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A kissármási és budatelkei földgázról. 
Dr. FLÓRIS ÁRONTÓL. 

A világ milliomosainak, dúsgazdag gyárosainak figyelnie 
a kissármási, de különösen legujabban a butatelkei föld-
gázra terelődik, de ők már a tőkebefektetés dolgában igen 
fontoskodnak, begombolódznak. A méltán remélt lázas 
épitkezésnek semmi nyoma sincs ott, a gomba módon 
keletkező gyáraknak, vasuti nagy forgalomnak se hire se 
hamva. 

Ennek oka nem másban, mint a hazánkban duló 
ázsiai áldatlan politikai viszonyokban rejlik, mert bennün-
ket magyarokat a külföld még mindig barbár népnek és 
Ausztria játékszerének, gyarmatjának tekint, azért a komo-
lyan érdeklődő idegen tőkepénzesek egyelőre csak tapo-
gatódznak. A komoly cselekvéssel pedig főként azért kés-
nek, mert félnek a hirtelen bekövetkező politikai fordulattól. 

Nemcsak a népben, hanem a kormányban sem biznak. 
Ők úgy látszik, ki akarják böjtölni a magyar nemzet je-
lenlegi válságos helyzetét az amerikaias gyors cselekvést 
pedig arra az időre halogatják, mig vagy a jelenlegi állam-
főt a trón várományos váltja fel, vagy esetleg, mig az or-
szág más gazdát nem cserél. Ennek a jobb sorsra érdemes 
szegény országnak az volna most, még ideje korán a leg-
bölcsebb teendője, hogy a magas kormányra nem támasz-

kodva, előzze meg a kapzsi idegenek letelepedését. 

Lapunk mai száma 10 oldal. 

MEGJELENIK MINDEN HETEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

Tegye össze az ország összes takarékpénztára a fillé-
reket, mert ennél kedvezőbb alkalom a gyümölcsöző tőke-
befektetésre egy évezredben csak egy-kétszer kinálkozik. 

Itt nincs sem helye, sem oka a tétovázásnak! Ez a 
vállalat legkevésbbé sem koczkázatos. Van elég munkaerő. 
Az oláhok, ruthének, tótok, sőt a magyarok is elég nagy 
számmal vándorolnak idegenbe. Van itt munkaerő fölös 
számban, csak egy kis emberbaráti szeretet és hazafias 
érzület, no meg egy csekély üzleti szellem kell és ezzel 
a kivándorlás ilyeténképpen való megszüntetésével egyszers-
mind a lengyel és oroszországi bevándorlást a legkönnyebb 
módon megakadályozhatók, mely eddigelé máris elég 
pregnánsul jelentkezik és hovatovább ijesztő mérveket ölt. 
Jutassunk most az egyszer a saját honfi társunknak biztos 
megélhetést a korai intézkedéssel. 

A kissármási földgáz az amerikait túlszárnyalja. 
Mindezideig a külföldi földtani tudósok azt tartották 

Ennek a Ferenczy-féle birtoknak javarésze éppen oly 
földtani fekvésü, mint a 3—4 kilométernyire lévő kissár-
mási gázforrástelep. Ez a körülmény, t. i. a teljesen azo-
nos terep vezette az élelmes kutatókat Ferenczy Géza 
birtokára, mely helyütt a babonás oláhság réges-rég óta 
egész hideg közönnyel veszi, ha melegebb őszi éjjeleken 
itt-ott, az ingovány fölött lidércz lángot lát ide s tova 
mozogni, mely tudvalevőleg a metángáz leggyulékonyabb 
fajtája mely mint a foszfor, magától is meggyullad. 

Ferenczy földbirtokos udvara végén, a patak közelé-
ben van egy ötven négyszögméternyi ingovány, melyet a 
gulya, sőt még a disznócsorda is nagy félve kikerül. 

Ha a vadul száguldó tapasztalatlan bikaborju véletle-
nül ez ingoványba keczmereg, onnét csak ugy menekül 
meg, ha a béresek a derekát átkötik és egy erős igavonó 
állattal a lápból kivontatják, máskülönben a gyors kapálód-
zás folytán lejebb-lejebb süppedne és odavész. 

Ha az ember ennek az ingoványnak partján lábbe-

hogy a kissármási földgázforrás bőség tekintetében az egész 
világon második helyütt áll, de a legutóbbi fúrások és 
tereptanulmányozások után azt sejtik, hogy a kissármási 
a budatelkei-vel együtt az amerikait egynéhány próbafúrás 
után csakhamar túl fogja szárnyalni. 

Ugyanis ezek a külföldiek nem elégszenek meg csu-
pán a szükös helyszinek tanulmányozásával, hanem az 
egész környéket bebarangolják. Csak úgy suttyomban, 
titokban, lopva, üres vasrudakat, arra alkalmas vas csöveket 
vernek le itt-ott a mélyebb, süppedésesebb helyeken, a 
belőle kiáramló levegőt szagolgatják, majd fölötte gyufát 
gyujtanak s a megvizsgált és értékesnek igérkező fúrási 
helyeket primitiv méretekkel és jelekkel maguknak meg-
jegyzik. 

Előszeretettel a kissármási földgáz telep és a vasut-
állomás után következő „Budatelke" nevü falu határát ku-
tatják át legsűrűben azt a lapályt barangolják be, ahol 
Ferenczy Géza földbirtokosnak 2000 holdnyi birtokán 
mintagazdasága, kisebb szabásu gőzmalma, gyapjúmosó és 
gerebenyező gyára van. Megtekintik azt is, mint valami 
ritkaságot Erdélyben. Mert bizony ott a gyár még ritka 
fehér holló. 
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lije talpával gyors ütemben tapossa, rugdossa, az egész 
térség ugy reng, ugy hullámzik, mint a lefölözött aludttej 
a köcsög megrázásakor. 

A béresek ünnepnap unalmukban 6—8—10 méter 
hosszu poznát dugnak az ingovány közepébe és az ott 
feltóduló bugyborékolo gázt akként lobbantják lángra, 
hogy oda egy nyaláb szalmát dobnak és meggyujtják. A 
gyors ütemben fel-fel bugyanó gáz az égő szalma lángját 
kétszerte oly hosszura növeszti. Ebben ott gyönyörköd-
nek az oláhok. 

Naponta kerek egymillió köbméter gáz. 
Minapában egy frankfurti gyáros alkudott Ferenczy 

Géza birtokára. De ő mint a régi erdélyi család „lófő" 
sarja, hazafiatlanságnak tartja a birtokot idegen kézre jut-
tatni, inkább szűkebb kilátás mellett a hazai tőkések be-
vonásával óhajtana alakitani részvénytársaságot, mely majd 
annak idején villamos erő átvitellel a közeli 10—12 ki-
lométer hosszuságu nagy halastó mellett czement és vas-
beton gyárat, magyarstylu patron és tapéta gyárat, posz 
tógyárat, szántóföldi öntözőgépet, (salétrom) műtrágya 
gyárat, czukorrépa gyárat akar létesiteni. Igy ez utóbbi 
gyárakkal egy csapással, rövid pár év alatt Kissármás és 
Budatelke környékét Ferenczy Géza gazdag termő földdé 
óhajtja, reméli átalakitani, mert — ugymond — rossz 
termőföld nincs, ha a gondos, szakértő Vasakaratu 
ember kezeli, csak trágya, viz és napsugár legyen bőven. 

A budatelkei földalakulatokból és az ott észlelt je-
lenségekből szimatoló, külföldi szakemberek azt követ-
keztetik, hogy Budatelkén sokkalta bővebb forrásra fog-
nak bukkani, mint Kissármáson. Pedig ma már Kissár-
más az összes, eddig furt kutakból naponta kerek egy 
millió köbméter gázt képes szolgáltatni, melynek nyers 
értéke évente Budapesten 73 millió korona. Ámbár az 
eddigelé szabadjára illanó gázforrás nyillásait utász ka-
tonák gondosan betemették, elzárták, mindazonáltal az 
egész határ levegőjének szaga olyan mint a poshadni 
kezdő hordóbéli savanyu káposztáé, avagy mint a czu-
korrépa gyárból kikerült répa-törek különös édeskés émely-
gős szaga. (Ez a törek kitűnő marhahizlaló tápszer.) 

