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Népiskolai felügyelet.
Mostoha viszonyok között fejlődik j 

népiskolai tanügyünk.
Az elemi és polgári iskolák 

modern szervezete megkívánja a bo
nyolult igazgatást s ezzel kapcsolato
san ugyanolyan felügyeletet, illetőleg 
ügykezelést.

Tudja minden tisztviselő és tan
ember, mit jelent nálunk ez a szörnyű 
szó: „ügykezelés.” Ezt egyszerűen el 
kell látni. A tanügyi érzéket és lel
kesedést bele kell fojtani az „irodába." 
Szomorú kényszerűség! Szomorú és 
lélekölő!

Tanfelügyelők, népoktatók, lelke
sedjetek a r.épművelődésért, legyenek 
eszméitek, ideáljaitok, hazafias lelkese
déssel megaranyozott energiátok — 
mind hasztalan 1 Mind elnyeli „az iroda."

A btiroktáczia nem kiméi semmit, 
még a legnemesebbet, a legideaíisab- 
bat sem : az ifjú nemzedék nevelését. 
Lcrur.k a sablon, a formalitás, a 

külsőségek kora ; ennek szolgálatába 
kénytelen szegődni a legnemesebb 
ambiczió, a legtörhetetlencbb munka
erő .. .

Vármegyénk tanügyének gondjai 
c téren a legnagyobbak közé tartoznak 
az országban. Két évtized alatt ki
fejlődött és kiélesedett politikai fölfo
gás ütköző pontjain fekszik hazank e 
terrénuma.

Az egyiket paralizálni kellett ta
pintattal, szeretettel 1 a másikat hajtani, 
művelni kellett hazafias buzgalommal, 
törvényt értelmező energiával.

Egy, a férfikor delét meghaladó 
korú tanférfiu, kir. tanfelügyelőnk vál
lalkozott e dicsőséges de annál nehe
zebb és hálátlanabb feladat megoldá
sára. És megfelelt e feladatnak csodá
latos sikerrel. Ha e siker alapföltéte
leit keressük, mit találunk ? Minde
nek előtt szigorú kötelességtudást, 
mely sehol, semmi körülmények közt I 
kitérőt nem ismer és nem használ.jEz i 
az az úgynevezett hivatalbeli lelkiis- I 
meret, melyhez azonban ép annyi köze mit produkálni

van az „ember" lelkiismeretének is. Mert 
hiszen a kettő szorosan összefügg 1

A közöttünk való kapcsolatot rit
kán lehetett szemlélni oly szembetű
nően, mint vármegyénk érdemes tan
felügyelőjénél.

Sikereit jelentik a mi szerény is
koláink s az azokban elért eredmény.

Mert tény dologként említhetjük 
meg, hogy iskoláink, — különösen az 
utóbbi időben, — igen szép eredmé
nyeket mutatnak fel.

Nincs az a hiányos felszerelésű 
falusi iskola járásunk terüíntén, amely 
a népnevelés terén nevezetes sikereket 
ne produkálna.

A nép átlaga biztos előképzettséget 
nyer itt a felsőbb iskolákban szüksé
ges tovább képzéshez, mig a többi, 
kisebb hányad is megtanulja, amire 
korlátoltságánál fogva képes, az irás, 
olvasás, számolás mesterségét.

Pedig minő hiányos az iskolák 
felszerelése az egyes községekben !

Szinte csoda, hogy képesek vala- 
néptanitóink!

T_Á R CZ __
Lázban.

— Sötét éjszakákon fantasztikus, bi
zonytalan árnyak suhannak át a szobán, a 
levegő villamossággal van tele s úgy érzem, 
beszél valaki hozzám, ólomszerii hangon.

Ormay Sándor sápadt arczárói mintha 
valami foszforcszkáló ragyogás vilanna fe
lém. Vézna kis alakját reszketés fogja el 
aztán.,

És én egyszerre felfogom a csodás, 
intenzív erőt, mely a lelkében él, teremt 
nagy és idegenszerii dolgokat, hogy elbá
muljon rajta a világ, megérezze minden írott 
sorában az Írót, aki felettünk ellát és elnéz 
a mi fejünk felett képzelnie bizarr, rejtélyes 
paradicsomába.

— Valami titkos hatalom kerget előre, 
hogy a szellemek világából kiragadjam egy- 
egy fantóm ködszerii alakját és lelket le
helve belé, eleven embert formáljak belőle 
megint.

Meghalt régen.
De én fel fogom támasztani őt. Hogy 

újjászülessék.
Látom az ősi vár romjait, a félig el- 

omlott, puszta falakat, ahol nyugtalan szel
lemként bolyong rég elhuny alakja : — a 
tizenötödik század asszonyáé I

Néha eljön hozzám.
És én rohanok utána rónákon, hegye

ken, folyókon keresztül, a yágfalvi várkas
tély romjaihoz, hogy életre ébresszem őt.

Mint egy lázbeteg, deliriuma extázisá- 
ban, áll előttem Ormay Sándor.

