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Hirdetések igen jutányos áron számíttatnak. 

Hangok a válasz nélkül hagyott vádakra. 

Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és 
közérdekű hirdetési közlönye. 

A nagykőrösi Kertészeti és az Ókésskei Gazdasági Egyesület hivatalos lapja, 
MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

S z e r k e s z t ő s é g : Nagykőrös, X. kcr. 186 sz. 
K i a d ó h i v a t a l : Széchenyi-tér 78. sz. 

Hova- mindennemű hirdetések s ugy az elő-
fizetési mint a hirdetési dijak küldendők. 

A f. hó 3-án tartott egyháztanács-gyülésen néhány 
egyháztanácsos ajkáról, a felizgult szenvedélytől áthatott 
s komoly alapot nélkülöző vád hangzott el a nagykőrösi 
reform, tanitói kar működése ellen. Nem tudjuk elképzelni, 
hogy vajjon mi késztette vádjának olyan hangon, való 
előadására szószóló egyházbölcsét, nagyfoku felindulásuknak 
talán a tanitóválasztások váratlan eredménye idézte elő? . . . 
Mert nem menti Szűcs Bálint presbyter meggondolatlan 
kirohanását azon utólagos mosakodása sem, hogy az általa 
például felhozott eset nem a városban, hanem valahol a határ-
ban történt s hogy vádjait e szerint nem a református, hanem a 
községi tanyai tanitókra értette! I g a z á n ? . . . Nagyon szép! 
Hát a sarokba szoritott eb módjára keresi a kibúvót Szűcs 
Bálint uram? Ha nem te voltál akkor amaz volt!? Hát 
nem tudja a nagykőrösi tekintélyes ref. egyháztanácsnak 
mindenhez értő — olykor-olykor rosszul értő — tagja 
hogy neki, mint presbyternek nincs joga presbyteri gyű-
lésen megrágalmazni a tanyai tanitókat? Ugy tudjuk, hogy 
a tanyai tanítók ügye a vallásoktatás kivételével a községi 
iskolaszéki gyűlés elé tartozik! Vagy csak rágalmazunk, 
kapkodunk, s hebegünk meggondolatlanul? Hát férfias do-
log ez ?! . . . 

A hivatása magaslatán álló és kötelességét hiven tel-
jesitő tanitói kart érzékenyen bánthatja, hogy komoly 

tárgyaláson ilyen megtörténhet. S miután pedig a vádat 
támogatólag az egyházmegyei gyűlés jegyzőkönyvére is 
történt a gyűlésen hivatkozás, egész terjedelmében közre-
adjuk az iskolafelügyelők mult évi jelentését, mely éppen 
most volt a kecskeméti ref. egyházmegye gyűlése előtt: 
„Nagykőrösön az iskolaépületek jórésze ósdi, barátságtalan 
épület. Ki nézésre, felszeretésre messze mögötte állanak 
az állami iskoláknak. Ifjusági könyvtár, szemléltető képek 
inkább csak a gyakorló-iskolánál vannak. Pedig ha vala-
hol, épen Nagykőrösön, ahol az egyházkerületnek tanitó-
képző-intézete van, a jövendő tanitó nemzedék előtt 
modem épületekben elhelyezett mintaszerű iskolákra volna 
szükség. Téglaburkolatu barátságtalan helyiségek még ideig-
lenesen sem valók iskoláknak. Majdnem ugy tünik fel 
mintha a népiskolája mostoha gyermeke volna a 
magasabbrendü iskolák mellett ennek a tehetős egy-

háznak. Pedig ma már állami segélyt nyernek eklézsiáink 
a tanitó fizetéséhez, s igy ez a kiadástöbblet nem őket 
terheli. Még a maguk megerőltetésével is jól felszerelt, 
kényelmes, világos, pormentes iskolákról kell tehát a fen-
tartó egyházaknak gondoskodni. Ha összehasonlitjuk ezeket 
a szolnoki állami, vagy a kecskeméti községi iskolákkal, 
szembetünő e tekintetben az elmaradottság. Ezek mellett 
még csak azt emlitjük fel. hogy az olyan tanitó, aki a 
teljes nyugdijjogosultságot elérte, általában nyugdijazandó. 
A ki négy évtizedei fárasztó, nehéz munkával töltött el, 
megérdemli a nyugalmat. Amelyik pedig esetleg még ek-
kor sem kivánja a pihenést, annak a munkája is vajmi 
ritkán felel meg a mai kor követelményeinek. Nagykőrösön 
pedig már egy pár ilyen idős tanitó van. 

A Rákóczy-utczai iskolában épitkezés miatt felváltva 
félnapos tanitás volt. Az eredmény általában ennek dacára 
is jó. Kár, hogy a második osztályban éneklő hangon felel-
nek. A Szalay-Faragó-féle iskola alsó osztályainak poros 
tantermeiben is jó a tanítási eredmény. Az Erzsébet királyné 
leányiskola II—III., az első kerületi I. fiú osztály; az árva-
házi iskola V—VI., a felszegi V—VI. leányosztály; a 
Kecskeméti-utczai IV. o., továbbá az V—VI. osztályai és 
a -gyakorló iskola jeles eredményről, gondos, .szakszerű 
vezetésről tesznek tanúságot. Sajnos, ugyanez a Kopa-féle 
leányiskola I—II. osztályáról a legjobb akarat mellett sem 
mondható e l . " . . . 

Ime, ezt a jelentést terjesztették a mult évi hivatalos 
iskolafelügyelők az egyházmegyei gyűlés elé. Közöltük, 
mert megakarjuk vele czáfolni az alaptalan rágalmakat s 
hogy elégtételt adhassanak a megvádolt tanitói karnak 
azok is, kik akkor talán még hittek a vád alaposságában. 
S ha már eddig eljutottunk, menjünk tovább s nézzünk 
szét abban a látogatásról szóló jelentésben! Csak ugy 
tanulság okáért! Közlünk néhány részt belőle, mert nem 
kerülhet a jegyzőkönyv minden érdeklődő kezébe. Ne 
bizzuk el magunkat, mert vannak ám — csak messzebb 
ne menjünk — a mi egyházmegyénkben is olyan községek, 
melyeknek elöljárói másként gondolkodnak a nép gyer-
mekeinek neveltetéséről! Ime egy pár: 

... Szentmártonkát a régi, rozzant iskolái helyébe 
minden tekintetben modern iskolaépületet emelt, melyben 

Lapunk mai s z á m a 10 oldal. 
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praktikus beosztással, négy teremben 6 osztály talál el-
helyezést. . . 

... Izsákona lelkész buzgolkodása folytán az ötödik 
tanterem felállíttatott, felszereltetett s abban a tanitás 1911. 
szeptember havában a többi négygyei együtt megkezdetett. 
A felszerelés, tekintve az egyház anyagi viszonyait, meg-
felelő. . . 

. . . Jászkisér isteljes felszereléssel ékeskedik. Könyv-
tára r e n d b e n . . . 

. . . Jászberény iskolái mintaszerűek. Az iskola fel-
szerelése teljes. — Mindkét nemű könyvtára gazdag... 

Tudjuk, hogy kényes kérdéshez szóltunk hozzá, de a 
népnevelés felette fontos, elsőrendű érdeke vezetett bennün-
ket és mert megakarjuk védeni a tanitói kart, nehéz 
munkájában ért megtámadtatásában. Fájdalom, olyan a 
tanügy, hogy ahhoz ugyszólván minden analfabéta ér-
teni akar. 

Szinház. 

Az elmult hét folyamán tartott színielőadások nagy 
emelkedést mutatnak. Minden egyes alkalommal kiérde-
melték szinészeink a közönség teljes elismerését ugy a da-
rab megválasztása, mint előadása által. A közönség is 
hálás volt ezzel szemben, mert majdnem minden nap telt 
ház volt. Folyó hó 19-én, szerdán az „Asszonyfaló" j 
czimű világhirű operettet adták Aradi Aranka vendég-
felléptével. Az a meglepő közvetlenség, elevenség, mely 
az előadáson végig vonult nagy hatást ért el. Különösen 
tetszett Aradi Aranka, ki kedves művésznő, elbájoló hang-
jávai és lebilincselő előadásával reászolgált a sok tapsra, 
Elismerést érdemel Stoll Béla, ki — mint Donogán báró, 
istállótulajdonos — szerepében fényes művészi képessé-
gének nem kis tanujelét adta s a legkedveltebb szinészek 
közé emelkedett. — Földessy Vilmos — Maros Béla 
szolgálaton kivüli őrnagy szerepében, mint az asszonyfalók 
klubjának elnöke és vezére oly kifogástalanul játszott, hogy 
előadása még a legkényesebb igényeket is kielégiitette. 
Fátyol Heddy nagyszerű alakitásával és igazi művészi 
előadásával napról-napra kedveltebbé teszi magát, ugy hogy 
már puszta megjelenése is elegendő arra, hogy nagy taps- i 
vihar verje fel a szinházi csendet. Tilda szerepében is 
bőven aratott tapsokat. — Dezső Vilmos — mint Maros 
inasa, a legjobb komikus. Török Kornélia és Szántó János 
játéka is igen tetszett a közönségnek. 

