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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
A magyar közéletnek, mond-

jon akármit az ellenkező s elfogult 
vélemény, nagy halottja van Justh 
Gyulában, mert az ujabbkori Ma-
gyarország históriájának egyik osz-
lopos alakja dőlt ki az ó e)nullá-
sával. 

A kijegecesedett, tiszta, rendü-
letlen meggyőződés, amelynek ereje 
az egyént magával ragadja s mű-
ködésére rányomja az egyéniség 
jellegét; ez jellemzi Justh Gyula 
működését. 

Akik támadták, akik becsmérel-
ték kénytelenek most a koszorúja 
mellett állva bevallani, hogy Justh 
Gyula, aki a jog kiterjesztésnek volt 
elismert hive a legelsők között volt 
vezérlő politikusaink sorában, akik 
megértették az idők szólító szavát, 
akik megértették azt, hogy a nép 
jogok nélkül nem élhet s hogy a 
kötelesség, amely a nép millióinak 
váltaira sulyosodik, megköveteli azt, 
hogy jogokat nyerjenek a nép 
milliói. 

Kidőlése akkor jött, amikor a 
népjogok megvalósulásuk előestéjén 
állunk ... Egy élet tragikuma ez. 

A koporsóra, amely Justh Gyu-
la hamvait elfödi a nép milliók bo-
rítják az elismerés ciprus lomb-
ját ... 

* 
« * 

Három kitüntetésről ad hirl a 
Budapesti Közlöny, a hivatalos lap. 
Mind a három kitüntetés közel áll 
hozzánk, mert szentesi emberekel, 
közéletünk szereplőit érte. 

Nagy Sándor alispán, dr. Má-
téfly Ferenc polgármester és Burián 
Lajos ügyvéd, a szentesi 48-as párt 
elnöke kapták meg a polgári hadi-
érdem rend második osztályát. 

Hogy a királyi kitüntetés érde 
mes embereket ért, nem én mon-
dom, de mondja az egész város 
közönsége. 

Még az olyan cinikusok, is mint 
én magam, aki belenevelődlem 
abba a gondolatba, hogy nem » 
mellre tűzhető kitüntetések emelik 

ki az embereket embertársaik kö-
zül, hanem saját egyéniségük és 
saját érdemeik, szinte kényszerítve 
érzem magam, hogy belerójjam ide 
a krónikákba: örülök e három ki-
tüntetésnek. 

Mert ha már olyan világot 
élünk, hogy kitüntetésre szükség 
v?n, hogy úgy mondjam kijár a 
kitüntetés, akkor a kitüntetésnek 
azoknak a mellét kell disziteni? 
akik azt munkásságukkal kiérde-
melték. 

Elmúlt egy esztendeje, hogy 
a 2l-es honvédek Szentesen van-
nak. Most indulnak a második tél-
nek. amelynek idejei jó néhány 
száz honvéd tanyázik faiaink kő-
zött s úgv látszik egyhamar szó 
sem is lehet arról, hogy a beszál-
lásolás terhe alól a lakosság meg-
szabaduljon. 

Hogy a helyzet nagyon kelle-
metlen a lakosságra és a beszállá-
solt katonaságra egyaránt, arról 
nem is kell beszélnem. Nem is be-
szélek róla. 

Azonban arról igazán szabad 
és kell gondolkoznom, ha vájjon 
okvetlenül úgy kelt e ennek a do-
lognak lenni ? 

Vájjon nem helyesebb volna-e 
még most is úgy megoldani a dol-
got, hogy az eddigi kellemetlen 
huzavonáknak a lakosság és a ka-
tonaság közös érdekeiből vége le-

! gyen. 
Vájjon nem lehetne-e barak-

kok építésével megoldani a dolgot. 
Gondolkozzunk csak raj ta? 

Lehetne biz azt. . . 
De hát nem kellene rajta so-

káig gondolkozni. 

Hál requirálják most már a 
szódás üvegek ólom nyakát is 
Kedvem volna elégiát írni, ha saj-
nálnám ezeket a minden piszok, 
szenny és fertőző anyag felvételére 

I alkalmas sas és sárkány fejet után-
zó légszivattyúkat. Hát hiába a há-
ború sok mindent elsöpör, sok 
mindent elhord a régi jóidókből. 

