült

fl. bécsi gyorsvonat és grazi személyvonat batasztrúfaja.
Megrendítő, megfogh italian a/
első percben fel sem mérhető katasztrófa híre verle e hó elsején
tel Budapest lakosságit. A hármas
számú bécs-budapesli gyorsvonat
Herfczeghalom és Bicske állomások
között beleütközött a grázi személy
vonatba még pedig olyan szerencsét lenni, hogy abba egyenesen
bele futott és azt keresztül metszette. Mind két vonat zsúfolva
volt utasokkal, különösen sok szabadságra induló hatonával. A végzetes katasztrófa áldozatainak száma hatvan halott százötven sebesültet köaliík száz súlyosan meg
sérült. A hatoltak közt van Szerbia
polgári kormányzója, aki a király
temetéséről érkezett Bécsből Szalón kocsija a gyorsvonat mozdonya mögött haladt, ő maga a kakatasztrófa percében szörnyet halt
A kaULsztrófa szereucsélJenül járt
áldozatainak megmentésére és leszáyUásáj i minden jnlézjtcdés meg
történt: najiffil&n korházvonatol
indítottak n szerenCétlcnség színhelybe. A rémitő baleset éjfél
után történt és egyik oka állítólag
az, * hogy a roskadásig megtelt,
Grazba induló személyvonatot negyed tíz óra helyett csak éjjel lizenégy órakbr iiiditották a Keleti
pályaudvarról, Viszont
a bécsi
gyorsvonat is késésben volt, azt
be akarta hozni és kilenczven
kilóméieres sebességgel haladt. így
futott be n hérceghalmi állomásra
nem látta, hogy n szema'or tiloson
áll beleszaladt a gráci személyvonatba és azt k ité szelte. Sok fiatalember áfdo-tata lett a s/er^ncséllenségnek, közülifik a Ferenc József intézetnek az a kfildölhóge
amely Bécsből érkezeit a király
temetéséről. £ , e k közül a növendékei, közül c v meghalt, n'-veií
súlyosan több ¡pedig könnyebben
seb íiüll méa.

A végzetes kimenetelű vasúti
szerencsétlenség szemtanuk elmondása szerint ugv történt, hogy a
bécsi gyorsvonat amely teljes se
bességgel haladt át Herceghalom
állomásán a raktári épületek után
kezdődő jegenyékkel szegélye/ett
kanyarulatnál szembetalálkozott a
grá/i gyorsvonattal, anie|v a váltón át első kocsiaival már egy
másik sínpárra haladt*. A gyorsvon a t o t már nem lehetett fékezni és
igy történt hogy a gyorsvonat belefutott a személyvonalba, ketlészakitotla és pozdorjává törte az
elébe akadt kocsikat. Az összeüt
közés szédületesen heves volt. A
gyorsvonat el ő kocsijai egymás
tetejére futottak, a személyvonat
vagonjai közül pedig nyolc teljesen
összetört. A gyorsvonat teljes szerelvény volt és a mozdony, s p o d gyászkocsi után követkesett Thullóczy Fajos Szerbia polgári kor-

mányzójának szalonkocsija A gyors
vonat összes vaggonjai közül csak
a szalonkocsi és az utánna követ
kező Pulman-kocsi, amely tulajdonképpen a hadügyminisztérium
kurirkocsija volt, sérült meg A voíat túlzsúfoltsága miatt ebbe a kocsiba bocsátották be a Ferencz
József-intézet növendékeit. A grazi
személyvonaton a következő sorrendben következtek egymásután a
kocsik : mozdony pótkocsi vonatvezető kocsija harmadosztályú kocsik és hátrább a másod és elsőosztályu kocsik. Az összeütközés
a sorrendben első harmadosztályú
kocsi hálubó perronján történt, ezl
zúzta össze a gyorsvonat mozdonya, valamint az utánna következő
két harmadosztályú kocsit, amelyek
még mindig mozgásban maradtak
és belefutottak a keresztező gyora*
vonatba.

Mibe kerül a háború
az emberiségnek?

nem nagyiljuk a dolgot, ha azt
mondjuk hogy az eleseitek száma
minden valószínűség szerint megközelíti a hat milliót, nem számítva ide Lengyelország Galícia és
Szerbia nem harcos, de elpusztult
menekültjeit. Minden elesett h a r cosra számítani lehet egy teljes
életére rokanttá, nyomorékká vált
embert, kii a háború egészen vagy
félig tönkre tett, ki elvesztette látását, eszét vagy más szervét.
Még megközelítőleg sem lehet
megállapítani, hogy
az emiitett
elnyomorodott harcosokon kivOl
még hányan léinek vissza a polgá
ri éleibe testileg és szellemileg
annyira tönkreléve, hogy saját magukra sem ismernek. Ha a halál
Európa hadseregeiből hat millió
embert pus/tilotl el, akkor alig lesz
kisebb azoknak a száma, kik n y o morékokká és munkaképtelenekké
váltak Alacsony számítási kulcs
szerint Európa eddig tíz millió
munkakezet veszitet el. Miután pe-