Folyó hó 12-én, csütörtökön „Lilit" adták ugyancsak 
Aradi Aranka felléptével. Ez alkalommal is művésziesen 
játszott s nagy sajnálkozást lehetett hallani, hogy ez volt 
itt egyszersmind utolsó előadása. Kedves játékáért sokáig 
emlegetni fogják. Földessy Vilmos Antonin szerepében, 
Stoll Béla Saint Hypotheze báró, Dezső Vilmos Bonpan 
professor, Radnay János De'la Grande Batteliere szerepek-
ben kifogástalan játékukkal tűntek ki s mindannyian elis-
merést érdemelnek művészi előadásukért. 

Folyó hó 13-án, pénteken „Ártatlan Zsuzsi"-t adták. 
Fátyol Heddy Susanne szerepében mesterien játszott, 
egyes jelenetekben oly lebilincselő volt előadása, hogy 
többször kitapsolták s megismételtették azon részletet, 
Török Kornélia, Stoll Béla, Földessy Vilmos, Vihari Lajos 
emelkednek ki még a többi szereplők közül, kik mind-
annyian valódi műértéssel, igazi jó kedvvel adták elő sze-
repeiket s mindegyikőjük külön-külön is elismerést és di-
cséretet érdemel. Legmeghatóbb s legkedvesebb volt azon-
ban mégis a kis Földessy Rózsika játéka, ki a kis piccoló 
szerepében oly ügyes, eleven, bátor volt, hogy méltán 
megérdemli a közöngségtől a „kis aranyos" nevet. 

Folyó hó 14-én, szombaton „Csókszanatórium" 
czimű vig operettet adták. Ez alkalommal Fátyol Heddy 
a herczegnő, Földessy Vilmos a Hideg-Ideg-intézet igaz-
gatója, Stoll Béla Brünolin, Dezső Vilmos kalandor, Vihari 
Lajos szappanfőző, Radnay János költő, Török Kornélia 
magánzónő, Szebeny Margit Robertina szerepekben tüntek 
ki. Oly szép volt ezen szombat esti előadás, hogy a kö-
zönség minden kivánalmainak teljesen megfelelt s világos 
tanubizonyságul szolgált arra nézve, hogy hivatásukat ko-
molyan felfogó s azt lelkiismeretesen teljesitő, igazi mű-
vészi erőkkel rendelkező szintársulatunk van, mely társulat 
eddigi működésével méltán reászolgált a legnagyobb párt-
fogásra. A katona zenekar minden egyes alkalommal 
Intődi Oszkár karnagy vezetésével szépen játszott s nagy-
ban előmozditotta az előadás jó sikerét. 

A nagykőrösi kertészetiegyesület közleményei. 

A nagykőrösi kertészeti egyesület 1912. évi szept. 
22. napján d. e. fél 11 órakor saját helyiségében ülést 
tart, melyre a t. választmányi tag urakat meghivjuk. 

Tárgy: 
Thanaton, rézgálicz és műtrágya rendelés. 
Thaton hitelhez koronajáradék kölcsönzése. 
Indítványok. 
Nagykőrös, 1912. szept. 16. 

Szappanos Sándor Dr. Szabó Ambrus 
titkár. elnök. 

A méhek etetéséhez igényelt kedvezményes czukor 
ára fejében sziveskedjenek tagtársaink kgr. 51 fillért szept. 
22 napjáig előlegezni. 

Nagykőrös, 1912. szeptember 17. 
Elnökség. 

U J D O N S Á G O K . 
— Személyi hir. Szalay György, Nagykőrös r. t. város ka-

tonaügyi tanácsnoka folyó hó 16-tól kezdve 2 heti szabadságra 
ment, mely idő alatt a katonai ügyosztály vezetését és a hivata-
los teendőket Dr. Szigethy László városi főjegyző látja el. 

— Kollársz Kálmán földinket, ki legutóbb a czeglédi róm. 
kath. egyháznál mint segéd kántor működött , a nagyenyedi róm. 
kath. egyház egyhangulag rendes kántorrá választotta. 

— Uj segédle lkész . Jánossy György s. lelkész távozásával 
a nagykőrösi ref. egyháznál megüresedett s. lelkészi helyre Be-
nedek László s. lelkész rendeltetett ki, ki is állását már elfoglalta. 
Üdvözöljük uj állásában. 

Eljegyzés. Ifj. Molnár Ferencz földink, gyógyszerészse-
géd eljegyezte özv. Vladár Károlyné leányát — Elvirát. Boldog-
ságot kivánunk. 

— A nagykőrösi külsönyilasbesnyöi első gazdászati olvasó-
kör részére a magyar királyi földmivelésügyi miniszter egy 76 
kötetből álló, különböző könyvcsoportokból álló népkönyvtári 
könyvgyüjteményt és ennek elhelyezésére egy könyvszekrény be-
szerzésére — tárczája terhére 20 koronát engedélyezett . 

— Jánossy György s. lelkész, ki a nagykőrösi ref. egyház-
nál nyolcz hónapon keresztül mostanáig a hivők legnagyobb 
megelégedésére töltötte be hivatását, e hó 17-én eltávozott kö-
rünkből. Hivő közönségünk és az egyházi hatóság, hivatásának 
lelkiismeretes buzgó betöltése folytán szerette és tisztelte, tár-
sadalmi életünkben pedig rokonszenves egyéniségével sok jó ba-
rátot és ismerősöket szerzett magának, lapunkat többször felke-
reste szebbnél szebb költeményeivel és tárczáival. Őszintén saj-
náljuk fiatal barátunk távozását, kivánjuk, hogy pályáján az Isten 
áldása kisérje, szerencsés és boldog legyen. 

— Elmaradt repülés. Tudvalevőleg mult vasárnapra Czeg-
léden repülés volt tervezve, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt 
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nem tartatott meg, mint értesülünk, a látványos repülés október 
6-ra halasztatott, amikor a repülés a pesti országut mentén elte-

rülő sik mezőn fog megtartatni belépődijak mellett. 

Baromfi kiállitás. Czegléden jövő hó 19 és 21-én ba-
romfikiálli ás lesz, mely tenyészbaromfi és galambvásárral lesz 
egybekötve. A kiállitáson Heves, Nógrád, Fehér, Szolnok és Bács-
bodrog megyék vesznek részt Pest megyén kivül. Baromfitenyész-
tési eszközök kiállitása is lesz, amelyen e megyéken kivüli te-
nyésztők és konstruktőrök is részt vehetnek. A kiállitás a vigadó 
épületében és a kerthelyiségben lesz. Az előmunkálatok 8 nappal 
korábban megkezdődnek s a kert 3 nappal előbb lezáratik. A 
rendező bizottság a polgármester vezetése alatt a mezőgazdasági 
bizottság és gazdakör érdeklődő tagjaiból alakul. 

Gyógyithatat lan betegségnek tartották évszázadok óta 
az Epilepsiát. E régi hit azonban ujabban elveszti jogosultságát, 
mert megbizható értesülésünk van arról, miszerint egy budapesti 
specialista orvos tudományos alapon és bevált módszer szeriut 
gyógyitja az epileptikus betegeket és e módszerével a baj gyö-
keres gyógyitását teszi lehetővé, mit a gyógyult esetek nagy 
száma bizonytt. Ez orvos Dr. Szabó B. Sándor (Budapest, Nagy-
korona-utcza 18.) ki gyógyulást keresőknek dijtalanul ad fölvilá-
gositást. 

— Abony haladása. E czim alatt olvassuk a Czeglédi Köz-
lönyből a következő so roka t : „A legutóbbi időben Abonyban erő-
sen haladó áramlat tapasztalható. A tervek egymást váltják fel s 
nem egy áll közel a megvalósuláshoz. Legjel lemzőbb azonban az 
uszoda alapitása. Ezt — természetesen artézi kúttal kapcsolatosan 

a hatóságnál hiába sürgették, mig most társadalmi uton va-
lósitják meg. Már meg is alakult egy bizottság, amely részvény-
társasági alapon alkotja meg a közhasznu intézményt. Hatvan-
ezer korona alaptőkével, mely 1200, egyenként 50 koronás rész-
vényre oszlik, alakul a részvénytársaság, melynek sikere már biz-
tositva van." Ezt olvasva önkéntelenül eszünkbe jut nekünk az 

ép most szőnyegen levő artézi kut ügyünk, vajjon képviselőtes-
tületünk mily álláspontra helyezkedik a létesiteudő artézi kut fu-
ratásánál. Most többet erről nem szólunk, miután reméljük a leg-
jobbat, vagyis hogy annak sürgős munkába vételét elrendeli. 