Nem lesz szódás üveg, nem 
i lesz a korcsmai verekedésnek ez 
í az ősi fegyvere — és megszűnik a 
spriccer is vele... Pedig hát le-
het-e elképzelni délutáni és esteli 
korcsmai idogálást spriccer nélkül 
félliter és egy szóda nélkül . . . ? I 

No de ne búsuljunk. Annak a 
szódavízgyártónak bizonyosan lesz 
annyi esze, hogy majd palackozva 
hozza a forgalomba a szódát... 
Hogyne lenne .. Valószínű drágáb-
ban tudja majd adni. 

Sok mindenféle zúgolódást hal-
lottam már a háború folyamán. Jo-
gosat, jogtalant. Hangosat, csende-
set, hetykét, panaszosat, fájdalma-
sat — sót hogv nagyot mondjak 
még dicsekvő zúgolódást is. 

De mindenik zugolődásban volt 
valami megértő, vagy valami, ami 
kihivó volt, olvan zúgolódást azon-
ban még nem hallottam, aminő a 
negyed literes petróleumjegyek ki-
osztása során mindennapos lett a 
városházán. 

Ezt a dolgot ismét nem akar-
juk megérteni. Már beletörődtünk 
mindenbe, dehogy még „szesz" se 
legyen, azaz hogy csak annyi le-
gyen, hogy megmutathassuk a lám-
pának, hogy van az is — ebbe 
már nem tudunk beletörődni. 

Hát furcsa is. Nehéz is. Rossz 
is. Kellemetlen is. Talán még kop-
lalásnál is kellemetlenebb, mert 
olyan mint a didergés a vakosko-
dás. De hát ki tud tenni róla? 

Azonban panaszokba mégis 
vegyült derü. fígv öreg anyóka 
szorongatta minap a nagy nehezen 
kivivolt cédulát és tette a mélabús 
megjegyzést : 

Istenem, milyen jó a va-
koknak 1 

Barázda. 
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Dr. Mátéffy Ferenc. 
„Keveseknek adatik meg a sze-

rencse, hogy polgártársai fejükül 
választják és magas hivatalukat 
köznépszerüségben töltsek be" - - | 
mondja a római klasszikus, inert i 
mindannyian emberek vagyunk és j 
a bölcső és a koporsó közötti 
arasznyi lét a küzdelmek ideje s a 
közszereplő embert küzdelmei szin-
te minden esetben érdekek össze-
ütközésének középpontjába állit ja— í 
s mégis, bár épen a legutóbbi évek-j 
nek voltak súlyos küzdelmei ide- j 
haza dr. Mátéffy Ferenc a/ok közé 
a kevesek közé tartozik, ukik köz-
népszerűségben töltik be magas ; 
hivatalukat. 

Amikor jött elfajult közéleti 
k ü z d e l m e k s z í n t e r e volt 
Szentes és ó a közjó és a közbékes j 
ség jelszavával foglalta el hivatalát ! 
s vissza tudta állítani az annyira 
óhajtott közbékességet s polgár-
mesteri működése során a legké-
nyesebb helyzetekben is át tudta 
vezetni közügyeink hajóját a béke 
csöndes vizeire. 

Az a tizenöt év, amióta dr. 
Mátéffy Ferenc ül Szentes város 
polgármesteri székében a város ( 
történetének külön fejezete, ame-
lyet joggal nevezhettünk az alkotá-
sok és a városias fejlődés korai- | 
nak, mert hiszen a mai Szentest 
az ő külső alakjában semmiképpen 
sem hasonlíthatjuk össze azzal 
a Szentessel, amelynek élére 1902 
május 15-en a képviselőtestület 
elhivta. 

A fej'ódésnek folyamatát saj-
nos megállította a háború a maga | 
borzalmas méreteivel, de éppen a 
háború ideje volt az, amely ¿\ leg- ; 
keményebb próbára tette a város 
fejét s dr. Máté Ily Ferenc ezekben 
a vérzivataros, keserves és nehéz 
napokban is méltónak bizonyult 
arra a magas polcra, amelyet betölt. 

A háborús terhek és köteleség-
gek özöne szakadt a városra, vá-
rosi háztartás kizökkent rendes 
medréből, a hadbavonultak család 
jaival szemben óriási kötelesség 
és felelőséget kellet a város polgár-
mesterének vállalnia, közélelmezési 
kérdésekben a tapogató és nem 
egyszer célt tévesztő rendeletek 
között megtalálni és fenntartani 
a/ egyensúlyt, enyhíteni a nyomort 
a szenvedést, letörülni, ha lehet a 
könyeket. 

