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

Felelős szerkesztő és l.iptulajdonos : 

D. Tólh Ferencz, 
Társszerkesztő: 

Darányi Lajos. 

Előfizetési dij helyben: 
Egész évre 4 k.. félévre 2 k. Vidékre postán 
küldve egész évre 5 k., fél évre 2 k. 50 fill. 
Egyes szám ára 10 fill. Nyilttér sora 40 fill. 

Hirdetések igen jutányos áron számittatnak. 

A kegyelem kenyér . . . 
napi kosztját. Milyen szépen benne lesz bizonyára a hiva-
talos irásban, hogy vállalkozónak milyen sült és főtt ételt, 
s mennyi adagot kell szolgáltatni az élet ujtolsó sorában 
lévő istenteremtményeknek naponként, de ha ez oly pon-
tosan körül van irva, vajjon akkor az árlejtés mire való? 
Mert egyik vállalkozónak se adják olcsóbban a piaczon, 
vagy üzletekben az élelmet, mint másiknak. Másrészt bi-
zonyos, hogy senki sem akar vállalatára ráfizetni, nincs 
oly nagylelkű, hogy e szerencsétlenekbe áldozza vagyonát. 
Legfeljebb arról tehetne szó a vállalatba adásnál a ható-
ságnál, hogv egy bizonyos meghatározott összeg fizetése 
mellett kit tart érdemesnek arra, hogy a szánalomraméltó 
embertársaink hamvadó létét reábizza. Ha jól emlékszünk 
a lejáró vállalat szerint tizenkilenc fillérért vállalták el fe-
jenként és naponként az ápoldába kerültek napi kosztját 
vagyis ez volt a legolcsóbb ajánlat, tehát a hatóság a 
olcsóbb vállalkozónak adta ennyiért. Hát el lehet gondolni, 
hogv ennyi, mond tizenkilenez fillérért egyáltalán lehet 
ádni valamit, pláne ételt naponként, igazán nem tudjuk 
elképzelni, hogy micsoda különleges forrásai lehetnek a 
vállalkozónak, hogv 19 fillérért egy napi szükségletét be-
tudja szerezni. Vagy mondjuk, milyen koszt lehet ennyi 
pénzért. 

Lapunk mai száma 10 oldal. 

MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

Tehát ujból árlejtés lesz e szerencsétlen embertársaink 
eltartása felett, vajjon nem lesz-e vállalkozó, ki még a 
multkorinál is olcsóbban vállalkozik arra, mert hiszen ha 
19 fillérből elő lehet állitani az ápoldába kerültek élelmét, 
ugy ez oly megmagyarázhatatlan bűvészet, hogy akad 
egy üresebb bűvész, aki még kevesebből is varázsol élei-
formát. A hatóság, mint aki őrködik a város vagyona fe-
lett, hogy a sporolás elvét kifejezésre juttassa ez ügyes 
ember vállalkozását esetleg méltányolni fogja és azt mondja: 
kössük meg az irást, nehogy a szerencsétlen, gyámoltalan 
emberek vállalkozó nélkül és éhen maradjanak. Pedig 
azoknak a szánalomra méltó, még csak panaszkodni sem 
tudó és biró egyéneknek nem vállalkozó kellene, hanem 
kenyér, de nem papiron, hanem a kezükbe. Mert ugyan 
szabad-e e szerencsétleneknek panaszkodni, ha még a leg-
borzasztóbb is a sorsuk. Először ki hallgatná meg őket, 
másrészt törődne valaki sorsukkal! Tudják ez igazán saj-

Sokfélék vagyunk, már a szerint is, hogy kit miként 
áldott meg a mindenható földi javakkal. A gazdag föld-
birtokos büszkén tekint végig a learatott, kincseket magá-
ban rejtő aranykalászokon, az élelmes és számitó kereskedő 
vigan dörzsölgeti markát, szopogatja illatos szivarját az 
ügyesen megkötött, sikerült üzleteken, a vállalkozó a jól 
kiszámitott, kellemes jövedelmet hozó vállalatán megelé-
gedetten mosolyog, igy tovább más foglalkozásbeli egyé-
nek mind örvendenek munkájok eredményének, mert van 
mit aprítani a tejbe, igy Van kinek parancsolni, tehát él-
nek, mint ember több vagy kevesebb gonddal, mi az élet-
tel vele jár. De vannak nyomorgó, szánalomra méltó isten-
teremtmények, kik szánalmasan vergődnek a küzdő em-
berek között, rászorulva embertársaik kegyelmére. Ezen 
szerencsétlen lények befogadására, eltartására épül az 
ápolda és kórház. 

A mult vasárnapi közhirdetésak alkalmával szóba ke-
rült hivatalosan sorsuk, tudniillik aképen, hogy a leg-
közelebbi napok egyikén árlejtést tartanak a felett, hogy a 
városi ápoldába és kórházba szorultak élelmezését ki vál-
lalja el már helyesebben olcsóbban. Tehát árlejtést tartanak 
megélhetésükre. Vessünk csak egy pillantást a szerencsét-
lenek felett, kik is hát ezek. Egyrészüknek testi vagy szel-
lemi fogyatkozásuk van, kiknek már a dolgozó emberek 
között nincs helyük, másik részük mig fiatalok voltak és 
egészségesek a társadalom hasznos és munkás polgáraiként 
küzdöttek a létért, de éltök alkonyán testben és lélekben 

a munka igája alatt — kiesett kezükből a kenyeret 
szerző szerszám, munkaképtelenné váltak, hozzátartozóik 
pedig elhaltak, vagy Isten tudja mivé lettek, igy elcsigázva, 
elhagyatva állanak, vagy vannak köztük olyanok, kik vala 
mikor fényes napokat is éltek, jaj de a sors játéka külö-
nösen szeszélyes, a körülmények változása folytán a nyo-
morult életbe zuhantak mindenkitől elhagyva egy 
darabig különféleképen próbálnak egy kis darab kenyeret 
szerezni, hogy tengetnék létüket, végre az utolsó állomást 
kénytelenek választani, az ápoldába menni. 

Tehát a most vázolt szerencsétlenek eltartásáról fognak 
a zöld asztal mellett árlejtést tartani, ki lesz az a vállalkozó 
ki a legolcsóbbért vállalja e nyomorult emberek élelmét, 
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nálatra méltó emberi lények ezt, tehát csak álmodni mer-
nek a panaszról és esetleg egy jobb jövőről, hogy talán 
lesz reájuk gond! 