S iszegő, rekedt hangon suttogja ki
merültén, vonagló ajakkal:

— Meg kell Írnom Vágfalvy Melinda 
regényét I ** *

Meg kell Írnod.
És azt mondod te, hogy egy maga

sabb értelmű szellem médiuma vagy te 
csupán.

És a bohémvilág jókedvű fiainak ar- 
cza elkomolyedik, valami áhitat szál! a lé
lekre, a hívók megszorítják a kezeidet — 
mert a kiválasztottak egyike vagy.

Séancze alatt, homályos szobában 
nyílt meg előtted elmúlt századok pazarfé- 
nyil terme, tele díszes urakkal, bűbájos 
hölgyekkel.

Aztán eltűntek mind és egy sötét fe- 
ketciuhás alak maradt miig egyedül a ra
gyogó képből intve feléd, hogy kövesd őt.

És te követed.
Ragyogó palotából elomlott romok 

közé.
* *

Leányálmok.
A szellemvilág minden varázsa üres 

illúzió csak egy leanysziv ábrándjai mellett.
Hiába igyekszel száműzni azokat éle

tedből, Vágfalvy Mclanie I
Mégis merengve bámulsz a városvégi I 

udvarház ablakaiból őseid összedűlt várára ' 
és úgy érzed, el fog jönni neked is a hol- [ 
dogság napja még. i

Eh, bolondság ez.
Végig farsangoltad a főváros minden 

báljait két éven keresztül, meguntad a tán- 
ezot és udvarlást, kikosaraztad azl az egy
két kérőt, akit megszéditett a Vágfalvyak 
aranyos czimere.

És az igazi nem jött el.
Pedig úgy van az megírva örök idők

től minden igazi regényben, hogy el kell 
jönnie okvetlenül.

Sóhajt a lány.
Huszonhat éve süt a napsugár mosoly

gó arczára.
És alkonyodik
Az égő, izzó sugá' kévék vöröses láng

ba borítják az omlatag falakat előtte. Az
tán lépteket hall az erdő felöl és össze
rezzen.

— Jövendőt mondok en, szépséges 
kisasszouykám I

Miért ne ?
Az asszonyi lélek mindig bizarr sej

telmekkel van tele és megkap minden han
gulatot egy pillanatig.

Valami telepatikus erő sugárzik a jós
nő szemeiből. Szinte lázban beszél most.

Előre látom.
Ezüstös fénnynyel hinti be a hold az 

erdőt, a harang elzug!a az éjfélt, a kisér
tetek ébredeznek sírjaikból . . .

A vágfalvi kastély kriptájában egy 
szép asszony alszik.

Régóta már.
De fölébred és eljön, hogy boldoggá 

tegye az embereket. Nem látja senki, de



2 1904 augusztus 14.

Legtöbb helyen szűk, túlzsúfolt 
tantermekben, vagy azoknak nevezett 
szobákban tanítanak.

Összes segédeszközük egy tábla 
és egy darab kréta. Több helyt még 
az iskola padokban is szűkölködnek.

Nos tehát, mindezeket mi t.mi
tóink nagy érdemeinek méltatása mel
lett azért mondottuk el, hogy felhívjuk 
az illetékes körök figyelmét iskoláinkra, 
s fel különösen i;ir. tanfelügyelőnkét, 
akik éppen úgy, mint a hogy felügye
let és adminisztráczió tekintetében 
cggyüttcsen kifejtett eredmény dús 
működésükkel valóságos reform mun
kát végeztek, segíthetnek együtt köz
oktatásügyünk azon bajain is, melyek 
a hiányos felszerelésből, szűk, túlzsú
folt és csekély számú iskolákból s a 
tanerők túlságos megterheltetéséből ; 
származnak.

Nem is oly nehéz ez a munka, 
mint a feladat nagyságából s a czél 
nemes voltából arra következtetni le
hetne, csak egy kis igyekezet kell 
hozzá, s bizmiK az ő űgybuzgalmuk- 
ban és lelkesedésükben s hisszük, í 
hogy munkájukat minél hamarabb 1 
teljes siker fogja koronázni.

Ünnepe lesz ez a nap közoktatás- j 
ügyünknek s néptanítóinknak egyaránt.

Fürdői levél.
Borszék fürdő 1904. aug. 3.

Már ismét itt vagyok e fönséges ; 
természeti bájakkal diszeskedő vídé- ) 
ken, ahol az ég a magas fenyvesekkel | 
ölelkezik és az alattuk járók arczának 
halavány rózsáit piros rózsákká csókolja.