A leggondosabb elzárás mellett is elég nagy meny-
nyiségű gáz ömlik a föld porusain keresztül, csakhogy 
oly kevésbbé tömény állapotban, hogy azt meggyujtani 
nem lehet, tehát ez az aránylag csekély gázömlés nem 
tűzveszélyes. 

Az a kissármási lapály, mely fölött néhány hónap-
pal lángtenger állott, hol husz-harmincz méter magas láng 
nyelvek csaknem három vármegye magaslatait megvilági-
gitották ; erős fakorlátokkal van bekerítve. 

A leégett akáczfák. 
A környékbeli akáczfák teteje koronája, száraz csu-

pasz; csak a tövéből nőtt ki itt ott az oldalhajtás. Ez 
hirdeti a közelmultban lezajlott tüzijáték romboló hatását 
Hasonlít e kincses térség oly katlanhoz, melynek üstjében 
nagy tüz mellett valami sűrű lekvárt vagy forditott kását 
főztek és azt senki meg nem keverte, mely miatt felülete 
kidudorodik, aztán egyenletesen ellapul. Mintha óriási 
hangyabolyok lennének sűrűn egymás mellett. A föld 
mindenütt fekete humusz, de a gomolyok felszine pala-
szürke melyett a föld mélyéből az előtörő gáz iszonyu 
ereje felkavarva lökte ki a szorosan összekapaszkodó sás 
gyökér réteg közül. 

A tizes számu gázforrás kutja. 
A vonat e bekeritett térség mellett halad el közvet-

lenül. Most már nem zárja el gondosan a vonat gépésze 
a kazán tüzét, mint ennekelőtte, mikor a gáz szabadon 
ömlött, mindazonáltal a vasut igazgatósága ezt a vonal-
szakaszt elővigyázatból villamosüzemre óhajtja berendezni 
azért, hogy ha a gáz netalán ujból kitódulna, akkor a 
vonat az utasokkal ne égjen el az öngyujtotta tűzben. 

E bekeritett térségtől 80—100 méternyi távolban 
meglehetős emelkedett helyen ez év julius 15-én ujból 
furni kezdtek. A furó gépet ugyancsak a földgáz hozta 
működésbe, (melyet villamos szikra gyujt meg) Thumenn 
hallei czég furatta. 

Már 34 méter mélyen elég tekintélyes mennyiségű 
gáz mutatkozott. Amikor a furással 48 méterre haladtak, 
oly bő földgáz forrásra bukkantak mely 24 óránként 300 
köbméter gázt ad. 

Lejebb furni már nem tudtak, mert a furás közben 
alkalmazott „mosóvíz"-zet roppant nagy erővel kitóduló 
gáz 15 20 méternyire a magasba felcsapta, visszalövelte 
a piramis alakban épült furóházat a gyenge faalkotmány 
tetejét csaknem felszakitotta, az ott dolgozó embereket 
sárral minduntalan lefecskendezte, mely miatt nekik foly-
ton mosakodni majd ruhát váltaniok kellett, ez pedig a 
a furógép kezelését lehetettlenné tette. Ezért hát a mind-
össze is a négy napig tartó furással 

A „mosóviz", melyet a föld gyomrában dolgozó furó-
készülék legvégére a 14 légkörnyomású vizipuska fecsken-
dez, arra való, hogy az erős aczélfuró szerkezettel kikot-
rott, felaprózott kőtörmeléke, kavicsot, kődarabot, iszapot 
ne egy külön kotrólapát, hanem maga az odafecskendezett 
viznek erős nyomása mossa és hozza fel a felszinre. 

A tizes számu kutat, illetőleg annak felső vashenger 
nyilását ezekután nagy gonddal e zárták, de másnap a föld 
felszinétől fél méternyire, a fúrás oldalán a gáz gyermekfej 
nagyságu nyilást fúrt. Amikor ezt is betömték, csakhamar 
a kútnyilás pereme alatt egy arasznyira ütött rést és tört 
magának utat a rakonczátlan gáz. 

A 9-es szánni kút. 
A hiába való fáradozás következtében, a furószerkezet 

burokját, az emberfejnyi átmérőjü vashengert, illetve annak 
tetejét nyitva hagyták. Most még csak ez az egyedüli kút 
melyből a gáz (naponta 300 köbméter) szabadon ömlik, 
pazarolódik a nagy légürben, mely gázért Budapesten na-
ponta 60 koronát, évente pedig 21,900 koronát kellene 
fizetni. 

Ez a tizes számú kút éjjel-nappal, kisérteties zugással 
sistergéssel, majd ritmikus loccsanással pöfögteti a vas 
hengercsövön át a gázt. A loccsanás onnét ered, hogy a 
fúrás fenekén 1—2 méter mély, palaszinü piszkos viz-
gyülem van, mely a gázkiömlés után, mint tenger hulláma 
a parthoz közel összecsapódik. 

300.000 köbm. gáz égy kútból naponta. 
A 9-es számu kutat harmadfél hónappal ezelőtt a tu-

lajdonosa szinte a halle-i gyáros: Tumann. 
Itt 80 mtrre kellett fúrni, mig gáz mutatkozott. De 

ezzel a fúrási eredménynyel nem elégedtek meg. Tovább 
fúrtak. Már 200 mtrnyi fúrás után már oly gázérre akad-
tak, mely naponta 300.000 köbmétert szolgáltat. Most 

ujból lejebb fúrni kezdtek. Az ezután következő, további 
fúrással azt akartak hozzávetőleg megállapitani a tudós 
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külföldi szakemberek, hogy 50—100 avagy 200 év mulva 
apad e a forrás, mert hiszen ez a lényeges, sőt legfőbb 
tényező a horribilis tőke befektetéséhez. 

De 210 mtrnél lejebb fúrni már nem tudtak. 
Nem azért, mintha a fúrógép felmondta volna a szol-

gálatot, vagy kősziklára bukkantak volna, hanem azért, 
mert a kiömlő gáz oly iszonyu erővel nyomult kifelé, 
hogy a feltördelt és felaprózott földréteget feláztatni és ki-
mosni, onnét a felszinre nyomni hivatott vizsugár vagyis 
a „mosóviz" gyenge volt arra, hogy a gáz kitóduló erejét 
legyőzze, holott később már 40 lóerős gép nyomta a vizet. 

Ezt a kutat az elért fényes eredmény után jól el-
zárták. 

A legutóbbi hivatalos vizsgálat. 
Amennyiben Budatelkén Ferenczy Géza birtokán a 

terepnek sokkal nagyobb a katlan alaku lapája, ez okból 
a mérnökök abban a hiedelemben vannak, hogy Buda-
telkén a Ferenczy Géza birtokán az itt-ott jelentkező föld-
gáz ere sokkal hatalmasabb, jóval nagyobb szabásu, mint 
a kissármásié. 

Bár elmondhatjuk, hogy Isten Erdélyrészt bőven meg-
áldotta kincses forrással, mindazonáltal a helyszínén nyert 
benyomás, a tapasztalt tétlenség az ember szivét mélyen 
elszomoritja, mert ezideig mindössze csak két kisebb fajta 
gyár épült a kissármási földgáz területein. Az egyik a 
téglagyár, mely 25 lépésnyire levő hegyoldal kitünő agyag-
jáből gyúrja, formálja égeti a téglát, a másik pedig a mű-

trágyagyár, mely sárgászöld szinü kristályos salétromot 
gyárt, E műtrágyának értéke állitólagosan jóval nagyobb 
mint a csiki salétromé. 