Városi közgyülés. 
Nagykörös város képviselőtestülete f. hó 3-án tartotta ren-

des közgyülését, mely alkalommal a kővetkező határozatok hozat-
t a k : 1. A kecskeméti kir. ügyészség nyomozást megszüntető 
határozata Korsos József nagykőrösi lakós ellen folyamatba tett 
erdei lopás büntette tárgyában h. főügyész megbizatott a nyomo-
zás folytatása s a vádképviseletének átvétele czéljából a budapesti 
kir. főügyészséghez indokolt folyamodás beterjesztése tárgyában, 
esetleg a vád képviseletét, mint pótmagánvádló vegye át. 2. Ekrik 
Antalné pótharaszti 29. szánni tanyabérlő és Mészáros József 
kérvénye a 29 sz. tanya bérletének átruházása s a jelzálogilag 
bekebelezett biztositék helyett készpénz biztositék elfogadása 
iránt — helyt adatott illetve a készpénz biztositék elfogadtatott. 
3. A törvényhatósági véghatározat a nagykőrösi községi takarék-
pénztár 1911. évi zárszámadásának jováhagyása tárgyában kihir 
dettetett, tudomásul vétetett, s a felmentvény a nagykőrösi 
községi takarékpénztár igazgatósága és felügyelőbizottság részére 
megadatott . 4. A városnak ifj. Szellő Sándor és najével Kossuth 
Lajos utczából házhellyé alakitott részből 13098 négyszög öl 
sarok területre vonatkozó adásvételi szerződés negyedízben lett a 
képviselőtestület elé terjesztve, a mely elfogadtatott, vagyis a 
13098. kor.-ban történt eladása jóváhagyatott . A szerződés jóvá-
hagyás végett a törvény hatósághoz felterjesztetni rendéitetetett. 
5. N. Szűcs Ambruzs tulajdonát képező I. ker. 140 sz. házból a 
Szarvas utcza szabályozási céljaira megveendő 34. 19. négyszög 
területre vonatkozó szerződés szintén elfogadtatott és felsőbbha-
tósági jóváhagyás végett felterjesztetik. — 6. Jeney Ernő városi 
mérnök részére — a bemutatott orvosi bizonyítvány alapján f. 
hó julius 1-től hat heti szabadság idő engedélyeztetett, ezen időre 
hiv. teendőinek ellátására Somogyi Károly v. mérnök bizatott 
meg. 7. Kiskoru Deli Mária és Mucsi Erzsébet illetőségi ügyé-
bén kimondatott, hogy nagykőrösi illetőségüeknek nem ismertet-
nek el. 8. Tárgyaltatott Szűcs Ambruzs v. képviselő felszólam-
lása K. Kovács Zsigmond birtokához vezető ut kijavitása tárgyá-
ban, ez ügyben Somogyi Károly hiv. jelentése folytán a tett inéz-
kedések tudomásul vétettek, miután a vonatkozó utvonal köztu-
domás szerint is az esős évszakok alkalmával oly járhatatlan volt, 
hogy annak összehányása és kijavitása elodázhatatlanná vált 

T a n ü g y i R o v a t . 
Tanitók kongresszusa. F. hó 1, 2, 3, 4, napjain 

tartotta a magyar tanitóság VII. egyetemes tanitógyülését 
Budapesten, amelyen az ország minden részéből mintegy 
5000 tanitó gyült egybe, hogy a már oly régóta huzodó 
fizetés rendezési ügyüket erélyes állásfoglalással dülőre 
jutassák és egyes kulturális dolgokról eszmecserét foly-
tassanak. — Nagykőrösről a tani ói gyülésen fent voltak 
Papp Gedeon, Tóth Lajos, Cseri László, Zombori Dániel 
és neje, Fodor József, D. Tóth Ferencz, D. Tóth Am-
brus és Szűcs Ádám tanitók. 

Szép hazánkból mindenfelől 
Összejöttek a tanitók, 

Hogy még egyszer esdekelve 
Kérjenek jobb — dotációt. 
De ha nem lesz foganatja 
Most sem a szép kérelemnek, 
Ugy tovább nem kunyorálnak, 
Hanem harccal — követelnek ! 

Tanitók kirándulása. 
A Magyar Tanitók Turista Egyesülete a VII. Egye-

temes Tanitógyüles befejezése után több tanulmányi uta-
zást rendezett az ország egyes helyeire. Igy f. hó 4-én 
Visegrádra is tett kirándulást mintegy 150 tanitó Tass 
József budapesti ig. tanitó Turista Egy. titkár vezetésével. 
Budapestről reggel 8 órakor indult el a kiránduló társaság 
hajón és fél 1 órakor értek Visegrádra. Először is mind-
járt az egész társaság felment a gyönyörű fekvésű ma-
gasan levő meredek utakon vezető viserádi várromokhoz, 
hol gyönyörű kilátás nyilik a kies fekvésű Duna folyóra 
és a messzebb levő községekbe. A várromok megtekintése 
után a hegyről lemenve, a hegyoldalon fekvő Fröchlich 
József „Fellegvár" czimü vendéglőjébe .ment az egész társaság 
teljesen elfáradva, hol jó czigánybanda várta már a ki-
rándulókat. Itten fáradalmaikat mindannyian kipihenve 
d. u. 2 órakor igen jó étvággyal hozzáfogtak az ebédhez. 
Az ebéd kitűnő volt, jó magyaros konyháért előzékeny 
és gyors kiszolgálásért, dicséret és elismerés illeti a ven-
déglőst, ki a 150 főnyi társaságot egész családiasai! szol-
gálta ki, szóval nem volt hiány semmiből. Az ebéd dija 
pedig csekély 2 kor. 20 fillér volt. 

Ebéd után még egy kissé kedélyesen elbeszélgetve 
és zenét hallgatva, a Mátyás-forráshoz rándultak. 

Innen le Visegrád megtekintésére mentek. Majd pro-
pelleren a Dunán áthajózva a visegrádi hegynek szemben 
levő Nagymarosra mentek és ennek nevezetességét tekin-
tették meg, igy Dr. Ludwig Willibald pezsgőgyárát, a tu-
lajdonos szíves kalauzolása mellett. Ennek megtekintése 
után a házigazda szíves szeretettel finom magyar pezsgő-
vel kínálta meg az ott levőket. 

Az idő már estefelé járt, amikor az egész társaság 
a Nagymarosról 6 óra 40 perckor induló személyvonattal 
visszautazott Budapestre. Városunkból ezen kiránduláson 
a következő tanitók vettek részt, u. m. Zombory Dániel 
és neje, D. Tóth Ferencz, D. Tóth Ambrus. Vidéki tani-
tó földienk közül ott láttuk Vargha László karcagi és 
Molnár Zsuzsika csetényi tanitónőt. — Ujkécskéről Be-
recski Bélát. Ezen kirándulás által Tanitók Turista 
Egyesülete kellemesen eltöltött napot szerzett a tanitó-
ságnak. 

Két tanitó jutalmazása. F. hó 9-én a községi iskola-
szék Kecskemét példáját követve Hankóvszky Ká-
roly nyársapáti tanitónak 100 kor. és Fodor József felső-
járási tanitónak 50 kor. tiszteletdijat szavazott meg az 
elmult iskolai évre, mivel a rendes létszámon felül még 
egyszer annyi növendéket tanitottak felváltva két csoport-
ban és pedig a legjobb eredménnyel. 

Lakáspénz. A nagykőrösi községi iskolaszék folyó 
hó 9-én tartott gyülésén a polgári leányiskolánál működő 
igazgató és tanitónők lakáspénzét 360—360 kor. emelte 
fel. Az igazgatónak eddig 300 kor., a tanitónőknek pedig 

PAPP SÁNDOR 
a nagykőrösi 

V i l á g - M o z g ó 
tulajdonossa. 

Rendkivüli olcsó helyárak! 