Harmadik osztá ly a gyorsvonatokon . Tudvalevőleg a 
m. kir. ál lamvasutak igazgatósága tervbe vette a gyorsvonatokon 

a harmadik osztály létesitését, mely ujitás október hó 1-én fog 
életbe lépni. A harmadik osztályu kocsik egyelőre a budapest-
kolozsvári, a budapest-zsolnai , budapest-brassói , budapest-bródi, 
budapest-győr-szombathelyi vonalakon lesznek. 

O r s z á g o s kiállitás. Szegeden nagyszabásu országos 
szőlő, bor és gyümölcskiáll i tás lesz folyó hó 22 24 napjain. A 
már eddigi bejelentésekkei a kiállitás sikere biztositva van. A 
kiállitás védnöke gróf Serényi Béla földmivelésügyi miniszter lesz. 
A biráló bizottság elnöke Szapáry István gróf, a bizottság tagjai 

az ország különböző vidékéről vannak egybehiva. Nagykőrösről 
Szappanos Sándor ügyvéd kéretett fel. A biráló bizottság négy 

albizottságra oszolva teljesiti a birálatot. A borbirálat szeptember 
20-án, a gyümölcs és szőlőbirálat szept. 21-.én fog megtartatni. 
A kiállitás ünnepélyes megnyitása szept. 22-én d. e. 9 órakor 
lesz. A dij jazásoknál kiosztatik 24 diszoklevél, 15 nagy arany 
érem, 24 ezüstérem. 24 bronzérem, 20 pénzbeli dij, valamint di-
csérő és el ismerő oklevelek. A kiállitás megnyitása napján gazda-
bankett lesz a Tisza-szálló nagytermében, részvételi dij 3 korona, 
mely összeg szeptember 20-ig kü ldendő be. 

Gazdakongresszus Szegeden. A Homoki Szőlősgazdák 
Országos Egyesülete az ország szőlősgazdáit folyó hó 22-re kong-
resszusra hivja össze, a meghivó igy szól : A peronoszpora és 
moly elleni helyes védekezés a mai napon létkérdés a szőlősgaz-
dákra nézve. Ez okból a Homoki Szőlősgazdák Országos Egye-
sülete a Szegedi Országos Bor, Szőlő és Gyümölcs kiállitás al-
kalmából kongresszusra hivja össze a szőlősgazdákat, mely kong-
resszuson Istánffy Gyula dr. egyetemi ny. r. tanár, az ampeloló-
giai intézet igazgatója a peronoszpóra elleni védekezés u jabb ta-
pasztalatairól és Jablonovszky József, a m. kir. rovartani állomás 
igazgatója a moly elleni védekezés ez évi eredményéről tart 
kongresszusi előadást. A kongresszus szeptember 22-én délelőtt 
fél 10 órakor kezdődik Szegeden a városháza közgyűlési termé-
ben. Van szerencsénk a kongresszusra az érdeklődő gazdákat 
tisztelettel meghivni. Szeged, 1912. aug. 31-én. A Homoki Szőlős-
gazdák Országos Egyesülete nevében Gerliczy Ferencz báró el 
nök, Gerle Imre igazgató. 

— Bizottsági ülés. A Széchenyi fürdőkerti bizottság mult 
héten ülést tartott, mely alkalommal Patonay Dezső ref. lelkész 
lemondásával megüresedett elnöki tisztségre az egyik bizottsági 
tagot, F. Szabó J e n ő rendőrfőkapitányt választották meg egyhan-
gúlag. A mostani mükertész, Szalisznyó Gábor helyére Bazsó Ala-
jos czeglédi illetőségű mükertészt alkalmazták. 

— Halálozás. Kiss Sándor orvos, városi képviselő folyó 
hó 14-én Nagykörösön 84 éves korában elhunyt. Temetése e hó 
16-án volt a gyászolók nagy részvétele mellett. 

— Siralmas szüret. A szőlősgazdák a folyó évben nagy 
aggodalommal járják a szőlőbirtokukat, mert ugyancsak mostoha 
szüret igérkezik. Kezdettől fogva ritkitotta a szőlőfürtöket egy-
részt a fagy, de különösen a százféle szőlőbetegség. Napról-
napra mindinkább szomorubb látváuyt nyujtottak a szőlőtőkék, 
mindezekhez járult most a hideg, tartós esős időjárás, a mely 
mondhatni koronául szegődött a sok csapás tetejébe. Ugy, hogy 
nagyon silány szüretnek nézünk elébe, és épen nem lehet senki-
nek se kedve a jól gondozott szőlő vételére, hanem mindegyre 
vehető észre, hogy a tulajdonosok is a jól gondozot t szölőbirto-
kuk eladását hangoztatják, mert hiába a szakszerü, rendes keze-
lésnek, a különféle természeti csapások egy-kettőre teszik tönkre 
a szőlőterméséket. Szóval az idén csak névlege- szüret lesz. 

— Az é le töröm könyve az, amely kioktatja az olvasót 
arra, hogy mint őrizheti meg erejét, egészségét, vagy mint sze-
rezheti azokat vissza, ha akár túlfokozott munka, akár túlzásba 
vett szórakozások folytán elvesztette őket. Ezt a kitűnő köi.yvet 
megkapja mindenki, ha az Elektro Vitalizer Orvosi Rendelő Inté-
zettől (Budapest, VI. Andrássy-ut 27. I. em. 50.) levelezőlapon 
kéri. Ne mulassza el senki ismeretének gyarapitását, mert ezen 
érdekes könyv megbecsülhetetlen jó tanácsokkal szolgál egészsé-
gesnek és betegnek egyaránt. 

— Adomány. Szappanos Sándor és neje Ádám Juliánna 
a bokrosoldali uj iskola részére 300 koronás harmoniumot aján-
dékoztak. Bárcsak sok ilyen nemeslelkű adományozókról emlé-
kezhetnénk meg minél többször, kik az elemi népiskolák ügyét 
szivükön viselik. 

— Avató ünnepély . A nagykőrösi bokrosoldali uj népiskola 
ünnepélyes felavatása e hó 22-én történik meg, mely alkalommal 
a tanitóképezdei énekkar a Hymnuszt énekli, majd Patonay De-
zső ref. lelkész imát mond, Bakó József ref. lelkész ünnepi be-
szédét tartja meg. Végül a szózat eléneklése következik. 

l e g o l c s ó b b b e s z e r z é s i i forrása. 
Házi gyógyszerek, kötszerek, gummi-czikkek, vegyszerek, gyógy- és specialitások 

Fenyves István d r o g é r i á j a NAGYKŐRÖSÖN. 
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— Halálozás Kocséron. Mély részvéttel vettünk hirt ifj. 
Pataky Miklós kocséri postamester elhunytáról. Temetése f. hó 
13-án d. e. 9 órakor volt az egész község igen nagy részvéte 
mellett. A család a következő gyászjelentést adta k i : A pótolha-
tatlan veszteség miatt megtörve, de a kifürkészhetetlen isteni 
Gondviselésben megnyugodva jelentjük, hogy a példás szerető 
férj, apa, fiu, testvér és rokon ifj. Pataky Miklós magy. kir. pos-
tamester, Pestvármegye törvhat. bizottsági tagja stb. életének 
37-ik, boldog házasságának 13-ik évében, rövid szenvedés és a 
végsőszentség felvétele után 1912. évi szeptember hó 11-én reg-
gel fél 4 órakor az Úrban csendesen elhunyt. Feledhetetlen ked-
ves halottunkat szeptember hó 13-án a reggel 8 órakor bemuta-
tandó gyászmise után délelőtt 9 órakor fogjuk a róm. kath. egy-
ház szertartásai, szerint eltemetni. Koporsó-szentelés szeptember 
12-én délután fél 5 órakor. Szeptember hó 18-án reggel 7 óra-
kor engesztelő sz. mise. Ki éltében oly hűen és nagyon szeretett, 
nyerjen irgalmat a szeretet Istenénél, Kocsér, 1912. szeptember 
hó 11-én. Áldott legyen emléke ! Nyugodjék békében a feltáma-
dás boldog reményében. Ifj. Pataky Miklósné szül. Urbán Terézia 
mint neje. Pataky Katóka leánya, özv. Urbán M. Miklósné szül. 
Miháiyi Francziska anyós. Gulyás Mihály, Mihályi Kálmán, Ur 
bán Lajos, Tóth Gizella, Urbán Miklós, Bognár Rozália, Urbán 
Kálmán, Szabó Éva, Urbán Ilona, Koczka Andor sógorai és só-
gornői. Pataky Miklós, Utasi Erzsébet szülők. Gulyás Mihályné 
sz. Pataky Jul iánna, Mihályi Kálmánné szül. Pataky Klára test-
vérei. Urbán Boriska, Halmann János . 

Anyakönyvi értesités. 
1912. szeptember 1-től 15-ig. 

Szülöttek és megkereszte l tek református részrő l : 

37-ik szám. 4-ik oldal. 