Az ekkor lefolyt mérkőzés végével megállapodás tör-
tént a „revanch" tekintetében, melynek idejéül a f. hó 
20 napjának d. u. 5 órája és helyéül Nagykőrös lett ki-
jelölve közös elhatározással s részünkről külön hangsu-
lyozva kijelentettem, hogy a mérkőzésen a K. A. C. já-
tékosai részt nem vehetnek s ehhez hiven 20-án Nagy-
kőrösön a K. F. C. csapata idegen csapatbeli nélkül je-
lent meg, mit legalább az eredmény is bizonyit, mert 
3 : 0 a nagykőrösiek javára. Ez a való tényállás. 

A „Kecskeméti Lapok"-ban a való tényállással ellen-
kező czikk jelent meg „Football mérkőzés" czím alatt, 
mely a Nagykőrösi Torna és Vivó Egyesület football csa-
patát alaptalan rágalmakkal illeti. Ugyanis elitéli a nagy-
kőrösi csapatot és clubot, mivel nem fogadták őket. Ez 
az állitása valósággal homlokegyenest ellenkezik, mert mi 
igenis a vasuti állomásnál vártuk őket. Ugyanigy a czikk 
azon része, hogy mi csapatunkban pesti játékosokkal mér-
kőztünk, csak a tehetetlen düh folyományaként jelentkező 
rosszhiszemű s alaptalan rágalmazás, s ismételten kijelen-
tem, hogy a revanch feltételei megállapitásakor közös be-
csületszóra tett igéretünkhöz hiven a mi csapatunkban 
idegen játékos nem volt. 

Bizonytalan vagyok abban, hogy az emlitett czikk 
irója érez-e magában annyi tisztességet a jövőben — mert 

eddigi viselkedésének módja arra reménnyel nem kecseg-
tet — hogy letegye az álarczot, mert tisztességes férfi 
ha sért, azt álarcz nélkül, nyiltan teszi s igy a t. czikk-
iró se rettenjen attól vissza, hogy közleménye alá mindig 
nevét is irja oda s ne féljen a választól, ami esetleg vá-
ratlan formában jelentkezik, mert tudjuk, hogy álarcz alatt 
csak rablók járnak, nem pedig magokat uri embernek 
tartó egyének. 

Benedek György. 

U J D O N S Á G O K . 
— Eljegyzés. Jánossy György nagykőrösi ref. s. lelkész 

lapunk belmunkatársa f. hó 18-án eljegyezte Csiszár Elek és 
Lovassy Ilona kedves leányát Ilonkát — Beregszászról. Őszintén 
gratulálunk. 

— Kinevezés. A váci megyes püspök Gulyás Ferencz 
helyébe, ki halasi plébánosnak neveztetett ki — Lantos Lajos 
czeglédi r. kath. s. lelkészt nevezte ki a Nagykőrösi róm. kath. 
egyházhoz adminisztrátornak. 

A minap a magyar bányászat főnöke Mály Sándor 
miniszteri tanácsos tekintette meg tőről-végről az erdélyi 
gázforrásokat, vele voltak Perényi báró főispán, Picker 
Frigyes bányaigazgató; Böckl Hugó, Bárdossy és Remenyik 
főbányatanácsosok és Böhm főmérnök. Ók is egybehang-
zóan, abbeli meggyőződésüknek adtak kifejezést, hogy a 
kissármhoz közeli lapály óriási földgázt rejt méhében és 
oly szélességben gáztartány, melynek párja sehol a világon 
nincsen. 

A geológusok és bányászok ezzel a jelentéssel elvé-
gezték munkájukat, most a tőkepénzeseken és gyárosokon 
áll, hogy ezt a kedvező alkalmat kihasználják és ne akkor 
sopánkodjanak a kikapart sültgesztenyéért, amikor már 
késő. Hát képtelen a magyar a leleményességre? 

Hej! Ha ez Amerika volna! Gombamódra keletkez-
nének ott a gyárak, 1—2 év mulva már virágzó gyárváros 
létesülne körülötte. De mi magyarok csak mindig a sült 
galamb repülését várjuk. 

Football mérkőzés. 
A „Kecskeméti Football Club" vendégül látta a 

„Nagykőrösi Torna és Vivó Egyesület" football csapatát 
a folyó évi aug. hó 18 napján. Kecskemétre érkezve, 
már az első percben alapos csalódás ért bennünket, mert 
vendég létünkre a vasutnál egy szál ember sem várt, pe-
dig igaz, hogy ez nem követelhető senkitől, mert azt ugy 
hozza magával valami. Mi ugy tudjuk, hogy ha vendéget 
várunk, azt legalább is fogadni szoktuk. De hagyjuk ezt. 

A két csapat közt előzetes megállapodás történt a 
tekintetben, hogy mindkét csapat csakis saját játékosaival 
állhat ki a mérkőzésre, ahova a nagykőrösi csapat saját 
csapatbelin kivül mást nem is vitt. 

Amint — vezető nélkül tájékozatlanok lévén — a 
pályára üggyel-bajjal kiértünk, azonnal felkértem a kecs-
keméti csapat vezetőjét, hogy a csapatok összeállitását 
adja át nekem. Azt a feleletet kaptam, hogy csak nem 
gondolom, hogy csapatukban idegen játékos van, de az 
összeállitási jegyzéket meg nem kaptam. Később, mikor 
felhivták figyelmemet arra, hogy a kecskeméti csapatban 
idegen, vagyis a K. A. C. több játékosa benn van. Ki-
jelentettem, hogy ez nem uri emberekhez illő eljárás, de 
tekintve, hogy mi Kecskeméten vendégek voltunk, a dol-
got tovább feszegetni nem akartam. Arra, hogy a Kecs-
keméti Football Club csapatában, Kecskeméten f. évi aug. 
18-án a Nagykőrösi Torna és Vivóegyesület football csa-
pata elleni mérkőzése alkalmával idegen játékos volt, tanú 
Hegedűs Imre úr, a „Kecskeméti Munkás és Testedző 
Club" football csapatának kapitánya. 

A mérkőzés 2 : 0 eredménnyel végződött nem a név-
leg mérkőző csapat, hanem a K. A. C. javára. Ki kell 
itt jelentenem, hogy ezen egész közlemény tartalmából 
semmi a K. A C.-re, sem annak tagjaira nem vonatkoz-
nak, mivel nem hiszem, hogy a fenti előzetes megállapo-
dásról tudomásuk lett volna, mert az esetben bizonyára 
nem is játszottak volna. 

Érdekes tanulmányra szolgáltatna tárgyat az itt sze-
repelt biró rendelkezési módjának és rendelkezése in-
ditó okainak méltatása is. 
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— A mezőturi ref. egyházhoz lelkészül Csomasz Dezső 
volt móóri lelkészt választották meg. 

— Jubileum Biró Lajos czeglédi ref. tanitó a mult héten 
ünnepelte meg tanitói müködésének 40. éves fordulóját, mely al-
kalommal számosan üdvözölték, mi is e nevezetes évfordulón 
szivünk teljes melegével üdvözöljük a jubilánst. 

— Szinészet. Nagykörösön Dr. Márffy Károly, az észak-
magyarországi szinikerület igazgatója folyó hó 31 én kezdi meg 
előadását a „Leányvásár" nagy operett szinrehozásával. Mint az 
előleges szinházi jelentésből kitünik, a szintársulat elsőrangu mű-
vész erőkből van szervezve igy a közönségünknek lesz alkalma 
élvezni a szinijátékot művészi előadások folytán. Az előadások 
zenéjét katonazenekar szolgáltatja. 