A l ndoni Nation erről a kérdésről egvik vezető cikkében a következőket irja: Anglia és iNémelország az egyetlen a hadviselő államok közölt, melyek veszteségeikről pontos jelentéseket adtak ki
és ez« kről időről-időre hivatalos
kimutatásokat közölnek. Oroszország veszteségeinek nagyságái meg
állapítani csakis megközelítőleg le
I het, n franc a veszteségekről pedig
l a sajtóban semmil sem kö/öin k.
| Az amerikai New-Yoik Times ¿>veI rint, melyet elég hitelesnek larlanak, Európa veszleségei a hálmiu
| második evében, csakis az elesettek
i számát véve alapul, három mil iői a
tehetők. Az első < vi veszteséget a
német hív lalos jelenlés k t és fél
millióra, az amerikai jelenlés pedig
kétszer ennyire becsüli. Így tehát
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dig itt csak munkaképe» és egész- adatai szerint mostanság az összes
séges fiatal emberekről van szó, kiadások tiz milliárd font sterlingre
és
azért ez a szám a valóságban sok- (!0ü milliárd rubbel) tehetők
kal több munka- és produktív erő ennek négyötöd része adósság.
Eennek a rengeteg összegnek
veszteséget képvisel. Ha a politikai
ökonomia ennek a liz millió mun- évi 5 százalékos kamatja 500 milkaerőnek értékét kiszámítaná — lió font, ezzel az összeggel lesi
eredményüN oly óriási számokat Európa most és gvcruiekeink élehozna ki, melyek képzeletünket tén át mnglerhelve. Angliára nézve
túlhaladják.
j a háború összes kiadásai a háború
Ily módon ez a n n r l g nem ! második évének végéig 100 millió
felel meg a tényleges veszteség- j font évi kamatot tesznek ki. de eznek. Mert számításba kell venni a ! zel meg nincs vére, mert hozzájárenge/eg sok özvegy tönkrement j rulnak a nyugdijak, a lefegyverzés
életét az eleseitek után hátramaradt köllsegei, az elveszett és tönkreárvák veszteségeit ugy erkölcsi, ment hadianyag fölujitása. az elve
mint anyagi lekintelben, mert ezek- szett hajók ujr« építése a s z é t nek már mindjárt az elei küszöbén rombolt helyiségek Helyreállítása a.
— sokszor minden kilátás nélkül
lerombolt gyártelepek újraépítése.
mérhetetlen nehézségekkel és nél- Ha a háború hamar nem ér véget
külözésekkel kell megküzdeuiök. A akkor alig togunk élhetni anélkül,
munkaerőkben a veszteségek tehát hogy előbbi költségvetésünket megóriásiak, a tehetségekben, tudásban ne kétszerezzük még abban a vakés jellemekben való veszteségek merő hitben is. hogy további fel—
pedig aránylag még borzasztóbbak ; vegyverkezések terheit nem fogjuk
egy egész nemzedék fogja megérez- érezni Ez. pedig az jelenti, hogy
ni a politikai, szociális és keres- adiVinkat még egyszer annyiraeniekedelmi élet vezető erőinek fogya- lik. hogy rengeteg nagy lesz azoktékos voltát. Hozzá tehetjük mé£ nak a száma, kik munkájuk után
hogy többnyire azok esnek el, kik nem tudnak megélni. Miután e/ek
bátrak lelkesek és vállalkozók^meg- a munkáskezek terhére esnek, ez
maradnak pedig az óvatosaik, fé- a körülmény az egész vonalon meglénkek és gyávák. A mi. saját (an- fogja nehezíteni az élelmezést, a
gol) veszteségeink, habáT az eleset- neveltetést, biztosítást, az állam
tek száma 228 ezeí) ember, arány- szociális, tevékenységnek munkáját
lag nem nagyok, az oroszok vesz- Az orgiák dus költekezése után t e teségei, az orosz birodalom óriási hát az egész világ tokozott nélkünépességéhez képest nem tulmaga
lözések és az eddigi állapotokkal
safc. Legtöbbet veszített Franciaor- szemben — szegénység ellőtt áll
szág és Szerbia Most Szerbia had- Ezek azonban csak felületes és
serege Szaloniki mellett 6 0 - 8 0 még megszámlálható veszteségek
ezer fegyverfogható emberre te- 'De bármennyire is nagyok ezek,
hető, a háború elején pedig volt mégis csekélyek azokhoz az erköl300 ezer ember. A francia hadse- csi és szellemi veszteségekhez kéregből csaknem egy millió ciabei pest> melyeket a háború két éve
esett el, pedig itt a' hadköteUs fér- e d d j g | okozott. Ez a kétév, ugy
fiak és fiatalok száma nem több látszik széts akitolta Európa n e m mint hat millió. Tekinle be véve zőt kö/.»
életének még úgyis g y ö n Franciaország népességének csekély ge, meg neoi erősödött szálait a
gyarapodásai. itl minden hetedik politikában, » szellemi életben, a
ember halála ugy erkölcsi, mini kereskedelemben és visszatérített
anyagi tekintetben túlságosan nagv
bennünket a szűk és erőltetett nacimondhatni; katasztrofális veszle.Vg
onalizmushoz. A mostani időben
és emellett nincsennek számbavéve j
nagyon meg erősödött az állam
a rokkantak és elgyengüllek, pedig ;
végrehajló hatalma és mély ür táezeknek a száma is egyharmad
madt a szociálisis munkáspártok
millió.
táborul) pú, mely ¿csaknem teljesen
A pénzbeli veszteségek
Egv elveszte. 1 te előbbi nemzetközi jelleelsőrendű amerikai pénzügyi lap leget. j\y. egyes ál Unitokban minden