A jövendő idők történetírójának 
lesz a föladata, hogv megitélje dr. 
Mátéffy Ferenc működését ezekben 
a nehéz napokban. Ő hidegen Ítél-

het, a mi Ítéletünk még az tse-
inenyek befolyása alatt áll, a mi 
szemeinket még a ma korlátozza 
ítéleteink a pillanat benyomása 
alatt keletkeznek és érzéseink súgják 
azokat. 

Ami érzéseink, amelyek szinte 
os/.Satlanul közösek az egész vá-
rosban s ¡»melyek egyértelemme! 
állítanak polgármesterünk mellé 
azt súgják nekünk, hogy a nagy 
idők, nagy nehézségeiben gondos-
sággal és érző s/ivvel kormányo-
zott a mi polgármesterünk és Í. 
város vezető politikájának éppen 
az a rés/e, amelv miatt a mult 
év őszén annyi heves támadás érte 
bizonyos helyről és amellyel en-
nek a városnak nagyon megingatott 
háztartási egyensúlyát helyre állí-
totta, a következmények bizonyít-
ják, a kényszer helyzet szülte ne-
hézségek között a leghelyesebb volt 

Tizenöt esztendő hosszú idő 
egy ember életében minden kö-
rülmények között s még hosz-
szabb, — ha azt közszereplésben 
közpályán, egy nagy város élén 
tölti el. Az egyeniség ereje és 
rokonszenvesége c hosszú idő alatt 
minden körülmények között nagv 
próbának van kitéve: dr. MatéfYy 
Ferenc.ezt,próba! kiállota, nem 
veszi telt neír egyénisége erejéből 
sem népszerűségéből s most, ami-
dőn a kii áh i kegy a kitüntetés 
alakjában a> elismerést nyújtja fe-
lé, a kitüntetés hire mindannyiónk 
lelkében élénk örömet kelt, mert 
benne az érdemek elösmerését. ne-
héz időkben ezért a városért tel-
jesített nagszolgálatok külső 
megkülönböztetését, kiemelését lát-
juk. 

Hogyan bánjunk, a takar-
mánnyal Ínséges időben. 

Idősebb gazdák mondják, hogy 
1863-ban volt ilyen nagy szárazság 
és takarmányinség, bár akkor nem 
volt ez olyan n.igv csapás, mint 
ma, mert a külterjes gazdálkodás 
és a túlnyomóan hazai fajta igény-
telen állatfajták tartása folvtán 
aránytalanul csekélyebb volt a ta-
karmányszükséglet, mint ma. 

Gazdáink közül még ignn so-
kan oly szerencsés körülmények 
közölt voltak, hogv legfeljebb es ik 
híréből ismerik a takarmányinséget, 
azért nem árt e téren a tapaszt alt 
gazdák tanácsait meghallgatni. 

Senki sem hinné, —• hogv 
mennyire befolyásolja a tak;ir-
mánylermés mennyiségét a kaszá-
lás és a gyűjtés, vagyis ha a ta-

karmányt lehetőén a föld szine 
fölött vágjuk K - hogv minél 
hosszabbra legven lekaszálva és 
minél rövidebb tarlója maradjon. 
A gondosan és lelkiismeretesen 
végzett gereblvéléssel, gyűjtéssel, 
behord issal és összerakással szin-
tén sok takarmányt lehet megmen-
teni. Ismertünk egy gazdát, aki 
takarmányát, mely a szárazság 
miatt oly rövid maradi, hogy le-
kaszáiható nem volt, gyermekekkel 
nyüvette ki gyökerestől, mint a 
kendert szoktak, természetesen a 
gyökerekről a földelt jól lerázták. 
Ez sokba került, de a gazda áldotta 
eszméjét, — mert nem csekély 
mennyiségű és olyan kitűnő minő-
ségű gyökeres takarmányt nyert, 
melyet minden áltatja gyökerestől, 
a legnagyobb mohósággal fogyasz-
tott el, mig ha lelegeltetette volna, 
pár nap alatt az állatok elfogyasz-
tották volna, azt többet legázolva, 
letaposva, mint lelegelve. 

