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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Hogy a költségvetési vitába 

minden bele illik, hogy ott min-

dent lehet tárgyalni azt régen tu-

dom. Tudom, mert hát igy tanul-

tam. Tapasztalni tapasztallan', hogy 

a költségvetési viták során sok 

mindenről szoktak beszélni. Néha 
o á ^ o o l v o t n m i t I p f i n M t 

lett volna elhallgatni. No de hát 
ami szabad, az szabad, ami beleil-
lik valamibe, az beleillik. 

Mindezeket csak azért mondom 
el, mert hát a mostani költségve-
tési vita során azt kellett tapasz-
talnom, hogy a költségvetési vitába 
a rágalmazás is bele illik. Vagy, ha 
nem illik is bele illeszthető. 

Mert most bele illesztették. 

Hogy a közügynek használtak-e 

vele, azt nem hiszem. De hát a 

közügyek kezelésénél nem mindig 

ugy áll a dolog, hogy épen a köz-

érdeket képviselők azok akik be-

szélnek. 
* 

A mostani városi költségvetés i 

hosszú vitát hivott ki. A vita lé- \ 

nyege tulajdonképpen az lett volna, 

hogy takarékoskodjunk. 

Ez elv. Ez tiszteletre méltó. 

[)e vájjon lehet-e ma takaré-

koskodni ? — Én azt hiszem, hogy 

nem lehet. Olyan lehetetlenek a 

közállapotok és annyira körül va-

gyunk véve a háborús árakkal, hogy 

mire valaminek a valószínű árát 

leírtuk, akkorra már annak a va-

lóságos ára megháromszorozódott. 

Most legteltebb anyagban le-

hetne takarékoskodni. Pén/ben nem. 

Most, a valódi szükség a minimum 

alá szoritható ugyan, de hogy ez a 

leszorítása kivitelben érvényesít-

hető-e, azéit már sem én, sem más 

nem vállalhat szavatosságot. 

A takarékoskodás nagyon sok 

bajt okozott már ennek a városnak 

— s most bizony éppen felborított 

volna mindent. 
* 

Egyszer niár azt irtain ezen a 
a helyen, hogy feladata magaslatán 
állott a város képviselőtestülete. 
Komoly voll. Méltó egy városhoz. 

A költségvetési vita során is 
ezt kellett tapasztalnom, mert a 
komolytalanságot, ami megnyilvá-
nult, maga a képviselőtestület lökte 
vissza. 

Nem akarok ebből himet varrni 
a képviselőtestületnek. Mert hiszen 
a város érdekei követelik meg, hogy 
minden ügyet a lehető legteljesebb 
megfontolással és komolysággal in-
tézzen el a város képviselőtestülete 

Egy éve lidércnyomás ült raj-
tunk. Az alul fölszabadultunk s 
hogy komolyan dolgozhatunk első 
sorban ennek köszönhetjük. 

A „padló" és a „sár" — ezek | 
is elemei voltak a költségvetési vi- ¡ 
tának. Aki rólunk beszélt a vár- 1 

megye főispánja volt. 
Szavai nyomán dermesztő csend 

következett az a kérdés támadt jó i 
nehányónk lelkében, hát szükség j 
volt erre? Nem a „padló" és a 
„sáru-ról való megjegyzésre, hanem 
arra, hogy ezt a kijelentést kierő-
szakolják. 

Régen volt. Tudjuk 

miképpen volt. De mikor a hamu 
alatt parázs van, akkor nem volna 
szabad piszkálni a hamut. Hogy 
hamvadjon ki . . . 

Persze . . . persze . . . ami ré-
gen volt, azt gyakorta elfeledik. 

így történik meg azután, hogy 
felujulnak régi dolgok, amikről tud-
tunk és tudunk, de amikén már 
napirendre tértünk. 

Vajon szükséges ez a közügyek 
érdekéből? 

. . . . Én azt hiszem nem. 

BARÁZDA. 