igyekezet első sorban a veszélyeztetett és elveszett szabadságok visszazerzésére, nem pedig ezek fejlesztésére fog irányulni. Legalább
nekünk sok fáradságba fog kerülni
a szólás szabadság, a polgári szabadalmak, a munkás osztályok gyülekezési jogának visszaszerzése. A
polgári srabad élethez való visszatérés most nem lesz könnyű. Minél tovább tart ez a nem normális állapot és minél mélyebben belehatol a szellemi életbe, annál nehezebben fog menni a civilizáció
szokásaihoz való visszatérés.

HÍREK
— A Szerkesztőségből.
Sima
László városi számvevő lapunk
felelős szerkesztője hadbavonulván
a „Szentesi Lap" szerkesztésééi
Sima László né Ddnáth Eszter vállalta a felelősséget.
— A hadikölcsön jegyzése a
király temetése elmultával teljes
erővel éledt fel. A vármegye főispánja elrendelte a hadikölcsönök
egyénenkénti összeírását, amit erre
a célra felkért kiküldöttek fognak
eszközölni.
— A nikkel huszfilléresek bevonása. A nikkel huszfilléresek e hó
31 -ével elveszítették a magán forgalomban a elveszítették fizető képességüket amiért is mindenkit figyelmeztetünk arra, hogy ezeket
a pénzeket az állami pénztárokhoz
adó hivatalokhoz fizetéseknél szolgáltassák be.
A lóosztályozást a honvédelmi
minisz'er elrendelte az erre vonatkozó hirdetményt mai számunkban
közöljük.
... A villanyáram a tüzelő annyag
hiánya miatt korláioztatott a korj látozás mérvét és az azzal kapcsolatos intézkegéseket a polgármester
hirdetményébeen tette közzé, melyre ezúton is felhivja a közönség
figyelmét.
— A V*rös-Kcrc&it-Egylet
szentesi fiókja által még a mult
. év augusztus elsején felállított tu~
dakozó iroda szükségesnek látja
újból hangsúlyozni, hogy a háborúban eltűnt katonák hollétének
i kinyomozására, továbbá hadifog| lyokkal való német nyelvű leveI lezés eszközlésére naponként bári kinek teljesen ingyen és díjtalanul
rendelkezésére áll. A tudekoző iroda, tudomására jutott, hogy még
mindig akadnak olyanok akik a
tőlünk
messze, idegen világban
küzdő szenvedő katonáink hozzátartozóit igyekeznek minden utontnődon kizsákmányolni. Nyomoznak az eltűnt katonák után leveleznek a hadifoglyokkal, de nem
az a tisztelel és hálaérzet indítja
őket erre, melyet az értünk har! coló katonáink és hozzátartozóik
I ölünk megérdemelnének, hanem
ezen az uton minél nagyobb anya
i gi haszonra igyekeznzö szert tenni.
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Éppen az iroda vezelóje újból LXIX. I. c. 4 g-a alapján a Szentes rancsnokkal igazoltassák ezt a köhangsúlyozza, hogy a váró háza 42 város területén lévő lovaknak és rülményt, s az ekként láttamozott
szamu termében a tudakozó iroda jármüveknek összeírását és a lovak- igazolványt a városi számvevőséghez az utalványozás
eszközlése
naponként délelőtt 9 és 10 óra nak osztályozását erendelte.
Felhívom ennél fogva minda- végett mutassák be
között bárkinek teljesen ingyen áll
A/ I. pótszázad parancsnokés nyomozást indit akár elveszett- zokat, akinek birtokában lo, vagy
nek hitt katonák hollétének felde- fogatos jármű van (: kétkerekű ko- sága Kossuth utca 25.
rítésére, akár hadifogságban lévők csi, kordély, kutyák ordély, szánkó
A 11. pótszázad parancsnoksága
számára leveleket ír, és az ilyen kéziszánkó szekér :) hogy az
Vásárhelyi ut (Weil-féle
malom).
1916 december 20 napjáig le ijeféle dolgokban akárkinek tanáccsal
A III. pótszázad parancsnoksága
dő 10 napon belül lovaikat, illetve
szolgál.
Szoiuly-utca 1.
járműveiket, annak számát és neA törzsalosztály Rákóczi Femét, valamint a lovakhoz tartozó
Szentes város tanácsáról.
renc-utca
41.
málhás állat lelszerezéseket a hi14585—1916 szám.
A lábbadozó osztag a Menházvatalos órák alatt.
a városházán a járlatleuél kiá- ban van.
A következő összeget állapílitó helyiségben (földszint 20 ajtó)
az ott működő biznttságnát jelent- tom meg szállásdijakul:
sék be.
1. Legénységi szálláshelyekért
Villamos áramfejlesztőtelepunk
Nem kell bejelenteni a követ- fűtéssel, világítással, megfelelő fektüzelőanyag-készletének erős meg- kező lovakat és járműveket:
vő hellyel minden egyes legény
h ö k k e n é s e és a beszerzés nehéza.) az ó Felsége és a királyi után minden napra (téli és nyári
sége arra készteti a városi tanácsot háztagjainak udvartartásához tarto- hónapra egyaránt) 24 fillér állahogy a tüzelőanyagai a legmesszebb zó lovakat és járműveket.
pittatik meg.
menő előrelátással takarékoskodb.) a nemzetközi jog értelmé2. tiszti szálláshelyekért :
jék.
ben
területenkívüliséget élvezők