Sok lugg a takarmányeltartási 
módoktól is. Legkevesebb megy 
veszendőbe a fedett helyre elrak-
tározott, vagy elvermelt, zsombo-
lyázott takarmányokból. Ez utób-
biaknak az az előnye is meg van, 
hogy könnyebben emészthető, 
ízletesebb, tűzmentes takarmányt 
szolgáltatnak. Ezért kell a jelen 
gazdasági évben oly nagy gondot 
fordítani a takarmány eltartására, 
különösen az el vermelésre és zsom-
bolyázásra. Kukoricaszárat meg-
szecskázva, sós vizzel meglocsolva 
kell elvermelni, répalevelet esetleg 
a répafejekkel együtt zsombolyázni, 
kertészeteknél a takarmányozásra 
alkalmas zöldséghulladékokat, le-
velekel, esetleg lomb takarmányt 
szintén el kell vermelni, vagy be 
kell zsombolyázni a folyó évben, 
de ennek a saját gazdaságában való 
felhasználásánál, könnyebben szállít-
ható és nem oly romlékony, más-
nemű takarmány válik ly módon 
feleslegessé, az országos inség eny-
hítésére. 

Legtöbb takarmányt meg lehel 
mégis takarítani a helyes beosz-
tással és a célszerű etetéssel. A 
helyes beosztás azt követeli, hogy 
az egyes állalnemeknél ugy válo-
gassuk össze a takannánvnemüekft, 
hogy azok lehetöen kárba ne vesz-
szenek. Vannak például lakarmánv-
ne.nek, melyeket jól értékesít a ló, 
még jobban a birka, de nem jól a 
szarvasmarha. Erre a körülményre, 
melyet minden gazda jól ismer, a 
mostani válságos időkben különö-
sen nagy gondot kell fordítani, a 
másokon való segités szempontja-
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ból. Lehet valakinek például olyan i 
silány takarmánya, melyet, saját j 
állatjaival értékesíteni nem tud, 
niig szamár vagv kecske nagyon 
jól megenné azt, h<u'svsem tehát 
atmozásra legyen ft t i »sznólva, in-
kább el kell azt adni olyanoknak, 
akik azt takarni nyul értékesíteni 
tudják. 

Akik nem ismerik a takarmány 
Ínséget, nem is tudnak a takarmány-
nyal takarékosan bánni. Majdnem 
általánosan s z o k á s b a n v a n 
például az, hogy kényelem szem-
pontjából egyszerre oly mennyi-
ségű takarmányt vetnek az állatok 
elé, hogy azok csak turkálják, vá-
logatnak abban, miáltal igen sok 
takarmány, részint kitúrva, részint 
otthagyva, az alomba kerül. Külö-
nösen igy megy ez a teleltetés 
kezdetével, amidőn ínég van elég 
takarmány. Sok kisgazda és legtöbb 
urasági cseléd magával is csak igy 
cselekszik, mikor bóviben van va-
laminek, akkor pazarul bánik vele, 
ha fogytán, van, akkor meg meg-
koplalja a pazarlást, holott helyes 
beosztással és kellő mértékletesség-
gel mindig jóllakhatnék az állat. 
Ha etetéskor az állat elé egyszerre 
csak kevés takarmányt teszünk, az 
azt válogatás és turkálás nélkül 
mind meg fogja enni, utána, me-
gint keveset adunk, ezt is tisztára 
meg fogja enni, amit harmadszorra 
adunk, azt is megfogja enni mind, 
ha csak kelleténél nem több az 
amely esetben ott hagyja a feles-
leget, de ki nem túrja. A megma-
radt takarmányt etetés után azon-
nal össze kell szedni és a legköze-
lebbi takarmányozásnál ezt kell 
lege óször eléjük vetni — Ezzel a 
háromszori adagolással minden szá-
mos állatnál darabonként és na-
ponként legkevesebb két kiló ta-
karmányt lehet megtakarítani, mely 
kétszáz napi teleltetést számítva, 
egy d;»rab szarvasmarhánál négy 
métermázsa takarmányt jelent, 
átlág 200 korona értékben. Ennyit 
csak megér a háromszori adagolás 
nagyobb munkája. Könnyű kiszá-
mítani, hogy aránylag mily nagy 
ériéket képvisel ez a megtakarítás 
a nagy uralmakban, melynek óriási 
közgazdasági jelentőségét bizonyít-
gatni. különösen a takarmányinsé-
ges időkben, tel[esen felesleges. 

