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a p a p a n 
A priíTiitiv embernek nincsenek 

meghatározott napokra eső ünnepei, 
mivelhogy nincs is kalendáriuma, ami-
nek az alapján betarthatná azokat. Né-
hány ünnepét, ami van, bizonyos fák 
virágzásához, bizonyos növények ter-
mésre jutásához, vagy az elfogyott 
hold megújulásához köti. Munkaszü-
netes ünnepre nincsen szüksége, ha 
elunta a heverést s felgyűlt benne a 
munkaenergia, dologba fog. Ha az ener-
gia elfogyott, újból tétlenkedik. 

Ez az egyik szélsőség. Van má-
sik is. 

A kínainak mar ugyancsak van 
kalendáriuma, hiszen a könyvnyomta-
tást sok száz évvel hamarább ismerték, 
mint mi s vallása, amely a legeiterjed-
tebb a föld kerekségén, ezer évekkel 
előbb keletkezett, mint a keresztény s 
mégis, különösebb ünnepei nincsenek. 
Még csak vasárnapjai sincsenek, egyik 
nap épp ugy dolognap, mint a másik 
s az istenitiszteletet a pagodákban min-
denki akkor gyakorolja, amikor a dol-
gától ráér. 

Európában inasként áll a dolog. 
Vannak ünnepek, de azoknak a száma 
szinté országok szerint változik. 

Mór Oláhországban több az ün-
nep, mint nálunk, Oroszországban még 
tobb, mint Romániában. Oroszország-
ban annyi a különféle szláv szent, hogy 
átlag minden harmadik nap ünnep. 
Az orosz nemzet regenerátorai már ré-
gen sürgetik ennek a megváltoztatását, 
de a régi rend mellett van. Így nyilat-
kozott nemrég a legfőbb egyházi ható-
ságuk, a szánt synodus is. A nép val-
lásosságát féltik attól, ha csökkene az 
ünnepek száma. Pedig éppen az orosz 
népnél az ünnep a pálinkától való el-
bódulásból áll. 

A nem keleti kereszténység or- • 
szágaiban átlag hatvannégy-hatvanöt | 

ünnep szokott lenni egy évben a va-
sárnapokkal együtt. Eszerint minden 
ötödfél napra esne egy ünnep. De ezt 
tarkítják külömböző helyi vagy orszá-
gos ünnepek Nemzeti ünnepnapok s 
helyi, szokás jogon álló ünnepek. így 
a szegedi tanyákon a nép nem dolgo-
zik József napján, mert a föld védő-
szentjét tiszteli e szentben. 

Az ünnepek a legkeveredettebbek 
ott, ahol nyugati és keleti keresztény-
ség találkozik s ahol kétféle a kalen-
dáriuini időszámítás. Az egyik templom 
fényárban úszik és zugnak-bugnak a 
harangok mert megszületett Jézus, mig 
a szomszéd templom hallgatagon és 
sötéten áll, mert neki majd csak tizen-
három nap málva soütetik meg a Jé-
zus. Amikor aztán megint ebben a 
templomban van harangzugás és fény-
áradat, amaz áll sötéten és hallgatagon. 

Most Róma is beleszólt az ünne-
pek kérdésébe. Sokalja őket. Ma már 
ugyan nem áll egészen az a mondás, 
hogy Roma loeuta causa finita, ha 
Róma beszélt, az ügy ugy el van in-
tézve, de azért ilyen pápai inotu proprio 
mindenesetre másabb irás, mint az, 
amelylyel Prohászka püspök könyveit 
indexre teszik. 

A Vatikánnak a hétközpapi ün-
nepek ellen van ezúttal észrevétele s 
ezekel szeretné korlátozni ugy, hogy 
a hétközi ünnepek lehetőleg a legkö-
zelebbi vasárnapon tartassanak meg. 
Csak néhány jeles hétközi ünneppel 
tesz kivételt. 

ban is ideje volna. Nemcsak a fölös-
leges hétközi ünnepeknél, hanem a 
különböző naptárak összeegyeztetésé-
nél is Mert van ugyan olyan hóna-
punk, hogy csak négy vasárnapi ün-
nep van benne, de néha olyan tréfát 
is csinál a kalendárium, hogy egy hét-
nek a hét napjára négy ünnep esik. 
Ráadásul még egy olyan várcsban, 
ahol a lakosság fele az ó-naptár, fele 
meg az uj-naptár szerint igazodik, a 
lakosság felénél ez a négyünnepnapos 
hét a következő második héten meg-
ismétlődik. 

