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A mezőgazdasági oktatás ujjászervezése. 
esze egyszersmind magas általános műveltséggel fog pá-
rosulni. Noha most a Nagy-Alföldön lehet leginkább 
érezni a talajkimerülés hatásait, mégis épen ez a különle-
ges éghajlatu, alapjában véve jó talaju sikság van arra hi-
vatva, hogy az uj, gazdag és művelt Magyarország ki-
alakulásának gyujtópontja legyen. E nagy sikságra, a 
magyarság szivére kell irányitania figyelmét az ország 
értelmiségének. Egy nagyszabásu, jól végrehajtott nép-
művelő akció egy pár évtized alatt csodákat tehetne, hi-
szen Dánia hires gazdagodási folyamata, amely a mult 
század utolsó évtizedeiben a világot bámulatba ejtette — 
nem másból indult ki, mint a földmives nép felnőttjeinek 
általános művelődéséből. 

A legfontosabb közügy : az ország gazdagodásának 
és erősödésének érdekében, az ország egész értelmiségének 
szervezkednie kellene arra a czélra, hogy a mezei gazdál-
kodással foglalkozó földmives nép számára, az általános 
műveltség és különösen a mezőgazdasági ismeretek terjesz-
tését minél könnyebbé, minél hatásosabbá, minél ered-
ményesebbé tegye. 

Nagykőrös, 1912. október 3. 

MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

Arra nézve, hogy földmives népünk gazdálkodásának 
reformálását minő eszközökkel lehetne megvalósitani: ez 
a nagy feladat is gyermekjáték volna, ha meg lehetne 
csinálni az állam népies mezőgazdaségi oktatásának valami 
nagyobbszabásu ujjászervezését. 

A mai mezőgazdasági népoktatás helyett egy nagyobb-
szabásu állami földmivesoktatást kellene szervezni, egy 
előre megállapitott egységes terv szerint törekednének egy 
meghatározott czélra : a kisgazdaság modern átalakitására. 

Mindenekelőtt azt kellene megállapitani, hogy az or-
szág kisgazdaságaiban a termelőmód mely javitásai azok, 
amelyek legközelebb esnek, legnagyobb hatásfoknak és a 
legkisebb tőkebefektetés árán vehetők alkalmazásba. A 
termelőmódnak erre a néhány javitásra kellene aztán kor-
látozni az egész mezőgazdasági oktatást, s ezekről 3—4 
éven belül az ország minden egyes községében kellene 
tartani egy négyhetes téli tanfolyamot. Mindenütt, ahol 
tanfolyam volt, ennek tárgyáról irt ügyes, népszerű köny-
veket kellene kiosztani s ugyanott 10 20 hold földet 
kellene kibérelni és azon egy pár éven át bemutatni a 
tanfolyam tárgyát és kizárólag csak ezt, ami egészen más 
oktató hatással lenne, mint a mai egy pár tuczat rosszul 
csinált, össze-vissza működő mintagazdaság. 

Az ilyen nagyszabásu népies mezőgazdasági oktatás 
igaz hogy sokba kerülne, lehet, hogy talán 8 10 millió 
korona is kellene rá, ámde ez a kiadás dusan kifizetné 
magát, mert ha ezen az uton 4 5 év alatt a kisgazdák 
földjének a termés hozama csak tiz százalékkal növeked-
nék is: már csupán ez évente legalább is 200 millió ko-
ronával növelné a mezőgazdaság termelőképességét. 

Sokat tehetnek a földmüves nép gazdálkodásának 
fejlesztésre a községek, az ország értelmisége és a kereskedő-
világ, ha tervszerüen és céltudatosan intézik a dolgot. 

A földmüves nép általános műveltségét sehol a vilá-
gon nem lehet oly könnyen magas fokra emelni, mint a 
népes gazdálkodó városokban, hol az élő és nyomtatott 
szó könnyen elérhet ezer meg ezer földművest. S az al-
földi nép, mely most elhanyagoltan, uzsora és magas 
pót-adó nyomása alatt tengődik: a világ legvagyo-
nosabb kisgazda népe lesz, ha amugy is jó természetes 

Október 6. 

Vasárnap lesz immár 63 esztendeje, hogy vértanu-
halált haltak a tizenhármak. Több mintegy félszázad sur-
rant el a leggyászosabb, a legszomorubb nap óta, de azért 
nem felejtettünk, nem is tudtak velünk feledtetni. A nem-
zet testén ütött seb még sajog, még vértől szivárog és 
nem is tud és nem is fog egyhamar behegedni. 

Gyászolj nemzet, magyar nemzet, gyászolj ország, 
Magyarország! Sirj, zokogj te nép, omoljanak forró köny-
nyeid! Dicsők, nagyok, szentek voltak a martirjaink; 
büszkén, délczegen, némán mentek a bitó alá s utolsó 
leheletük, utolsó szavuk is a drága, imádott haza volt. 
Megmutatták, hogy a honért nemcsak élni, a honéit meg-
halni tudnak. Megmutatták, hogy nekik, az első gondo-
latuk és utolsó szivverésük a haza. 

Elporladtak a dicső, a csodás hősök, elenyésztek a 
félistenek, de nevük fennál, lelkünkben élnek, szellemük 
közöttünk jár, buzditva lelkesitve a honszerelemre. 

Forgassuk e nagy napon a történelem lapjait, olvassuk 
el malaszt gyanánt gyógyitóirképen dicsö, tüneményes, 
fenséges cselekedeteiket: olvassuk el a hatalmas vezérek 

Lapunk mai s z á m a 10 oldal. 
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regébe illő vitézi tetteiket s nyerjünk enyhületet általuk, 
tanuljunk hazaszeretet, tetterőt, bátorságot és halálmegve-
tést tőlük. 

Büszkék lehetünk a multunkra, arra a multra, mely 
telve volt megannyi fájdalmas és szomoru, de annál cso-
dásabb, annál istenibb eseményekkel: büszkék lehetünk 
arra a multunkra, melyben megmutattuk, hogy élni tudunk 
akarunk és fogunk: nem rettegve soha a számos ellen-
séget, elszántan szembeszállva velük. 

A nagyoktól meritsünk igaz, hatalmas érzést, lelkese-
dést, álljunk szilárdan és rendithetetlenül, jussunkért még 
az életünket is adjuk oda, de gyávák, ijedősek, honárulók 
ne legyünk soha. 

A nagy évforduló alkalmaból adózzunk illő kegyelet-
tel az aradi vértanuk emlékezetének; rójuk le kegyeletünk-
nek igaz adóját a nagyok szelleme előtt. Zarándokoljunk 
el szent sirjukhoz és ihlettessük meg lelkünket, szivünket 
csodás szellemüktől. 

De ha távol is volnánk szent sirjuktól, minden gon-
dolatunk, minden érzésünk az övéké legyen, s révükön a 
hazáé, a nemzeté, azé a nemzeté, melynek oly hatalmas, 
csodás és szent fiai voltak. 