— Hirdetmény. A legtöbb adót fizető (virilis) városi kép-
viselők 1913. évre érvényes névjegyzékének összeállitására a 
8604/k. i. 1912. sz. közgyülési határozattal megválasztott küldött-
ség az 1886. évi XXII. t. c. 33 §-a értelmében közhirré teszi, 
hogy a névjegyzék kiigazítására és összeállitására nyilvános ülé-
seit a f. évi szept. hó 26, 27, 28 (csütörtök, péntek, szombat) 
napjain é s p e d i g mind a három napon d. u. 2—4 óráig a városi 
tanácsteremben tartja, amikor és amely helyen az érdekeltek fel-
világosítást, illetve értesítést nyerhetnek, sőt saját érdekükben 
felszólamlásokat is tehetnek. Kelt Nagykőrösön a küldöttségnek 
1912. évi szeptember hó 10 napján tartott ülésében. Szappanos 
Sándor b. elnök. 

Danka Gáspár Gál Lídia szülőknek 
Salamon Ferencz Tordai Ilona „ 
Somody Gerzson Durman Berta „ 
Turcsán János Medvegy Mária „ 
Szabó Ambrus Tóth Mária 
Bujdosó Mária 
Balogh János Molnár Judit 
Patócz József Szabó Lidia 
Oláh Imre Németh Lidia 
Mocsai József Birkás Magdolna „ 
Hegedűs Terézia 
Illés Balázs Nyitray Rozália 
Jámbor Ambrus Szabó Rozália „ 

József nevü fia. 
Ferencz „ 
Margit „ leánya. 
Lidia 
Eszter 
Lajos „ fia. 
Károly 
Lidia „ leánya. 
Ilona 
Erzsébet „ 
Lajos „ fia. 
Rozália „ leánya. 
Rozália 

Tresz Sándor Szente Ilona 
Szentpéteri Gyula Borbás Emília „ 
Szivós Antal Várkonyi Rozália „ 
B. Tóth László Duzs Terézia „ 
Búz Dániel Antal Eszter 
Karikó Mihály Szurmó Juliánna „ 
Varga Kálmán Székely Eszter „ 
Papp Zsigmond N. Szűcs Rozália „ 
Magyar Ferencz Márton Eszter „ 
Lugosi András Dobi Juliána 
Keresztúri Pál Varga Terézia „ 
Cseri József Somodi Lidia 

Róm. kath. r é s z r ő l : 

Palotai János Körtvélyesi Jul. szülőknek 
Pálfi József Polyáts Mária 
Gorócz László Szedlák Terézia „ 
Telek Ferencz Csernus Mária 
Tóth Ferencz Magyar Eleonora „ 
Márton János Hegedűs Julianna „ 
Mécs János Bozsó Lidia 
Cakó Ignácz Varga Anna 
Molnár Mihály Kelemen Viktória „ 
Podolák György Forgács Mária w 
Jana István Flórián Jolán 
Balogh Ambrus Nagy Borbála „ 
Rafael Borbála 

Sándor „ fia-
halva lett leánya. 
Mária nevü leánya. 
László " fia. 
Gyula " 
Mihály " 
Antal 
Judit „ leánya. 
Terézia „ 
József „ fia. 
Juliánna „ leánya. 
Juliánna „ 

László nevü fia. 
Mária „ leánya. 
László „ fia. 
Terézia „ leánya. 
Ferencz „ fia. 
Erzsébet „ leánya. 
János „ fia. 
József „ „ 
Erzsébet „ leánya. 
Mária 
István „ fia 
Ferencz „ 
Amália „ leánya. 

Elhaltak református részről : 

Özv, Nagy Istvánné Pozsár Mária 74 éves, özv. 
Tancsa Ferenczné Szabó Eszter 60 éves, Kiss Eszter két 
hónapos, Grósz Gyuláné Farkas Eszter 40 éves, özv. 
Szűcs Istvánné Gábor Zsuzsanna 86 éves, id. Bányai 
Lászlóné Gulácsi Lidia 60 éves, özv. Péter József 85 éves 
Balog Károly 8 hónapos, özv. Ács Józsefné Kapus Zsu-
zsánna 62 éves, özv. Hagymási József 70 éves, Szabó 
Ilona 1 hónapos, Szentpéteri Gyula Borbás Emilia szülők 
halva született leánya, őzv. Hatvani Sándor 76 éves, 
Faragó Jánosné Tóth Mária 25 éves, Tánczos Mária 22 
éves, Kiss Imre képezdei tanuló 16 éves, Nagy Kaszap 
Emma 3 és fél éves, Dr. Kiss Sándor orvos 83 éves, 
Cseri József Somodi Lidia keresztséget nem ért leánya 
2 napos. 

Római kathol ikus részről : 

Mucsi Terézia 12 napos, Pörge Istvánné Dosztár 
Borbála 46 éves, Ronkó János 11 hónapos, Borbély János 
1 éves, Jerenczi János 79 éves, Balog Sándorné Grill 
Verona 49 éves, Libássy Lajos Gyula 5 hónapos, Fülöp 
Imre H é v , Zsikla Károly 8 éves, Gorócz László 10 napos 
Trencsányi István 3 hónapos. 

Házasulandók: Kovács Pál Páhán Annával, Németh 
Sándor Meskoviczi Teréziával, Patik Mihály, Harsányi 
Eszterrel, Dömény Lukács Szabó Juliannával. 

Házasságot kötöttek: Szűcs Dénes ref. tanitó Schronk 
Gizellával, Ács József rendőr Décsi Rozáliával. 

Értesitem a nagy-
érdemű uri hölgy-
k ö z ö n s é g e t , hogy 
aki kényelmesen és 
olcsón akar elegáns 
toilettekhez jutni az 
forduljon 

Figyelem! E l v á l l a l : 
costumeokat paleto-
kat, gála és háziruhá-
kat, estélyi- és báli 
toiletteket, menyasz-
szonyi ruhákat izlé-
ses és elegáns ki-

vitelben. 

S Z Ü T S P Á L 
a n g o l és f r a n c z i a női szabóhoz 
KECSKEMÉTRE. Kőrösi-utcza 8 sz. 

Pontos kiszolgálás. Szolid árak! 
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Magyarországon nevezetesebb országos vásárok. 
Szept. 19. csütörtök. Élesd (Biharm.) Nagytapolcsány 

(Nyitram.) és 24. kirakó v. Németbogsán (Krassó-Szörény 
megye) 19—21 mindennemű v. Nyitra és 23 kirakó v. 
Pancsova (Torontálm.) 19—20 ló és marha v. és 21—22 
kirakó v. Püspökladány (Hajdum.) Szilágysomló és 20. 
kirakó v. 

Szept. 20. péntek. Bánffyhunyad (Kolozsm.) 16—20 
juh v. 20 ló és marha v. és 21 kirakó v. Lippa (Temes 
m.) és 20—22 kirakó v. 

Szept. 21. szombat Iharosberény (Somogyin.) Szentes 
(Csongrádm.) 21 22 ló és marha v. és 21—23 kirakó 
vásár. 

Szept. 22. vasárnap. Csantavér (Bácsm.) Kecskemét 
(Pestm.) 22 23. mindennemű v. Kóka (Pestm.) 

Szept. 23. hétfő. Báttaszék (Tolnám.) Gödre (Baranya-
megye), Léva (Barsm.) 23 ló és marha v. 24. gyapju és 
bőr v. és 25 kirakó v. Medgyes (N.-Küküllőm.) 23—25. 
ló és marha v. és 26. kirakó v. Pécs (Baranyam.) 23 24. 
mindennemű v. Szeghalom (Békésm.) 23 24 minden-
nemű v. Tenke (Biharm.) Ungvár 23 24 mindennemű v. 

Szept. 24. kedd. Rozsnyó (Gömörm.) 
Szept. 25. szerda. Nevezetesebb nincsen. 
Szept. 26. csütörtök. Csikszereda (Csikm.) 26 28 

ló és marha v. és 29. kirakó v. Károlyfalva (Temesm.) 
26—27 ló és marha v. és 28 kirakó v. Keszthely (Zala-
megye.) 

Szept. 27. péntek. Gyulafehérvár (A.-Fehérm.) 27—29. 
ló és marha v. és 30 kirakó v. Nagysink (N. Küküllőm ) 
27 28 ló és marha v. és 30 kirakó v. Temesvár (Temesm.) 
26—27 marha v. 27—28 ló v. és 26—30 kirakó v. 

Szept. 28. szombat. Kisjenő (Aradm.) és 29 kirakó 
v. Nagylak (Csanádm.) és 29. kirakó v. 

8869/k. i. 1912. szám. 

ad. 1767—á. 1912. sz. 
Hirdetmény. 

Vladár Elvira kiskoru tulajdonába tartozó IV. ker. 
(Patai utcza) 62. népsorszámu lakóház és udvartér f. évi 
október hó 1-éti d. e. 9 órakor a közgyámi hivatalon 
tartandó árverésen bérbe fog kiadatni. A feltételek a hi-
vatalos órák alatt ugyanott addig is megtudhatók. 