— Pótharaszt puszta bérbeadása. Nagykőrös város tulaj-
donát képező Pótharaszt pusztán a folyó évi junius hó 5-én tar-
tott egyes tanyarészekre vonatkozó árverés eredményét a v. kép-
viselőtestület — részint az elért bérösszegek csekélysége miatt, 
részint pedig azért, mert utóajánlatok tétettek, — nem hagyta 
jóvá, tehát ezért uj árverés tartását rendelte el, amelyet mult hé-
ten foganatositott a bizottság. Az elért eredmény sikeresnek 
mondható, mert a most megtartott árverésen megnyert haszon-
bérösszege 17000. koronával több a junius hóban elért összegnél. 
Az összes eddig elért eredmény összege: 166670. kor. A jelenleg 
fennálló bérleti viszonyból származó bérösszeg csak: 89941. kor. 
51 fill. Vagyis a folyó évben az uj bérleti időre vonatkozó bér-
összeg 76728. kor. 49. fillérrel több, mint az eddigi haszonbér 
összeg. Nem kell busulnunk tehát, megtaláltuk a módját, hogy 
kell csökkenteni a pótadónkat. Vagyis ez fényes bizonyiték arra, 
hogy Nagykőrös városának különösen arra kell törekedni, hogy 
egyes jövedelmi forrásait kellő körültekintéssel fokozza, de emel-
lett ujabb jöv delmi források alkotásáról gondoskodni, lehetőleg 
minden ujabb befektetésnél a jövedelmezőségi szempontot tekin-
teni, mert ez a gazdálkodás vezet arra, hogy városunk kiadását 
a bevételek ellensulyozzák. Ha csak azon siránkozunk, hogy mily 
magas a pótadó, de ujabb jövedelmi források után nem kutatunk 
— ez czélra nem vezet. Mert a városnál, ha fejlődni akar és 
lépést akar tartani a változott viszonyokkal — nem állhat meg 
az a mondás, hogy addig nyujtózkodjunk, mig a takaró ér. A 
város életében a fejlődés az irányadó, a haladás pedig áldoza-
tokkal jár — igy nem lehet megszabni az árát előre a haladás 
tényezőinek. Hanem igenis lehet előre gondolkozni arról, hogy 
honnan teremtsük elő a szükséges összegeket kiadásaink fedezé-
sére, mert hogy eddig keveset gondoltunk a jövedelmeink foko-
zására az tény, és ime most látjuk, hogy a haladás pénzbe kerül, 
azt meg be is kell hoznunk, hogy a város kasszájában a kellő 
egyensuly meglegyen. A pótadó kellő redukálására az orvosságot 
megtalálhatjuk, ha forszirozzuk jövedelmező forrásainkat és egyben 
ujakról gondoskodunk, sőt minden befektetésnél bizonyos üzleti 
szeiemmel is kell gondolkoznunk. Itt lesz az új városházánk ép -
tése mikéntjének kérdése is, azt hisszük e kérdés megoldásánál 
szintén nem a toldozást — toldozást tolják előtérbe, avagy egy 
holt tőkének befektetését, hanem igenis arra kell gondolni, hogy 
ha új városházát épitünk, ugy az a városnak bizonyos jövedelmet 
is hajtson, vagyis bérhelyiségekkel ellátott legyen, mert hogy egy 
fejlődő városban az üzlet helyiségre mindig nagyobb és nagyobb 
szükség van, az elvitázhatatlan. Csak nézzük e tekintetben a 
a mostani siralmas állapotokat, könnyen beláthatjuk annak égető 
szükségességét. 

— Iskolai értesités. A helybeli közs. polg. leányiskolában 
a beiratások az 1912 13. tanévre f. évi szept. hó 2-tól 4 ig d. e. 
8 órától 11-ig d. u. 2 órától 4-ig az intézet helyiségében fognak 
tartatni. A felvételi-, javitó- és pótvizsgálatok szep. 4-én d. u. 2 
órától lesznek. Az I. osztályba felvétetnek az elemi népiskola 
IV. osztályát sikerrel végzett s 9 életévet betöltött s a szülő, 
vagy valamely felnőtt családtag, vagy gyám kiséretében jelentkező 
növendékek; a felsőbb osztályokba pedig az előző osztályt vég-
zettek. A jelzett időben jelentkezésnél az első osztályba lépőknek 
a születési, iskolai s himlőelleni ujraoltási bizonyitványaikat, s a 
többi osztályba lépőknek csupán az előző osztályról szóló iskolai 
bizonyítványokat kell felmutatni. Helybeli illetőségűek egész évre 
10 kor. vidékiek 20 kor. tandijat, s ezenfelül az összes növendé-
kek fejenként 1 kor. beiratásdijat s 30 fillér nyugdijintézeti járu-
lékot kötelesek fizetni. Szegénységi bizonyítvány alapján a községi 
iskolaszéktől tandijelengedés és tankönyvekkel segélyezés kérhető 
s az ily kérvények az igazgatóhoz a beiratásnál benyujtandók. 
Felhivatnak azért az érdekeltek, hogy a kitűzött időben jelent-
kezzenek, mert a későbbi időben a felvétel sok nehézséggel jár 
s csak ritka, kivételes és kellően indokolt esetekben s a kir. 
tanfelügyelőséghez folyamodás utján történhetik. Nagykörös, 1912. 
aug. 19. A közs. polg. leányiskola igazgatósága. 

— Hivatalos órák. Nagykörös város közigazgatási hiva-
talaiban jövő hét hétfőjétől kezdve a rendes d. e. és délutáni 
hivatalos órák beállanak, vagyis a munka d. e. 8—12.—ig, d. u. 
2—5—ig. tart. 

— „Milyen a jász" czimmel a mult lapszámunkban egy 
beküldött kis czikket leközöltünk. A mely közleményre vonatkozó-
lag Kocsérról a község egyik tekintélyes és vezető szerepet vivő, 
érdemdus férfiától szép levelet kaptunk, amelyben szivének teljes 
lelkesedésével száll síkra a község polgárai nemes tulajdonságai, 
sz in magyarsága, a kultura iránti fogékonysága mellett abból 
kifolyólag, mint nevezett irja hogy a jelzett czikben egy 
kifejezésben a jászságra vonatkozólag mintegy bántó megjegy-
zés foglaltatik, s minthogy a lakosságnak tulnyomó lésze jász s 
ezért a czikk e sértő kifejezését leghatározottabban visszautasitja. 
Mi teljes készséggel elismerjük és tudjuk is, hogy a lakosság 
minden tekintetben a kultura olyan fokán áll. amely méltán di-
cséretére válik, ismerjük a közérdekében mindenkor megnyilvánuló 
áldozat készségét, távolról sem kivántuk egy szemernyit sem 
megbántani a lelkeket, ezt ezennel nyitvánosan kijelentjük, sőt 
mindenko meghajlunk nemes, hazafias, szerény dolgos polgárai-
nak tiszteletet gerjesztő jellemvonása és tettei előtt nekünk 
ismételjük, a legtávolabbról sem volt czélunk bántani senkit - mi 
a beküldött czikket lapunkban csak leközöltük. Eme helyreigazi-
tásunkat illetve feleletünket a beküldött levél irója iránti tisztele-
tünk kifejezéseként, de a kellő nézet nyilvánitásunk megismerése 
végett kötelességünknek tartottuk elmondani. 

— Nőegyleti iskola. A jótékony nőegylet elemi leány-
iskolájában a beiratkozások szep. hó 2 és 3-ikán lesznek. 4-én 
lesz az iskola megnyitása s ugyanekkor megkezdődnek az elő-
adások is. Tandij az I. II. o. ban 40 kor. a II.. IV.-oban 60 kor. 
mely összegek havonként előre fizetendők. Beiratási dij 2 kor. 
nyugdijilleték 30 fill. 

Búcsu Kocséron. Mint minden évben, úgy ez évben is 
dicső emlékű esső királyunk — Szent István napján volt a szokásos 
búcsú Kocséron. A község aprója-nagyja örömmel várja e napot, 
a mikor egy kissé kizökken minden a megszokott hétköznapias-

Fenyves István d r o g é r i á j a 
NAGYKŐRÖSÖN. 