Béliét akarunk, 
békét akarunk valamennyien s eb 

ben az országban, ebben a monar-

chiában nem tudunk S7ám )ttevő 

tényezői, pozícióval bíró tirliut, va-

lakit, akinek hatalma, szava, be-
folyása van, hogy ellensége volna 
a megegyezéses, hódítás nélküli 
békének. Örvendetes, hogy idáig 
fejlődött a közhangulat nálunk, 
örvendetes, hogy minden rendű és 
rangú vezető egyéniség ezetv az 
álásponton van; ebből a közhan-
gulatból, ebből a álláspontból fog 
kisarjadni hz a tarlós, az a meg-
bízható beke, mely ieheieiienuc 
teszi a vérontás megújítását, né-
peknek vágóhidra tereléséi, az öl-
döklést, a rablást, a pusztítást. 

Ilyen békél akarunk. Nekünk 
nem kell hóditolt terület, megva-
gyunk mi elég jól a magunk évez-
redes földjén és Ausztriának seni 
kell a szaporítása azon nemzetisé-
geknek, amelyek Ausztria állami 
életének oly divergáló és széthúzó 
erőkkel jelentkeznek. Az ne té-
vesszen meg senkit, hogy Német-
országban még folyik a kardcsör-
tetés és az a csoport, amely Né-
metországnak, a német népnek, 
bombasztikus jelszavaival, helytelen 
politikájával oly sok kellemetlen-
séget szerzett, az alldeutschok, a 
német túlzók most is szerepelnek, 
most is ágálnák; különösebb fon-
tosságot ennek tulajdonítani nem 
szabad, inert a béke gondolata 
erősebh, semhogy mohó földéhség 
és hódítási vágy által sarkalt ilye-
tén törekvésekkel szemben győ-
zelmet aratni ne tudna. 

Igaz azt, hogy mennyire nincs 
talaja nálunk annak a vágynak, 
hogy fegyvereink erejével más nem-
zeteket rabigába hajtsunk, földjüket 
elvegyük, nyelvünket rájuk oktro-
áljuk, azt, hogy ilyesmire nálunk 
senki sem gondol, minél nagyobb 
nyomatékkal keli hangsúlyoznunk, 
nehogy hallgatásunkból és tűré-
sünkből a kardcsörtető alldeutsáh 
prepotencia bátorságot meríthessen 
arra, hogy bennünket akár egy 
pillanatig is törekvései hivénéű te-
kinthessen. Mi az oroszoktól sem-
mit sem akarunk -nást, mint békét, 
sem területi hódítás nekünk nem 
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kell. Ezt Czernin mondta s ebből 
a kijelentésből megérthetik azok, 
akik még bizlak abban, hogy a 
monarchiát oda lehet szorítani va-
lamilyen haszonlesői)!) álláspont-
hoz, láthatják, hogy reménykedé-
sük hiábavaló. 

H Í R E I N K . 

— Névnapmegváltások. Csúcs 
Károly földbirtokos 50 kor.-t ado-
mányozott névnapmegváltásul a 
szegény hadiárvák segítésére. 
Zolnay Károly nyugalmazott főgim-
náziumi igazgató névnapmegváltás 
címén 20 koronát adományozott a 
főgimnáziumi Segitő-Egyesületnek. 

A 42—50 éves iparosok és 
kereskedők elbocsátása a kato-
naságtól. Az aradi Kereskedelmi 
és Iparkamara ¿felterjesztés! iníé-
zett a kereskedelmi miniszterhez és 
hivatkozva az Oroszországgal előre-
láthatólag megkötendő különbekére 
a 42—50 éves iparosoknak és ke-
reskedőknek a katonaságtól való 
elszabadságolását kéri. a felterjesz-
tés kiefjti, hogy a különbéke ese-
tén Oroszországból visszakaphat-
juk hadifoglyainkat, akik megfele-
lően pótolni tudják azokat a 42—50 
éves szakképzett népfölkelőket 
akik már csaknem két esztendővel 
ezelőtt illhagyták családjukat, ke-
reskedéseiket és ipari műhelyüket. 
A felterjesztéshez valószínűleg az 
ország összes kamarái csatlakoznak. 