Nagykörös, 1912. szept. 14. 
Dr. Kerekes közgyám; 

Hirdetmény. 
Miután a v. főorvos jelentése szerint a kis gyermekek 

között az elmult hónapban a bélhurut és hasmenés követ-
keztében az elhalálozás oly nagy mértékben lépett fel, 
hogy az csak a szülők nemtörődömségének és gondatlan-
ságának következménye lehet, felhivatnak a szülők általá-
ban mindazok, akik kis gyermekek gondozására vannak 
hivatva, hogy gyermekeik legkisebb mérvü hasmenése 
esetén azonnal orvoshoz folyamodjanak. Ellenesetben a 
törvény szigora szerint fognak büntettetni. A szegényebb 
sorban levő családok gyermekeit a városi orvosok ingyen 
gyógykezelik, sőt a gyógyszerek is ingyen lesznek kiszol-
gáltatva. 

Nagykőrös, 1912. évi szeptember hó 7. napján. 
Póka polgármester. 

Halász Zsigmond urnak 
a széna-piaczon fekvő 

— volt pénzügyőri laktanya — 5 szobás és nagy pincés 
lakóháza eladó vagy haszonbérbe azonnal kiadó, érte-
kezni IV. ker. 336. 

Eladó ingatlanok. 
Néhai Tancsa Ferenczné X. ker. 49. számu — két 

külön álló épület, - mely áll 4 szoba, 2 konyha, 2 élés-
kamra, fásszin 234 -öl udvartérből; ugyszintén a gátban 
Donát László szomszédságában 1 kat hold szántóföld 
valamint a hosszúhátban 600 O-öl területű szőlő és vete-
ményes föld örökáron eladók, értekezni lehet IV. ker. 
457. sz alatt Libási Lajosnál. 2—6 

Szőlő eladás. 
Özv. Molnár Albertné Gy. Korsós Katalin urnő fóti 

lakós tulajdonát képező (Inárcsi Farkas Elek-féle) jókarban 
lévő gyümölcsös egészen uj és szép lakó épülettel ellátott 
3 katasztrális hold területü lencsésvilágosi szőlőbirtok ked-
vező feltételek mellett örök tulajdoni joggal eladó, érte-
kezhetni a tulajdonossal Fóton, vagy pedig Bordács Szilárd 
ügyvéd mint megbizottal Nagykőrösön. 1—3 

Eladó vagy bérbeadó ház. 

Goldberger Dávid czég heti jelentése. 

Legjobb. Középminőségü . 
Búza 22 — 21.50 
Rozs 17.40 17 — 
Zab 22.40 22 — 
Árpa 17.50 17 — 
Tengeri 20 — 17 — 
Dara 22 — 21 — 
Korpa 20 — 18 — 
Széna 9 8 0 8-80 
Szalma 3.4 2-50 

5814/ki. 912. 

Hirdetmény. 
Nagykőrös városánál, a gyepmesteri teendők vállala-

tara, az árlejtés a gazdatanácsnoki hivatalon, a folyó évi 
október hó 10 napján d. e. 9 órakor fog megtartatni. 

Nagykőrös, 1912. szeptember 12. 
K. Faragó, gazdatanácsnok. 

Bekes Bálintnak a Nyársapáton Jeney féle telepen 
egy ujonnan épült háza, mely áll 3 szoba, konyha élés-
kamra, pincze és 216 négyszögöl területű udvartérből üz-
lethelyiségnek is alkalmas, kedvező fizetési feltételek mel-
lett örök áron eladó, értekezni 408. sz. alatt a tulajdo-
nossal. 1—2 

E l a d ó h á z a k . 

Zs. Tóth Albert reform, egyház pénz-
tárnoknak I. ker. 185. sz. 4 szoba, 

nagy ü v eg es és a s z ü k s é g e s me l l ékhe ly i ségekke l el látott 
háza örök áron e ladó. 

Eladó h á z . 

Halász Zsigmond urnak a 
pálfájai-bánomi mintegy 22 

kat. hold területű szántóföldes szőleje 1913. évtől kez-
dődőleg feléből illetőleg megfelelő részre, egészben vagy 
részletekben kiadó, esetleg örök áron eladó. Mintegy 40 
hekt. 1903. és 1911. évi rizling és muskatály bora el-
adó, értekezhetni IV. ker. 336. sz. és kint a helyszínén. 

Kiadó s z ő l ő , e l a d ó bor. 
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özv. Vecsei Ferenczné IV. ker. 247. sz. háza, mely 
áll két rendbeli épületből örök áron eladó, értekezni le-
het II. ker. 294. sz. alatt a tulajdonossal. 1—2 

Markó Andrásnak VI. ker. 295. sz. háza mely áll 
2 szoba, konyhából egy vékás kerttel együtt örök áron 
eladó, elnemkelés esetén azonnal kiadó. 1—2 

Szabó Ferencznek I. ker. 274. ez. Zajos Mihály 
féle háza, mely áll 2 szoba, 2 konyha, istálló az udvar-
ban jó ivó vizű kut 400 négyszögöl területű udvar és 
veteményes kert, kedvező fizetési feltételek mellett örök 
áron eladó, értekezni lehet a fenti sz. alatt vagy az irodán. 

Andócs Ferencznek IV. ker. 279. sz. háza, mely 
áll 2 szoba, konyha és mellékhelyiségből, örök áron eladó, 
értekezhetni lehet a fenti sz. alatt. 2—3 

Bakonyi Ambrusnak II. ker. 296. sz. háza, mely 
áll 2 szoba, konyha, éléskamra, fáskamra, istálló és tágas 
udvarból, örökáron eladó, értekezni lehet a fenti sz. alatt. 

2—2 

Dr. Hajdu-féle IV. ker. 437 sz. ház. mely áll 7 
szoba. 3 konyha, pincze s több mellékhelyiségekből 
(villanybevezetés) szép szőlős kerttel kedvező fizetési fel 
tételek mellett eladó; értekezni lehet a helyszinén Farkas 
László tulajdonossal. 2—6 

Nagy Károlynak I. ker. 162. sz. Szentpéteri Péter-
féle háza, közvetlen a Mozgó-szinház szomszédságában 
mely áll 2 padlós, 2 földes szoba, 2 konyha és szükséges 
melléképületből örök áron eladó, értekezni lehet a tulaj-
donossal bármikor a közgazdasági bankban vagy a fent-
nevezett szám alatt. 

Néhai Nagy Istvánné örökösei VI. ker. 187. számu 
házúk — Fakan János szomszédságában, mely áll 3 
szoba, 2 konyha és kamrából, a Kálmánhegyben 1 hold 
területű szőlő és veteményes föld, továbbá a feketén mint-
egy 2 kat. hold szántóföldjük örökáron eladók, értekezni 
lehet I. ker. 262. sz. alatt R. Nagy Jánossal vagy a kiadó-
hivatalban. 2—3 

Papp Györgynek III. ker. 291. sz. háza, mely áll 
két külön épületből nagy istállóból 604 négyszögöl te-
rületű udvartérből, örök áron eladó. Továbbá a felsőjá 
ráson Buz Ferencz féle földből Papp Ambrus szomszéd-
ságában mint, egy 25 kat. hold szántó és kaszáló föld 
feléből kiadó. Értekezhetni a fenti sz. alatt a tulajdonossal. 

Fruttus Györgynek V. ker. 205 számu háza, mely 
áll 1 szoba, konyha, éléskamra, pincze, istálló, 178 O-öl 
területű udvartérrel és több mellékhelyiségekből, kedvező 
fizetési feltételek mellett örök áron eladó; értekezni lehet 
a fenti szám alatt. 6—7 

Vajda Pálnak I. ker. 310 számu ujonan épült háza 
SZÍVÓS Ferencz szomsédságában, mely áll 3 szoba, konyha 
és 100 O-öl területű udvar kerttel együtt örök áron eladó; 

elnem kelés esetén azonnal kiadó, értekezni lehet I. ker. 
335 szám alatt a tulajdonossal. 6—7 

Bán Korsós Lászlónak X. ker. 126 számu háza, 
mely áll 3 szoba (melyben egy üzlet van) 1 konyha, élés-
kamra, sertés hizlaló és egy nagy kocsiszin, egy külön 
álló épület elkeritett udvaron, 1 szoba, konyha és istálló, 
konyhakerttel eladó, értekezni lehet a tulajdonossal. 