Sirj. zokog te nép, omoljanak forró könnyüid, de 
ezek nem annyira a fájdalom könnyüi, mindinkább az öröm 
könnyűi legyenek, hogy oly félistenei voltak nemzetünk-
nek, mint a tizenhármak. 

Isten áldása lebegjen dicső emlékezetük felett! 

adás kezdetekor a villany zavar miatt előállt homály a 
szinházban, Stoll beillet öreg Sári birónak. 

Hétfőn zóna előadásban „Limonádé ezredes"-t adták. 
Kedden ujra láttuk szinpadunkon Beregi Oszkárt a „Cárnő"-
ben, hatalmas, megértő művészete lebilincselte a nagy-
számban egybegyült közönséget, tündöklő alakitásai mindig 
emlékezetes maradnak. Kovács Margit a czárnő megfesté-
sében kitűnően játszott, Földessy kanczellár szerepébe 
beleélte magát, szépen alakitott. Szerdán kabaré-előadás. 

Még megemlitjük, hogy szintársulatunk eddigi műkö-
désével méltán reá szolgált a közönség érdeklődésére, Dr. 
Márffy igazgató soh'sem téveszti szem elől, hogy a közön-
ség kedvét fokozza, állandóan látjuk a szinpadunkon a 
változatosságot, ujabbnál-ujabb darabok kerülnek előadásra 
sőt vendégszereplő művésznek szinpadunkon való meg-
jelenésével is igyekszik kellemes estéket teremteni. 

Szinház. 

Miután Dr. Márffy szinigazgató mindenkép igyek-
szik szinházlátogató közönségünk igényeit, kívánalmát ki-
elégiteni, természetes, hogy ezzel csak fokozza a kedvet 
szinpártolás iránt, igy szinházunkban az előadásokon sok kö-
zönség gyűlik össze. Különösen telt ház volt mult héten 
Bánk-Bán szinrehozatalakor, mikor a Nemzeti szinház 
nagy művésze Beregi Oszkár vendégszerepelt, mondhatni 
talpalatnyi hely nem maradt üresen, zsufolásig volt a 
szinházi terem. A jegyeket már előtte való nap elkapkod-
ták ugy hogy az előadás napján alig lehetett bármilyen 
jegyet is kapni. 

Felejthetetlen előttünk Bánk Bán előadásakor Beregi 
Oszkár jeles művész szereplése, ragyogó játéka elragadó 
volt, a közönséget Istentől megáldott művészete szerepé-
nek hangulatába varázsolta ; az előadáskor a többi szinészek 
a legjobbat nyujtották játékukkal. Kovács Margit remek 
átérzéssel tükröztette ki Melinda szerepének árnyalatait. Mult 
hó 26-án csütörtökön Suhanczot adták, amelyben Fátyol 
Heddy bájos daliával és eleven játékával a közönség tap-
sait kiérdemelte. Pénteken Obsitos került előadásra zóná-
ban, majd szombaton a Limonádé ezredes operettet ját-
szották, melyet a vidéki szinigazgatók mostanában egymás-
után szereznek meg előadásra. Eme élesen szinezett, vál-
tozatos hangulatu darabban a szereplők derekasan szóra-
koztatták a közönséget. A játék összhangzatos volt, csak 
egyes szereplők tulerősen keresték a hatás keltést, ami 
tulfestés a többi szerepek rovására megy s ellenkezik a szerep 
természetességével. Fábián Linka ügyesen és kedvesen 
alakitotta jeleneteit. Stoll ugyancsak megkaczagtatta a kö-
zönséget, Bónyi hadnagy szerepében kellő megértéssel 
játszott, Dezső erős szinezése tapsokat aratott. Vasárnap 
Sári biró előadása hűvösen hagyta a közönséget, a darab 
még inkább unalmasabbá vált, mert a szereplők sem tud-
ták magukat bele érni szerepeikbe, nagy hibája volt az 
előadásnak, hogy egyes szereplők beszédeit alig lehetett 
érteni, nem volt hangsuly, monoton lepergetése volt jele-
neteinek. Annál inkább feltűnt egyes alkalmakkor a sugó 
értelmes beszéde, ami természetes visszatetszést szült. 
Török Kornélia, mint egyébkor, most is elemében volt, ő 
nélküle a darab igazán fénytelen lett volna, mint az eiő-

A nagykőrösi kertészetiegyesület közleményei. 
Értesitjük egyesületünk tagjait, hogy műtrágya ren-

delésük foganatositva van s azt valószinüleg még e hét 
folyamán át is vehetik. 

Aki saját igáján szándékozik elvitetni a műtrágyát, 
sziveskedjék előre bejelenteni, mert különben a fuvaros 
vállalatra bizzuk annak beszállitását. 

Nagykőrös, 1912. október 1. 
Elnökség. 

Egyesületi helyiségünket a mai napon özv. Nagy 
Józsefné asszony alsó-épületébe helyeztük át, s a rendez-
kedés miatt pár napig zárva tartjuk azt. 

Nagykőrös, 1912. október 1. 
Elnökség. 

Méhek fölsegitésére engedélyezett kedvezményes czuk 
rot a jelentkező tagok részére megrendeltük. Ha tagjaink 
közül valaki még igénybe akarja venni ezen kedvezményt 
minél előbb jelentkezzék. 

Nagykőrös, 1912. október 1. 
Elnökség. 

UJDONSÁGOK. 
1912. szeptember 23-án tartott tanitótestületi ülésen 

örömmel vették tudomásul a tanítótestület tagjai Cseri 
László tanitónak Szűcs Bálint egyháztanácsos meg-
bizásából tett azon kijelentését, hogy nevezett egyház-
tanácsos a szeptember 3-án tartott egyháztanácsi ülésen 
történt felszólalásában az összes reform, tanitókat meg-
sérteni nem akarta s hibázott abban, hogy az egészet 
összefoglalta s nem tette hozzá, nagy tisztelet a kivé-
teleknek, amiért utólagosan bocsánatot kér. 

Uj ügyvéd. Dr. Rosenfeld Gyula földink ügyvédi vizs-
gáját letette, ügyvédi gyakorlatát városunkban Nagykörösön meg-
kezde te. 

— Pestvármegye f. évi október hó 14-én d. e 11 órakor 
j tartja rendes évnegyedes közgyülését. Ezt megelőzőleg 11-én d. 

e. 10 órakor az állandó választmány tartja ülését a vármegye 
i székházának nagytermében. 

— Országos baromfi kiállitás. Szegeden folyó 1912 évi 
október hó 20—22 napjain országos baromfi, galamb, és házi-
nyul kiállitás rendeztetik az ujszegedi népligetben a Vigadó ösz-
szes fedett helyiségeiben. Számos egyesületi és szövetségi érme-
ken felül pénzdijak és emléktárgyak fognak a dijazást nyertek 
részére kiosztatni. A kiállitásra vonatkozó bejelentési zárhatáridö 
október 10. A földmivelésügyi kormány által évenként tenyész-
tési czélokra kiosztandó és beszerezni szokott fajbaromfiak egy 
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részét ezen kiállitáson fogja megvenni. A rendező bizottság ösz-
sze fog vásárolni 100 értékes állatot és azokat tombolán ki fogja 
sorsolni. A kiállitásra vonatkozó bármely felvilágositással és 
bejelentési ivvel szivesen szolgál a szegedvidéki baromfi és házi-
nyultenyésztők egyesületének titkársága. 