Tisztelettel értesitem a n. é. közönséget , hogy az 
előadások megkezdődtek minden szombaton és 

vasárnap, Uj sláger képekből összeállitott érdekfeszitő műsort fog be-
mutatni, különösen felhivja figyelmét f. hó 13-ik és 14-én szinrekeriilö 

cimu 1500 mtr. hosszú érdekfeszítő artista dráma 
3 felv., melyben főszereplők Storm, a polgár-

mester bátor szivü leánya Fírna, Laurentó a világhírű kötéltáncos, 
Ula Kira Maja, a szerelmes kigyószeliditő nő, a szereplők a kopen-

hágai dán királyi szinház művészei a világhírű artisták. Ezen érdekfeszitő 
előadásra a n. é. közönség szives támogatását tisztelettel kéri : a tu la jdonos . 

rtesités. 

Váníor cirkusz 
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évi 200—200 kor. lakáspénzük volt. Osváth Ferencz 
természetbeni lakását is, mely a régi felső leányiskola 
rozoga épülete lett volna, mely ugyan teljesen lakhatatlan 
eddigelé is üresen állt, átváltoztatta évi 360 kor. lakpénzre. 
Ezentul ezen összeget fogja élvezni. Mindenesetre méltá-
nyos eljárás. 

Nagykőrös és Vidéke 

UJDONSÁGOK. 
OOO 

— Tisztujitó közgyűlés . Nagykőrös város képviselőtestü-
lete folyó hó 7-én vasárnap délelőtt tisztujitó közgyűlést tatott 
a városi szálloda emeleti dísztermében, melynek egyetlen tárgya 
az uj szabályrendelet szerint rendszeresitett két közig, fogalmazói 
állásnak választás utján leendő betöltése volt. Ez alkalommal a 
v. képviselők szokatlanul nagy számban jelentek meg, a képvi-
selőknek több, mint kétharmada jelen volt, hogy leadják szava-
zataikat. A jelzett állásokra öten pélyéztak, u. m. a jelenleg is 
ideiglenesen ez állásokat betöltő I. Tóth Perencz és Bekö Dienes 
fogalmazók, továbbá Huszár József ügyvéd segéd, Láng István 
városi napidijas, és Szentpétery Gyula szintén v. napi dijas. A 
kijelölő válaszlmány mindannyijukat jelölte, igy elrendeltetett 
előbb a főjegyző mellett működő közig, fogalmazónak megválasz-
tása; leadtak ezen állás betöltésénél 156. szavazatot, melyből 
Huszár Józsefre 77. I. Tóth Ferenczre 71, Láng Istvánra 3, Bekő 
Dénesre 3. Szentpétery Gyulára, 2, szavazat esett, ekként a leg-
több szavazatot nyert Huszár József megválasztatottnak jelente-
tett ki. Rögtön ezután a jegyző mellett működő közig, fogalma-
zó megválasztása rendeltetett el, 158. szavazat adatott le ez állás-
nál, melyből Láng Istvánra 69. 1. Tóth Ferenczre 64, Bekö Dé-
nesre 24, Szentpétery Gyulára 1. szavazat esett, igy Láng István 
5. szótöbbséggel megválasztottnak jelentetett ki. A megválasz-
tottak a közgyűlés szine előtt a hivatalos esküt rögtön letették. 
A választás eredménye kihirdettetik és egyben az alispánhoz 
arról jelentés tétetni rendeltetett. 

Elhunyt tanitó. Józsa Imre czeglédi református tanitó 
91 éves korában a mult héten meghalt. Az elhunyt tanitó majd-
nem 50 évig működött a rögös tanitói pályán, csak pár év óta 
vonult vissza a küzdelemtől, tehát majdnem élete végéig folytatta 
tanitói működését . Temetése folyó hó 7-én volt Czegléden nagy-
részvét mellett. Temetési szertartására a nagykőrösi reform, tanitó-
testület is részt vett volna, de a helybeli posta igen soká kézbe-
sitette a haláláról szóló értesitő levelet a cimzettnek, a temetése 
után való napon. Elhunyt hozzá tartozóinak őszinte résztvétün-
ket ez uton fejezzük ki. 

Az ókécskei gazdasági egyesületnek a siófoki gazda-
gyülésen 15 tagja vett részt, kikhez még 11 nő és férfi csatla-
kozott, hogy a Balaton szép vidékét megtekinthesse.- Az ország 
számtalan községe volt ott képviselve. Örült a szemlélő lelke a 
gyönyörű vidék láttára. Elragadó volt a balatoni hajózás és a 
partokon elvonuló vasutakon való utazás. A badacsonyi hegy 
szépségét még kellemessebbé tette az állam pincéjében történt 
szives fogadtatás, hol a kirándulók hatalmas táborát hideg éte-
lekkel, és hevitö jó borral vendégelték meg. Bizonyára meglepő 
volt a tenger nép az öreg hegynek, a Balatonnak, de még a 
Siófoki bankettet rendező úrnak is, mert a fövetlen ebéd és hiá 
nyos kiszolgálással ő is maradandó emléket ajándékozott az 

éhező és szomjazó vendégseregnek. No de jó az Isten, hogy a 
gyarló ember által okozott kellemetlen érzést, a hullámzó Bala-
ton és ennek környék szépségével elfeledteti. Ezen tanulságos 
kirándulásért az emberek ezrei mondan k köszönetet a gazda-
gyülés rendező bizottságának. 

Villamos vasut. Tudvalevőleg f. hó 1-től kezdve uj vasut 
tarifa lépett életbe, amely különösen a szomszédos városokba 
utazó közönségre a magas dijszabása árai miatt sulyos kiadást 
ró, ugy hogy szegényebb sorsu ember csakis a legszükségesebb 
esetben veszi igénybe az utazást. Mint értesülünk az u t a z h a s s 
megkönnyitése végett, hogy a szegényebb sorsu ember is igénybe 
vehesse mé sékelt olcsó dijak mellett a kivánt alkalommal a szom-
szédos városokkal való gyors érintkezést, mozgalom indult meg 
Czeglédtől, Nagykőrös, Kecskeméten keresztül Félegyházáig hú-
zódó villamos vasut kiépitése iránt. Igy ezen vasut szorosan 
összekapcsalná a négy nagyforgalmu várost és a községeket, a 
villamos sokszor közlekedne és az utazás dija olcsó volna, ter-
mészetes, hogy ez az ipari, kereskedelmi életnek nagy hasznára 
szolgálna, mert a gyors és olcsó közlekedés folytán az üzleti és 
egyébb lebonyolítása könnyen történnék, igy a forgalom nagyobb 
és nagyobb lendületet venne. Mi a magunk részéről e mozgalom 
megindulását örömmel vesszük, s óhajtjuk, hogy a mozgalom 
folytán a villamos vasut az olcsó közlekedés érdekében minél 
hamarabb létesüljön. 

II-ik évfolyam. 

— Hegyőrök vá lasz tása . Tudvalevőleg a nagykőrösi hegy-
őrök a v. képviselő testülethez fizetésük javitása iránt kérvényt 
adrak be, a képviselőtestület azonban kérvényökkel elutasitotta 
őket, miért tiz hegyőr lemondott, mert eddigi fizetésükből a 
legszerényebb beosztás mellett sem tudnak megélni. A városi 
hatóság tehát a pöczök — bánomi, külső bokrosi, hosszúháti, 
belsőzsirozsi, temetőhegyi, tormási, bántös, bánomi, kappanhalmi, 

pálfái bánomi hegyőri állások betöltése végett pályázatot hirde-
tett, akik tehát a vonatkozó hegyőri szolgálatot elvállalni akarják 
felszerelt folyamodványaikat a városi iktató : hivatalba folyó hó 
21-ig nyújtsák be. 