— A mezőgazdasági szabad-
ságolások kiterjesztése. A hon-
védelmi miniszter rendeletet adott 
ki, amelynek értelmében a járási 
fószolgabirák, a hadrakelt sereghez 
tartozó mezőgazdák rövidebb sza-
badságolása iránt a tél folyamán is 
tehetnek előterjesztést, de termé-
szetesen csak abban az esetben, ha 
tényleg méltányos, kivételes körül-
mények teszik megokolná, hogy az 
illető gazda a tél folyamán része-
süljön szabadságban. A szabadság 
időtartamára nézve javaslat nem 
tehető, mert ezt a paraucmokság 
szabja meg, amelynél a szabadsá-
golandó szolgál. Általában husz, ki-
vételes esetben harminc napi sza-
badság engedélyezhető. 

— A rabok munkája milliós 
állami jövedelem. Az ígazs gügv-

miniszlérium a háború kitörésekor 
a rabok munkáját elsősorban a ln-
borus ipar szolgálatiba á'litotta. A 
váci fegyintézet helenkint egy wag-

gon teljesen újjáalakított hadfel-
szerelési tárgyat szállítottak vissza 
a hadseregnek. Az összes fegyhá-
zak és fogházak eddig hatmillió 
hadfelszerelési cikket szállítottak a 
hadseregnek. Ezenkívül több ezer 
rab dolgozik a földek megmunkálá-
sán szétosztva a különböző gazda-
ságok közölt. Körül belől 00,000 
holdnyi területet müveitek meg a 
rabok az elmúlt esztendőben az 
1000 holdnyi kertészeten kívül. A 
rabok munkája az államkincstárnak 
a mull évben egv millió koronát 
jövedelmezett. 

A helypénz tarifa február 
1-től kezdve megdrágul. Eddig szen-
tesen volt a legalacsonyabb a hely-
pénz dijlétel s a haboru folyamán 
mindenütt emelték már. Most ná-
lunk is bekövgtkezett az emelés. 
Lehel, hogy sokan magasnak talái-
ják az uj díjtételeket, de megje-
gyezhetjük. hogy ez a tarifa még 
békében is neivt al Ihat ott volna 
és a ma viszonyai I özepett pedig 
a pénz értékét tekintve a díjtéte-
lek még legalacsonyabbak, mint 
voltak. 

— A hadisegély felemelése 
iránti intézkedéseket most teszi a 
városi hatáság. Az uj összeírás most 
van foganatban. A polgármester 
külön hirdetményben hivja lói az 
érdekelteket a jelentkezésre. Ezt 
a hirdetményt mi is közözöljük és 
figyelmébe ajánljuk azoknak, illet-
ve arra igényt tartanak. A vélemé-
nyező bizottság tegnap tartotta ala-
kuló ülését és munkálatait holnap 
(hétfőn) kezdi meg. 

— Kártérítés a bevonuláskor 
elveszett ruhákért. A bevonulás-
kor elveszett polgári ruhák értékét 
negyven koronáig az illetékes ka-
tonai parancsnokség íérili meg. 
Bebizonyitoltan magasabb értékű 
polgári ruhák helyetti nem pénzt 
hanem ruhát adnak pótlásul. Pol-
gári ruhák helyeit megfelelően át-
alakítóit egyenruha darabok is ad-
hatók. Az elveszeti bőröndért, lá-
dáért csak akkor adnak kártérítést 
ha a tulajdonos megbízható tanuk-
kal igazolja a bőrönd eltűnései. Ér-
téktárgyakért (óra, gvűrü stb.) nem 
jár kár térilés. 

— A mezőgazdasági munka 
biztosítása. Mezőssv Béla löldmi-
ve lés ügyi miniseter a mezőgazda-
sági munka biztosítását illetőleg 
rendeletet inté elt a törvényható-
ságok első liszt vi élőihez. Megál-
lapítja a miuiszt t , hogy a háború 
hosszú tartama . 'a!t a mezőgazda-
sági munkák el'álá a körül állan-
dó au lokozódó nehézségek követ-