— Nagy kor. Egy századot élt tul Kalocsai Ferencz nagy-
kőrösi lakos polgártársunk, aki 106 éves korában halt el a mult 
napokban. Temetése nagy részvét mellett a mult hó 26-án volt. 

Anyakönyvi fe lügyelő . A belügyminiszter az anyakönyvi 
legfőbb felügveleti jog gyakorlásával Pestvármegye területére 
Ottlik Géza Belügyminiszteri osztálytanácsost bizta meg. 

Milyen időjárásunk l e s z ? Szirius az időjós a következő-
ket jósolja, melyben mindig jobb hinni mint kételkedni. A hő-
mérséklet folytonosan emelkedni fog, ugy hogy október 3, 4, 8, 
9, 10, 11, 12, 14 napjain kielégitő és kedvezőbb időjárásban 
lesz részünk. 17-én apró éjjeli fagy, 19, 20 kedvező, 23, 24 pe-
dig hideg időjárás következik. Nov. 1-től kezdve szép idő lesz 
körülbelül 16-ig, Deczember kevés esőt és havazást igér, de sok 
ködöt. De már január 1-én kemény hideg áll be, nagy havazá-
sokkal. A tavasz erre korán fog beállani, márcziusban gyönyörű 
napok lesznek, kellemes lesz a nyár és őszre második nyárban 
lesz részünk. 

Mikor a vil lany elalszik. Vasárnap este 8 órakor a 
villanylámpák fénye lassan bágyadni kezdett, majd nemsokára 
teljesen elvesztették fényüket, homályba borultak a nagykőrösi 
utczák, csak a bo rongós időben bujkáló holdvilág sáppadt fénye 
terjengett az égboltról. A vendéglők ablakai elsötétültek, ahol 
mulatoztak — a dallos kedvű polgár hangjai is kezdtek szünedezni 
a váratlan sötétségre. Volt itt is, ott is nagy sürgés forgás, mert 
a villanylámpák kis várakozásra sem gyultak fel, mit volt mit 
tenni előkeresték a jól megérdemelt nyugalomba helyezett pet-
róleum lámpákat, amelyben irmag gyanánt is kis avas petróleum 
huzódott meg, hogy lángra csalja a lámpa kanóczát. A karcsu 
és mindég kéznél levő flóra gyertyák csakhamar birokra keltek 
a sötétséggel, ekként visszacsöppenve a közel multba a régi vi-
lágitás mellett e szünkbe jutott a letünt világok (már t. i. világi-
tások) ideje, mikor még az oszlopokon gubbaszkodó petróleum 
lámpák szórták nyalábos sugaraikat a körösi utczákra. A villany 
fényét mintegy félóráig nélkülöztük, azután pedig ujra kigyultak 
a villanykörték és vigan szoritották sarokba egy kettőre a pet-
róleum lámpákat, hogy pihenésüket tovább folytassák. 

— A reform, t emplomban f. hó 6-án most vasárnap dél-
előtt ünnepi beszéd lesz tartva az aradi vértanuk emlékezetére. 
Az ünnepi beszédet Bakó József lelkész, országgyűlési képvise-
lőnk tartja. 

— Névmagyaros í tás . Özv. Verkner Ignáczné kiskorú gyer-
mekei Verkner Miklós és J enő nevöket belügyminiszteri etige-
délylyei Vadászra változtatták. 

El ismerés a gondozásér t . Megható módon és keretek-
ben nyujtotta át a ha tóság Szűcs Pálné Marton Eszternek a ki-

tüntető oklevelet, amelyet a nála gondozásba elhelyezett lelencz 
gyermekek emberies, lelkiismeretes tartásáért és neveléséért nyert 
mult hó 26-án a városházán a tanácsteremben. Eme megható ün-
nepségre az érdeklődők számosan megjelentek, felette megható 
volt Szűcs Pálné nevelő anya megjelenése öt ártatlan menhelyi 
gondozásra bizott gyermekekkel . Az elismerő oklevél átnyujtása 
előtt Szabó Mihály városunk főorvosa gyönyörű beszédet mon-
dott. majd Patonay Dezső szép szavakkal méltatta emez ünne-
pélv magasztosságát . 

— Felakasztotta magát. Balai Pál nagykőrösi lakosnak 
háza tályékán egy idő óta nagy csendesség uralkodott, a szom-
szédoknak nagyon feltünt, hogy már egy hét óta onnan senki 
se be, se ki nem jön — az ajtók bezárva voltak, a házigazdá-
nak eltávozásáról, vagy hollétéről semmi felvilágositást sem nyer-
tek. Ez a különös dolog mindinkább gyanussá tette a körül-
ményt, ugy hogy mult hó 25-én bejelentették ezt az esetet a ha-
tóságnak. Rendőrségünk is kutatni kezdett e dologban, de miu-
tán semmi eredményre nem jutott, Balai Pál épületének ajtaját 
felnyittatta, hol megrenditő látvány tárult a hivatalos emberek 
szemei elé, a gazdát felakasztva találták a szobában, teteme már 
oszlásnak is indult, ugyanis, mint a vizsgálat kideritette, neve-
zett már egy hete függött felakasztva. A nyomozás szerint Balai 
Pál öngyilkossági szándékból követte el tettét, amelynak oka 
ismeretlen. 

— Öngyi lkossági kisérlet. A mult hó 29-én Nagykőrösön 
Lőwi József korcsmárosnál levő Józsa Olga Erzsébet ujszászi il-
letőségű, 15 éves leány öngyilkossági szándékból mellbe lőtte 
magát. Szerencsére a golyó csak könnyebb sebet ejtett rajta. A 
kórházban ápolják, csakhamar felépül. Tettének oka ismeretlen. 

— Vágóhidakról . A földmivelésügyi miniszter rendeletebcn 
felhivta a hatóságokat, hogy kellő szigorral ellenőrizzék ama 
körülményt, hogy a vágás ideje alatt a közvágóhidakon tizen-
négy évnél fiatalabb gyermekek tanonczok kivételével ne tartóz-
kodjanak, továbbá a vágóhidi szennyvizek akként vezetendők le, 
hogy azok ne az utak árkaiban elterülve, — bomlásuk folytán 
megfertőzzék a levegőt, hanem a szennyvizek megfelelő el eze-
téséröl illetve eltávolitásáról kellő intézkedés tétessék. 