— Kissimonfy Gyula tanitó rászére, Okécske község kép-
viselőtestülete által megszavazott 200 kor. drágasági pótlékot a 
törvényhatóság jóváhagyta. 

Az ókécskei ref. iskolák növendékei egy része Buda-
pest nevezetességei megtekintésére tanulmány utat terveznek, a 
vezetés és szervezésre Faragó László tanitót kérték fel a szülök. 

Megvannak a gyi lkosok. Már a mult lapszámunkban 
röviden közöltük, hogy Ugró Jánosné nagykőrösi lakos idős asz-
szonyt a „világmozgó" melletti szűk utczában az esteli órákban 
mult hó 30-án ismeretlen tettesek agyonütötték, s a szerencsétlen 
asszony holttetemét a borzalmas tett szinhelyéről utczáról-utczáia 
vonszolták, mig végül a Csikos-utczán közel a vizállási iskola 
mellett hagyták. A nyomozást még azon éjjel megindították, de 
az egyhamar sikerre nem vezetett. Mult vasárnap Mohácsy Fe-
rencz rendörbiztos a nyomozást a legnagyobb eréllyel folytatta a 
tettesek kézrekeritése végett, egymásután több és több gyanus 
egyént és a tett elkövetése ideje körül a jelzett helyen gyüvö-
menő embert állitott elő illetve vont kérdőre, aminek meg lett az 
eredménye. Tanuk szembesitése és a keresztkérdések sulya alatt 
a bünösök megtörtek és beismerték rettenetes tettüket. A tett el-
követői Zsikla Balázs, Vigh Miklós és Retkes Ferencz 
nagykőrösi csemői fiatal kiskoru suhanczok, akik itt a városban 

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-ezikkek, vegyszerek, gyógy- és specialitások 

Fenyves István d r o g é r i á j a 
NAGYKŐRÖSÖN. 
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szolgálatban voltak. Eleinte konokul tagadtak, semmit sem akar-
tak tudni a bűncselekményről, mig nem Mohácsy Ferencz rbiztos 
által a nyomozás során összegyűjtött bizonyitékok és tanuk, majd 
egymásra vallásuk folytán beismerték a gyilkosság elkövetését, 
most már kecskeméti kir. Törvényszéknek lettek átadva, hol bűnös 
tettökkért itélkezni fognak felettük. Igazán elismerést érdemel ügy-
buzgó, erélyes rendőrbiztosunk ezen tapintatos és körültekintő 
nyomozásáért, amivel az elvetemült bűnösök hamarosan hurokra 
kerültek; annyival inkább, mert az ő nevéhez fűződik inár több 
szövevényes bűntett tetteseinek felderitése, jóllehet emez erélyes 
munkássága, nyomozásai nem mindig babért hoznak neki, de a 
közbiztonság tekintetéből annál inkább elismerést érdemel, oda-
adó, fáradhatatlan tevékenycége, mire nagy szükség van. 

— Késelés. Alig mulik el hét, hogy valami bűncselek-
ményről ne számolnák be, mindig akadnak emberek, akik meg-
gondolatlanul embertársaik élete ellen törő cselekményt követnek 
el. Folyó hó 7-én éjszaka is történt egy ilyen bűntet t ; ugyanis 
Nagykőrösön a szabadszállási uton Kecskés István nagykőrösi 
lakost életveszélyesen megszurt egy egyén, a rendőrség nyomban 
Mohácsy Ferencz rbiztos vezet se alatt a tett szinhelyén termett, 
a sulyosan sérült áldozatot ápolás vették, egyben a tettes kézre-
keritése iránt az intézkedés megtörtént. A szomorú eset folyó hó 
7-én éjjel egy óra tájban történt, mint lapunk zártakor értesülünk 
a terhelt megkerült, s ellene a további törvényes eljárás folya-
matba tétetett. 

— Sertés vész. Czegléd város egész területére a sertésvész 
fellépése folytán zárlat rendeltetett el. 

hetenként és darabonként 
4 fillérért kaphatók Kohn 

és Rottabaum gabonaüzletében Kecskeméten. Viszont-
elarusitók kedvezményben részesülnek. 1—3. 

Kölcsönzsákok 

Mult évi termésű és uj szénát legmagasabb áron vesz 

Fispán Mór cég Kecskeméten 
értekezhetni ugyanott. 

Nagykőrösi kertészeti egyesületközleményei. 
Értesitjük egyesületünk tagjait, hogv julius hó 15-től kez-

dődőleg a rézgálicz árát 66 fillérre emeljük kg.-kint. 
Nagykörös, 1912. julius 9. 

Elnökség 
Felhivjuk tagtársainkat, hogy permetező pormész szükség-

letüket e hó 20-ik napjáig födözni sziveskedjenek, mivel ez idő-
után raktáron nem tartjuk azt. 

Nagykörösön 1912. julius 9. 
Elnökség. 

A szölömoly második főrajzása megkezdődött. Az egyedüli 
védekezés ellene a fürtöknek thanatonnal permetezése. Thanatont 
egyesületünk rendelt még a mult hó elején annyit, hogy az újon-
nan belépő tagok is kaphassanak. 

Nagykörös, 1912. julius 9. 
Elnökség. 

KÖZGAZDASÁG. 

O O O 

INGATLANOK FORGALMA 
Ó. Nagy János és neje megvették Faragó József 

ingatlanát 850 kor. 
Zámbori József megvette Pleskó Istvánné ujkécskei 

ingatlanát 800 kor. 
Bakonyi József és neje megvették Kovács György 

es neje felsőgogányi ingatlanát 5350 kor. 
Koródi Ferencz és neje megvették Kovács György és 

neje ingatlanát 1800 kor. 
Zámbori Mihály és neje megvették Sánta Lajosné 

ujkécskei ingatlanát 880 kor. 

Karikó Sándornak X. ker. 141. szám alatti háza 
mely áll 3 szoba, 1 konyha, 1 éléskamra, és több mellék-
helyiségekből, kedvező fizetési feltételek mellett örök áron 
eladó, értekezni lehet Makai Lászlóval VIII. ker. 58 szám 
alatt. 1—3 

Dr. Hajdu-féle IV. ker. 437. számu ház mely áll 7. 
szoba. 3. konyha, pincze s több mellékhelyiségekből (vil-
lany bevezetés) szép szőlős kerttel eladó, értekezni lehet 
a helyszinén Farkas László tulajdonossal. 2—2 

Özv. Tüske Mártonné VI. ker. 22. sz. háza dr. 
Szabó Mihály úr szomszédságában eladó. Értekezni lehet 
a fenti szám alatt. 2—26 

Eladó házak . 

Kiadó föld. Szalay György városi ta-
nácsnoknak nyilasi 168 katasztrális hold ta-
nyás földbirtoka 1912. év Szentmihály nap-
jától kezdve haszonbérbe kiadó, Értekez-
hetni tehet a tulajdonossal a városházán. 

NEMCSIK GUSZTÁV gőzmalmába 

garatos, minDencs, molnár segéd és inas 
felvétetik. 

Özv. Sántha Elekné urnőnek 
több rendbeli tiszta jókezelésű 

és legjobb minőségű rizling, fehér, siller és vörös bora 
van eladó. Értekezhetni X. ker. 87. sz. alatt a gimná-
zium szomszédságában. 