a, nőtlen tisztnél egy buloEbben a kényszerhelyzetben személyese használatára szolgáló lo- I rozott szobáért világítással április
— nehogy a köz — és magánvi- vakat és járműkeket.
1-től november l-ig a kincstár állógitás tüzelőanyag hiányában lec.) a fegyveres erőhöz tarló-- tat a városnak tizetett átvonulási
hetetlenné váljék, a villamos áram- zó egyéneknek annyi lovát, ahányat illetékek — vagyis napi 52 fillért,
szolgáltatás tekintetében a tanács mozgositáskoz tart mi kötelesek.
! — november I tói március 31-ig
a következőleg határozottt:
d.) a csendórséghez tartozók- 1 — amikor a lakásokat fűteni is kell
1.) A magánfogyasztást áram- nak szolgálatuk teljesítéséhez szük- — az 52 filléres napi átvonulási
szolgáltatás délután fél 4 órakor séges lovait
illetéken felül még havi 18 koronát
kezdődik.
e.) az udvari és állami ménes- állapított meg.
2.) A közvilágítás a Kosuth és intézeteknek állami méneseknek,
b , nős tiszteknél április 1-től
Petőfi utcákra k o r l á t o z ó i k . A köz mén és csikótelepeknek tenyész november l-ig egy
bútorozott
világítás csak teljes besötétedéskor és gazdasági lovait és járműveit.
szobáért világítással ugyancsak az
f.) a kincstár tulajdonában lé- 52 filléres napi átvonulási illetéket.
kezdődik és 9 órakor megszűnik
__ Világos estéken egyáltalán nem l vő lovakat és járműveket.
Joga van ezenkívül a szállásadóA lóosztályozás foganatositá- nak a tisztnek minden családtagja
kapcsoltatik be a közvilágítás.
:
3.) Az áram termelés a köz- sának határidejét későbbi hirdet
után minden napra a tiszltól még
ponti telepen esie l / 2 . II órakor ményben fogom közölni.
16 fillért kövelelni. November 1-től
Aki a bejelentés tekintetében március 31-ig — vagyis mikor fűmegszűnik, s az üzem fejlesztés
fentáló rendelkezéseknek nem tesz teni is kell — az említett térítési
reggel 5 óráig szünetel.
4.) Reggeli 5 órakor az áram- eleget, hihágást követ el és 2<>0 ko- összegen felül még 18 koronát, és
•fejlesztés ismét megindul, s csupán ronáig terjedhető pébüntetéssel bün a családtagok elhelyezése folytán
a magánfogyasztás céljaira tart tetetik, figyelmeztetem a kö/önsé szükséges fűtés lobbiét összegét
get, hogy mindenki szigorúan al
»reggel 7 óráig
közvetlen a tiszttel szemben álla5.) A tanács felhívja a közön- kalmazki djék a fenti rendelkezé- pítom meg.
,
séget a villamos árrammal való semhez.
K<M szobáért nőtlen törzstisztSzentes 1916 december ho 1. ieknél (őrnagytól felfelé) nyári
legnagyobb takarékosságra, azzal
DR. MATEFFY
hogy araennyiben a felhívás folytán
hónapokra a kincstár állat
megpolgármester.
megfelelő eredményt nem tapasztaltérített összeget, vagyis naponkénti
na, az áramdíjakat jelentős m é r 104 fillért, — nős tiszteknél ezenE g y k a r i f t i l i i e é v e * felül minden családtag után napi
tékben - esetleg 100 ö / u -kal felfogja emelni.
ö/vegy nő akár privát házhoz akár 16 fillért. Téli hónapokra a 104
6.) Ezek a rendelkezések a Csendórsséghez is
szakácsnénak filléres térítési összegen íelüt még
tfolyó évi december hó 3-án este ajánlkozik Lakása I Ker Pintér utca 26 koronát állapitok meg a szállásadók részére, nős
tiszteknél
lépfttk életbe, s a korlátozások 13.szám alatt.
ezenfelül minden családtag után
azidóig tartanak, mig kellő mennyinapi 16 fillért követelhet a szálségűi tüzelőanyagot tiwi a tanács
lásadó az elhelyezett törzstiszttől.
beszerezni. Amint az üzem folyA szállás dijak minden.hó l - é n
tonossága biz'ositva lesz, a korláfognak fizetett ni Minden kifizetés
tozásokat a tanács
fokozatosan
alkalmával a tiszti lakások használ
megfogja szüntetni.
latát az illető tiszttel, a legénységi
Kelt Szentes váos tanácsának
szálláshelyek
elfogla ását pedig a
1916 évi november hó 30-ikán tarparancsokkal igazoltatni kell. Aki
tott üléséből
ilyen igazolványt felmutatni nem
Dr. Mátóffy
tud, szállásdíj nem fog megtéríteni
polgármester
Felhívom a katonai szállása- Fűtés, világítás, és megtelelő fekdókat, hogy a városi katonaiigy- hely nem szolgáltatása esetén a
vezelőség állal jelentkezesre kiosz- szálásdijból megfelelő levonások
14802-1916 szám.
tandó igazolványon
igazoltassak eszközöltetnek.
n, elszállásolt tiszttel a szállás
Szentesen, 1916 november 25.
i íiénybe vételét. amennyiben
dr. Mátéffy
A lovak, járművek és a lovak »"edie a legénység részere adtak
polgármester.
osztályozása tárgyában.
S á s t . agy a század (osztag; paA honvédelmi minister az 19U
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jegyzései in<tg I t i ' Z i l ö d l i ' k