Áll i táskötelesek korházi megvizsgáltatása. A honvé-
delmi miniszter rendelete folytán mindazon esetekben, midőn a 
sorozó vagy felülvizsgáló bizottság az állitásköteles egyén törö-
döttségének korházi megállapitását szükségesnek tartja, ugy a 
szivbaj tekintetében megvizsgálandó állitáskötelesek a legköze-
lebbi helyőrségi kórháznak adandók át. Azok az állitáskötelesek, 
kik halló vagy látóképességük, valamint egyéb betegségük tekin-
tetében vizsgálandók meg, a legközelebbi helyőrségi vagy csa-
patkórháznak adandók át, az utóbbinak csak abban az esetben, 
ha az állitás helyétől a legközelebbi helyőrségi kórház jóval távo-
labb volna, mint a legközelebb fekvő csapatkorház. Azokban az 
esetekben, midőn a vizsgálat nehezen és csak különleges vizsgá 
lati eszközökkel főleg azonban csak kellően szakképzett (speczi-
álista) orvosok által eszközölhető, az állitásköteles a legközelebbi 
helyőrségi kórháznak adandó át. 

Postai levé lgyüjtő szekrények. Többször haliottuk már 
a közönségnek amaz óhaját , hogy a levélgyűjtő szekrények nem-
csak a központon, a piacztérhez eső részeken kellene felállitva 
lenni, hanem egyébb távolabbi helyeken is, tényleg felette szük-
séges volna a gyűj tő szekrényeknek városunk egyes távolabbi 
helyein elhelyezése, mert a távolabb lakóknak nagyon kellemet-
len és időt rabló dolog, hogy leveleiket kénytelenek mind n al-
kalommal a központra hozni vagy küldeni. Városunk nag\ kiter-
jedése folytán ezen ál lapotokon való segítés igazán üdvös do log 
lenne, sőt, egyenesen a közönség feltétlen érdekét képezi. Ugy 
értesülünk, hogy agilis postafelügyelőnk Varga Kálmán a jelzett 
szükséges postai gyüj töszekrényeknek, elhelyezése védett a lépé-
seket már megtette, amelyek az Alszegen két helyütt, a Bokro-
son, az alpári-utczán, a Hid-utczán, a Khirer-féle malom mellett, 
a Homokoldalon, a polgári iskolánál és a Kossutli Lajos utcza 
külsőbb részén nyernének elhelyezést. 

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

Fenyves István drogeriája 

NAGYKŐRÖSÖN. 



II-ik évfolyam Nagykőrös és Vidéke 40-ik szám. 4-ik oldal. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
OOO 

Magyarországon nevezetesebb országos vásárok. 

Október 3. Csütörtök. Nagyléta (Biharm.) Tiszafüred 
(Hevesm.) 3—4. mindennemű v. 

Október 4. péntek. Buziásfürdő (Temesm.) 4—5. ló 
és marha v. és 5 6 kirakó v. Vinga (Temesm.) 4—6. 
mindennemű v. 

Október 5. szombat. Dévaványa (Szolnokm.) és 6. 
kirakó v. Mezőberény (Békésm.) 4-én marha v. 5-én ló 
v. 6-án kirakó v. Szelistye (Szebenm.) 4-én juh v. 5—6. 
ló és marha v. és 7. kirakó v. 

Október 6. vasárnap. Alpár (Pestm.), Apostag (Pestm.) 
Izsák (Pestm.) és 7 kirakó v. Jászdósa (Szolnokm.) és 7 
kirakó v. Sopron 6—7 ló v. 7 marha v. Szeged 4—5 
sertés v. 6—7 ló és marha v. 6—13 kirakó v. Tiszaföld-
vár (Szolnokm.) 

Október 7. hétfő. Fadd (Tolnám ) Huszt (Máramarosm.) 
7 8 mindennemű v. Kőhalom (N.-Kűkűllőm.) 7—8 marha 

v. 10 kirakó v. Mágócs (Baranyam.) Munkács (Beregm.) 
Október 8. kedd. Hajós (Pestm.) 
Október 9. szerda. Sepsiszentgyörgy (Háromszékm.) 

9—10 kirakó v. Dolha (Máramarosm.) 9 10 minden-
nemű v. 

Október 10. csütörtök. Csákóvá (Temesm.) 10 12 
mindennemű v. Szolyva (Beregm.) Zsibó(Szilágym.) 10—11 
mindennemű v. 

Október 11. péntek. Kornádi (Biharmegye) 11—12 
mindennemű v. 

Október 12. szombat. Dicsőszentmárton (K. Küküllő 
megyei és 15 kirakóv. Győr 1 2 - 1 4 . ló v. 14. marha v. 
14—15 kirakó v. Hódmezővásárhely és 13—J 4 kirakó v. 
Nagybecskerek (Torontálm.) 10—11 marha v. 12—13 ló 
és kirakó v. Parajd (Udvarhelymegye 12—14 ló és marha 
v. és 15 kirakó v. Szarvas (Békésm.) 10 marha. v. 12 ló 
v. és 13—14 kirakó v. 

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 9.80 8.80 
Szalma 3.49 2.50 

9416 k. i. 1912. szám. 
H I R D E T M É N Y . 

A m. kir. földművelésügyi minister kiadványa. 1912. 
A vértetű kötelező irtása. 

Mindenki, akinek almafáján vértetű él, köteles azt 
irtani. Ha nem irtja, fiatal (15—20 éves) fáit a kártévő 
megöli, idősebb fái pedig sinylődnek miatta ; róluk elter-
jed a baj a szomszédba és másnak a védekezését hiába-
valóvá vagy költségesebbé teszi. 

Ezért mondta ki az 1899. évi 9676. F. M. körren-
delet, hogy a vértetű irtás büntetés terhe alatt országosan 
kötelező. 

A vértetű csak almafán él. Körte s birsfán ritkán. 
Az almafának leginkább csak a derekán, vastag ágain és 
gallyain, továbbá az éves hajtásokon kivált a fattyú- és 
gyökérsarjakon él és szivja azokat. Élhet a föld alatt a 
gyökereken is. A leveleket nem bántja. A vastag farésze-
ken csak a beforradó, de még nyitott seben él. A véko-
nyabb részeken letelepedő vértetű dudorodásokat, majd 
repedéseket végül kisebb nagyobb rákos sebeket okoz. E 
sebek be nem forradnak és tele vannak vértetűvel. 

A vértetű helyét fehér pehelyszerű váladék boritja. 
Ez utóbbit legszembetűnőbben tavasszal és összel látjuk. 

Figyelem! 
Értesitem a nagy-
érdemű uri hölgy-
közönsége t , hogy 
aki kényelmesen és 
olcsón akar elegáns 
toilettekhez jutni az 
forduljon 

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

Pontos kiszolgálás. Szolid árak! 

Elvállal: 
costumeokat paleto-
kat, gála és háziruhá-
kat, estélyi- és báli 
toiletteket, menyasz-
szonyi ruhákat izlé-
ses és elegáns ki-

vitelben. 

Anyakönyvi értesités. 
1912. szeptember 25-tól október l-ig. 