Eladó bor. 

Magyarországon nevezetesebb országos vásárok 
Julius 11. csütörtök. Edelény (Borsod m.) Magyar-

diószeg (Pozsony m.) Pancsova (Torontál m.) 11—12 ló 
és marha v. 13—14. kirakó v. Püspökladány Rozsnyó 
(Brassó m.) és 12 kirakó v. 

Julius 12. péntek. Bikszád (Szatmár m.) Rimaszom-
bat (Gömör m.) és 13 kirakó v. 

Julius 13. szombat. Diósviszló (Baranya m.) Hód-
mezővásárhely (Csongrád m.) és 14—15 kirakó v. Nagy-
lak (Csanád m.) és 14 kirakó v. Nagyhalmágy (Arad m.) 

Julius 14 vasárnap. Heves és 15 kirakó v. Izsák 
(Pest m.) és 15 kirakó v. Ráczkeve (Pest m.) 14 15 ló 
és marha v. és 16 kirakó v. 

Julius 15 hétfő. Huszt (Máramaros m.) 15—16 
mindennemű v. Moson Nagyatád (Somogy m.) Paks 
(Tolna m.) Pátka (Fehér m.) Seregélyes (Fehér m.) Szencz 
(Pozsony m.) Szepsi (Abauj Torna m.) Szécsény (Nógrád 

m.) és 16. kirakó v. Zalaszentgrót. 
Julius 16 kedd Balavásár (Kiskükülő m.) és 17. ki-

kirakó v. Salgótarján (Nógrád m.) és 15 kirakó v. Tresz-
.tena (Árva m.) 

Julius 17 szerda. Bilke (Bereg m.) és 17 18 kira-
kó v. Hajdunánás. 

Csete Zsigmond és neje mogvették Oroszi Nagy 
János és neje ingatlanát 3900 kor. 

Deák Mihály és neje megvették Szabó Mihály és 
neje ingatlanát 15100 kor. 

Boros Lajosné megvette Zsákai Lajos és neje házát 
4200 kor. 

Faragó István és neje megvették Hasur József és neje 
lencsés világosi ingatlanát 1800 kor. 

Kocsis József és neje megvették Kovács János és 
neje ludasi 5 hold ingatlanát 4860 kor. 

Kocsics József és neje megvették Kovács János és 
tsai ingatlanát 2800 kor. 
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Balai Pál II. ker. 336 szám alatti háza szabadkézből 
örök áron eladó. A külső tázerdőben levő Joó Kálmán 
féle szőlője a lencsés világosban K. Kovács Zsigmond 
ur szomszédságában levő szőlője mindkettő felerészben 
örök áron eladó; értekezni lehet a tulajdonossal. 1—10 

Özv. Inczédi Gergelyné X. ker. 85. sz. háza, mely 
áll 2 szoba, 2 konyha, 1 kamra és több mellékhelyisé-
gekből, a gimnázium szomszédságában eladó. El nem kelés 
esetén október 1-től kiadó. Értekezni lehet a tulaj-
donosnővel. 1—3 

Futó Sándornak III ker. számu háza örök árón el-
adó, értekezhetni a fenti sz. alatt a tulajdonossal. 4—6. 

II. ker. 317. sz. ház a vasut utczában Illés László 
szomszédságában eladó, értekezhetni lehet Huszár Ferencz 
tulajdonossal a helyszinen. 4—6. 

Somogyi Balázs VII ker. 5. számu háza örök áron 
eladó, esetleg bérbe is kiadó. Értekezni lehet a tulajdonos-
sal IV. ker. 39. sz. alatt. 

Vladár Lászlonak VI. ker. 75. sz. háza mely áll 3 
szoba, téli, nyári konyha, éléskamra, fás kamra és több 
mellékhelyiségekből — az udvarban jó ivóvizü kut és lu-
gas szőlő — eladó, értekezhetni a helyszinén a tulajdo-
nossal. 5—6. 

Harczi Istvánnak VII. ker. Darvas u. 143. számu 
háza. mely áll 2 szoba, konyha, kamra és mellékhelyisé-
gekből, 204 négyszögöl udvartérrel kedvező fizetési felté-
telékkel örök áron eladó ; értekezhetni lehet a tulajdonos-
sal a fenti szám alatt. 

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 kia-
dóhivatalában és D. Tóth Ferencz tanitóval X. ker. 186 
sz. alatti lakásán. A szőlőt megmutatja Dér Pál mostani 
bérlő, lakik I. ker. 291. sz. alatt vagy Erdős István sző-
lőszomszéd lakik I. ker. 352. sz. alatt. 

KÖRTVÉLYESl SÁNDORNAK IX. ker. 253 b. sz. 
háza, 480 •-öl területű udvar és kerttel, Simon Ferencz 
és Ocsai 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 fenti tu-
lajdonossal özv. Szabó Béláné hangácsi tanyáján és e lap 
kiadóhivatalában. 

Molnár Lajos I. ker. 8. sz. háza, mely elvan látva 
7 szoba, külön lakásokra beosztva, konyha, éléskamra, 
pincze s több mellékhelyiségekkel, 225 -öl területen, ked-
vező fizetési feltételek mellett, örök áron eladó. 

IV. ker., Vasút-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. • 

Eladó földek. 
Nyerges Andrásnak a hangácson 3 kat. hold szántó 

földje eladó, értekezheti III. ker. 27. szám alatt a tulaj-
donossal. 

Kiadó földek. 
Ifj. Beretvás János urnak a lajosmizsei földön Kere-

kes Balázs és Kecskés testvérek szomszédságában lévő 
200 hold földbirtoka 1913. évi szeptembertől terjedő 6 
5 évre haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet Kovács József 
megbizottal I. ker., 92. szám alatt. 4—4 

A LENCSÉS VILÁGOS legelején,nh. Dobos Andrásné 
szomszédságában 865 •-öl 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 szóló örök 
áron eladó, értekezhetni az irodában. • 

HATVANI LÁSZLÓ IX. ker. 22. sz. alatt 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, • 

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

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. • 

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

Jani Ferencznek a temető hegyben levő 6 vékás 
területii szőlője veteményes földdel együtt örök áron eladó. 
Értekezni lehet, a fenti tulajdonossal IX. ker. 81. szám 
alatt és lapunk kiadóhivatalában. 2—6 

Tóth Lászlónak a tázerdőben levő 2 és fél hold 
szőlő és veteményes földje gyümölcsös fákkal; ugyan 
csak a lencsésvilágosban 1 és fél vékás jó karban levő 
szőlője örök áron — az idei terméssel együt — eladók. 
Értekezni lehet, a fenti tulajdonossal V. ker. 131. szám 
alatt és lapunk kiadóhivatalában. 3—6. 

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

Borbás Józsefnek a szurdoki düllőben öt és fél kat. 
hold szőlője , és földje, kedvező feltételek mellett örök 
áron eladó. Értekezni lehet Borbás Józsefnél Kecskemét 
Szent István város 4. sz. Helyben pedig: M Kovács 
Zsigmondné úrasszonynál. 2 — 2 

Eladó szőlők. 

Tetétlenen a kőrösi határban Fái Halász Gedeon-féle 
104 m. hold tanyás szántó és kaszaló földje a rajta levő 
jó gazdasági épületekkel eladó, esetleg több évre haszon-
bérbe kiadó a folyó évi terméssel; étekezhetni Szokol 
Józsefné tulajdonossal Czegléd IX., ker. 20 sz. alatt. 3— 4. 