Azt mondja a Motu proprio, hogy 
megdrágult a megélhetés, ennélfogva 
több alkalmat kell adni a kenyérke-
resetre s csökkenteni kell a hétköz-
napi ünnepek számát. Ebben minden-
esetre van szociologia, de ez lényege-
sen aligha javit e megdrágult megél-
hetési viszonyokon. A drágaságot rész-
ben a sztrájkok, részben az apadó 
munkaidő mellett emelkedő munkabé-
rek okozták s ezen hat-hét munka-
napnak az évbe való betoldásával aligha 
lehet sokat javítani. 

- f*r*mBfrr*mm 

Földrengés 
Vadászerdő melleit 

Még le sem csillapodott a kecske-
méti földrengés által támadt rémölet s 
már is egy ujabb földrengés rémiti 
meg az embereket. Tegnap délut.n 2 
óra tizenhat perckor erős töldrengést 
éreztek Temesváron és a környékén. Érdekes, hogy amidőn a Vatikán 

ezt ieszí, a változott időkre és váltó- , A Temesvár melletti Szentandrás köz-
zott társadalmi viszonyokra, a fejlődött ségben leomlott a templom tornya. A 
kereskedelmi és üzleti összekötésekre j lakosság közt óriási félelem tört ki és 
hivatkozik. Ugy tetszik, mintha friss I remegve a félelemtől imádkoznak, 
és uj szellő kezdene fújdogálni a Va- hogy ne ismétlődjék meg a földrengés^ 
tikán felől. i Temesváron a földrengés semmi kárt 

Aminek egyébként ebben a dolog- | nem okozott. 

Szentesi 
Kölcsönt ad váltóra, házra, földre, árúkra és gazdasági teiménvekre. 
Hosszú lejáratú törlesztéses kölcsönt ad és közvetit 10 évtől 65 évig tartó 

lefizetésre a legelőnyösebb feltételek mellett. 
K ö z n o n t i t a k ü r é K D é n z t á r Takarék betéteket elfogad. Leterhelt házak, földek adósságait renderi. 

r r rrt7 A« élPthi7tn*Ítá*nk fplv^ele letralacso.ivrabb díjtétellel az Első Tűz , jég- és életbiztosítások felvétele legalacsonyabb díjtétellel az 
piac-tér, ref. templommal szemben. Magyar általJnos biztosító társaság részére. 

Mindenrumű ügyben 1 - i n g g e l és díjtalanul felvilágosítással és útbaigazítással szolgál. 
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Forrétág eső nélkül! 
Hossza kánikulát jó olaak a tudások. 

Néhány nap óta beköszöntöt t a 
kánikula, olyan gyilkos hőséggel, ami-
lyenre kevesen emlékeznek. Kinzó, 
foj tó meleg bénít ja az embereket, künn 
a szabad mezőn és bent, a paloták-
kal túlfűtött városokban. Előt tünk az 
amerikai rémhírek, a tömegpuszt í tó 
melegről és mindenki arra gondol, 
hogy ezek a forró hul lámok megér-
keztek Európába, u j áldozatokat szedni. 
A meteorológiai intézet vezetője dr. 
Anderkó Aurél egyetemi magántanár , 
a kiváló tudós a következő nagyér-
dek ü és — sa jnos — félelmetesen 
szenzációs fejtegetéseket adta e lő: 