Szülöttek és megkereszte l tek ref. r é szrő l : 

Szabó Ádám Halmi Éva szülők 
Biczó József Tóth Mária 
Nagy József Angyal Terézia 
Boros Sándor Faragó Zsuzsánna „ 
Bugyi László Horvát Mária 
Deák Pál Hartyáni Terézia 
Zsilka István Katona Juliánna „ 
Tóth Ambrus Tóth Mária 
Koroknay László Dobos Terézia „ 
Farkas Ilona 

István 
Antal 
Dénes 
Eszter 
László 
Ilona 
Julianna 
György 
Terézia 
Terézia 

nevű „ „ „ „ „ „ 
fia. 

„ 
„ 

leánya. 
fia. 

leánya, 
leánya. 

fia. 
leánya. 

Házasulandók ref. r é szrő l : 

D. Tóth Ambrus tanitó Técsy Margitkával, Sági Fe-
rencz Kiss Judittal. 

Házasságot kötött ref. részrő l : 

Németh Sándor Meskoviczy Teréziával. 
Róm kath. ré szrő l : 

Dosztály Ferencz Vikartóczky Teréziával. 
Halottak ref. r é szrő l : 

Özv. Deák Józsefné Dézsi Erzsébet 75 éves, Har-
sányi Juliánna 9 hónapos, Borbély János 2 hónapos, ifj. 
Valkai Ferenczné Gulácsi Lidia 19 éves, Gödény Lajos 1 
éves, Száz Judit 75 éves, S. Hegedűs Juliánna 7 hónapos, 
Váczi Katalin 2 hónapos, Kecskés József 72 éves, Biczó 
Antal 3 napos, özv. Dabizs Lajos 86 éves, özv. Győrfy 
Mihályné Szentpéteri Mária 62 éves, Bakos Rozália 80 éves. 

Róm. kath. r é szrő l : 

Ballai Pál 52 éves, Ivanics Mária 1 éves. 
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h. 145 négyszögöl, 64. számu 54. hold 117 négyszögöl, 
68. szánni 47 h. 1226 négyszögöl, 78. számu 41 h. 80 
négyszögöl, 79. számu 50 hold, 80 számu 50 h. 119. 
négyszögöl, 81. számu 50 hold 59 négyszögöl tanya 
részeknek ujabbi 6 évre leendő haszonbérbeadására vonat-

kozólag az ujabbi árverés a pótharaszti pusztaháznál a f. 
évi október hó 5. napján reggeli 9 órakor kezdődöleg 
fog megtartatni. Az árverési feltételek Nagykőrös város 

gazdatanácsnoki, főjegyzői és főügyészi hivatalain, valamint 
a pótharaszti pusztafelügyelőnél a helyszínén megtudhatók. 

Nagykőrös, 1912. évi szeptember hó 17 napján. 
Póka polgármester. 

Hirdetmény. 
A városházában szükséges, mintegy 150 mm. jó mi-

nőségű szalma szállitására a vállalkozók ajánlataikat a 
gazdatanácsnoki hivatalon 1912. október 15-ig adják be. 

Nagykőrös, 1912. szeptember hó 27. 
K. Faragó gazdatanácsnok. 

Hirdetmény. 
A város lovainak élelmezésére szükséges 110 m. m, 

jóminőségű zab szállitására a vállalkozók ajánlataikat a 
gazdatanácsnoki hivatalon 1912. evi október hó 15 nap-
jáig adják be. 

Nagykőrös, 1912. szeptember 27. 
K. Faragó gazdatanácsnok. 

598 — 1912. v. h. számhoz. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirott kiküldött birósági végrehajtó ezennel köz-
hirré teszi, hogy a nagykőrösi kir. járásbiróságnak 1912. 
évi V. 364. számu végzésével Dr. Trummer Tamás városi 
főügyész ügyvéd által képviselt Nagykőrös rend. tan. város 
közönsége felperes részére alperes ellen 2400 kor. köve-
telése és jár. erejéig elrendelt kielégitési végrehajtás foly-
tán alperestől lefoglalt 1440 kor. becsült ingóságokra, a 
fentidézett kir. járásbiróság fenti alszámu végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglal-
tatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Nagykőrös Szé-
chenyi fürdőkertben leendő megtartására határidőül 1912. 
évi október hó 9 napján délelőtti 9 órája tűzetik ki, mi-
kor a biróilag lefoglalt butorok, fehérnemű, kerti asztalok 
és székek, levegő szivattyú gép, sörös poharak, edények, 
jégszekrény s képek s egyéb ingóságok legtöbbet igérő-
nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingósá-
gok vételárából a végrehajtó követelését megelőző kielé-
gittetéséhez tartanak jogot, amennyiben részükre foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegy-
zőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéséig alolirott kiküldöttnél vagy irásban 
beadni, vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a biróság táb-
láján kifüggesztését követő naptól számittatik. 

Kelt Nagykőrös, 1912. évi szeptember hó 23. 
Herbszt János, kir. bír. végrehajtó. 

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 vagy bérbeadó ház. 

9113—k. i. 1912. szám. 

Hirdetmény. 
Közhirré tétetik, hogy a Nagykörös város tulajdonát 

képező Pótharaszt pusztán az I/a. szánni 276 h. 167 
négyszögöl, 1/b. szánni 287 h. 950 négyszögöl, 2 a. 
számu 61 h. 1553 négyszögöl, 17, szánni 57 h. 215 
négyszögöl, 25. számu 78 h. 465 négyszögöl. 26. számu 
(60 h. 31. számu 99 h. 278 négyszögöl, 36. számu 82 

Az almafákon akadó fattyuhajtásokat mindig el kell 
metszeni, metszéshelyüket pedig bekátrányozni. A fák al-
ján levő sebeket (nyúl és poczok rágás, kapa ütés, kasza 
vágás) szintén tisztára és simára kell metszeni és bekát-
rányozni. Az itt növö gyökér sarjakat szintén tőben el 
kell metszeni és metszéshelyüket kátránnyal bevonni. Az 
igen vén, rossz és vértetves fákat, amelyek tele vannak 
sebbel, száraz ággal ki kell vágni és elégetni, mert tiszto-
gatásuk nem csak költséges, de lehetetlen is. Ha ezen el-
járás ellenére későbben (nyáron) még akad vértetü, akkor 
azt a sebekben pótló kátrányozássát, a vékonyabb ágakon 
és gyökereken bármely hígabb olajjal irtjuk. 

Vértetves fáról szemző hajtást, oltó vesszőt szedni és 
vértetves helyeken almaoltványt szaporitani nem szabad. 
Minthogy a vértetű ellen való védekezésben csak kitartó 
és alapos munka vezet czélhoz, azért minden almatermesz-
tőnek kötelessége, hogy azt állandóan a leglelkiismerete-
sebben és a legpontosabban is hajtsa végre. Aki e véde-
kezésben bármiképp megakadna, annak irott vagy szóbeli 
felkérésre megadja a bővebb felvilágositást a m. állami 
rovartani állomás, Budapest, II. Intézet utcza 1 sz. 