a

Szentesi Takarékpénztárnál =

dig itt csak munkaképes és egész- adatai szerint mostanság az összes
séges fiatal emberekről van szó, kiadások tiz milliárd font sterlingre
és
azért" ez a szám a valóságban sok- (100 milliárd rubbel) tehetők
kal több m u n k a - és produktív erő ennek négyötöd része adósság,
Eennek a rengeteg összegnek
veszteséget képvisel. Ha a politikai
ökonomia ennek a fiz millió mun- évi 5 százaiékos kamatja 500 milkaerőnek értékét kiszámítaná — lió font, ezzel az összeggel lesi.
eredményűi olv óriási számokat Európa most és gvermekeink élehozna ki, melyek képzeletünket tén át mngterhelve. Angliára nézve
túlhaladják.
a háború összes kiadásai a háború
Ily módon ez a méri« g nem második évének végéig 100 millió
felel meg a tényleges veszteség- font évi kamatot tesznek ki. de eznek. Mert számításba kell venni a zel meg nincs vére, mert hozzájárenge/eg sok özvegy tönkrement rulnak a nyugdijak, a lefegyverzés
életét az elesettek utan hátramaradt költségéi, az elveszett és tönkreárvák veszteségeit ugy erkölcsi, ment hadianyag fölujitása. az elve
mint anyagi tekintetben, inert ezek- szelt hajók ujr i építése a s z é t nek már mindjárt az elet küszöbén rombolt helyiségek Helyreállítása a
— sokszor minden kilátás nélkül — lerombolt gyártelepek újraépítése..
mérhetetlen nehézségekkel és nél- Ha a háború hamar nem ér véget
külözésekkel kell megküzdeniók. A akkor alig fogunk élhetni anélkül,
munkaerőkben a veszteségek tehát hogy előbbi költségvetésünket illegóriásiak, a tehetségekben, tudásban ne kétszerezzük még abban a vakés jellemekben való veszteségek merő hitben is. hogy további fel—
pedig aránylag még borzasztóbbak ; vegj' ver kezesek terheit nem fogjuk
egy egész nemzedék fogja megérez- érezni. Ez, pedig az jelenti, hogy
ni a politikai, szociális és keres- adtunkat még egyszer annyiraemekedelmi élet vezető erőinek fogya- Uk, hogy rengeteg nagy lesz azoktékos voltát. Hozzá leheljük még nak a száma» kik munkájuk után;
hogy többnyire azok esnek el, kik nem tudnak megélni. Miután e/ek
bátrak lelkesekés vállalkozó!^ meg- a munkáskezek terhére esnek, ez
maradnak pedig az óvatosak, fé- a körülmény az egtfsz vonalon meglénkek és gyávák. A mi. saját (an- fogja nehezíteni az élelmezést, a
gol) veszteségeink, habár az eleset- neveltetést, biztosítási, az állam
tek száma 228 ezer, ember, arány- szociális, tevékenységnek munkáját
lag nem nagyok, <*/ oroszok vesz- Az orgiák dus költekezése után t e teségei, az orosz birodalom óriási hát az egész világ fokozott nélkünépességéhez képest nem lulmaga
lözések és az eddigi állapotokkal
sak. Legtöbbet veszített Franciaor- szemben — szegénység ellőtt áll
szág és Szerbia Most Szerbia had- Ezek azonban csak felületes és
serege Szaloniki melleit 6 0 - 8 0 még megszámlálható veszteségek
ezer fegyverfoghaló emberre le- De bármennyire is nagyok ezek,
helő, a háború elején pedig voU mégis csekélyek azokhoz az erköl300 ezer ember. A francia hadse- csi és; szellemi veszteségekhez k é regből csaknem egy millió ember pestj melyeket a háború két éve
esett el, pedig itt a hadköteles fér- edcügj okozott. Ez a kétév, ugy
fiak és fiatalok száma nem több látszik széts akitolta Európa n e m mint hat millió. Tekinte be véve zetközi életének még úgyis g y ö n Franciaország népességének csekély ge, meg neoi erősödött szálait a
gyarapodását, itl minden hetedik politikában, a szellemi éleiben, a
ember halála ugv erkölcsi, mint kereskedelem be o és visszatérített
anyagi tekintetben túlságosan nagv
bennünket a szűk és erőilelett nacimondhatni; katasztrofális veszte, eg
onalizmushoz. A mostani időben
és emellett nincsennek számbavéve
nagyon meg erősödött az állani
a rokkantak és elgyengültek, pedig j
végrehajló ha i alma és mély ür táezeknek a száma is egyharmad
madt a szociálisis munkáspártok
millió.
táborájb
mely ¿csaknem teljesen
A pénzbeli veszteségek
Egv elveszte.!te előbbi nemzetközi jelleelsőrendű amerikai pénzügyi lap legel.
egyes államokban minden