keztében a jövő gazdasági évben 

még az eddiginél is csekélyebb 

munkaerő log rendelkezésre állani 

amiért is égető szükség van arra, 

hogy még otthon levő munkaerő 

teljes és tervszerű kihasználására 

minden előkészület megtétessék. A 

magyar ga. di közönség, amely ed-

dig is a hazafias kötelességtudás 

rag \ ogó példájaként teljesitette kö-

telességét, a miniszter meggyőző-

dése szerint kétségtelenül ezentúl 

is erejének teljes niegteszitésével 

azon lesz, hogy a jövő évi termés 

biztosítására szükseges és el nem 

végzett munkák ellátassanak és biz-

ton számit arra, hogy a törvényha-

tóságok a nehézségek elhárítása 

érdekében fokozott buzgalommal 

és a súlyos viszonyoknak megte-

lelő ernyedetlen kitartással fogják 

a gazda közönséget támogatni s arról 

is megvan győződve, hogy a bir-

tokosok, kisebb gazdák és gazda-

sagí munkások, ugy mint eddigis 

a legtöbb helyen a termés és biz-

tosítása, s a magasztos cél érdeké-

ben egymást kölcsönösen megfog-

ják segíteni, fia azonban ez bárhol 

és bármi okból nem állna be, ha 

valahol az együttműködés hiánya 

folytán a munka fenuakadna, ha 

kicsinyes önző szempontok e nagy 

munka végrehajtását gátolnák, ott 

a hatóságnak a törvényekben nyert 

felhatalmazással elve lelj es szigorral 

kell eljárni. Közli a miniszter a 

részletes intézkedések során, hogy 

a tárcájához tartozó összes hivata-

lokat és intézeteket utasította, hogy 

a felelősségteljes munkában buzga-

lommal legyenek a kö ¿igazgatóság 

segítségére. 

— Téli vásárunk. Ma van a 

szentesi éii vásár. Jelentőségben 

ez a legkisebb vásárunk, de amelv 

egyúttal mégis nagyon fontos köz-

gazdasági érdekeket érint és elégít 

ki. A járlalkiállításokat tekintve a 

jószág forgalom az eddigi téli vá-

sárunk forgalmát eghaladja. 

— A színházi ¿ let Inoe Sán-

dor lapjának e heti száma képben 

és írásban részletesen beszámol a 

Vígszínház nagysikerű újdonságáról 

az Oszi viharról és a Városi szín-

ház operett szenzációjáról a Kőris-

talányról, cikket ir a Királyszinház 

készülő Lehár- premierjéről a Pa-

csirtáról. Heti vers, Intim Pista és 

a többi megszokott rovatok teszik 

teljessé a nagyon változatos és ní-

vós szántol, melyben ezenkívül he-

lenkint rgy-egv érdekes kis- színda-

rabot is Közöl, kottamellékletlel. 

\:\ előfizetők ingyen kapnak két 

ünnepi a bumot. Egyes szám ára 
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60 fillér. Előfizetési ára negyedévre 
6.50 korona. Kiadóhivatal: Budapest 
VIII. Erzsébet kőrút 29. 

— Figyelmeztetés a szentesi 
hadifogoly tar ló munkaadókhoz. 
Csongrádvármegye gazdasági mun-
kabizottsága felhívja mindazon ha-
difogolytartó munkaadókat akik a 
folyamatban lévő hadifogoly össze 
írás alkalmából a folyó évi január 
hó folyamán meg ez ideig hadi- , 
foglyaikat elő nem állították, hogy j 
ugy a hadifoglyokat, mint a szerb j 
internáltakat bárhonnan és bármi -
módon kerültek is a/.ok hozzájuk 
folyó évi február hó 2 és 3 án dél-

előtt fél S órakor Szentesen a vá- j 

roshaz udvarán lévő hadifogoly 
orvosi vizsgálati helyiségéhez annál | 
is inkább állítsák elő, mert mind-
azon munkaadóktól, akik ezen meg-
hagyásnak pontosan eleget nem 
innnén*k; nemcsak a hadifoglyok 
fognak elvételni, hanem a legszi-
gorúbb megtorló eljárás is fog el-
senök folyamatba tétetni. 