Nagykőrös, 1912. évi szeptember hó 26. 
Póka, polgármester. 

Nyáron kevésbé akad, télen pedig csak hamvas fehéres 
nyoma van. Ha a friss pelyhes vértetűt szétnyomjuk, be-
lőle csunya veres nedv folyik ki. 

A pehely takarta sebekben él és szaporodik a vér-
tetű. Bennök telel is. Télen sem a fagy, sem az eső nem 
árt neki, tavasszal legelébb itt kezd szaporodni (pelyhed-
zeni). Évente 8—10 ivadékja van. Nősténye nyáron ele-
veneket szül s egynek évente több millió utódja lehet. 
E miatt s a fán való folytonos szivogatása miatt vesze-
delmes a vértetű. A vértetűirtás legalkalmasabb ideje az 
őszi lombhullástól márczius végéig tart, mig a vértetű-folt 
nem pelyhedzik. Irtása végett az almafán levő minden se-
bet, származzék az metszésből, törésből, zuzásból, rovar-
vagy nyulrágásból, előbb késsel ugy vágjuk ki, hogy széle 
sima legyen, azután azt sűrűn folyó, fekete szinű s elő-
zetesen fél vagy egy óráig lassú tűzön melegitett (fa vagy 
kőszén) kátránnyal ugy ecseteljük (kenjük) be, hogy a 
kátrány ne csak az egész sebet, hanem még egy ujnyira 
köröskörül takarja azt. A hig kátrány nem jó, mert be-
ivódik a fába és árt neki. A sebet ugy fedje a sürü kát-
rány, hogy az alája került vértetü elpusztuljon és helyére 
más le ne telepedjen. 

Vértetves kertben vagy vidéken az almafákon soha-
sem szabad nyitva hagyni a metszett vagy más okból 
akadó sebeket. A rossz metszés folytán megmaradó ág-
csonkokat rendesen tőben és fürésszel kell elvágni, a se-
bet késsel simára kell metszeni és bekátrányozni. Általá-
ban fát baltával metszeni nem szabad. Vértetves vidéken 
ugyancsak nem szabad az almafákat meszelni A meszelés 
nem árt a vértetűnek és nem használ a fának és lehetet-
lenné teszi a vértetű irtását. 

Minthogy pedig a vértetű a sűrű koronáju, továbbá 
a buja növésű és rendellenesen sűrűn ültetett fákon leg-
tömegesebben szaporodik, azért mind a fák sűrű koroná-
ját, mind a sűrűn álló fák sorait ritkitani kell, hogy a le-
vegő szabadon járhassa azokat. 
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5814/ki. 912. 

Hirdetmény. 
Nagykőrös városánál, a gyepmesteri teendők vállala-

tára, 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. 

Kiadó szőlő és veteményföld. 
Biczó Bálint ny. főjegyzőnek a Berkes-utczában levő 

temetőhegyi szőlő és veteményföldje; ugyszintén a viz-
álláson levő akolkertje saláta és zöldségtermelésre haszon-
bérbe vagy felébölí művelésre kiadó. Mindkettő bent a 
városban van. Tudakozódni lehet lapunk kiadóhivatalában 
vagy a tulajdonos IV. ker. Patay-utcza 77. sz. lakásán. 

Salátának, zöldségnek háznál levő kert haszonbérbe 
vagy feléből kiadó. Ugyanott két külön álló szoba és egy 
nagy pincze kiadó. Három darabból álló vasredőny megel 
adó. Tudakozódhatni lapunk kiadóhivatalában vagy Szűcs 
Judith tulajdonosnővel IV. ker. Patay-u. 112. sz. lakásán. 

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

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

Páhán Lászlónak V. ker. 20 sz. háza, mely áll 2 
szoba, konyha, éléskamra, fáskamra, pincze, istálló és 315 
négyszögöl területű udvarból; kedvező fizetési feltételek 
mellett szabadkézből eladó, értekezni lehet a fenti szám 
alatt vagy az irodán. 1 - 4 

Özv. Illés Lászlónénak II. ker. 355 sz. háza, mely 
áll 2 szoba, konyha és 200 négyszögöl területű udvarból 
továbbá a Lencsés-világosban özv. Meskoviczy Lászlóné 
szomszédságában mintegy 2 vékás területű jókarban levő 
szőlője, örökáron eladók, értekezni lehet a fenti sz. alatt 
vagy az irodán. 1—2 

Kényelmes családi ház: 6 szoba, 2 konyha, üve-
gezett folyosó és villanyvilágitással, 4 különálló pincze, 
baromfiudvar, istálló, kocsiszin stb. mellékhelyiségekkel 
sürgősen eladó, átvételhez 8000 korona elég. Bővebbet 
Czeglédi-ut 356. 

Szűcs Istvánnak IV. ker. 389. sz. háza, mely áll 
3 szoba, konyha, éléskamra, pincze és mellékhelyiségből, 
örökáron eladó; értekezni lehet a fenti sz. alatt. 2—8 

Tóth Józsefnek II. ker. 118. sz. háza, mely áll 2 
szoba, konyha, kamra és fásszinből, örök áron eladó; 
elnem kelés esetén nov. 1-től kiadó, értekezni lehet a 
fenti sz. alatt vagy az irodán. 2—2 

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. 2—2 

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

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. 3—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. 

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, őrök áron eladó; értekezni lehet 
Pécsi Bódog timárnál I. ker. 246. szám alatt. 6 6 

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. 

Eladó ház és szőlő Csinos József karancsi kántor-
tanitó 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 tanitóval X. ker. 186. 
sz. alatti lakásán. A szőlőt megmutatja Dér Pál mostani 

IV. ker. 469. számu Nemcsik-féle emetetes ház el-
adó, ugyanott egy földszintes kisebb lakás f. évi nov. hó 
1-től kiadó, értekezni lehet a fenti szám alatt vagy az 
irodán. 

Ifj. Donáth László II. ker., 56, sz. háza, mely áll 2 
üzlethelyiség, 4 szoba, konyha, kamra, pincze, istálló, 
nagy sertésól s mellékhelyiségekből, örökáron eladó; el 
nem kelés esetén azonnal is kiadó. 1—3 

E l a d ó h á z a k . 

Néhai Póka Kálmán-féle a 
Tormásközben levő 5 hold 

szőlő, gyümölcsössel, a rajta levő épülettel egy darab-
ban, vagy több részletben is ELADÓ. — Ugyanott hasz-
nált hordók is eladók. — Értekezni lehet Dobay Lászlóné 

urnővel. 

Szőlő eladás. : 

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

nagy üveges és a s z ü k s é g e s mel lékhe ly i ségekke l ellátott 
háza örök áron e ladó. 

Eladó ház. 

Halász Zsigmond urnak a 
pálfájai-bánomi mintegy 22 

kat. hold területű szántóföldes szőleje 1913. évtől kez-
dődőleg feléből illetőleg megfelelő részre, egészben vagv 
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 helyszinén. 