igyekezet első sorban a veszélyeztetett és elveszett szabadságok visszazerzésére, nem pedig ezek fejlesztésére fog irányulni. Legalább
nekünk sok fáradságba fog kerülui
a szólás szabadság, a polgári szabadalmak, a munkás osztályok gyülekezési jogának visszaszerzése. A
polgári szabad élethez való visszatérés most nem lesz könnyű. Minél tovább tart ez a nem normális állapot és minél mélyebben belehatol a szellemi életbe, annál nehezebben fog menni a civilizáció
szokásaihoz való visszatérés.

HÍREK
— A Szerkesztőségből.
Sima
László városi számvevő lapunk
felelős szerkesztője hadbavonulván
a „Szentesi Lap" szerkesztésééi
Sima László né Ddnáth Eszter vállalta a felelősséget.
— A hadikölcsön jegyzése a
király temetése elmultával teljes
erővel éledt fel. A vármegye főispánja elrendelte a hadikölcsönök
egyénenkénti összéirását, amit erre
a célra felkért kiküldöttek fognak
oszközöini.
— A nikkel huszfilléresek bevonása. A nikkel huszfilléresek e hó
31 -ével elveszítették a magán forgalomban a elveszítették fizető képességüket amiért is mindenkit figyelmeztetünk arra, hogy ezeket
a pénzeket az állami pénztárokhoz
adó hivatalokhoz fizetéseknél szolgáltassák be.
A lóosztályozást a honvédelmi
minisz'er elrendelte az erre vonatkozó hirdetményi mai számunkban
közöljük.
A villanyáram a tüzelő annyag
hiánya miatt korláioztatott a korlátozás mérvét és az azzal kapcsolatos intézkegéseket a polgármester
hírdetményébeen tette közzé, melyre ezúton is felhívja a kö*öneég
figyelmét.
— A Vdrös-Kerc&it-Egylet
szentesi fiókja által még a múlt
év augusztus elsején felállított tudakozó iroda szükségesnek látjft
újból hangsúlyozni, hogy a háborúban eltűnt katonák hollétének
kinyomozására, továbbá hadifoglyokkal való német nyelvű levelezés eszközlésére naponként bárkinek teljesen ingyen és díjtalanul
rendelkezésére áll. A tudekoző iroda. tudomására jutott, hogy még
mindig akadnak olyanok akik a
tőlünk
messze, idegen világban
küzdő szenvedő katonáink hozzátartozóit igyekeznek minden utonmódon kizsákmányolni. Nyomoznak az eltűnt katonák után leveleznek a hadifoglyokkal, de nem
az a lisztelet és hálaérzet indítja
őket erre, melyet az értünk harcoló katonáink és hozzátartozóik
tőlünk megérdemelnének, hanem
ezen az uton minél nagyobb anya
gi haszonra igyekeznzö szert tenni,
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1
Éppen az iroda vezetője újból LXIX. t. c. 4 J-a alapján a Szentes rancsnokkal igazoltassák ezt a köváros
területén
lévő
lovaknak
és
I rülményt, s az ekként láttamozott
hangsúlyozza, hogy a váró háza 42
szamu termében a tudakozó iroda járműveknek összeírását és a tovak- | igazolványt a városi számvevőséghez az utalvánvo/ás
eszközlése
naponként délelőtt 9 és 10 óra nak osztályozását erendelte.
Felhívom ennél fogva minda- ! véget! mutassák be
között bárkinek teljesen ingyen áll
A- I. pótszázad parancsnokés nyomozást indit akár elveszett- zokat, akinek birtokában lo, vagy
nek hitt katonák hollétének felde- fogatos jármű van (: kétkerekű ko- sága Kossuth utca 25.
rítésére, akár hadifogságban lévők csi, kordély, kutyák ordély, szánkó
A 11. pótszázad parancsnoksága
számára leveleket ir, és az ilyen kéziszánkó szekér :) hogy az
Vásárhelyi ut (Weil-féle
malom).
1916 december 20 napjáig terjeféle dolgokban akárkinek tanáccsal
A III. pótszázad parancsnoksága
dő 10 napon belül lovaikai, illetve Szondy-utca 1.
szolgál.
járműveiket, annak számát és neA törzsalosztáiy Rákóczi F e mét, valamint a lovakhoz tartozó
Szentes város tanácsáról.
renc-utca
41.
málhás állat lelszerezéseket a hi14585—1916 szám.
A lábbadozó osztag a Menházvatalos órák alatt.
a városházán a járlatleuél kiá- ban van.
A következő összeget állapíUtó helyiségben (földszint 20 ajtó)
az ott működő bizottságnál jelent- tom meg szállásdijakul:
1. Legénységi szálláshelyekért
sék be.
Villamos áramfejlesztőtelepünk
Nem kell bejelenleni a követ- fűtéssel, világitássa!, megfelelő fektüzelőanyag-készletének erős meg- kező lovakat és járműveket:
vő hellyel minden egyes legény
csókkenése és a beszerzés nehéza.) az ő Felsége és a királyi után minden napra (téli és nyári
sége arra készteti a városi tanácsot háztagjainak u d v a r t a r t á s á i g tarto- hónapra egyaránt) 24 fillér állahogy a tüzelőanyagai a legmesszebb- zó lovakat és járműveket.
piltatik meg.
menő előrelátással takarékoskodb.) a nemzetközi jog értelmé2. tiszti szálláshelyekért:
jék.
ben
területenkívüliséget élvezők