— Vasárnapi Újság január 
20-iki száma folytatja a breszt-lí-
tovszki béketárgyaiásokról szóló 
képek közlését: bemutatja Cernin 
külügyminitztert, Kühlmapn német 
államtitkári a török és bolgár kül-
dötteket stb. Néhány rilkaszép kép 
csapataink életét mutatja be olasz 
földön. Baranszki László művészi 
rajza Törcsvárat ábrá/.olja, melyet 
Brassó városa most ajándékozott 
a királynak. Egy csoportja a ké-
pebneka cambrai csatában tönkre-
tett angol tankokat mutatja be. 
Szépirodalmi olvasmányok: Szemere 
György pompás regénye. Lévai 
József verse, Újvári Pélcr novellá-
ja, Szöilóssi Zsigmond tárcája, Ar-
nold Ber.nett ragyogó humoru an-
gol regénye stb. Egyébb közlemé-
nyek : cikk és kép Szögyény-Marich 
Lászlóról, a régi magyar konzerva-
tív politikusok egyik főemberéről 
rendes heti rovatok — A vasár-
napi újság előfizetési ára negyed-
évre 10 korona. Megrendelhető a 
V a s á r n a p i Ú j s á g kiadóhi-
vatalában (Budapest, IV., Egyetem 
utca 4 szám.) Ugyanitt megren-
delhető a Képes Néplap, a legol-
csótb újsága magyar népszániára 
félévre 2 korona 40 fillér. 

— Ötszörös gyilkosság. Bor-

zalmas gyilkosság történt a szen-

tesi határban szerdáról csütörtökre 

átmenő éjszakán a derekegyházol-

dali határon, aminőhöz hasonló ta-

lán sohasem történt még itt. - Ve-

cseri Aulai gazdálkodót családjá-

val együtt eddig ismeretlen tette-

sek legyilkolták s azuán rájuk 

gyújtották a tanya épületet. A gvil 
kosságot a szomszédok vették észre 
akik kora hajnalban az égő tanyába 
siettek, hogy segítségére legyenek 
Vecseriéknek Megdermedve állapi 
tották meg a szörnyű bűntényt sa 
szomszédok közül Dunaháti Vas* 
Pál tette meg a jelentést a rendőr-
ségen. A rendőrség nagy appará-
tussal indítóita meg a nyomozást, 
amely azonban eddig semmi ered-
ményre nem vezetett. A szerencsét-
len áldozatok temetése tegnap dél 
után ment végbe. A gyászszertartás 
Böszörményi Jenő református lel-
kész végezte. Gyönyörű gyászbe-
szédet és szárnyaló imádságot mon-
dott az áldozatok koporsója fölött. 
Szavai nyomán minden szem kóny 
be lábbadl az óriási számú közön 
ség sorában, amely a végtisztesség-
tételén megjelent. 

— Főispánunk államtitkár 
lesz? A fővárosi lapok közlik a 
Wekerle-kormánv rekonstruk. ójá-
ról szóló hírek közölt, hogv a ke-
reskedelmi minisztérium államtit-
kárjául dr. Kehemen Bélát, várme-
gvénk főispánját emlegetik 

Szentes Város polgármesterétől. 

Ad. 250—1918 szám. 

Felhívás. 
A gabona rekvirálás eddigi ta-

pasztalatai azt mutatják, hogy a 
közönség a bevallásokat nem tel-
jesen a valóságnak megfelelően 
eszközli. Az ország és a hagsereg 
élelmezésének zavartalan biztosí-
tása érdekéből felhívom a közön-
séget, hogy a bevallásokat a való-
ságnak megfelelően, tényleges fel-
merés után pontosan tegve meg, 
mert a be nem jelentett készletek 
azok mennyiségére való tekintet 
nélkül elfognak kobozlalni és az 
illetők ellen kihágási eljárás is 
indíttatik. 

A súlyos büntetéstől óvja meg 
magát az, aki a bevallást pontosan 
eszközli és feleslegét lelkiismerete 
sen felajánlja, de egyben dicsérelre 
méltó hazafias cselekedet az, ha 
valaki önként ajánlja fel felesleges 
készletének nélkülözhető részét. 

Szentes város hazafiasnn érző 
lakosságát nyomatékosan felhívom 
tehát, hogy az idézésnek eleget lé^e 
rekviráló bizottság elöt a kitűzőit 
időben feltétlen jelenjen meg és 
felesleges kés/letét önként ajánlja 
fel, mert ezáltal sok kellemetlen-
ségtől kíméli meg magát. 