Kiadó sző lő , e ladó bor. 



7-ik oldal. II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 40-ik szám 

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. 

hold jókarban lévő szőlő és szántó földje egy tagban vagy 
apróbb részletekben is örök áron eladó ; értekezhetni a 
fenti tulajdonossal vagy e lap kiadóhivatalában. • 

LENCSES 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 865• -ö l területű, igen jókarban lévő, 
6 éves, fiatal gyümölcsös szőlő, kedvező fizetési feltételek 
mellett, örök áron eladó. Értekezhetni lehet az irodán. • 

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

E l a d ó f ö l d e k . 
Páhán Jánosnak a törteli ludasban 20 hold tanyás 

földje — az iskola szomszédságában eladó; értekezni 
lehet az irodán vagy a tulajdonossal, V. járás 24. szám 
alatt a nyilasban. 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 

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 6—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. 

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 
területü 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 f ö l d e k . 
1 járás 196. számu 30 magyar holdas birtok bérbe 

vagy felébe kiadó szép lakással. Van rajta 8 tehénre, 8 
borjura, 4 lóra való istálló, takarmány kamra, magtár, 
gépszin, fűthető baromfi ól, liba ól stb. Kötelező 4 marha 
és két ló tartásra, értekezni lehet megbízottammal Lencsés 
Imrével Nagykőrösön a városi szállodában. Eckhardt Tasziló. 

E l a d ó s z ő l ő k . 
Kelemen Istvánnak a bokrosi középső hegyben V. 

Faragó Ambrus ur szomszédságában egy hold területü 
szőlő és veteményes földje eladó, értekezni lehet II. ker. 
477. sz. alatt vagy az irodán. 1—2 

Torday Lajosné középsőhegyi 4 kat. hold területü 
szőlője eladó. IV. ker. 7. számu házánál pedig egy nagy 
utczai szoba, konyha és éléskamrából álló lakás folyó év 
nov. 1-től kiadó, értekezni lehet a tulajdonossal vagy 
Salamon Ferenczczel Kecsken éti-utcza 469. szám alatt. 

1—3 

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 

Göbölyös Sándor tanitó házánál (Szolnoki-utcza VI. 
ker. 5. sz.) egy nagy világos üzlethelyiség a hozzátartozó 
mellékhelyiséggel együtt f. év nov. 1-től haszonbélbe 
kiadó, értekezni lehet az ott lakó tulajdonossal. 1—2 

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

Hartyáni Mihály tanítónak 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. 

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

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 s; alatt. 3—3 

Dékány Gyula VII., ker. Alpári-utcza 280. sz. házánál 
1 szoba, konyha, fáskamra és padlás nov. 1-től kiadó, 
értekezni lehet a fenti szám alatt. 1—4 

Karsai Pálnak IV. ker. 150 sz. háza, mely áll 2 
szoba, konyha, ismét egy szoba, kamra és pinczéből f. 
évi nov. 1-től kiadó; értekezni lehet a fenti szám alatt 
vagy az irodán. 1—3 

A piacztér közelében egy külön bejáratu butorozott 
szoba, valamint egy üzlethelyiség is azonnal kiadó, czim 
a kiadóhivatalban. 1—3 

Egy urilakás azonnal vagy f. évi nov. 1-től kiadó, 
értekezni lehet e lap kiadóhivatalában. 

K i a d ó l a k á s o k . 
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Somogyi Balázsnak IV. ker. 39. számi piactéri há-
zánál 3 kisebb — esetleg egy nagyobb — üzletnek vagy 
boltnak való helyiség kiadó. Értekezhetni a fenti szám 
alatt a tulajdonossal. 

CSINOS LAJOSNAK IV. ker. 487. szánni házánál 
(Horvát szatler-féle) butorozott szoba hol a lakó kosztra is 
felvétetik, kiadó, értekezhetni lehet a tulajdonossal. 

V e g y e s e k . 

Özv. Tittel Károlyné. 

K i a d ó f ö l d . 
Özv. Szabó Lászlónénak pusztaszentkirályon a 

kecskeméti határban 51 kat. hold területü kaszáló és 
szántóföldje a rajtalevő gazdasági épületekkel azonnal ki-
adó. értekezni lehet III. ker. 181. sz. házánál 

mely a legmakacsabb izületi csuz és fájdalmakat már 
egyszeri bedörzsölés után is elmulasztja. Fej és fog-
fájásnál bedörzsölés után azonnal hat. Azonfelül a 
szobában szétpermetezve kellemes fenyőillatot áraszt. 
Fejbőrt azzal bedörzsölve, megerősiti a hajtöveket és 
megakadályozza korpaképződést. Üvegje 110 fillér, 

6 üveget bérmentve küld 
SZALAI gyógytár Igló, (Magas-Tátra. 

rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 

R é t h y - f é l e pemetfű czukorkánál! 
Vásárlásoknál azonban vigyázzunk és határozottan RÉTHY-

félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van. 
Az eredetinek minden egyes darabján rajta van a Réthy név. 
1 drb. ára 60 fillér. :-: Nagy d o b o z ára 1 korona. 

Mindenütt kapható. 

A k ö n y v p i a c z s z e n z á c z i ó j a ! 
Két hét alatt 45.000 példány fogyott e l ! 

A Háztartás Könyvtára 
Kipróbált receptek. Szerkeszti: KÜRTHY EMILNÉ. 

1. Hus és böjti levesek 
2. Levesbe való tészták és mel-

lékételek. 
3. Különféle előételek. 
4. Tojás ételek 
5. Marha, borju és sertéshus 

ételek. 
6. Szárnyasok és szárnyas vadak. 

7. Nyul, öz és egyébb vadhusok. 
8. Halak elkészitése 
9. Különféle főzelékek 

Nyilvános k ö s z ö n e t 
Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnak, cs. és kir. ud-
vari szállitó Neunkirchen Alsóausztria, feltalálója a 

W I L H E L M - F É L E T H E Á N A K 
Hogy én nyilvánosság elé lépek, teszem ezt azért, 
mert kötelességemnek tartom Wilhelm Ferencz gyógy-
szerész ur Neunkirchetiben, hálás köszönetemet nyivá-
nitani azon szolgálatáért, mellyel a Wilhelm féle tea az én 

10 Gyurott és kifött tészták. 
11. Élesztős tészták és rétesfélék. 
12. Torták könyve. 
13. Sós és édes mártások. 
14. Édességek és ezukorkák. 
15. Apró sü temények 
16. Különféle italok 
17. Jóizü kenyérsütés 
18. Fagylaltok kocsonyák krémek 
19. Gyümölcs-befőzés 
20. Zöldség uborka stb. eltartása 

Egy-egy kötet ára csak 20 fillér. 
Megrendelésnél e legendő a számok közlése. Egyes kötetek meg-
rendelésénél 5 fillér portóra küldendő. Mind a 20 kötet ára bér -
m e n t v e 4 korona. Szétküldescsaik a pénz előleges beküldése ellenébe 
„Háztartás" kiadóhivatala, Budapest Eötvös-utcza 36. 