Házi gyógyszerek, kötszerek, gummi-czikkek, vegyszerek, gyógy- és specialitások 

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 . 
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ságból. Az idei bucsu nagyban különbözött az eddigiektől. Egy 
volt kocséri —, jelenleg fővárosi vendéglős Varga János úr és 
neje áldozatkészsége idézte ezt elő. Két magyar szentnek, sz. 
Lászlónak és sz. Erzsébetnek mükőből készült hatalmas szobrát 
küldték Kocsérra és állitották fel a templom főajtója fölött levő 
két mélyedésbe a bucsu előtt való napon. Búcsú napján azután 
nagys. és ftdő Takáts Mihály pápai kamarás, esp.-pleb. úr szép, 
felemelő beszédben adta tudtára a nagy számban egybegyült 
lakosságnak a szobrok eredetét. Megkapó volt ez annál is inkább, 
mert előzetesen igazán csak a legbeavatottabbak tudtak a szobor 
felállitásáról. Az egyháztanács meleghangú köszönő táviratot 
küldött a nemesszivü ajándékozóknak. Mi is sok szerencsét 
kivánunk a jólelkű mecénásoknak; a kocséri fiatalság dicséretére 
pedig megemlitjük, hogy véres fej az idei búcsú alkalmával 
nem volt. 

— Táncv izsga . Kmetykó Andor okl. tánctanitó, ma csütör-
tökön d. u. tartja táncpróbáját az iskolai növendékeivel a városi 
szálloda nagytermében. Kezdete d. u. 4 órakor és tart este 8 
óráig. 

— Gyilkolt — mert kikosarozták. Rémes gyilkosság tör-
tént folyó hó 25-én Nagykőrösön fényes nappal. Éppen e napon 
volt a nagykőrösi önkéntes tűzoltók mulatsága a Széchenyi 
mulató kertben, hova a délutáni órákban a szórakozni vágyok 
egész serege vonult ki a czeglédi uton. Ép ezen mulatságra ment 
a jelzett uton G. Szabó Terézia 22 éves hajadon leány is, mikor 
hirtelen mellette termett Faragó László csizmadia segéd, valamit 
szólt a leánynak, ki azonban nem vette figyelembe a beszédet, 
tovább haladt, mikor nevezett csizmadia segéd két lövést tett a 
a szerencsétlen leányra, ki megsebesülve tovább futott, volt még 
annyi ereje hogy a közelben lévő Csete Ambruzs háza kápujáig 
érhetett, hol azonban a gyilkos szándéku fiatal ember még két 
lövést tett rá, amiktől halálosan találva — Csete Ambruzs udvarán 
pár pillanat mulva meghalt. Faragó ezután a közelben lévő 
csendőrlaktanyába távozott, bejelentette szörnyű tettét, honnan a 
rendőrségre vezették, hol rögtön kihallgatták — letartóztatták. 
Faragó teljesen beösmerte tettét és azt vallotta, hogy a gyilkos-
ságot a feletti elkeseredésében követte el, mivel áldozata G. 
Szabó Terézta kikosarazta, s hosszas könyörgése daczára sem 
ment hozzá feleségül. A szerencsétlen átdozat — a gyilkos 
fegyverétől elhalt leány szülői iránt általános a részvét, óriási 
közönség részvétele mellett f. hó 27-én d. u. temették G Szabó 
Teréziát. A gyilkost e hó 27-én szállitották át a kecskeméti kir. 
ügyészséghez. A bűnös teljesen meg van törve. 

— Vége a vakácziónak. Néhány rövid nap és megkezdőd-
nek tanintézeteinkben a tanitások. A szülőknek is most van a 
legnagyobb gondjuk, hogy iskolába járó gyermekeiket miként, 
hogy tanittassák tovább, különösen a vidékről hozzánk jövő 
kis diákoknak szülői latolgatják ilyenkor a dolgokat, mert hát 
szemük fényeinek a jövőjéről van szó, egyben saját helyzetükről, 
mert hiába a tanittatás, nevelés, ellátás pénzbe kerül; de külö-
nösen az ád gondot nékik, vajjon gyermekeiket kinek a felügye-
letére bizzák !! Mert bizon sok függ attól, hogy a kis diák hol 
lakik, milyen környezete lesz az iskolán kivül, sajnos számos 
tapasztalásunk van az életből, hogy sok kis diáknak karriérjét a 
helytelen környezet vágta el. Mindenesetre első gondjuk legyen 
a szülőknek, hogy gyermekeik iskolán kivüli gondozását, gond-
viselését, nevelésöknek irányitását jó kezekbe tegyék le. Mert a 
nevelés kellő ellátása mellett fejlődhet a helyes uton a zsenge 
gyermek lélek. 

Köszönetnyilvánitás. Mindazok, kik felejthetetlen jó 
leányunk illetve testvérünk Teruskának temetésén megjelentek 
s ezáltal fájdalmunkat enyhitették, ez uton fogad ák őszinte 
köszönetünk nyilvánitását. G. Szabó István és neje V. Szűcs Judith 
családjukk 1. 

Mulatság. A nagykőrösi iparos if juság önképzőköre jövő 
hó 8-án vasárnap nagyszabásu szüreti mulatságot rendez a 
Széchényi fürdökertünkben,a kecskeméti és czeglédi iparos ifju-
ság bevonásával. A mulátság minden tekintetben impozánsnak, fé-
nyesnek igérkezik, annyival inkább, mert a rendezőség mindent 
elkövet a szórakozás, a mulatság sikerességének biztositására. 

— Rendbe szedik a kóbor czigányokat. Tudvalévőleg 
Magyarországon a kóbor czigányok élete a regényesség határai 
között mozgott, szabadon keltek-jártak, mivelhogy nem is lehetett 
őket e nomád élettől elszoktatni. Most már azonban velök szem-
ben szigoru intézkedéseket léptetnek életbe, amik bizonyára hatal-
mas mértékben hozzájárulnak különféle veszedelmes kirohanásaik 
meggátlásához. A csendőrség számára készülő utasitás ez, mely 
szerint a csendőrségnek jóformán szabad kezet engednek a kóbor 
czigányok alapos, minden holmijukra kiterjedő megmotozásukra, 
egyben minden óvintézkedésnek megtételét előirja velők szemben, 
amit a csendőr a helyes eljárás érdekében jónak lát. Szóval a 
czigányok mindenben a csendőrség felügyelete alatt lesznek úgy, 
hogy minden pillanatban alapos vizsgálat alá vehetők általuk, mi-
kor erre a legcsekélyebb ok is felmerül. Bizonyára ezen erélyes 
intézkedéssel a kóbor czigányok aranykora is letűnik. Aminek a 
csendőrök is örvendenek, mert ha valaki, ugy a kóbor czigányok 
miatt szolgálatuk kétszeresen sulyos, mivel azoknak raffinált garáz-
dálkodásai folyton kisértik működésükben. 

— A népfelkelők jelentkezése. A népfölkelési időszaki 
jelentkezés ebben az évben nem fog megtartatni. 

— Megzavart idill. Komoly fordulatra hajolt eset történt 
f. hó 23-án egy az ártatlanság jelképéül használni szokott virág-
ról elnevezett utczában, hol a kölcsönösen szerető szivek enyeleg-
tek egymással. Azonban, hamarosan zivatarosra fordult az édes 
hangulat, mikor ugyanis az egyik fél, mint szereplő hitvestársa 
a férjem uram megérkezett, aki nagy haragra lobbant a látottakon, 
mint a villám csapott le a szerelemről suttogok közé. Most már 
csakugyan komolyra fordult a dolog, az asszonyt kérdőre vonta, 
majd a nála lévő bottal ütést mért a szerelmes fiatal ember fejére, 
de még a forgópisztolyát is használatba vette, amelyből egy lövést 
tett felé, a golyó a azonban czélt tévesztett — szerencsére nem 
tett kárt. — Az ügy a rendőrség előtt folytatódik. 