Inokai Tóth Dénes VII. ker. 147. sz. alatt Hajnal-
utczában levő háza, mely áll 2 külön álló szép lakásból 
egyikben 4 szoba, üvegezett gang, éléskamra s alatta nagy 
pincze, másikban 2 szoba és konyha, továbhá egy nagy 
alsó konyha, kamra és istállóból álló melléképületből, nagy 
gazdasági udvarral, melynek egy része konyha, más része 
szép virágos kert, továbbá mintegy 450 O-öl területű tel-
jzsen beültetett értékes jövedelmező gyümölcsös és csemege 
szőlős kertből, kedvező fizetési feltételek mellett eladó; 
értekezhetni lehet a tulajdonossal a helyszinén. 5—7 

Nyársapát uj faluban 212. sz. telken egy ujonnan 
épült ház, mely áll egy szoba és egy konyhából örök 
áron eladó; értekezni lehet IV. ker. Hid utcza 481. sz. 
alatt. 3—4 

Szellő Sándornak IV. ker. 261. sz. két épületből 
levő háza, mely áll 4 szoba 2 konyha, kamra, éléskamra, 
pincze, sertésól, istálló és egy nagy szabadszinből, örök 
áron eladó ; értekezhetni a fenti sz. alatt. 3—3 

Karsai Pálnak IV, ker. 150. sz. háza mely áll 2 
szoba, konyha, kamra, fáskamra pincze és egy különálló 
épületből, 160 négyszögöl területű udvartérből örök áron 
eladó; értekezhetni X. ker. 221. sz. alatt a tulajdonossal. 

Kiss Lászlónak V. ker. 164. sz. háza mely áll 4 
szoba, 2 konyha, 2 kamra és mellékhelyiségből örök 
áron eladó; értekezni lehet Kiss József korcsmárosnál 
IV. ker. vagy lapunk kiadóhivatalában. 

Pinczés Józsefnek a VI. kerületi háza, kedvező 
fizetési feltételek mellett, örök áron eladó; értekezni lehet 
Pécsi Bódog timárnál I. ker. 246. szám alatt. 5—6 

Hajdú Jánosnak a Homolytályán Biczó Bálint 
szomszédságában mintegy 5 kat. hold szántó földje örök 
áron eladó, értekezni lehet II. járás 268 sz. alatt. 

Pesti Lajosnak a feketén, Csendes István szomszéd-
ságában mintegy 11 kat. hold szántóföldje örökáron eladó, 
értekezni lehet IX. ker. 90 sz. alatt vagy a kiadóhivatalban. 

1—3 

Nyársapáti düllőben mintegy 40 magyar hold ho-
mokos talaju szántóföld mely igen alkalmas szőlőtelepí-
tésre kisebb részletekben is 5 holdanként ked-
vező fizetési feltételek mellett örök áron eladó, érte-
kezni lehdt e lap kiadóhivatalában. 7—10 

Szellő Sándornak az alsónyomáson Kovács Balázs 
szomszédságában, mint egy 15 kat. hold jókarban levő 
szántó földje örök áron eladó: értekezni IV. ker. 261 
sz. alatt a tulajdonossal 2—3 

E l a d ó f ö l d e k . 

Eladó ház és szőlő Csinos József karancsi kántor-
tanító IV. ker. 329. sz. háza a földvárban levő mintegy 
2000 négyszögöl területű szőlő és vetemény földje sza-
bad kézből örök áron eladók; értekezhetni lapunk kiadó-
hivatalában és D. Tóth Ferencz tanítóval X. ker. 186. 
sz. alatti lakásán. A szőlőt megmutatja Dér Pál mostani 
bérlő, lakik I. ker. 294. sz. alatt vagy Erdős István sző-
lőszomszéd, lakik I. ker. 352. sz. alatt. 

Körtvélyesi Sándornak IX. ker. 253 b sz. háza 
480 négyszögöl területű udvar és kerttel, Simon Ferencz 
és Ócsai János szomszédságukban, mely áll 2 szoba, 
konyha, éléskamra s több mellékhelyiségből, kedvező fi-
zetési feltételek mellett 3000 koronáért örök áron eladó ; 
értekezhetni Kiss Ambrus járásszolgával vagy a fenti tu-
lajdonossal özv. Szabó Béláné hangácsi tanyáján és e 
lap kiadóhivatalában. 

IV. ker. Vasut-utcza 160. sz. ház mely elvan látva 
2 szoba, konyha, külön ismét szoba, konyha, éléskamra, 
s több mellékhelyiségekből, kedvező fizetési feltételek mel-
lett örök áron eladó. • 



7-ik oldal. II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 38-ik szám 

A hangácson mintegy 10 kat. hold tanyás birtok 
örökáron eladó, értekezni lehet e lap kiadóhivatalában. 2—3 

özv. Szabó Lászlónénak a felső szentkirályon levő 
mintegy 51 kat. hold szántó és kaszáló földje, özv. Jakab-
házi Sándorné szomszédságában több évekre haszonbérbe 
kiadó, értekezhetni VIII. ker. 181. sz. alatt. 4—6 

A FELSŐJÁRÁSON Fehér János szomszédságában 
30 kat. hold szántó és kaszálló föld, szép gyümölcsös 
kerttel, jókarban lévő gazdasági épületekkel, örök áron 
eladó Értekezni lehet az irodán. 

Sima Sándor czipész mesternél I. ker. 54 számu 
házánál 2 szoba, konyha, speiz, külön elkeritett udvarral, 
nov. 1-től több évre kiadó. 1 — 2 

Hartyáni Mihály tanitónak IV. ker. 399. sz. ugy-
nevezett Singer-féle háza, mely áll 4 szoba, konyha, élés-
kamra, nagy istálló, pincze és mellékhelyiségekből f. évi 
nov. 1-től egészben vagy részben kiadó, értekezni lehet 
a fenti tulajdonossal. 

Biczó Bálintnak a temetőhegyben lévő szőlő és ve-
teményes földje, (lakással) zöldség termelésre ugyszintén 
a vizálláson lévő akólkertje is zöldségtermelésre haszon-
bérbe vagv feléből való müvelésre kiadó, értekezni lehet 
IV. ker. 112. sz. alatt. 

I. ker. 323. a. Valkai-féle háznál egy szoba, konyha, 
speiz, kamra és ol helyiségek f. évi november 1-től bérbe 
kiadók. Értekezni lehet a helyszínen. 

Vizi Jánosné I. ker. 167. sz. házánál egy lakrész, 
mely áll 1 szoba konyha és fáskamrából, azonnal kiadó, 
értekezni lehet a fenti sz. alatt. 2—2 

Botocska Ferencznek II. ker. 3. sz. ujonnan épült 
házánál Faragó Bálint szomszédságában, a csirke piacz-
téren, egy lakrész, mely áll 2 esetleg 4 padlós festett 
szoba, konyha, éléskamra és mellékhelyiségből f. évi nov. 
1-től kiadó, értekezni lehet a fenti sz. alatt. 2—3 

özv. Fitoss Lászlónénak VI, ker. 109. sz. háza 
mely áll 3 szoba, konyha, kamra és melléképületből f. 
évi nov. 1-étől kiadó; értekezni lehet V. ker. 286 sz. 
alatt a tulajdonossal vagy az irodán, 3—3 

Pinczehelyiség bor esetleg raktárhelyiségnek I. ker. 
356 sz. háznál haszonbérbe kiadó. 

Kiadó földek. 

Eladó szőlők. 
LENCSÉS-VILÁGOSBAN, özv. Meskoviczy Lászlóné 

szomszédságában 1 hold területű, igen jó karban lévő 
gyümölcsös szőlő, két szakaszban is, kedvező fizetési fel-
tételek mellett örök áron eladó. Értekezhetni lehet az 
irodán. 

HATVANI LÁSZLÓ IX. ker. 22. sz. alatti lakosnak 
a Zsiroshegyben Gyulai András szomszédságában 9 
hold jókarban lévő szőlő és szántó földje egy tagban vagy 
apróbb részletekben is örök áron eladó; értekezhetni a 
fenti tulajdonossal vagy e lap kiadóhivatalában. 

LENCSÉS VILÁGOSBAN, Huszár Gergely szom-
szédságában 4 0 0 • - ö l területű, jókarban lévő gyümölcsö-
szőlő, terméssel, kedvező fizetési feltételek mellett, örök 
áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. 

A LENCSÉS VILÁGOS legelején,nh. Dobos Andrásné 
szomszédságában 8 6 5 • - ö l területű, igen jókarban lévő, 
6 éves, fiatal gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek 
mellett, örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán 

ZSIROS HEGYBEN, Szűcs Balázs szomszédságában 
1171 •-öl területű jókarban levő gyümölcsös szőlő örök 
áron eladó, értekezhetni az irodában. • 

A nyársapáti szőlőtelepen mintegy 15 magyar hold 
jókarban lévő szőlő gyümölcsössel, uri és vinczellérlak, is-
tálló és kocsiszinnel kisebb-nagyobb parczellákban 
kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Értekezni lehet 
e lap kiadóhivatalában, és Hertling József vinczellérrel 
Benedek Adolf féle szőlőtelepen. 8—10. 

Molnár Lajosnak a középbokrosi hegyben 5 vékás 
területű szőllő és veteményföldje kedvező fizetési feltéte-
lek mellett eladó, értekezhetni I. ker. 81. sz. alatt a tulaj-
donossal. 