— Időjárásunkat, mondta tudomá- i 
nyos szakszerűséggel általában szabá- I 
lyos és szabálytalan változások létesitik. I 
A szabályos változásokat a földnek a nap 
körül való keringése és a saját tengelye 
köröl való forgás okozza, a szabálytalan 
változások pedig a légnyomásban mutat-
kozó légáramlások ál-al állanak elő. A 
légnyomásban mutatkozó áramlásokat lég-
nyomási helyzetekből állapithatjuk meg és 
erre szolgálnak a reggel hét órakor vég-
zett észlelések Európa különböző pontjain, ' 
Ezeknek az adatoknak a nyomán megszer-
kesztjük az időjárási térképeket, amelyek 
alapján megállapíthatjuk azokat a terüle-
teket, ahol a légnyomás magasabb, illetve 
alacsonyabb, mint a környezete. A maga-
sabb nyomású területeken az idő szépnek 
mondható, nng az alacsony nyomású te-
rületen, tehát alul depressió van, ott rossz 
az időjárás. Mar most is a maocimumos 
területen, ahol tehát s/ép az idr»járás, ugy 
a nap sugárzása, mint a öld kisugárzása 
teljesen érvényre jut, ugy, hogy a nyári ' 
időszakban, amikor a fold felmelegedése [ 
és a levegőé is a legnagyobb, a hőség I 
könnyen érthető. 

A m »stani viszonvok között Euró-
pát gy<i*crjedésü' ma^cimum borítja, 
ugy, hogy minden eshetőség megvan arra, ' 
hogv a levegő hőmérséke magas legyen. I 
Mert a nap é̂  a fold kisugárzása előtt I 
semmiféle zavaró momentum nem .ül. A 
tapasztalat szerint a maocimumok lassan ; 
változtatják helyüket, a depressziók ellen- 1 

ben igen gyorsan. Ebből tehát következik, 1 

hogy a meleg napok még tartani fognak, ! 
még pedig valószínűleg huzamosabb ideig, 
ugy hogy a hőség csökkenésére egyelőre. | 
nincs kilátás' Magyarországoe jelenleg a ! 
hőmérsék sík területen öt fokkal magasai : # 

a normálisnál. Hegyes vidékeken két fok \ 
kai magasabb. 

Ez a jóslat tehát rezervált tudo-
mányos hangon megjósol ja a hosszú 
és talán még a mostaninál is forróbb 

I kánikulát. Végül , hogy van-e kilátás 
i a közeli időben esőre, erre nézve kije-
I lentette a tudós, hogy nincsen néhány 
' csöpp talán esik, de komoly , h n s s z a n -

tartó eső nem lesz. Ami bizony elég 
félelmetes és vigasztalan. 

Riporter fantázia. Az egyik 
szentesi újság nagy cikket közölt egy 
7 éves kis leányról, a ki tul a Kurcán 
idegen emberek meg akartak becstele-
niteni. A cikk kapcsán felhasználta az 
alkalmat, hogy egyúttal übsön egyet a 
rendőrségen is. Teimészetesen kiderült, 
hogy az egész mese c~aK egy ambició-
zus riporter fantáziájában született meg. 

— A födetlen csatorna Panasz ér-
kezett hozzánk, hogy a Munkácsi utcában 
levő csatornát fedő deszka le van véve a 
a htlyéről és Különösen e^te, amikor ebben 
a mellékutcában gyenge a világítás, a járó-
\Jők testi épségét veszélyezteti. Felhivjuk 
erre a panaszra a mérnök ur figyelmet s 
kérjük, hogy a csatornát a legsürgősebben 
icdesse be, de áddig is. mig az ilyen mel-
lékutcákban cementlapokkal borítják a csa-
to:nákat, go doskodjanak arról, hogy arra 
illetéktelen egyének a csatornát fedő palló-
kat fel ne emelhessék. 

— A szentesi betörés. Eiclienbaum 
Sámuel szentesi ékszerésznél május 8 án 
betörtek Csányi Zsoka István és Grünberger 
János. Tegnap ítélkezett volna fölöttük a 
szegcdi törvényszék, de miután a bizonyí-
tékokat ki kell egesziteni, a tárgyalást és 
itelethozatalt elhalasztották. 