W. M. 
nyűg, gazdatiszt. 

l̂ad̂ íTszSmâ  
Molnár Ferencnek belsó Ecser 
86. sz. tanyáján egv kazal szalma 
v»n eladó, értekezni lehet a hely-
színen a tulajdonossal. 

H Í R E I N K . 
Elszaladt 

a vénasszonyok nyara, a vadgesz-
tenyék az érett gyümölcsök nehéz 
koppanásával potyognak a sárguló 
iüre, eső kopogtatja meg hébe-hóba 
az ablakot: kipp-kopp, kipp-kopp 
szél kerekedett, beborult, hideg fut 
át rajtunk, itt van az ósz . . . 

Valami elfeledt iskolás vers 
öreg sorai támadnak föl a lelkünk-
ben : 

Itt van az ősz, örülhetünk, 
Hozott sok szép mindent ne-

künk. 
Az ám, hozott, de ha ínég 

nem hozott volna, majd hoz: kösz-
vényben, náthában, kellemetlen-
ségben bőséget és élelmiszei ek-
ben hiányt, meg azután a régi 
iskolás versnek ilyen travesztációját. 

Iíl van az ősz? örülhetünk, 
Hozott ulabb jegyet nekünk. 
A negyedik ősz, amikor készü-

lődünk a negyedik háborús télre 
azzal a biztos tudattal, hogy üsse 
meg a part, ez sem lesz gyönyö-
rűségesebb, mint elődei voltak. A 
kamránknak ilyenkor tömöttnek 
kellene lenni mindenjóval. Nézzük 
meg, tömött-e? 

A fölkerekedő csipós szél érez-
teti velünk a gunyahiányt Most 
már odáig jutottunk, hogy csaku-
gyan két ócska zsákból kell egy 
uj gályát varrnunk, ha vasárna-
ponkint fitogtatni akarjuk magun-
kat a nagv nyilvánosság előtt. 

Az időknek járása azonban 
nem törődik ezzel, hanem teljesili 
a maga kötelességét, hogy a nyár 
után ósz, az ősz után tél követke-
zék. hogy nyáron nagyon meleg 
legyen. Elegendő baj az. hogy ha 
a tisztelt természet az Időknek vál-
tozást imigyen rendezte, arra nem 
gondolt, hogy az emberok közélel-
mezését is a kezébe vegye és gon-
doskodjék pompás nyári táplálék-
ról és finom téli kosztról. A ma-
darakról gondoskodott. A fecskék 
és egyébb költözők megköszönik 
a hazai közzellálás', fölkerekednek 
és elmennek oda, ahol jegyrend-
szer nélkül fogdoshatják a legyeket 
és egyébb apró bogarakat. Az em 
berek azonban ilt maradnak és 
róluk mindössze a Közélmezési 
hivatal gondoskodik Ezt a költöző 
madarak nem bírnák ki, az embe-
reknek azonban ki kell birniok. 

— Személyi hir. Dr. Kelemen 
Béla főispán a közigazgatási bizott-
ság tegnapi ülése alkalmából Szen-
tesre érkezeit. 

Kitüntetés. A hivitnlos lap 
pénteki száma közli, hogy Ö felsé-
ge dr. Nagy Sándor alispánt, dr. 
Máté/fy Ferenc polgármestert és 
Burián Lajos ügvvédrt a polgári 
hadi érdemrend 11 ik osztályával 
tüntette ki. 

— Mi az a vásár lás i igazol-
vány. Ugy látszik, egyesek nincse-
nek tisztában a vásárlási igazol-
vány fogalmával A vásárlási iga-
zolványokat azért adják ki a bur-
gonyára, hogy azzal nagyobb meny-
nyisegben, egész az uj termésig 
elláthassák maguka' az egyes ház-
tartások, kikneit kilátásuk van bur-
gonyavételre. Vásárolni ezen iga-
zolvánnyal az egész országban le-
het, csak az illető községben, ahon-
nan elszállítják, szállítási engedélyt 
kell kérni. 

- Október 30-ig szabad ku-
koricát vásárolni. A földmivelés-
ügyi miniszter értesítette a váro-

Í sok hatóságát, hogy a kukorica-
rekvirálást fölfüggesztette és majd 
csak a gabonarekvirálással együtt 
kell azt foganatosítani. Minthogy 
•z eredeti rendelkezés ugy szól 
hogy a rekvirálás megkezdése után 
már nem szabad tengerit vásárolni 
a rekvirálás elhalasztásával október 
30-ig ismét szabad lett a vásárlás 
természetesen csak vásárlási igá-
zó Irányai. 