— A papa türelme is elfogy. Most már be vannak taka 
ritva az értéket képviselő gabonaszemek a gazda magtárába, hol 
féltve őrzik a különféle veszélyek ellen, mert nehéz az „életet" 
megszerezni. Ilyen jól megrakott magtárba szokott be egyik gazda 
fia, hogy onnan valamennyicske „életet" elvonjon, aczélból, hogy 
annak értékesitéséből a belső zsebbe befolyon egy kis költeni 
való. Hiszen nem is rossz dolog az értékesités, mert abból vala 
kinek hasznának kell lenni, de jelen esetben a papa, az öreg, 
meg megkárosodik, mert bizony ő nem azért trágyáztatta, szán-
tatta, vetette a földjét, hogy az abban elszórt magvak hozamai 
ugy titokban a hombárból bizonyos passziókra valaki által, még 
ha fia is el vonassanak. Szóval a mult héten egy papa megtette 
a feljelentést fia ellen a gabonája eltulajdonitása miatt, természe-
tes, hogy az eljárás annak rendje és módja szerint megindult, 
aminek meg lett az eredménye, mert még az orgazda is megkerült. 

— Uj százkoronások. Tudvalevőleg a most forgalomba 
lévő százkoronások hamisitása nagyon elterjedt, a hamisitók ható-
sági kézre is kerültek, de hogy elejét vegyék a további hamisi-
tásoknak, uj százkoronás bankjegyek kibocsátását és a most forgő 
100 koronás bankjegyek bevonását határozták el. Mint értesülünk 
az ujak rajzai egyszerűbbek lesznek, igy a hamisitások hamarosan 
észrevehetők lesznek ra j tuk; az uj százkoronásokat az Osztrák-
Magyar Bank októberben már kibocsájtja. 

Gyermekbénulás. Miután a gyermekbénulás Magyar-
országon több helyütt járványszerüleg lépett fel és ez a betegség 
sok esetben halálos, igy a belügyminiszter felhivta a városokat, 
hogy az előforduló esetek bejelentését az orvosoktól megkivánják ; 
azokról kimutatást kell készíteni. 

— Holdkórosság. Egyes tudósok azon fáradoztak, hogy ki-
mutassák vajjon a holdkórosság, eme borzasztó betegség terjedő-
ben avagy fogyóban van-e? Rájöttek, hogy ez a betegség a világon 
mindinkább növekszik, kitünt, hogy a szellemi műveltség alacsony 
fokán álló népeknél ritkaság, a szellemi munkával legjobban meg-
terhelteknél, vagyis hol a szellemi műveltség a legnagyobb, ott 
gyakoribb a holdkórosság és a holdkóros betegek legnagyobb 
száma az abnormális egyének között kötött házasságból szárma-
zottakból kerül ki. 

— Agyonlőtte magát. Székely Kálmánné Székely Erzsébet 
23. éves nagykőrösi lakosnő folyó hó 25-én vasárnap halántékon 
lőtte magát, azonnal meghalt. Tettének oka családi viszály. 
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K Ö Z G A Z D A S Á G . 
INGATLANOK FORGALMA 

Oláh Sándorné megvette Demeter Imre és testvérei 
ókécskei ingatlanát 2800 kor. 

Balog István és neje megvették özv. Oláh Mészáros 
Sándorné kürti loposi ingatlanát 4000 kor. 

Klárik Bertalanné megvette D. Szabó Jánosné uj-
kécskei ingatlanát 600 kor. 

Buz István és neje megvették Csató Mihály p. ko-
cséri ingatlanát 1300 kor. 

Csató László megvette Kiss Ferencz és neje ókécs-
kei ingatlanát 1041 kor. 

Szürszabó Lajos és neje megvették Kis Ferencz és 
neje ókécskei ingatlanát 1041 kor. 

Tóth Sándorné megvette Cseh József és testvérei 
ujkécskei ingatlanát 2240 kor. 

Barna László és neje megvették Hacker Ignácz uj-
kécskei ingatlanát 1210 kor-

Goldberger Dávid czég heti je lentése. 

Búza 
Rozs 
Zab 
Árpa 

Legjobb. 
2 2 — 

17.40 
22.40 
17.50 

Tengeri 20 — 
Dara 22 — 
Korpa 20 — 
Széna 9.80 
Szalma 3.40 

Középminőségü. 
21.50 
17 — 
22 — 
17 — 
17 — 
21 — 
18 — 
8.80 
2.50 

E l a d ó h á z a k . 

Pályázati hirdetmény. 
Az 5-ik járási mezőőri állásra a f. évi szept. 1—től a 

f. év végéig terjedő időre pályázatot hirdetek. Ezen állás 
javadalmazása évi 408 korona, mely havi utólagos egyenlő 
részletben fizettetik ki a városi pénztár által. 

A saját kezüleg irt és erkölcsi bizonyitvánnyal fel-
szerelt kérvények f. évi aug. hó 31-ig a főjegyzői hiva-
talon a d. e. hivatalos órák alatt adhatók be. 

Nagykőrös, 1912. augusztus hó 23. 
Póka, polgármester. 

Krumpli eladás. 
A Nagyerdőben levő feles krumpli termések a hely-

szinén a f. évi szeptember 2. és 3. és esetleg 4-ik napjain 
készpénzfizetés mellett fognak nyilvános árverésen eladatni. 

Az árverés mindegyik napon délelőtt 9 órakor veszi 
kezdetét. 

Gyülekezési hely : Lakatos Ferencz erdőőr lakása. 
Nagykőrös, 1912. évi augusztus hó 21-én. 

Szappanos Sándor erdőbizottsági elnök. 

Halász Zsigmond urnak a 
pálfájai-bánomi mintegy 22 

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

Kiadó sző lő , e ladó bor. 

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. 

özv. Inczédi Gergelyné X. ker. 85. sz. háza, mely 
áll 2 szoba, 2 konyha, 1 kamra és több mellékhelyiségek-
ből, a gimnázium szomszédságában eladó. El nem kelés 
esetén október 1-től kiadó, értekezni lehet a tulajdonos-
nővel. 1—3 

Egy jó fűszerüzlet házzal együtt eladó más vállalat 
miatt. Czim a kiadóban. 1—2 

Bene László I. ker. 87 szám alatt levő háza kedvező 
fizetési feltételek mellett eladó. 

M. Szűcs Ferencznek IX. ker. 127. számu háza és 
a Zsiros hegyben két helyen levő Patonai Pál és Várko-
nyi István szomszédságában mintegy 890 és 743 •-öl te-
rületű szőleje, továbbá a hosszúháti gödrökbe dülő 1000 
• - ö l területű szántóföldje, a melynek egy része építéshez 
szükéges homok bányának is használható, kedvező fizetés 
feltételek mellett örök áron eladó ; értekezni lehet a fenti 
szám alatt. 2—3 

Fruttus Istvánnak X. ker. 185 számu Kopa Ferencz 
féle háza, mely áll 2 szoba, konyha, kamra és istállóból, 
örök áron eladó: értekezni lehet V. ker. 202 szám alatt 
a tulajdonossal. 3—5 

Fruttus Györgynek V. ker. 205 számu háza, mely 
áll 1 szoba, konyha, éléskamra, piticze, istálló, 178 •-öl 
területű udvartérrel és több mellékhelyiségekből, kedvező 
fizetési feltételek mellett örök áron eladó; értekezni lehet 
a fenti szám alatt. 3—7 

Vajda Pálnak I. ker. 310 számu ujonan épült háza 
Szívós Ferencz szomsédságában, mely áll 3 szoba, konyha 
és 1 0 0 • - ö l területű udvar kerttel együtt örök áron elálló; 
elnem kelés esetén azonnal kiadó, értekezni lehet I. ker. 
335 szám alatt a tulajdonossal. 3—7 

ifj. Dónáth László II. ker. 56 számu háza, mely áll 
2 üzlethelyiség, 4 szoba, konyha, kamra, istálló és mellék-
helyiségekből, örök áron eladó; értekezni lehet a tulajdo-
nossal. 3—5 

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 kocsiszín, egy külön 
álló épület elkeritet udvaron, 1 szoba, konyha és istálló, 
konyhakerttel eladó, értekezni lehet a tulajdonossal. 