— M e g h i u : ilt v á s á r . Sztojka j 
Mihály lókupec egy lovat vett Szilágyi I 
Józsefnétól a vásárban. Az árát, 560 
koronát ki is fizette. Amikor a lovat a 
kupec elakarta vezetni, valami hibát 
vélt felfedezni a lovon. Oda szólt az 
asszonynak, hogy adja vissza a pénzt, 
majd másikat ad helyette. Szilágyiné 
gyanutlanul átadta a pénzt, mire a ci-
gány ott hagyta a lovat és tovább 
akart állni. Szilágyiné lármát csapott, 
rendőrt jött, a vevő és eladó felmen-
tek a rendőrségre, ahol azonban ki-
derült, hogy a Innak semmi baja nin-
csen, s i^y a kupec a pénzt vissza-
adta és a lovat elvezette. 
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— Bicskázó cigány. Nagy volt a 
riadalom tegnap a vásáron, sőt a városban 
• ár rablógyilkosságról beszéltek ennek i z 

esel ck a kapcsán. A riadalmat PetroviCs 
Mfklós zegvári cigány okozta, aki a fele. 
sége biztatasára megtámad a sógorát, Pet-
rovics Józsffet és egy bicskával teljes ere-
jéből hátbaszurta, de előzőleg Malkócs Mi-
hályt karon szúrta. Petrovics József hátába 
a kés bele is törött é> áliapota igen súlyos. 
A két sebesültet a kórházba, a bicskázó 
cigányt és feleségét pedig a rendőrség fog. 
házába vitte. 

— Meglopott körhi tás. Szofka 
Peíer vásári körhintás luvát péntekről 
szombatra virradóra valami ló-ö tő el 
lop^a. A rendőrség keresi a lovat és a 
tolvajt. 

— Póruljért zsebmetszők. Simon 
Mihály zsebmetsző élete párjával, Téfe-
M.rávai á'jött Szentesre, hogy egy kis üz-
letet csináljon, de már az első üzletnél 
raj a vesztett. Ki akarta epielni egy asszony 
zsebéből az erszény4, de ez tetten érte és 
lámát csapott. A tolvaj elakart futni, a 
közönségből azonban egy ember lórakapMt 
utána vágtatott és e csípte. A közönség jól 
elpáholta a zseöinetsüöket és atadta az > da-
ér ezett rendőröknek. 

— Ember csoda a vásárban A vásár-
ban ma egy arab fakír jelenik meg és olyan 
produkciókat fog bemutatni, melyek méltán 
bámulatba ejtik az orvosi tudományt. Tüz 
nem fogja, sr.urás nem vérzi Musztafát, az 
arab fakirt, kinek mutatványai mindenfelé 
nagy feltűnést keltettek. Az érdekes mutat-
ványokra felhivjuk a közönség figyelmét. 
Muszt;*fá»/al van Ivicsa a 7 éves kis művész 
leány, inek produkciói szintén szépek. 

A-ztagra takarmái yra vagy Jlta 
lános tűzbiztosításokat a legolcsóbban és 
legelőnyösebben Hoffmanr. Jakab a n agyar 
francia biztosító intézet előnyösen ismert 
főügynöke intéz el — biztosítási irodája 
Hariss ház református templommal szem-
ben van. 

— Bu iá:-fürdő, mint azt levelezőnk 
irja az idCn rendkívül nagy látogatottság-
nak örvend, külünösen a külföldi, neveze-
tesen a román és bolgár fürdővendégek 
száma mutat örvendetes emelkedést A fürdő 
ragy vonzó erejét az újonnan furt három 
uj, ret dkivül nagy mennyiségű radioaktív 
szénsavas vizet szolgáltató forrás és az uj 
fürdők képezik, melyek a legnagyobb igé-
nyeket is kielégíteni képesek. A nagyszámú 
szivbelegeken kívül, kik hazánk ezen egyet-
len szivgyógyfürdőjét mind nagyobb szám-
ban látogatják, i g e n n a g y s z á m b a n 
van» ak vese és bólyagbetegek, is kiket 
a már világhírű Phőnix- és Szent Antal 
forrás radioaktív vize vonz Buziásfürdőre. 
A gyönyörű virágpompában álló nagy park 
ozondus levegője, a kitűnő ellátás, mind 
megannyi elsőrendű tényező, melyet kevés 
helyen talál meg a beteg. Hogy a fürdő-
iga^atóság változatos szórakozásról, a le-
hető legtiag)obb mérvben gondoskodik, 
bziir.e felesleges kiemelni 