Huszár Pál vas- és fűszerkereskedésébe Nagykőrö-
sön egy 12—14 éves fiu tanoneznak felvétetik. 1—3 

Valódi fajtiszta Izsáki sárfehér szőlőveszőt őszre 
szállítunk, érdeklődők forduljanak e lap kiadóhivatalához, 
ahol elő lesznek jegyezve. Németh Sándor Izsák Agárdi 
telep. 

Keresek f. évi nov. 1-ére egy szoba és konyhából 
álló lakást, amelyben egy utczára nyiló üzlethelyiség is 
van; tudakozódni lehet e lap kiadóhivatalában. 1—2 

Házvezetőnőnek vagy gazdaasszonynak ajánlkozik 
egy tisztességes középkorú nő, czime megtudható e lap 
kiadóhivatalában. 1—2 

ifj. Czira Györgynek a régi temető helyén, VII. 
ker. 278. sz. alatt, Dékány Gyula szomszédságában, mint 
egy 180 négyszögöl területű házhelye van eladó; értekezni 
lehet VII. ker. 29. sz. alatt, vagy az irodán. 2—4 

Eladó könyvek. I. Pallas Nagy Lexikon 16 kötet 
II. p. k. 120 kor. 2. Nagy Képes Világtörténet 12 kötet 
100 korona. 3 Graca György Szabadságharcz története 
5 kötet 50 kor. 4, Szalay-Baróti. A Magyar Nemzet Tör-
ténete 4 kötet 45 kor. 5. Br. Eötvös összes munkái 20 
kötet 60 kor. Czim a kiadóhivatalban. 

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

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 
J O L A N varrodájában. 

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

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

rendű anyagból készült boroshordókat a legjutánvosabb 
árban adom el. Tisztelettel 

É r t e s i t é s . fájdalmas reumatikus szenvedéseimet 
megszüntet te és ezért azoknak, kik ezen rettenetes be-
tegségnek estek, a jánlom a tea használatát . 4 heti hasz-
nálat után nemcsak teljesen megszünt a fá jdalom, 
hanem daczára annak, hogy már 6 hét óta nem iszom 
a teát, az egész testalkatrészeni megjavult . Én meg-
vagyok győződve, hogy mindenki, aki hasonló beteg-
ségben szenved, ezen tea használata által a feltalálót, 
Wilhelm Ferencz urat, ugy mint én, áldani fogja. 

Kiváló tisztelettel 
Butschin-Streifeld grófnő 

főhadnagy ne je . 

Ára csomagonkint 2 K., 6 csomag 10 K. 
Hol gyógyszertárban s drogériában nincs, direkt küldés ! 

KÖHÖGÉS 

Nem szorul dicséretre 
a „Magas Tátrai fenyőszesz" 
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Értesítés. 
Szives tudomására hozom a n. é. közön-

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

szappanfőző szódát, 
I-ső rendü hófehér és II-od rendű sárga mosó-
szappanokat, szappannak való szin és nyers fagy-
gyut, 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 

özv. Kapus Andrásné, 
szappanos mester. Nagykörösön, I. ker. 243 szám. 

Alapittatott 1903-ban. Vil lanyerőre berendezve . 

SZŰCS FERENCZ 
Mü- és épület-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, napel lenző gépek, 
(ponyvákhoz) vasszerkezetek, falkötő, vas és össze-

huzató vasak csavarokkal. 

Készit: 

Legjobb minőségü 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 ju tányos 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 díjtalanul szolgál . 

ÉRTESITÉS ! 
Van szerencsém a nagyérdemű közön-
ség becses figyelmét felhivni a csép-
lés! és téli szezonra I. rendü 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 , 

e g y s z e r ű é s d i s z e s 
czemen t - l ap 

a legolcsóbb árban csak egyedül nállam szerez-
hetők be. Továbbá a legjobb minőségű 130 fo-

kos szappan szóda is kapható, valamint 
tetőlemez 180 cm. hosszá, 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. 
kér. 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. 4—4 

Telefon 
s z á m : 62. Weisz és Börcsök 

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 . ) 

Tele fon 
s z á m : 62. 

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 megtakaritás. Ár 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 
trombitahanggal és 4 erős bőgővel 
van ellátva. Diszes kivitelben kotta-
füzettel, dalokkal tokkal, aján-
dékkal együtt csak 4 k o r o n a . 
Csakis Wágner „Hangszer-
Király" országszerte elismert 
legolcsóbb hangszeráruházá-

ban, kapható: 
Budapes t en , J ó z s e f - k ö r ú t 15. 
Gyorsjavító műhely. Kérjen fényképes 
:-: hangszerárjegyzéket. :-: 

MOLNÁR DÁNIEL 
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. 

Ajánlja saját találmányu 
szabadalmazott 

gyorsmelegítő kályháit 
a legnagyobb helyiségek befű-
tésére is, mely már többszö-
rösen kipróbálva, k i t ű n ő e n 
bevált. 

Készitek 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. 

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

Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban 

U j ! 
Uj! 

Autogén hegesztés és vágás. 
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 

a helyszinen is. Az egyszer öszeforrasztott 

hely nem törik el ! Épületek vasgerendáit, 

vagy a hozzájok hasonló vastag vasakat 

bármilyen alakban igen jutányos áron elvágok. 

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

kérve maradok tisztelettel 

Kollársz Béla az autogén h e g e s z t ő és v á g ó 
vállalat tulajdonosa. 

Nyomatott Bazsó Kálmán villanyeröre berendezett könyvnyomdájában Nagykörösön . 1912. 

Terv ós költségvetés dijtalan. 

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

Stern Sándor 
egészségügyi berendezések vállalata 

Telefon 94. KECSKEMÉT Tele fon 94. 

magánmérnök 

Gyártja a Cserépgyár részvény-t. Kismányán. 
Minden nagyobb városban állandó bizományi raktárt 
óhajtván fenntartáni. e czélra óvadékképes és agilis kép 
viselőket keresünk. Budapesti raktár telefonszáma 170-68. 

Ára 1 korona. 

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

sen szórakoztat Mindenütt kapható. 

Kombinett játék. 

háziszer néhány napi használat után teljesen megszünteti a 
legmakacsabb gyomorbajokai is. Kellemes izü. Nök 
és gyermekek is szivesen veszik, erősit, éltet. Utazásoknál 
és hirtelen rosszul lét alkalmával a legkitünőbb háziszer. 
Kapható mindenütt. Főraktár : Nagykörös Vidékén F e n y v e s 
I s t v á n drogériájában Nagykörös, Árak kis üveg 80 f. nagy 
2 K, vidékre 3 nagy, 6 kis üvegnél kevesebb nem szállíttatik. 

k a k u k f ü k e s e r ü 

A zabadalmazoit 
!! Nincs többé gyomorfájás !! 

A világ csodája! 