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

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

N. Szűcs Ambrusnak I. ker. 140. számu háza, mely 
áll 2 szoba konyha, kamra és több mellékhelyiségekből 
örök áron eladó; értekezhetni lehet I. ker. 342. szám 
alatt. 5—6 

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. 8—10 
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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-
biid 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 
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 

es 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. 

Pinczés Józsefnek a VI. kerületi háza, kedvező 
fizetési feltételek mellett, örök áron eladó; értekezni lehet 
Pécsi Bódog timárnál I. ker. 246. szám alatt. 3—6 

Nh. Babát István féle VII. ker., 153. sz. 200 -öl 
területen fekvő, 2 szoba, konyha és melléképületekből 
álló ház örök áron eladó; értekezni lehet özv. V. Szűcs 
Ambrusnéval I. ker., 277. számu házánál. 7—8 

Sz. Szabó Dénesnek a feketén, mintegy 11 vékás 
szántóföldje örök áron eladó, értekezni lehet a fenti tulaj-
donossal IV. ker. 494. szám alatt, vagy e lap kiadó-
hivatalában. 3—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. • 

Eladó s z ő l ő k , 
VII. ker. 248. szám alatt özv. Molnár Ferencznenek 

270 •-öl területű szőlős és gyümölcsös kertje örök áron 
eladó; értekezni lehet e lap kiadóhivatalában. 3—6 

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

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

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 ]-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 területü jókarban levő gyümölcsös szőlő örök 
áron eladó, értekezhetni az irodában. • 

A nyársapáti szőlőtelepen mintegy 15 magyar hold 
jókarban lévő szőlő gyümölcsössel, uri és vinczellérlak, is-
tálló és kocsiszinnel kisebb-nagyobb parczellákban 
kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Értekezni lehet 
e lap kiadóhivatalában, és Hertling József vinczellérrel 
Benedek Adolf féle szőlőtelepen. 1 —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. 

Kiadó lakások. 

Egy butorozott szoba szept. 1-től hivatalno nak vagy 
más tisztviselőnek kiadó; ugyanott az illető teljes ellátást 
kaphat. Czim megtudható az irodán. 1—3 

Egy szoba szinészek részére kiadó, esetleg egy 
tisztességes fiatalembernek lakás adatik VI. ker. Árpád-utca 
75. szám alatt. 

Gábor Sándornak I. ker. 325 a számu házánál egy 
lakrész, mely áll 1 szoba és 1 konyhából, f. é. nov. 1-től 
kiadó, értekezni lehet a fenti szám alatt. 2—2 

Özv. Szabó Sándorné úrnőnek az I. ker. czeglédi-u. 
29. sz. alatti lakásán egy udvari lakrész: 3 szoba, konyha 

Eladó f ö l d e k . 
Molnár Albertnek a peczekközön Hegedűs Sándor 

szomszédságában mintegy 4 kat. hold szántóföldje, holdan-
ként 500 koronáért örök áron eladó, értekezhetni III. járás 
120. sz. alatt vagy az irodán. 1—2 

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. 1—6 

Balla Istvánnak az eseden Patonai Pál szomszéd-
ságában mintegy 9 vékás szántó és kaszáló földje örök 
áron eladó, értekezni lehet VII. ker. 189. szám alatt a 
tulajdonossal. 2—2 

Özv Molnár Sándornénak a Csemő dűlőben Buj-
dosó István szomszédságában mintegy 10 kat. hold 
szántó földje örök áron eladó, el nem kelés esetén haszon-
bérbe is kiadó, értekezni lehet II. ker. 247. szám alatt a 
tulajdonossal. 2—2 

Gábor Sándornak az árbozon mintegy 3 és fél kat. 
hold szántó földje örök áron eladó, értekezhetni a fenti 
szám alatt a tulajdonossal. 2—2 

Zsengellér József II. járás 157. számu mintegy 96 
kat. hold szántó, kaszáló és erdős tanyás földje Dúzs 
Ambrus szomszédságában igen jutányos árban örök áron 
eladók, értekezni lehet e lap kiadóhivatalábsn. 2 2 

Kerekes Gyulának a homolytáján II. járás Bagó Já-
nos szomszédságában mintegy 5 kat. hold tanyás szántó-
földje, melyből 9 vékás termő szőlővel és gyümölcsfákkal 
van beültetve örök áron eladó; értekezni lehet, ott a hely-
szinen a tulajdonossal. 3—5 

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. 5—10 
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éléskamra, mosókonyha és mellékhelyiségekkel együtt f. 
evi nov. l-re kiadó. 

Varga Ambrusnénak X. ker. 30 sz. házánál egy 
lakrész, mely áll 2 padlós szoba, konyha, kamra és fás-
kamrából. Az udvarban jó ivóvizü kut, szőlő és gyümöl-
csös kerttel azonnal, esetleg nov. 1-től kiadó; értekezni 
lehet Papp Áron kőmüves mesterrel VII. ker. régitemető 
utcza 276 sz. alatt. 4—4 

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

IV. ker. 31. számu háznál özv. Magyar Gyuláné-
nál, egy külön bejáratu butorozott szoba azonnal kiadó. 1-6 

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

CSINOS LAJOSNAK IV. ker. 487. számu házánál 
(Horvát szatler-féle) butorozott szoba hol a lakós 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. 

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. 

Erdei Sándornak I. ker. 18 számú házánál egy lak-
rész, mely áll 1 szoba, konyha és fáskamrából, Nov. 1-től 
kiadó; értekezni lehet a fenti szám alatt. 2—3 

Özv. Bende Imrénének VI. ker. 326 számu házá-
nál 1908 és 1911 évi termésű tiszta kezelésű bora van 
eladó. Ugyanott egy jókarban levő parádés kocsi két 
disznóbőr üléssel eladó, értekezni a fenti szám alatt. 3—6 

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

Czipész segédeket azonnal felveszek — csakis jó 
vásári munkásokat, — fizetek női czipőért 1 korona 60 
fillértől, kis munkáért 1 koronától feljebb. Rokolya And-
rás czipész mester Nagykőrös, II. ker., 8. sz. 6—6 

Egy jó házból való fiu tanoncznak felvétetik Német 
László csizmadia iparosnál Nagykőrösön, IV. ker. 413. 
számu házánál. 6—6 

Saját termésÜ kiválóan finom kisüsti pálinka több-
féle fajban, elsőrendű peRgetett akácz és vegyesvirág méz, 
sejtesméz, előméhek, és rajok, finom asztali bor kapható. 
Imre Kiss Béninél méhész és pálinkafőző, Ókécskén 216 
sz. Árjegyzék ingyen. 

Ügyes varró- és tanulóleányok felvétetnek KEREKES 
JOLÁN varrodájában. 

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

gyümölcsös és szIntóból álló (Pólya István-féle) föld egy 
holdas parczellákban is eladó, értekezhetni lehet a tulaj-
donossal Czegléden, Unghváry Sándorral Nagykőrösön 
VII. ker. 2. szám alatt és kint a helyszInen. 1—3 

V e g y e s e k . 
Gorocz László bérkocsisnak I. ker. 24. számu házá-

nál egy gödör trágya van eladó 

Karai István épitőmesternek X. kerület 298. számu 
házánál nagyobb mennyiségű ócska tetőnád és egy viselt 
kocsiszin van eladó, értekezhetni lehet a fenti sz. alatt. 