Specialista sérvköiokoen! 
H ?kötő, gummi harisnyák, műlábak, 
mi^ezek. Támgépek legújabb rendszer 
szerint készitve. Valódi francia és angol 

g - u i z ^ n r a i I k i - d l ö r x l e g r e c é g r . 
Legmegbízhatóbb szerek, eredeti gyári árak. — • — 
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— Nagyon szép menyasszonyi és 
nászajándékok — fémjelzett 14 kar. ara y 
ékszerek. Fali, inga, ébresztő, és valódi sve-
ici portosan kiszabályozott ezüst arany é 
fém zsebórák. Zalódi és china ezüst evő 
készletek és ajándékok disz tárgyak óriás 
választékban. Látszerek tajték áruk beszél 
gépek és hanglemezek a lehető legolcsób 
árban beszerezhetők Pláger Miska müórá 
és ékszerész Kosséth-téri üzletében. Javitá 
sok külön műhelyembe jól és olcsón v^gez 
tetnek. Törött 3rany3t és ezüstöt a legma-
gasabb napi arbau beváltom vagy becse-
élrera. 

— A jó termés. A hi'árban imitt-
amott megtörtént cséplések eredménye ast 
nutatja, hogy 7 tnm-tól eg:sz 11 mm ig is 
"uű >dni kis holdja a mi áldott jó földünk-
nek, s ha 4-5 napon belül eső lesz még 
kukoriácból is lehet féltermésünk, akkor 
annvira amennyire bold?g lesz a magyar. 
De ránk is fcr már egy kis termés és a jó 
buza ár, inert van baj elég, az adóvégre-
hajtók már is készülnek, hogy lefölözzék 
az eredményt. Vásár után kocsirc ülnek és 
bekopogtatnak mindenüvé, a hol hátralék-
ban van a magyar, tehát fizessünk, most 
van miből s még a költségeket megkímél-
hetjük. A ha madik fertály évi adót aug. 
15-ig lehet Kamat nélkül befizetni. 

— A gőzgépkezelók és kazánfűtők 
legközelebbi képesítő vizzgái Szegeden 
szeptember hó 7-ik napján d. e. 9 órakor 

a szegedi felső ipariskolában fognak meg-
tartatni. A vizsgálati kérvények kellően fel-
szerelve a <n. kir. ker. iparfelügyelőség-
hez (Tisza Lajos-körut 61 ) beküldendők. 

Birtokosok érdeke, hogy a városi 
birtOFnyilvántartói hivatalban e hó végéig 
közszemltre kit tt uj kataszteri munkálato-
kat, u. m. uj kataszteri birtokiveket, telek-
könyveket mir.den bir'okos megtekintse és 
meggyőződjék róla. -¿y birtokai jól van-
nak-e azokba beveze.ve, fö'dje nincs e tul 
magasan osztályozva adó aló. Ezen határ 
idő alatt téves bejegyzések ellen mindenki fel-
szólalhat, a felszólalás hivatalból vetetik 
jegyzőkönyvbe és semmibe sem kerül. Azétt 
a magunk részéről is figyelmeztelek a flld 
és haz birtokosokat, hogy az uj fölvételeket 
tekintsék meg anyival inkáib is, n ivei azok 
nemcsak adó alapul hanem az uj telek-
könyvek a'apjául is fognak szolgálvi a jö-
vőben. Meg azt ajánljuk, hogy a megtekin-
tést ne hagyják az utolsó napokra, hanem 
azi mielőbb eszközöljék. Megemlitjük még 
hogy az uj birtokivek má olata ott meg-
szerezhető. , 
IWIIIMIIIIIIIHIIIIIIIIUIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIimiHIUIIIIHIMIHIII 

Föld eladás. 
Kamvási János marosludasi lakosnak a 
szentesi szőlők alatt lévő 21 hold ' 
földje igen kedvező feltételek mellett 
eladó. Értekezni lehet a vásár ideje , 
alatt a Szentesen tartózkodó tulajdo- j 
nossal, Lakos Bálint Kurcaparti-utca 17. 