a, nőtlen tisztnél egy bútoEbben a kényszerhelyzetben személyese használatára szolgáló lo- rozott szobáért világítással április
— nehogy a köz — és magánvi- vakat és járműkeket.
1-tól november l-ig a kincstár állágitás tüzelőanyag hiányában lec.) a fegyveres erőhöz tartó-- tal a városnak tizelett átvonulási
hetetlenné váljék, a villamos áram- zó egyéneknek annyi lovát, ahányat illetékek — vagyis napi 52 fillért,
szolgáltatás tekintetében a tanács mozgositáskoz tart mi kötelesek.
— november 1 lói március 31-ig
a következőleg halározotlt:
d.) a csendőrséghez tartozók- — amikor a lakásokat fűteni is kell
1.) A mágánfogyasztási áram- nak szolgálatuk teljesítéséhez szük- — az 52 filléres napi átvonulási
szolgáltatás délután fél 4 órakor séges lovait
illetéken felül még havi 18 koronát
kezdődik.
e.) az udvari és állami ménes- állapított meg.
2.) A közvilágítás a Kosuth és intézeteknek állami méneseknek,
b , nős tiszteknél április 1-től
Petőfi utcákra korlátoztatik. A köz mén és csikótelepeknek tenyész november l-ig egy
bútorozott
világítás csak teljes besötétedéskor és gazdasági lovait és járműveit.
szobáért világítással ugyancsak az
f.) a kincstár tulajdonában lé- 52 filléres napi átvonulási illetéket.
kezdődik és 9 órakor megszűnik
_ Világos estéken egyáltalán nem , vő lovakat és járműveket.
Joga van ezenkívül a szállásadóA lóosztályozás foganatosítá- nak a lisztnek minden családtagja
kapcsoltatik be a közvilágítás.
3.) Az áram lermelés a köz- sának határidejét későbbi hirdet
után minden napra a tiszttől még
ponti telepen este 7,. U órakor ményben fogom közölni.
16 fillért követelni. November 1-től
Aki a bejelentés tekintetében március 31-ig — vagyis mikor fűmegszűnik, s az üzem fejlesztés
fentáló rendelkezéseknek nem tesz teni ts kell — az említett téritési
reggel 5 óráig szünetel.
4.) Reggeli 5 órakor az áram- eleget, hihágást követ el és 200 ko- összegen felül még 18 koronát, és
jfejlesztés ismét megindul, s csupán ronáig terjedhető pébünteléssel bűn a családtagok elhelyezése folytán
a magánfogyasztás céljaira tart tetetik, figyelmeztetem a kö/önsé szükséges fűtés többlet összegét
jéggel 7 óráig
get, hogy mindenki szigorúan al
közvetlen a tiszttel szemben álla5.) A tanács felhívja a közön- kalmazkl djék a fenti rendelkezé- pítom meg.
séget a villamos árrammal való semhez.
K<M szobáért nőtlen törzstiszt'
Szentes 1916 december ho 1. teknél (őrnagytól felfelé) nyári
legnagyobb takarékosságra, azzal
DR. MATEFFY
hogy amennyiben a felhívás folytán
hónapokra a kincstár állal
megpolgármester.
megfelelő eredményt nem tapasztaltérített összeget, vagyis naponkénti
na, az áramdíjakat jelentős mér104 fillért, — nős liszteknél ezenE g y h a r m i n c
é v e * felül minden családtag után napi
tékben - esetleg 100 "/«-kai felfogja emelni.
özvegy nő akár privát házhoz akár 16 fillért. Téli hónapokra a 104
6.) Ezek a rendelkezések a Csendórsséghez is
szakácsnénak filléres téritési összegen felül még
tfolyó évi december hó 3-án este ajánlkozik Lakása I ker Pintér utca 26 koronát állapitok meg a szállásadók részére, nős
tiszteknél
lépaek életbe, s a korlátozások 13.szám alatt. _ _
ezenfelül minden családtag utáu
azidóig tartanak, mig kellő mennyinapi 16 fillért követediet a szálségjü tfeelőanyagot tiwi a tanács
lásadó az elhelyezett törzstiszttől.
beszerezni. Amint az üzem folyA szállás dijak minden.hó t - é n
tonossága biz'ositva lesz, a korláfognak fizetett ni Minden kifizetés
tozásokat a tanács
fokozatosan
alkalmával a tiszti lakások használ
megfogja szüntetni.
latát az illető tiszttel, a legénységi
Kelt Szentes váos tanácsának
szálláshelyek elfogla ását pedig a
1916 évi november hó 30-ikán tarparancsokkal igazoltatni kell. Aki
tott üléséből
ilyen igazolványt felmutatni nem
Dr. Mátéffy
tud. szállásdíj nem fog megtéríteni
polgármester
Felhívom a kalonai szállása- Fűtés, világilás, és megfelelő fekdókat, hogy a városi katonaf.gy- hely nem szolgáltatása esetén a
vezetóség állal jelentkezesre kiosz- szálásdijból megfelelő levonások
14802-1916 szám.
tanctó igazolványon
igazoltassak eszközöltetnek.
az elszállásolt liszttel a szállás
Szentesen, 1916 november 25.
iiténybe vételét. amennyiben
dr. Mátéffy
A lovak, járművek és a lovak oedik a legénység részere adtak
polgármester.
osztályozása tárgyában.
S , ,
ngy a század (osztagé paA honvédelmi minister az 1912
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S z e g v á r o n többféle rendű
| és idejű bízónak való disznajai
! és süldöjei vannak eladók.
Cim
¡megtudható e lap kiadóhivatalában