Kiadja 
Vajda B. (Jtóda Könyvnyomdája. 
15070—h)17 szám. 

hirdetmény. 
A 3658—1917 számú ministeri 

rendelet alapján közhírré teszem, 
hogy háztartási szükségletre leg-
fölebb két darab sertést előzetes 
hatósági engedély kikérése nélkül 
mindenki szabadon hizlalhat. Aki 
saját házi és gazdasági szükségle-
tére ennél több sertést hizlal, kö-
teles annak engedélyezését íráso-
san a polgármesteri hivatalnál ké-
relmezni. 

Azon tulajdonosoknál, akiknél 
házi és gazdüéági szükséglelet meg-
haladó sertés van már hizlalásra 
beállitv azokat közélelmezés cél-
jára lefoglaltnak tekinteni és felhí-
vom az érdekelteket, hogy a hizla-
lás engedélyezését kérelmezzék. A 
kérelemhez szükséges kérvény ür-
lapokat az érdeklődők hivatalom-
nál kaphatják meg. Közszükségleti 
célokra 50 kilogrammnál kisebb 
sulvu serlés hizlalásra nem fog-
ható be. 

Termelők, akiknek elegendő 
gabonakészletük van, az engedélyt 
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50 darabra a vármegye alispánja, 
50 darabon felüli mennyiségre pe-
dig a földmivelésügyi miniszter adja 
meg. Nem termelőknél 25 darabig 
az alispán, azonfelüli mennyiségre 
pedig a földnivelé ügyi minis/tor-
tól kell az engedélyt kikérni. 

Aki hatósági engedély nélkül 
két darab sertésnél többit hizial, 
azoktól a nem engedélyezett ser-
tés elkoboztatik s ezenfelül szigo-
rúan büntettetik Bővebb fel világo-
sítást a Közélelmezési ügyosztály 
ad. 

Szentes, 1017 évi október hó 10. 
Polgármester megbízásából: 

dr. Kiss Béla 
a városi közélelmezési ügyosztály 

vezetője 

SZEN i t£SI LA.' 80 szám 

15226-1917 szára. 
B i i é n j ' • 

Felhívom az 1917 október hó 31 
é» november hó 3Ü-ig a kalonai szol-
galat alól felmentetteket. hotfv telmen-
lrsük megho^zabbUa^, iileíoieg u i« 1-
mentési kérelmük elintézéséig szükséges 
bevarási engedély kiadass, végett . \á -
rnsi katonHÍigvve/etfinéJ f. évi október 
hó 14 és 15 napján mulhataflanul je-
lentkezzenek 

Aki a fe mentés meghosszabbítását 
nem kéri ezen a nap »kon, vagy a beva-
rási engedélyi nem veszi ki, annak fel-
mentése lejártával be kell vonulnia. Ép 
ugy be vonulni tartozik az is, akinek 
a rendelet értelmében a beválási enge-
dély nem adható ki. A beválási enge-
dély kiadhatásat a jelentkezés alkalmá-
val a katonaöfiyvezető fogja megmondani. 

Szentes, 11117 október hó 12. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

13840-1917 szám. 

Hirdeiaiéíiy. 
A szegény jogon gyógykezelést 

kereső lakosság és rokkanta vált 
katonák ligvelmet felhívom arra, 
hogv orvosi keze!éhük céljából a 
városi kerületi OI VUSUK lakásukon 
hivatalos rendelő órát tartanak 
minden nap délelőtt lé! 8 tói fél 
9 óráig. Ezen időben minden keze-
lést igénylő fentjáró beteg — az 
illetékes kerületi orvos lakasan — 
szegénységi bizonyítványával —je-
lentkezzék. 

Ili-leien megbetegedés vagv 
sürgős segítséget igénylő esetben a 
kerületi orvosok állandóan rendel-
kezésre állnak. 

Szentes. 1917. évi szept. hó 18. 
Dr. Mátéffy polgármester. 

II 

0 a j cl o Utóda 
licnppmÉjü 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 
vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-
díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

„ s z e n t e s i t a r 
ÉuMMala 

Mh-tép 9. sáti (REÍ. 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

II II 
Nyomatott VAJDA B. U T Ó D A villanyerűre berendezett nyomdai műintézetébe», Szentes 1917. 