sz. alatti házánál. 
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Fiatal szentesi betörők. 
(Saját iudósitónktól.1 Az ősszel Szen-

tesen napirenden voltak a betörés< k. Betör-
tek Máteffy An'al cipész üzletét és kifosz-
tották a kézikasszát ; majd SzMmáry Ernő 
nél, Rácz Jánosnál követtek még el nagyobb-
s abá^u tolvajlásokat. A kisebb betöréseknek 
se szeri, se száma. Érdekes azonban, hogy 
több helyről egyáltalán semmit sem vittek 
el a betörők, pedig lett volna mit zs*' má-
nyoini Mege.égedtek u/zjI, hogy ftidhoz 
verték, összetörtek az értekesebb dolgokat. 
Megesett az is, hogy rájuk teljesen érték-
telen holmit vittek el sok veszély kőzött, 
így például elloptak egy hatalmas baromé-
tert, amelyet az országos bakteorológiai 
intézet tett ki. h*Kor is rajtuk ütötte«, s 
végül elfogták őket. 

Ekkor derült ki, hogy a két betörő, 
akik hónapokon keresztül veszélyeztették 
Szentes közbiztonságát két tizenhat-ves 
gyerek volt: Fekete Nagy Ferenc és Kiss 
János iparosinasok. 

A szegedi királyi törvényszék büntető 
tanácsa pénteken vonta őket feleiősségre. 
Az.al védekeztek, hog a pén fűtőanyagra 
kelleti, a betöiesek legnagyobb részét pedig 
csak pajkosságból követték el. A bíróság 
Fekete Na^y Ferencet négy hónapi fog-
házra, Kiss Já: ost pedig javitó nevelésre 
íté te. 
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Lidia szerelme. 
A kimondott szó szentseee. — 

Toppantó Lidia szakácsnő hiányos iro-
dalmi műveltségénél fogva nem tudta, hogy 
a szerelem sötét verem. Csak akkor tudta 
meg, mikor már benne ült, még pedig nya-
kig. Szerelmének tárgyát Edzett Kelemennek 
hivták, aki borbelyseged volt, abból a vesze-
delmes fajtából, melynek a konyha tündérei 
ritkán tudnak ellentálJani. Edzett Kelement 
vasárnap délután akárki grófnak nézhette 
volna. Szépen kigöndöritett haja. gondosan 
fölfelé vasalt szőke kis bajusza, a nyakken-
dőjébe dugott hamis gyémánt, láncos man-
csettagombjai, zsuzsus óralánea s ezüst 
kutyafejű sétabotja előkelő szint adtak neki. 
Toppanto Lídiától sokan irigyelték a fess 
gavallért, aki azonban hü marádt, mert volt 
a szakácsnénak egy kétszáz koronás taka-
rékpénztári könyve s az ünnepi kirándulá-
sokat, színházat, cukrászatot, kávéitázat ren-
desen mindig ebből a könyvecskéből fedezték. 

Egy este Lidia egyedül volt otthon, kiült 
az erkélyre és onnan leste szive bálványát. 
Edzett Kelemen meg is érkezett, de ezúttal 
nem mentek el sétálni, mert a mai napon 
az volt a programm, hogy Lidia otthon trak-
tálja meg választottját. Csinált neki kirántott 
csirkét uborkasalátával, palácsíntát barack-
lekvárral, hozott egy korsó friss sört s a 
kettesben elköltött vacsora kitűnő kedvben * 
folyt le. Nem tartottak a házigazda betop-
panásától, mert ugy tudták, hogy cirkusz és 
vacsora után még a Kassba fognak menni. 
Éjfél előtt tehát aligha jönnek haza. Persze 
a szerelem nem törődik a külső világgal, 
igy ők se vették észre, hogy az idő odakint 

csöpörgésre fordult. Kelemen éppen megtöröl-
te zsíros száját, hogy a fiatal csirkecomco-
kér egy cuppanós esokkal jutalmazza Lidiát, 
mikor egyszerre csak megcsendült a villamos 
csengő, jelentve, hogy a házheliek megérkez-
tek. 

— Jézus Mária í Hamar bujj az ágy alá 
a cselédszobában. 