A szurdok dülő elején 5 holdas szőlő egészben, 
vagy parcellákban is eladó. Felvilágositást adnak Dr. Balla 
József és Dr. Frőhlich Pál ügyvéd urak. 

K i a d ó l a k á s o k . 
Egy külön álló udvarra nyiló szoba azonnal vagy 

nov. 1-től kiadó: értekezni lehet VI. ker. 90. sz. alatt, 
vagy az irodán. 1—2 

Teljesen külön álló ujonnan épült két szoba, konyha 
és hozzá való melléképületekkel nov. 1 étől kiadó; érte-
kezni lehet Schwarc Miksa IV ker. 270 sz. házánál. 1—3 

Karai István épitő iparosnak X ker. 298 sz. alatt 
9-öl hosszu nád és zsup fedél a faanyaggal együtt jutá-
nyos árban eladó, értekezni lehet a fenti sz. alatt vagy 
az irodán. 

Patai utcza 112 sz. háznál egy veteményes kert, 
ugyanott két külön álló szoba is kiadó magánosnak vagy 
kis családunak. Továbbá 3 drb. jókarban lévő vasredőny 
jutányos árban eladó; értekezni lehet IV ker. 112 sz. 
alatt vagy az irodán. 

Eötvös-tér 27 sz. alatt a Veiner féle házban 8 
darab rendes méretű használt de jókarban levő ablak 
hozzá való részekkel együtt jutányos árban eladó. Meg-
tekinthető bármely időben; értekezni lehet a fenti sz. alatt 
vagy az irodán. 

Jókarban lévő 10 vékás föld és 4 vékás szőlő fe-
libőli mivelésre kiadandó oly egyénnek a ki a szőlő mi-
veléshez ért. A vidéki tulajdonos ur a jelentkezéseket 
kéri a kiadóhivatalba. 

Egy jókarban levő hintő elköltözés miatt jutányos 
árban eladó, értekezni lehet e lap kiadóhivatalában. 2—3 

V e g y e s e k . 

Özv. Szabó Sándorné úrnőnek az I. ker. czeglédi-u. 
29. sz. alatti lakásán egy udvari lakrész: 3 szoba, konyha 
éléskamra, mosókonyha és mellékhelyiségekkel együtt f. 
évi nov. l-re kiadó. 

Somogyi Balázsnak IV. ker. 39. számu piactéri há-
zánál 3 kisebb — esetleg egy nagyobb — üzletnek vagy 
boltnak való helyiség kiadó. Értekezhetni a fenti szám 
alatt a tulajdonossal. 

Papp József tanitó V. ker. 55. sz. házánál egy két 
szobás és egy szobás lakás a szükséges mellékhelyiségek-
kel kiadó. Üzletnek is alkalmas, értekezhetni lehet a 
tulajdnossal. 

CSINOS LAJOSNAK IV. ker. 487. számu házánál 
(Horvát szatler-féle) butorozott szoba hol a lakó kosztra is 
felvétetik, kiadó, értekezhetni lehet a tulajdonossal. 
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Gaál Gyula czipész üzletében egy fiu tanoncznak 
teljes ellátással azonnal felvétetik. Ugyanott egy bútorozott 
szoba is van kiadó, értekezni lehet IV. ker. 150 sz. alatt. 

2—3 

Egy kereskedő segéd és egy szabóinas fizetéssel 
felvétetik Révész József kész ruha üzletében Nagykőrös 
Piacztér. 2—3 

Egy jó füszerüzlet házzal együtt eladó más vállalat 
miatt. Czim a kiadóhivatalban. . 2—2 

Khirer Károlynak 1. ker. 353. sz. házánál több rend-
beli kisebb nagyobb jókarban levő boros hordó van el-
adó ; értekezni lehet a fenti sz. alatt. 2—2 

Egy keveset használt munkásláda czizmadia, szij-
gyártó, vagy más vásárra járó iparosnak igen alkalmas, 
valamint szabódeszka és sátorkarók azonnal eladók ; ér-
tekezni lehet III. ker. 155 sz. sz. alatt vagy a kiadóhi-
vatalban. 2—2 

Kecskés Ambrusnak sajáttermésű elsőrendű termé-
szettől aranka mentes luczerna magja van eladó. Kapha-
tó III. ker, 184 sz. alatti lakásán. 3—3 

Özv. Bende Imrénének VI. ker. 326 számu házá-
nál 1908 és 1911 évi termésű tiszta kezelésű bora van 
eladó. Ugyanott egy jókarban levő parádés kocsi két 
disznóbőr üléssel eladó, értekezni a fenti szám alatt. 5—6 

Egy erős testalkatú fiu tanoncznak felvétetik Kohn 
F. Péter vaskereskedésében Nagykőrös. 

Saját termésű kiválóan finom kisüsti pálinka több-
féle fajban, elsőrendű pergetett akácz és vegyesvirág méz, 
sejtesméz, előméhek, és rajok, finom asztali bor kapható. 

Imre Kiss Béninél méhész és pálinkafőző, Ókécskén 216 
sz. Árjegyzék ingyen. 

Ügyes varró- és tanulóleányok felvétetnek KEREKES 
JOLÁN varrodájában. 

Értesités. Alolirott tisztelettel értesítem a n. é. kö-
zönséget, hogy az ács mesterségben magamat önállositot-
tam és elvállalok minden e szakmába tartozó munkálatot 
a legmérsékeltebb ár mellett. A n. é. közönség pártfogá-
sát kiváló tisztelettel Szabó Károly ács mester, lakásom 
X. ker. 237 szám. 3—3 

egállj magyar majd megbánod 
Több aranyérem-
mel és díszoklevél-

lel kitüntetve. 

Eladó szőlő és földbirtok. 
Nyársapáton Bohus József 30 hold szőlője 30 hold 

gyümölcsös és szántóból álló (Pólya István-féle) föld egy 
holdas parczellákban is eladó, értekezhetni lehet a tulaj-
donossal Czegléden, Unghváry Sándorral Nagykőrösön 
VII. ker. 2. szám alatt és kint a helyszinen. 3—3 

Akik megbizható helyről, tiszta méh-
viaszból készült műlépet óhaj tanak 

beszerezni, forduljanak bizalommal szatmári Szabó István 
méhészetéhez Pankota (Aradmegye), amely méhészet amerikai 
hengerpréssel készitett bármely méretű müképnek kilóját cso-
magolva 5 kor. 50 fil lérért szállitja utánvéttel, amig viasz-

készlete ki nem fogy. 

Méhészek! 

Tisztelettel értesitem a t. közönséget, 
hogy a műhelyemből visszatartott, első-

rendű anyagból készült boroshordókat a legjutányosabb 
árban adom el. Tisztelettel 

Özv. T i t t e l Károlyné. 

Értesítés. 

Köszönő levelek: 
Ő felsége a Bulgár Királyi Kabinet iroda Főnöke Dobrovich S. D. ur 

Ő Excellentiája utján ez évi május 7-én keltezett levéllel a következőket írja : 
„Tisztelettel értesitem önöket, hogy a küldött Borolin pos tacsomagot köszö-
nettel vettem és hogy annak gyógyhatása kedvezőnek bizonyult ." 

Az ön által feltalált, ideges fejfájásom ellen ajánlott „Borolin oly cso-
dás szer, hogy egyszeri bedörzsölés után fájdalmam teljesen megszünt . 
Nem mulaszthatom el hálás köszönetemet kifejezni és mindenkinek a leg-
melegebben ajánlani . 

Budapest, 1909. deczember 19. Deutsch Adolf s . k . 
a Budapest III. Takarékpénztár igazgatója . 

Borolin nevű szerével igen szép szép szolgálatot tett, mert a makacs 
idült reuma melyet Boszniában szereztem s mely különösen jobb karom 
izületeiben befészkelődött, már hetek óta kellemetlenkedett. Kiváló szerének 
köszönhetem, hogy karomat megint használni tudom. Fogadja ezért kiváló 
tiszteletemet és hálás köszönetemet. 

Budapest (Csillaghegy) 1910 január 15. Böm Péter s. k. 

min. tanácsos, tábornok a honv. minisztériumban. 
Van szerencsém tisztelettel értesíteni; hogy az Ön által készitett Borolin-

ból egy kis üveg felének elhasználása után családom egyik tagja két év 
óta tartó izomcsuzából teljesen kigyógyult 

Budapest , 1910. április 1. Nagy Bertalan s. k . 
m. kir. honvéd számtanácsos 

Borolin kapha tó minden g y ó g y s z e r t á r b a n 
d r o g é r i á b a s f ü s z e r k e r e s k e d é s b e . 

Borolint ha nem 
használod. 

Ne légy hanyag 
Ne légy ökör! 
Ha köszvény bánt 
ha czáz gyötör 
ha reumád van 
Ne tűrd a kint 

Menj a boltba s 
Végy BOROLINT. 
Asztma, reuma, czűz, 
köszvény, szaggatás, 
fogfájás, főfájás ellen 
a leghatásosabbnak 
bizonyult HÁZISZER. 