Trágya eladás VI. ker. 152. sz. háznál Pozsár László 
kovácsmester űr szomszédságában egy gödör trágya, pén-
zért vagy ugyanannyi homok és agyag fuvar ellenében 
eladó. Eladja Máthé Gyula nyug. tanitó. 

Khirer Ferencz malomtulajdonosnak a bokrosi rakodó 
kertben két boglya szénája van eladó, értekezhetni lehet 
a tulajdonossal III. ker. 264. sz. a malomnál vagy pedig 
a helyszinen a kert csősznél. Ugyanott egy jó házból való 
fiu molnártanoncznak fizetéssel felvétetik. 1—3 

Egy jó házból való fiu tanulóul felvétetik, fizetéssel 
vagy teljes ellátással. Tóth Imre mázoló és kocsifényező 
üzletében Nagykörösön II. ker. 204. sz. alatt. 2—2 

Vladár Lajos kelmefestőnél I. ker. 42. szám alatt 
pálinkának való kőkorsók és kosárban foglalt üvegballonok 
vannak eladók. Ugyanott egy cserépkályha is van eladó. 

2—3 
Bobély tanoncznak egy jó házból való fiut keresek. 

Szente Balázs Nagykőrös Széchenyi tér. 

Fitos Elek szijjgyártó mester egy fiut tanoncznak 
felvesz teljes ellátással és ruházattal is, értekezni lehet V. 
ker. 286 szám alatti üzletében Nagykőrösön. 3—3 

Berente János Kocséri lakosnak 6 lóerős 12 éves 
gőzcséplőgépje betegség miatt azonnal eladó, jelenleg 
üzemben megtekinthető. 4—5 

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

rendű anyagból készült boroshordókat a legjutányosabb 
árban adom el. Tisztelettel 

Értesités. 

Özv. Tittel Károlyné. 

Hirdetések 
felvétetnek 
a kiadóhivatalban. 

Akik megbizható helyről, tiszta méh-
viaszból készült műlépet óhajtanak 

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

készlete ki nem fogy. 

M é h é s z e k ! 

KÉPES ÁRJEGYZÉK INGVEN ÉS BÉRMENTVE 

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

CHRONOMETER ÉS MŰÓRÁS GYÁRI NAGYRAKTÁRÁBAN TÓTH JÓZSEF 
Magyarországon legolcsóbban kaphatók 

10 évi jótállás mellett 

RÉSZLETFIZETÉSRE IS! GRAMOFONOK = LEMEZEK 
ÓRÁK.ÉKSZEREK 



II-ik évfolyam. Nagykőrös és Vidéke 35-ik szám 9-ik oldal, 

Értesités. 
Szives tudomására hozom a n. é. közön-

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

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

szappanokat, szappannak való szin és nyers fagy-
gyút, kókusz olajat, tepertőt stb. A fent felso-
rolt ezikkek 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 

szappanos mester. Nagykőrösön, I. ker. 243 szám. 

Alapittatott 1903-ban. • Villatnyerőre berendezve. 

S Z Ű C S F E R E N C Z 
Mű- és épület-lakatos 

Nagykőrös, VI. kerület 95. sz. ( sa já t ház) . 
a vasipar körébe tartozó mindennnemü la-
katos munkát, ugymint: épület-vasalásokat 

vas ajtókat, vas ablakokat, vaskapukat és mindenfajta 
vasrácsokat, vasredőnyök, vaskiratok, napellenző gépek, 
(ponyvákhoz) vasszerkezetek, falkötö, vas és össze-

huzató vasak csavarokkal. 

Készit: 

Legjobb minőségü takaréktüzhelyek cserépoldalakkal 
valamint vasoldalakkal, vendéglői és kávéházi tűz-
helyeket a legegyszerübbtől a legdiszesebb kivitelben. 
Ezen tüzhelyeknél 25 százalék tüzelőanyag takarit-

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

dezéseket légnyomással. 
Gépüzem-berendezéseket (transmissiók) vaseszterga 

munkákat. 
Javitásokat gyorsan és jutányos árban eszközöl 

költségvetéssel dijtalanul szolgál. 

É R T E S I T É S ! 
Van szerencsém a nagyérdemű közön-
ség becses figyelmét felhivni a csép-
lési és téli s z e z o n r a I. r endű vagy 

Darabos- és dió porosz szén 
Kőmentes fehér méz, Beocsini-féle 

román- 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-
hetők be. Továbbá a legjobb minőségű 130 fo-
kos s z a p p a n szóda is kapható , valamint 
te tőlemez 130 cm. hosszú, 30 cm. szélességi 
méretben. — A nagyérdemű közönség becses 

pártfogását kérem, tisztelettel 

Dabizs László II. kerület 
Vasut-utca 

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

férf i 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 nagyérdemü közönség pártfogását kérjük 

DOBOZI és HEGEDŰS 
férfi és női angol szabók. 1—2 

Telefon 
szám : 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 . ) 

Telefon 
szám : 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. 

Csil lárok nagy raktára. 
Legjobb az „Osram" égő 70 százalék 

áron megtakaritás. Ára 2 korona. WEISZ és SÖRCSÖK. 
Tisztelettel 



II-ik évfolyam. 10-ik oldal. Nagykőrös és Vidéke 34-ik szám. 

: „Varázsfuvola." : 
Bárki egy óra alatt megtanulhat 
rajta játszani. A „Varázsfuvola" 
rendkivül kellemes, 20 aczél 
trombitahanggal és 4 erős bőgővel 
van ellátva. Diszes kivitelben kotta-
füzettel, dalokkal tokkal, aján-

dékkal együtt csak 4 korona. 
Csakis Wágner „Hangszer-

kirá ly" országszerte elismert 
legolcsóbb hangszeráruházá-

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

A v i l á g c s o d á j a ! 
!! Nincs t ö b b é g y o m o r f á j á s !! 

A szabadalmazott 
kakukfü k e s e r ü 

háziszer néhány napi használat, után teljesen megszünteti a 
legmakacsabb gyomorbajokat is. Kellemes izü. Nők 
és gyermekek is szivesen veszik, erösit, éltet. Utazásoknál 
és hirtelen rosszul lét alkalmával a legkitünőbb háziszer. 
Kapható mindenütt. Főraktár: Nagykőrös Vidékén F e n y v e s 
Is tván drogériájában Nagykörös, Árak kis üveg 80 f. nagy 
2 K, vidékre 3 nagy, 6 kis üvegnél kevesebb nem szállittatik. 

K o m b i n e t t j á t é k . 
A szalonban és a gyermekszobában mindenütt 
ott legyen, mert kicsinyt és nagyot, fiatalt és 
öreget, szegényt vagy gazdagot egyaránt mesé-

sen szórakoztat Mindenütt kapható. Ára 1 korona. 

Gyártja a Cserépgyár részvény-t. Kismányán. 
Minden nagyobb városban állandó bizományi raktárt 
óhajtván fenntartani, 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 : 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 melegvizfütéssel, saját rendszer. 

Terv és költségvetés díjtalan. 

M O L N Á R D Á N I E L 
kályhagyára és 

szobrászat i müte rme 
N A G Y K Ő R Ö S . 

Alap i t t a to t t : 1890. 

Ajánlja saját találmányu 
szabadalmazott 

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

Készitek továbbá takarék-
tüzhelyeket és kandallókat 
minden stilben. 

Raktáramban úgy a kályhák 
mint a tűzhelyek f e l l á l l i t va 
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 

Uj! Uj! 

Autogén 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 legtökélete-
sebben forrasztható össze. Rendkívüli 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 

K o l l á r s z B é l a az autogén hegesztő és vágó 
vállalat tulajdonosa. 

Nyomatott Bazsó Kálmán villanyeröre berendezett könyvnyomdájában Nagykőrösön. 1912. 