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. • 
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Dr. Szabó Mihálynak Törtel ludasi birtokából egy 
mintegy 80 magyar—holdnyi tanyás rész és egy mintegy 
62 és fél magyar holdnyi tanyás rész folyó évi Szentmi-
hály napjától több évre haszonbérbe kiadó. Értekezhetni 
lehet a fenti tulajdonos lakásán VI. ker. 24 szám alatt, 

Ifj. Pesti Balázs úrnak a Nyársapáton Tancsa István 
szomszédságában mint-egy 31 kat. hold szántó és kaszáló 
földje több évekre haszonbérbe kiadó, értekezni lehet a 
tulajdonossal VIII. ker. 71. szám alatt. 1—2 

Özv. Szente Bálintnénak a csemőben Papp Gedeon 
úr szomszédságában, mint-egy 25 hold földje haszonbérbe 
kiadó, értekezni lehet e lap kiadóhivatalában. 1—6 

Szűcs Istvánnak a felső gógányban közvetlen a czeg-
lédi országut mellett levő 63 kat. hold szántó és kaszáló 
tanyás birtoka haszonbérbe kiadó, értekezhetni III. ker. 94. 
szám alatt. 6—6 

Kiadó l a k á s o k . 
VI. ker. 91 számu háznál egy ujonnan épült la-

kásban 2 szoba, (üveg verenda) 1 konyha, 1 éléskamra 
és padlás aug. hó l-re bérbe kiadó, kiadja a tulajdonos 
Gömöri János. 

Gerecze Ambrus I. ker. Laktanya-utca 32. sz. alatti 
házánál 1 külön konyha, 1 szoba, 1 külön padlás folyó 
évi augusztus hó 1-től kiadó, értekezni lehet a fenti szám 
alatt, vagy e lap kiadóhivatalában. 

Csirke piacztéren. Nyikos nővérek házánál egy 
saroküzlethelyiség azonnal kiadó. Értekezhetni lehet a hely 
szinen a liszt üzletben. 1—1 

Üzlethelyiség lakással I. kerület 66. szám Balogh 
József házában azonnal kiadó. Értekezhetni lehet a hely-
szinen. 1—4 

Soós Sándornak X. ker. 10—11 számu házánál, 
(régi postaépület) egy lakosztály van kiadó, mely áll 2 
szoba, 1 konyha, 1 éléskamra, 1 fáskamra, I pincze és 1 
padlásból, ugyanott egy 3 szobás lakrész 1 konyha, 1 
éléskamra, 1 fáskamra, 1 pincze és padlás, folyó évi Augusz-
tus hó 1-ére haszonbérbe kiadó, értekezni lehet a fenti 
szám alatt. 1—3 

Kiss László kötélgyártó IV. ker. 98. számu háza a 
csirkepiacztéren mely áll 3 szoba 1 konyha, kamra, mel 
lékhelyiségekkel és kerttel együtt nov. 1-től kiadó; érte-
kezhetni lehet a fennti tulajdonossal I. ker. 175 szám alatt. 

Szente Bálintné IV ker. 101 szánni házánál 2 szoba 
konyha, éléskamra, padlás, fásszin, külön udvarral azonnal 
is kiadó; értekezhetni lehet a tulajdonossal és Gulácsi Jó-
zseffel V. ker 37 szám alatt. 6—6. 

Varga Ambruzsnénak X. ker. 30 sz. házánál (al-
szeg) 2 padlós szoba, konyha, éléskamra fásszin és kert 
azonnal esetleg november hó 1-től kiadó, értekezni lehet 
a helyszinén. 6—6 

V e g y e s e k . 
Keresek egy szolid kimérőt lisztüzletemben biz-

tositékkal; értekezni lehet Kollársz Lajos malonitulajdo-
nossal 1—3 

Elköltözés miatt 1 nagy íróasztal, 1 kerekes fürdő-
kád, 1 mosókatlan és I takaréktűzhely eladó, értekezni 
lehet Tabajdi György gyógyszerésznél az öreg patikában. 

Labancz Ambrus bognár mester I. ker. 300. számu 
házánál 2 jó munkás bognár segéd állandó munkára fel-
vétetik. 1—2 

Lövi Józsefnek VI. ker. 176 szám alatt egy erős 
táblás kocsija van eladó, értekezhetni lehet a fenti szám alatt. 

VI. ker. 152 számu háznál egy gödör trágya van 
eladó, eladja a tulajdonos Máté Gyula. 

Kovács Imrének VI. ker., 97. számu házánál akácfa 
oszlopokon álló 100 vékás ürtartalmu buzahombárja és 
70 hektóliter fehérbora van eladó, értekezni lehet a fenti 
szám alatt. 1—2 

Egy jó házból való fitt tanulóul felvétetik fizetéssel 
vagy teljes ellátással Tóth Imre mázólo és kocsi fényező 
üzletében Nagykörösön II ker. 204. szám alatt. 1 2 

Farkas Ferencz úrnál VIII. ker. 71. a szám alatt 
egy használt de jó karban lévő kapu, kisajtó és különféle 
méretü ablakok vannak eladók, értekezni lehet a helyszí-
nén a tulajdonossal. 2—2 

Boreladás. Patak v Miklós kocséri lakosnál 15 hek-
toliter bor van eladó értekezni lehet a tulajdonossal. 

Egy bolti ernyő van eladó Deuts Márton úr fűszer 
üzleténél a népbank épületben. Értekezni lehet az üzlet-
ben, vagy Gulácsi Józseffel V., ker. 37. szám alatt. 

2—3 

Molnárok kerestetnek Keresek hengermalmom részére 
egy családos, erős molnár segédet, jó munkaerőt, nagy 
fizetéssel, továbbá három tanoncot felvennék kölcsönös 
megegyezésül. Akik a szivógáz motorhoz értenek előny-
ben részesülnek. Jelentkezni személyesen, vagy levélben 
lehet. Kaunitzer Andor malomtulajdonosnál Kerekegyházán. 

2—4 
Kiéli Mihály czukrász felvesz egy szerény megbiz-

ható bolti leányt és egy jó házból való fiút tanoncznak. 
2—6. 

kereskedőnél Nagykőrösön 
villany üzem folytán 8 ló erejű 

kevesett használt teljesen jó nyersolaj motor eladó, 
gyári áron alól 1000 koronával olcsóbban 2—10 

Papp Károly 

Bakonyi Lajos vas és füszerkereskedésében Nagy-
körösön tanulónak egy erős testalkatú fiu felvétetik. 

özv. Nyikos Ferencznének IV. ker. 108 sz. házá-
nál 2 utczai szoba, 1 konyha, élés kamrából álló lakás 
november 1-tól kiadó. Étekezni lehet a tulajdonosnövel 
a fenti szám alatt. 1—6 

A piaeztéren egy csinos butorozott szoba külön be-
járattal kiadó, czim az irodán. 

Szűcs Ferencz lakatosmester VI. ker. 95. száma há-
zánál egy jó forgalmu czipész üzlet augusztus 1-ére kiadó, 
ugyanott egy szijgyártó vagy más ipari czélra igen alkal-
mas helyiség azonnal kiadó. Értekezni lehet a fenti tulaj 
donossal. 