M 
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É r t e s i t é s . 
Szives tudomására hozom a n. é. közön-

ségnek, hogy egyedül álló nagy raktáramban tar-
tok 130 fokos legjobb minőségű 

s z a p p a n f ő z ő s z ó d á t , 
I-ső rendü hófehér és II-od rendű sárga mosó-

szappanokat, szappannak való szin és nyers fagy-
gyút, kókusz olajat, tepertőt stb. A fent felso-
rolt czikkek nálam a legjutányosabban és lelki-
ismeretes kiméréssel kaphatók. 

Egyben elfogadok bárminemű szappannak 
való zsiradékot becserélve száraz szappanért cse-
kély ráfizetéssel. 

Kérve a n. é. közönség b. pártfogását 

ö z v . K a p u s A n d r á s n é , 
szappanos mester. Nagykőrösön, I. ker. 243 szám. 

Alapittatott 1903-ban. Vi l lanyerőre berendezve . 

SZŰCS FERENCZ 
Mü- és épüleí-lakatos 

Nagykőrös, VI. kerület 95. sz. (saját ház). 

a vasipar körébe tartozó mindennnemü la-
katos munkát, ugymint : épület-vasalásokat 

vas ajtókat, vas ablakokat, vaskapukat és mindenfaj ta 
vasrácsokat, vasredőnyök, vaskiratok, napellenző gépek, 
(ponyvákhoz) vasszerkezetek, falkötő, vas és össze-

huzató vasak csavarokkal. 

Készit: 

Legjobb minőségű takaréktüzhelyek cserépoldalakkal 
valamint vasoldalakkal, vendéglői és kávéházi tűz-
helyeket a legegyszerübbtől a legdiszesebb kivitelben. 
Ezen tűzhelyeknél 25 százalék tüze lőanyag takarit-

ható meg . 

Uj szivatyus kutakat, valamint javitásokat és azoknak 
évi jókarban tartását jutányos árban. Vizvezeték beren-

dezéseket légnyomással . 
Gépüzem-berendezéseket (transmissiók) vaseszterga 

munkákat . 

Javitásokat gyorsan és jutányos árban e s z k ö z ö l 
kö l t ségvetésse l dijtalanul szo lgá l . 

ÉRTESITÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közön-
ség becses figyelmét felhivni a csép-
lési és téli szezonra I. rendű vagy 

darabos- és dió porosz szén 
Kőmentes fehér mész, Beocsini-féle 
r o m á n - és p o r t l a n d c z e m e n t , 

egyszerü és diszes 
c z e m e n t - l a p 

a legolcsóbb árban csak egyedül nállam szerez-
hetők be. Továbbá a legjobb minőségű 130 fo-
kos szappan szóda is kapható, valamint 
tetőlemez 180 cm. hosszú, 80 cm. szélességi 
méretben. — A nagyérdemű közönség becses 

pártfogását kérem, tisztelettel 

Dabizs László II. kerület 
Vasut-utca 90. 

!! Férfi és női szabó-üzlet megnyitás. !! 
Van szerencsénk a n. é. közönség b. tudo-
mására adni, hogy Szűcs Ferencz urnak VI. 
ker. Kecskeméti-utcza 95. szám alatt levő 
házában a mai kornak megfelelő 

férfi és női angol szabó-üzletet 
nyitottunk. Elfogadunk női kosztüm, paleto, 
mindenféle női felöltőket és facon munkát, 
ugy szinte férfimunkát a legszebb és leg-
modernebb szabászat szerint készitünk. :-: 
A nagyérdemű közönség pártfogását kérjük 

DOBOZI és HEGEDŰS 
férfi és női angol szabók. 3—4 

Telefon 
s z á m : 62. Welsz és Börcsök Telefon 

szám : 62. 

v i l l a m o s s á g i v á l l a l a t a N A G Y K Ő R Ö S ( I z i n g e r h á z . ) 

Értesitjük a nagyérdemű közönséget, hogy a fenti czég alatt 

v i l l a m o s b e r e n d e z é s i v á l l a l a t o t 
létesitettünk. Elvállalunk villamosvilágitási berendezéseket, motorok felszerelését, 
villanycsengő és házitelefon felszereléseket, valamint ezek javitását jótállás mel-
lett jutányos áron. 

Csillárok nagy raktára. 
Legjobb az „Osram" égő 70 százalék 

áram megtakarítás. Ára 2 korona. 

Tisztelettel 

WEISZ és BÖRCSÖK. 
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: „Varázsfuvola." : 
Bárki egy óra alatt megtanulhat 
rajta játszani. A „ V a r á z s f u v o l a " 
rendkivül kellemes, 20 aczél 
t rombitahanggal és 4 erős bőgővel 
van ellátva. Díszes kivitelben kotta-
füzettel, dalokkal tokkal, aján-
dékkal együtt csak 4 korona. 
Csakis Wagner „Hangszer-
Király" országszerte elismert 
legolcsóbb hangszeráruházá-

ban, kapható: 
Budapesten, József-körút 15. 
Gyorsjavító műhely. Kérjen fényképes 
. . hangszerárjegyzéket. :-: 

A v i l á g c s o d á j a ! 
!! Nincs többé gyomorfájás !! 

A zabadalmazott 

k a k u k f ü k e s e r ü 
háziszer néhány napi használat után teljesen megszünteti a 
legmakacsabb gyomorbajokat is. Kellemes izü. Nök 
és gyermekek is szivesen veszik, erősit, éltet. Utazásoknál 
és hirtelen rosszul lét alkalmával a legkitűnőbb háziszer. 
Kapható mindenütt . Főraktár : Nagykőrös Vidékén Fenyves 
István drogériájában Nagykőrös, Árak kis üveg 80 f. nagy 
2 K, vidékre 3 nagy, 6 kis üvegnél kevesebb nem szállittatik. 

Kombinett játék. 
A szalonban és a gyermekszobában mindenütt 
ott legyen, mert kicsinyt és nagyot, fiatalt és 
öreget, szegényt vagy gazdagot egyaránt mesé-

sen szórakoztat Mindenütt kapható. 

Ára 1 k o r o n a . 
Gyártja a Cserépgyár részvény-t. Kismányán. 
Minden nagyobb városban állandó bizományi raktárt 
óhajtván fenntartani, e czélra óvadékképesés agilis kép 
viselőket keresünk. Budapesti raktár telefonszáma 170-68. 

Stern Sándor magánmérnök 
egészségügyi berendezések vállalata 

Telefon 94. KECSKEMÉT Telefon 94. 

Tervez, ellenőriz és kivitelez : központi fütés, 
vizvezeték és csatornázási berendezéseket. 
Szivattyuk, motorok, gőz, viz csatornázási 
csövek és szerelvények raktára. Tömitési 
anyagok, fürdöberendezések, fertőtlenitő gé-
pek, kórházi berendezések és felszerelések. 
Gőzkazán és gépek ál landó ellenőrzése. Nö-
vényházak melegvizfütéssel, saját rendszer. 

Terv és költségvetés dijtalan. 

Nyomatott Bazsó Kálmán villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Nagykőrösön. 1912. 

Kollársz Béla az autogén hegesztő és vágó 
vállalat tulajdonosa 

Az elvágott felület sima marad, annyira, hogy 
utána munka alig marad. Ezenkivül bármilynemű 
vas és fém esztergályozását a legjutányosabb 
árban eszközlök. A tisztelt közönség pártfogását 

kérve maradok tisztelettel 

a helyszinen is. Az egyszer öszeforrasztott 

hely nem törik el! Épületek vasgerendáit, 

vagy a hozzájok hasonló vastag vasakat 

bármilyen alakban igen jutányos áron elvágok. 

Ezzel az uj találmánnyal bárminemü fém ösze-
forrasztható és elvágható. Ugy mint: törött gép-
rész, (akár öntvény akár kovácsolt vas) aczél, 
vagy réz bármilyen vastagságban a legtökélete-
sebben forrasztható össze. Rendkivüli esetben 

Autogén hegesztés és vágás. 

Uj! Uj! 

Hirdetések felvétetnek a kiadóhivataltan 

Teljes tisztelettel: 
M o l n á r D á n i e l , 

a legnagyobb helyiségek befü-
tésére is, mely már többszö-
rösen kipróbálva, k i t ü n ő e n 
bevált. 

Készítek továbbá takarék-
tűzhelyeket és kandallókat 
minden stílben. 

Raktáramban úgy a kályhák 
mint a tűzhelyek f e l l á l l i t v a 
megtekinthetők. 

Az általam végzett munká-
kért a legmesszebbmenő fele-
lősséget vállalok. 

gyorsmelegítő kályháit 

Ajánlja saját találmányu 
szabadalmazott 

kályhagyára és 
szobrászati műterme 

N A G Y K Ő R Ö S . 
A l a p i t t a t o t t : 1890. 

MOLNÁR D Á N I E L 