A kenyérgyár
és a Zsoldos-malom
a

H a d i t e r m é n v
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Részvénytárs:. sággal

őrlési szerződés! kötöd é s m e g b í z á s t nyeri, búzavásárlásra, akinek tehát eladó búzája van, vigye a
Í2 S O L D O S m a l o m b a akár olt akár a
Kenyérgyárban legmagasabb árak mellet KIFIZETIK

— — ^ ^ L y

—
" • • 1 1 hadbavonnlt iparos felesége
IjUi!
házikosztot ád mér- ISfJr sékelt árak mellett, hogy
ki? és hol? megtudható a „SZENTESI LAP" kiadóhivatalába

Kiadja:
Vajda B Utóda könyvnyomdája

fí

Mester

János

Hönp, papír és
írószer kereskedése

Szenten. Erzsábet-tér 4

hadikölcsön jegyzéseket legelőnyösebb
feltételek mellett fel
fogadunk.

Szentesi
Takarékpénztár.
Q
z v. K o l o z s y
Gyulánénak
^ ^ f e r t ő i 26 számú tanyáján 2
drb. igás ló, két lóra való szerszám
kocsival együtt hadbavonulás mialt eladó. Értékezni lehet a fenti
cim alatt.

VAJDA B. UTÓDA III

elvállal minden a könyvnyom- .
dászat körébe vágó munkálatot
a Iegeg\ szerübbtől a legdíszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan
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