VI. ker. 15 sz. háznál Szalay-egyletnek átellenében 
4 szoba, 1 konyha, 1 éléskamra, 1 kamra, istálló és mel-
lékhelyiségekből külön álló lakrész azonnal kisebb szaka 
szókban is kiadó ; értekezni lehet Kerti Ferencz tulajdo-
nossal a helyszinén. 4—6 

CSINOS LAJOSNAK IV. ker. 487. számú házánál 
(Horvát szatler-féle) butorozott szoba hol alakos kosztra is 
felvétetik, kiadó, értekezhetni lehet 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. 
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Mintegy 100 hl. fele rész kadarka, fele rész tiszta 
faj rizling bor hektoliterenként, ugyszintén kisüstön fözött 
szilva és törköj pálinka is 25 literenként kapható Nagy-
kőrösön III. ker. 7 sz. alatt Geréb Lajosnál. 6—6 

Javitott varrógépek 15 koronától feljebb kaphatók 
Singer & varrógéprészvény társaság Nagykőrös IV. ker. 
Kecskeméti utcza 469 Salamon Ferencz. 1—15. 

Mayercsik Pál mészáros tudatja a n. é. gazdakö-
zönséggel, hogy kinek tehene, vagy borjuja van eladó, 
jelentkezzen az uj üzlethelyiségében, amely Kertész Gyula 

ur piacztéri házának udvarában van a kapuval szemben. 
Ugyanott a cséplési idényre kitünő olvasztott marhafaggyú 
igen jutányosan szerezhető be. 

Labancz Ambruzs bognár mester I. ker. 300. szá-
mu házánál egy fiu tanonczul fizetéssel felvétetik. 3 8 

Egy jókarban levő zongora jutányos árban eladó. 
Megtekinthető özv. Balog Péterné urnőnél IV. ker. Rákó-
czy-ut 141. sz. 

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 Béninel méhész és pálinkafőző, Ókécskén 216. 
sz. Árjegyzék ingyen. 

Gramafon alig használt, 57 darab, 5 koronás lemez-
zel 150 koronáért eladó Nagy Antal vasuti előljáró-
nál Nyársapáton. 

Méheket vesz Nagy Antal vasuti elöljáró Nyárs-
apáton. 

Segesvári Imre asztalos mesternek, minden féle 
Czélra alkalmas külön féle méretű akáczfa oszlopnak való 
nagy mennyiségben eladók, lakik I. ker. 164 szám alatt. 

ÉRTESITÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közön-

ség becses figyelmét felhívni a csép-

lési 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 . 

egyszerü és diszes 
czement-lap 

a legolcsóbb árban csak- egyedül nállam szerez-

hetók 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. 

Ó v á s ö s s z e t é v e s z t é s e k e l len ! ! 
Miután mostanában varrógépeink utánzatait, de különösen régebbi rendszerű 
gépeinket mint „.Singer", sőt mint „valódi Singer gépeket" ajánlják, figyelmez-
tetjük, hogy minden ilyképpen ajánlott gyártmányok nem eredeti Singer varró-

gépek és ezek nem tőlünk erednek. 
A világhirü eredeti Singer varrógépek csak a saját üzlethelyiségeinkben kaphatók. 
Aki tehát varrógépet akar venni, mindig először győződjön meg, vajjon a gép 
czégünktől származik-e és kitérő válaszokkal ne elégedjék meg. Gépeket elő-

nyös részletfizetésre adunk, használt gépeket becserélünk. 
Géprészek, tűk a legjobb varrógépolajok kaphatók 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Nagykőrös, IV. kerület, Kecskeméti-utcza 469. szám. 

Salamon Ferencz. 

Nagykörös és Vidéke 
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Pályázat. 
Az ókécskei gazdasági egyesület székházának építé-

sére julius 15-ig bezárólag pályázat hirdettetik. A terv és 
anyag előirányzat megtekinthető vasárnap, kedd és pén-
teki napokon d. e. 7 órától Ókécskén Faragó László ta-
nitó egyesületi elnöknél, ki a feltételek és minden az 
épitkezésre vonatkozó dologban szivesen ad felvilágositást 
Írásbeli kérdezéshez postabélyeg csatolandó. 

Felkéretnek a pályázók, hogy zárt ajánlataikat a fenti 
időig küldjék meg az elnök czimére. 

3 1 3 — E h . 1912. sz. 

P á l y á z a t . 

A nagykőrösi reform, egyháznál rendszeresí te t t „Adó-
szedő-egyházf i" állásra ezennel u j abb pályázat nyittatik 

Felhivatnak a pályázni óha j tók , h o g y sajátkezüleg 
i randó képeségüke t igazoló o k m á n y o k k a l felszerelendő 
pályázati kérvényüket a ref. egyház t anács e lnökségéhez 
a í évi julius h ó 15-ik napjá ig adják be. A megválasz-
t a n d ó egyén állását a f. évi augusz tus h ó 1-én lefoglalni 
köteles. Javada lma 700 . K. készpénz fizetés, az általa be-
szedett egyházi adóból 2 százalék jutalék s téli és nyári 
egyenru házat. 

Megjegyezte t ik , h o g y akik pályázati kérvényeiket 
eddig beadták azoknak uj kérvényt beadn iok nem szükséges. 

Kelt N a g y k ő r ö s 1912. junius 28. 
dr. Kökény, 

főgondnok. 
Szappanos, 

jegyző. 

Patonay Dezső, 
ref. lelkész. 

A dr. G. Schmidt főtörzs, és tisztiorvos-féle 

FÜLOLAJ 
Gyorsan és alaposan gyógyit időszakos süketséget, 
fülfájást, fülzugást és nagyothallást, még idült ese-

tekben is. Egyedül kapható, üvegje 4 kor. 
Török József gyógyszertárában, Budapest, 

Király-utcza 12. szám. 

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

sen szórakoztat Mindenütt kapható. 

Ára 1 korona. 
Gyártja a Cserépgyár részvény-t. Kismányán. 
Minden n a g y o b b városban ál landó bizományi raktárt 
óhaj tván fenntartáni . e czélra óvadékképes és agilis kép 
viselőket keresünk. Budapesti raktár telefonszáma 170-68. 

Stern Sándor magánmérnök 
egészségügyi berendezések vállalata 

Telefon 94. KECSKEMÉT. Telefon 94. 

Tervez, ellenőriz és kivitelez: központ i 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 á l landó el lenőrzése. Nö-
vényházak melegvizfűtéssel , saját rendszer. 

Terv és költségvetés díjtalan. 

Tisztelettel tudatom a mélyen tisztelt közönséggel, 

mint eddig, úgy most is a legjobb porosz darabos s z e n e t raktáron tartok 

melyet a legolcsóbb árban 3 kor. 80 fillérért számi-
tom métermázsánként. Továbbá az őszi szállitásra 
való megrendeléseket már most elfogadok, első-
rendű porosz dió szenet és első salgótarjáni da-
rabos szenet a vasutnál átadva, valamint házakhoz 
szállitva, a legolcsóbb árban. Kérve a nagyérdemű 
közönség pártfogását: volt Molnár Józsefné szén-
és tűzifakereskedő. Dr. Mester Gyula szomszédságában. 

séplésre 
elsőrendű porosz szén. 