S/enles, 1918 január hó 20. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

858—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir honvédelmi minisz-

ter 480.000 számit fejdeleiével a 
hadisegélyek emel'ét elrendelte 

A hadisegél s i k felemelése egész-
szen uj összeírás szerkesztése ut-
ján fog megtörténni. Az összeírás 
teendőit a hadisegély kezeléssel 
megbízott személyzet a városi 
számvevőség hivatalos helyiségében 
foganatosítja. 

Felhívom az érdekelteket, hogy 
az összeírásba leendő felvétel iránt 
a következő sorrendben jelentkez-
zenek mindennap délulán 2 órától 
5 óráig terjedő időközben. 

Január 25-én (pénteken) azok, 
akiknek segélye eddig minden hó 
17-én (001 — 1300 számig.) 

Január hó 26-án (szombaton) 
azok, akiknek segélye eddig min-
den hó 18-án (1301—2100 számig,) 

Január 28-án (hétfőn) azok, 
akiknek segélye eddig minden hő 
19-en (2101—2800 számig.) 

Január 29-én (kedden azok, 
akiknek segélye eddig minden hó 
20-án (2801—3400 számig.) 

Január 30-án (szerdán) azok, 
akiknek eddig minden hó 21*én 
(3401 3900 számig.) 

Január 3l-én (csütörtökön) azok 
akiknek segélye eddig minden hó 
22-én (3901 — 4454 számig.) 

Február 1-én (pénteken azok, 

akiknek segélye eddig minden hó 

23-án, (akiknek száma 4454-nél 

nagyobbá fizettettek ki. 

Az összeíráshoz vigye mindeu-
kigmagával fizetési könyvének szá-
mát feltüntető céduláját, lakbér iga-
zolványát, törlesztési könyvecské-
jét, illetve ha ingatlan birtokát 
(házát, földjét) adóság terheli, erre 
vonatkozó igazoló iratát. 

Azok, akik az itt kitett napo-
kon nem jelentkeznek, vagy eddig 
meg nem részesültek, február hó 
3-tól kezdődően jelentkezzenek 
ugyancsak a számvevőség hivatalos 
helyiségében délután 2—5 óráig. 

Figyelmeztetem az érdekelteket 
hogy összeírásnál saját jól felfogot 
érdekükben a kitűzött időben pon-
tosan jelen kezzenek, mert a fel-
emelt segélyek abban a sorrendbe* 
lógnak megállapittatni s a milyen 
sorrendben a jelentkezés történik 
s a jelentkezés elmulasztása az 
utalványozást fogja késleltetni 

Szentes, 1918 január 24. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 
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Hirdetmény. Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a városi 

közgyűlés *—1918 számú határo-
zatával a hatósági mázsákon tör-
tént mázsálások diját felemelle s a 
felemelt dijak szedését az 1918 évi 
február hó 1-tól kezdve elrendelte. 

Erről a közönségei azzal érte-
sítjük, hogy a díjszabályzat a má-
zsaházakban ki van függesztve. 

Szentes, 1918 évi jan. hó 24. 

A városi tanács. 

A vágóhídon történt vágatá-
sokérl a városi közgyűlés határo-
zata értelmében 1918 évi február 
hó Mól kezdve a következő dijak 
fognak szedetni: 

1. egy darab nagy marha ulán 
3 (há.om) korona; 2. egy darab 
borjú után 1. 50 k. (egy korona 
50 fillér); 3. egy darab juh, kecske, 
bárány után 40 fill. (Negyven fill.); 
4. egy darab sertés után 2 kor. 
(ketlő koronaj. 

Ezek a dijak a fogyasztási adó 
lefizetési alkalmával a fogyasztási 
adókezelőségnél fi/et' ndők. 

Szentes, 1918 évi jan. hó 24. 

A városi tanács. 

Egy használt, 
de jó karban levő kocsi jutányo-

sán eladó, értekezni lehet Piti 

Mihálylyal Rákóczi F.-utea 70 sz. 

Egy vagy két szobás lakást keres 
gyermektelen házaspár. — Cim 

e lap Kiadóhivatalában. 

Ir 

Ir 

V a j d a i n t U t ó d a 
omdája z z 

II 

elvállat minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

— » 

„SZENTESI LBP" 

kiadóhivatala 
Kossuth-tér i szám. (Hsf. bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

»onsncft \ mn .«»jí«' a, 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai n.uintémeben, Szentes 1917. 