— Nem lehet, tönkre megy a fehér nyári 
ruhám. 

— Hát akkor gyorsan be a füreőszobába. 
Edzett Kelemen hamar a mondott hely-

re surrant. Mária összekapkodta és eltüntette 
a vaasora maradványait s olyan álmos sze-
mekkel, mintha várakozás közben elaludt 
volna, ment az uraságoknak ajtót nyitni. Az 
asszonyság morgott egy kicsit és az előszo-
bában kezdett lerakni ! otot, esernyőt, kabá-
tot, kalapot. E pillanatban a fsrdőszobában 
rettentő csörömpölés támadt. Kelemen ugyanis 
a sötétben belegázolt a másnapra előkészített 
befőttes üvegekbe. 

— Jesszusom, zsivány jár a lakásban ! 
kiáltott a háziasszony. 

Az ur szobájába rohan, előveszi hatlö-
vetű revolverét, felnyitja a fürdőszoba ajtaját 
és bátran bekiált: 

Bujj elő és add meg magad, vagy 
lelőlek. 

A nagysága ájuldozott. Lidia kangosan 
sirt. Edzett Kelemen azonban sápadtan elő-
eiőmászott és nagyon ijedt hangon szólt: 

— Tegye csak félre a nagyságos úr azt 
a mordályt, nem vagyok én betörő, hanem 
vőlegény, aki ma jegyeztem el Toppantó Li-
dia kisasszonyt s e célból voltam itt. 

— Takarodjék! Örüljön, hogy elhis em 
és rendőrt nem hivatok. 

Edzett kelemen elkotródott, a há. ísz-
szony pedig csúnyául leszidta a szakács- jját. 
De mikor az ur is megszólalt, hogy szé-yelj« 
magát, akkor Toppantó Lidiát elfutotta a mé-
reg és igy szólt : 

— Még maga is beszél? Hisz a múlt 
vasárnap ineg akart csókolni. 

Ennek a leleplezésnek az erddménve, 
hogy másnap reggel Lidiát is elkergették. A 
szakácsnénak dlső dolga volt tnrmészetesen 
vőlegényéhez futni és elpanarzolta ntki a dol-
got. Az önérzetes bnrbély erre egy goromba 
levelet irt az urnák, amelyben őt piszkos 
szoknyavadásznak nevezte s azt kérdezte tőle 
kogy mer ő tisztességes leányzókkal így bán-
ni, mikor maga sem kölönb a Deákné vász-
nánál. E levél alapján került az egész társa-
ság a biróság elé. A biró fölszólította Edzett 
Kelement, hogy kérjen bocsánatot az úrtól, 
de Lidia, akit időközben a segéd hivatalosan 
is eljegyzett, közbeszólt: Ne tedd Kelemen, 
én fedezem a költségeket i Amire Kelemen 
büszkén hátraszegte és igy szólt: 

— Egy edzett mindig helytáll kimon-
dott szavaiért l 

Nem tette hozzá, hogy különösen, ha 
a Lidia fizet. E büszkesegót husz korona 
é ltetéssel fizette meg. Az ifjá pár az itéle-
letet tudomásul vette s dölyfösen végignézve 
egykori gazdájukat, karöltve távozott. 

Legalkalmasabb bevisarlási forrás 
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müórás és ékszerész dus raktára Szentes Petőfi-utca. — Legremekebb és legkedvesebb név- és s z ü l e t é s n a p 
« t e n y a s s z o n y i é s n á s z a j á n d é k o k kiválóan Ízléses kivitelben bámulatosan olcsó áron kaphatók. — Javí-

tások saját műhelyében jótállás;*!. — Arany és ezüstbe- állás !egmag;sabb árbar PBntos és lelkiismeretes kiszolgálás 
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Hirdetések felvétetnek a Szentesi Lap kiadóhivatalában 
Tóth József-utca 15 sz. Fizetések csak itt teljesitehdők. 
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Kőbányai királysör 
Barát malátasör I 
Dupla malátasör * páUnkák! 