C 

háziszer néhány napi használat után tel jesen megszünte t i a 
legmakacsabb gyomorbajokat is. Kellemes izű. Nők 
és gyermekek is szívesen veszik, erősít, éltet. Utazásokná l 
és hirtelen rosszul lét a lkalmával a l e g k i t ű n ő b b háziszer . 
Kapha tó mindenüt t . F ő r a k t á r : Nagykőrös Vidékén F e n y v e s 
I s t v á n d rogé r i á j ában Nagykőrös . 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 szabadalmazott 

!! Nincs többé gyomorfájás !! 
A világ csodája! 

Budapesten, József-korút 15. 
Gyorsjavító műhely. Kérjen fényképes 
:-: hangszerárjegyzéket. 

Bárki egy óra alatt meg t anu lha t 
rajta játszani. A „ V a r á z s f u v o l a " 
rendkivül kel lemes, 20 aczél 
t rombi tahangga l és 4 e rős bőgővel 
van ellátva. Diszes kivitelben kotta-
füzettel, dalokkal tokkal , a ján-
dékkal együt t c s a k 4 k o r o n a . 
Csakis Wágner „ H a n g s z e r -
Király" országszerte elismert 
legolcsóbb hangsze rá ruházá -

ban , k a p h a t ó : 

: „Varázsfuvola." : 
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Uj! Uj! 

Autogen hegesztés és vágás. 
Ezzel az uj találmánnyal bárminemű fém ösze-
forrasztható és elvágható. Ugy mint: törött gép-
rész, (akár öntvény akár kovácsolt vas) aczél, 
vagy réz bármilyen vastagságban a legtókéletc-
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 bármilynemű 
vas és fém esztergályozását a legjutányosabb 
árban eszközlök. A tisztelt közönség pártfogását 

kérve maradok tisztelettel 

Kollársz Béla az autogén hegesztő és vágó 
vállalat tulajdonosa. 

Nyilvános helyeken kérje 
a „Nagykőrös és Vidékét', 

Alapittatott 1903-ban. • Villanyerőre berendezve. 

S Z Ű C S FERENCZ 
Mű- és épület-lakatos 

Nagykőrös, VI. kerület 95. sz. (saját ház). 
a vasipar körébe tartozó mindennnemü la-
katos munkát, úgymint: épület-vasalásokat 

vas ajtókat, vas ablakokat, vaskapukat és mindenfajta 
vasrácsokat, vasredönyök, vaskiratok, napellenző gépek, 
(ponyvákhoz) vasszerkezetek, falkótö, v;is és össze-

húzató vasak csavarokkal. 

Készit: 

Legjobb minőségű takaréktüzhelvek cserépoldalakkal 
valamint vasoldalakkal, vendéglői és kávéházi tűz-
helyeket a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelben. 
Ezen tűzhelyeknél 25 százalék tüzelőanyag takarít-

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 eszközöl 
költségvetéssel dijtalanul szolgál . KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE 

Számtalan elismerőlevél Órajavitások 5 évi jótállás mellett SZEGED. Dugonics tér 11 

CHRONOMETER ÉS MŰÓRÁS GYÁRI NAGYRAKTÁRÁBAN T Ó T H J Ó Z S E F 
Magyarországon legolcsóbban kaphatok 

10 évi jótál lás mellett 

RÉSZLETFIZETÉSRE IS! GRAMOFONOK = LEMEZEK 

ÓRÁK.ÉKSZEREK 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Viszonteladók mindenütt kerestetnek. 

Telefon: 1 1 3 - 0 4 . :-: :-

Lakos Nándor és társa 
Budapest, VII., Damjanich-u 30. 

gépüzemre. Viztar tányok és 
szivatyuk minden kútmély-
ségre. Acetylen-égők, készü-
lékek, üvegek, csövek, csapok. 
"Puratylen" a legjobb acetylen 
gáztisztitó. Beagid készülé-
kek. Meteor carb id lámpák 
6 órai égés re darabja 4 K. 

"Kronos" petroleum Auer égők minden lámpára 100 
gyertyafénnyel 8 korona. Szélmotorok szivattyu és 

MOLNÁR DÁNIEL 
kályhagyára és 

szobrászati műterme 
N A G Y K Ő R Ö S . 

Alapittatott : 1890. 

Ajánlja saját találmányu 
szabadalmazott 

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

Készitek továbbá takarék-
tüzhelyeket és kandallókat 
minden stílben. 

Raktáramban ugy 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-
ősséget vállalok. 

Teljes tisztelettel: 
M o l n á r D á n i e l . 
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Liszt-üzlet megnyitás! 
Tisztelettel értesitem a mélyen tisztelt vásárló 
közönséget, hogy a Nyikos nővérek csirke 

piacztéri házában liszt-üzletet nyitottam, 
amelyben saját örlésü lisztjeim, ugy mindenféle dara-

nemü és korpa napi árban Kapható. 
Tisztelettel: NEMCSIK GYULA. 

Értesitem a n. é, közönséget, 
hogy tüzifa-, koksz-, kőszén-, 

faszén-, mész- és czement keres-
kedésen kivül 

gabona-kereskedést 
kezdtem. Raktáron tartok kukori-
ezát árpát, korpát, csirke- és lágy-
darát. Géperőre köre berendezett 
darálómon minden minőségben 
elvállalok csirke- és lágydarálá-
sokat.. Ugyancsak géperőre be-
rendezett faielvágást is ölenként 
4 koronáért. Összes árucikkeimet 
a legolcsóbb napi áron szolgálom. 
Tisztelettel 

Papp Károly kereskedő 
Kecskemeti-utcza. 

Értesités. 
Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy 
czukrászipari tevékenységemet mostantól fogva egészen 
a helybeli tisztelt közönség rendelkezésére óhaj tom 
bocsájtani s éppen ezért a vásárokra való járást is be-
szüntettem. Hogy a nagyérdemű közönség igényeinek 
mindenben megfelelhessek, anyagi áldozatok révén kül-
földről hozattam szakértelmő segédet, uj gépeket s uj 

berendezést szereztem be, 

n y á r i h e l y i s é g e t 
létesitettem, szóval mindent megtettem arra, hogy a 
tisztelt közönség ne legyen a szomszéd városban való 
vásárlásra utalva. Tekintettel arra, hogv most már a 
legkényesebb igényeket is képes vagyok kielégiteni 
tisztelettel kérem a n. é. közönség szives pártfogását. 
Lakodalmakra bármely magán alkalmakra tor-
tákat, sütömények, fagylaltokat, befőtteket, bon-
bonokat, egész lakodalmi felszolgálást (ebédet 
ozsonát vacsorát stb. elvállalok igen jutányos áron. 

A n. é. közönség b. pártfogását kéri tisztelettel 

Kléh Mihály, czukrász. 

Telefon 
szám : 62. Weisz 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 ház . ) 

Értesitjük a nagyérdemű közönségei, hogy a fenti czég alatt 

villamos b e r e n d e z é s i vállalatot 
létesitettünk. Elvállalunk villamosvilágitási berendezéseket, motorok felszerelését, 
villanycsengő és házitelefon felszereléseket, valamint ezek javítását jótállás mel-
lett ju tányos áron. 

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

áram megtakarítás. Ára 2 korona. 
Tisztelettel 

WEISZ és BÖRCSÖK. 
Nyomatott Bazsó Kálmán villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Nagykörösön. 1912. 