Legjobb csongrádi 
siller és fehér borok 

Jó hegyi borok 

Kitőnő minőségű 
tiszta főzött 

ÁllandóaD frissen fejtve! 
megrendeléseket a 

házhoz szállít 
m _ r J £ « L . 1 fűszer és Italkereskedése Aiisynder Sándor szentesen. 

A Kőbánjai Polgári Serfőzde Részvénytársaság főraktára. 

A Z U J B A N K 
A SZENTESI MEZŐGAZDASÁGI 
IPAR- és KERESKEDELMI BANK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

A JPIohn-féle házban (azelőtt 21 Weisz-udvar 
a lutheránus templomnak átellenében) már 
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KÖLCSÖNÖKET A L E Ö K E D V ^ Ő B B 

FEL1TÉTELEK MEEElíTT FOEYÓSIT. 

Hova olyan sietve? 
BRÜLL FERENC üzletébe! 
Olyan olcsón lehet ott vásárolni, kenyelmes tágas, világos árúrak-
tárában mindent amit a szive kiván, a legolcsóbbakat a legfino-
mabb árúkban kaphat már nyári kelmét, festőt, kartont 14 kor-tói 
feljebb és olyan nagy választék van mindenbl, hogy megtalálja 
itt mindenki szegény és gazdag egyaránt érdemes a kirakatokat 
megtekinteni a legizlésesebb legválogatottabb szép újdonságokat 
látjuk, hát még odabent az üzletbe, ragadjuk meg az alkalmat és 

nézzük v^eg egy próka vásárlással 
i'ár vétel nem köteleid. 

Kossith-ntüi Szentes Vidéki takarékban 
i 
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HIRDETMÉNY. 

Felhívom a gazdaközönsc-
get, hogy a sáska, de különösen 
az olasz és marokkoi sáska fellé-
pését az egész év folyamán kisérje 
éber figyelemmel és a gyanús ese-
teket, az eredményes védekezés 
megtétele végett a polgármesteri 
hivatalban, vagy a gazdasági ta-
nácsnoknál azonnal jelentse be. 

Szentes, 1911 Április 23. 
Bátéffy 

391 polgármester. 

Szentes város tanácsától. 
5210|1911 sz. 

HIRDETMÉNY. 

Szentes városának a mű-
szaki holyszinelés nyomán ké-
szült uj földadókataszteri mun-
kálatai u. m. egyéni kataszter 
birtokivek, kataszteri telekköny-
vek, térképvázlatok elkészülvén, 
azok a városi birtoknyilvántartó! 
hivatalban (tulakurcai közgyűlés» 
terem) a f. évi julius hó 2 nap-
jától julius hó 2 napjától julius 
hó 31 napjáig terjedő nap 
közszemlére tétetnek ki. Erről a 
birtokos közönséget azzal értesi-
tem, hogy azokat a fenti idő alatt 
a hivatalos órákban mngtekintheti 
és a birtok bejegyzés helytelenségei 
a földrészletek térfogatai segiil a 
földrészleteknek mivelési ága is 
osztályba sorozása ellen a fenti 
határidő alatt felszólalhatnak az 
felszólalásaikat szóval bejelenthee 
tik vagy irásba foglalva is be-
adhatjak. 

A terület ellen beadandó 
felszólalások csak akkor vétetnek 
tekintetbe, ha mérnöki felmeréssel 
s mérnök által felvett vázrajzok-
kal van igazolva. 

Szentes, 1911 évi jun. 28-án. 
Dr. Mátéffy 
polgármester. 
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5.10.25ésI20 
gyobb tanyás homok birtokok Pest-
inegyében olcsón eladók, elegendő 
vételár tizedrésze. 

< iauzer Ödön Kalocsa. 

felosztatik 400 
hold kitünu barna homok szántó 
Pestmegyei Kecel községben. Holja 
500 korona. Most fizetendő tized-
rész, két év alatt két tized, többi 
törlesztéses kölcsön. 

(iauzer Ödön Kaloĉ .» 

2 hold homok, ^ 
7 embei-

nek is eladó 220- 20 koronával 
hitelbe azontúl pénzes munkában 
részeaül. (iauzer Ödön Kalocsa. 
± ^ t j i e f fyvpy 