Harmadik évtizede (1881-tól) já
rok Borszékre és évről évre mindig 
újabb s újabb meglepetések vártak a 
fürdőtelep emelkedése körül. A tulaj
donosok — Gyergyó. Ditró és Szár
hegy községek közbirtokossága minden 
tőlük kitelhető áldozatot meghoztak és 
költséges befektetéseket eszközöltek 
avégből, hogy e gyógyki-ncseket rejtő 
fürdőjüket és páratlan szénsavdus bor
vizüket nemcsak Magyarország határai 
között, hanem az egész világ előtt is
mertté és közkedveltségeivé tegyék. Azon
ban vagyoni erejük kimerült, mielőtt 
e kitűzött nemes czélt elérhették volna, 
t. i. Borszéket világfürdői rangra 
emelhessék. Ennek végbevitele Fekete 
Mór urnák feladata leend, aki Borszék 
telepet és borvíz forrásait a közbirto
kosságtól ötven évre bérletbe vette s 
„Borszék fürdő vállalat" czinlen ve
zeti, Borszék fürdő uj bérlője alapos 
tervezettel készült e fürdő megfelelő i 
fölvirágozta fásához, s mint üzleti szak- I 
ember első szükségességnek tartja ; 
minél szélesebb körben megismertetni ■ 
a fürdő forrásainak vizét a savanyu j 
vizek e királyát.

Az ötven évi bérlet alatt a szer
ződés értelmében nagy arányú befek- j 
tetéseket fog eszközölni a fürdőtelep 
kiépítése körül, úgy, hogy azt bármely 
világfürdővel versenyképessé tegye.

Nemsokára be is fog ez követ
kezni, amikor a szászrégeni s Nádé- 
falvi székely körvasút kiépül. A szász- 1 
régendédai 26 km. hosszú tervezett ! 
vonal épitvényeinek munkáira a M.Á.V. ■ 
igazgatósága meg is tartotta a verseny- ! 
tárgyalást és 19 ajánlat közül Fábián 
Lajos, Mindé Lajos és Somlyó József 
társvállalkozók ajánlata fogadtatott el.

Vállalkozási összeg 1.091.393 kor. 
értékkel. A szászrégen ciédai vonalrész 
a székely körvasutnak egy kis részét 
teszi ugyan, de remélhető hogy 2—3

i év alatt a többi rész is kiépül. A fő
vonal Toplicza állomásától már csak 
két órai kocsizás után érhelő el Bor
szék az ország legszebb szerpentin 
utján, amely Csik és Maros-Torda 

' megyék határát képező Arkoza hegyen 
épült.

Azonban tervbe van véve az is, 
hogy Topliczától Borszékig villamos 
motorú iparvasut építtessék, amikor az 
ország fővárosát Budapestet közvetlen 

j vasút összeköttetést fogja Borszék für
dővel összehozni. Maja ekkor Széche
nyiként el lehet mondani, hogy: Bor
szék nam volt, hanem lesz!

Daczára az egész országban el- 
| terjedt üzleti pangásnak és az 

országos szárazságból eredhető Ínsé
ges kilátásoknak mégis elég szép számú 
fürdő vendég var itt, aki': e fönséges 
vidéket fölkeresték és maguknak üdü
lést szerezni óhajtanak. Az illustris 
fürdő vendégek közül megemlitendők: 
Pávai Vájná Béla blbornox Budapest
ről, Klobucsár Viktor altábornagy Ko
lozsvárról, Bollek \ iktor őrnagy M - 
Vásárhelyről, Roth Ferencz pápai pre- 
látus Kanonok-plébános Gy-Szárhegy- 
ről, Tamási Áron kanonok Gyulafehér
várról, Jung Cseke Lajos apát-plebános 
Székelyudvarhelyről, Karácsony Márton 
apát-plebános M-Vásárhelyről, Borsodi 
Latinovits Albin kir. kamarás Grátz- 
ból, Urmánczy Nándor képviselő Fop- 
liczáról, Sándor János képviselő Kolozs
várról stb. Megemlítendő hogy a Bor
széken emelendő templo m javára még 
1902-ben tervezett sorsjáték í. hó 20-án 
visszavonhatatlan.nl meg fog tartatni, 
mely után a kihúzott nyerő számok 
az ezüst nyereménytárgyak jegyzéké
vel együtt nyilvánosan, hirlapilag fog
nak közzé tétetni. A 100 drb. szebb
nél szebb ezüst nyereménytárgy az 
Emmaus villában van közszemlére ki
téve. Négy nap óta gyakori hideg eső

érezni lehet, hogy itt van, itt jár könnyű, 
nesztelen léptekkel.

És egy szép leány surran ki a vág
falvy udvarház kapuja alatt. Ki az éjbe.

Siet ő is. Fel a romok közé.
És meglátja a férfit, akit szeretni fog 

ottan !
* *

A spiritizmusnak is vannak csodái.
S a Ián), aki remegő lélékkel hinni 

kezd abban, ; ni nincs, felébred minden 
éjszakán, Éjié .i.or.

Delejes lény villan a szobába. S az 
ajtón kopogás hallatszik. Háromszor egy
másután.

Mindennap.
Vágfalvy Melinda szelleme jár itt, ama 

szép asszonyé az ősi kriptából
És lassan-lassan telik a hold; napról- 

napra nagyobb lesz már.
Félelem ébred a lány szivében és ag

gódva várja a holdtöltét ő.
Az utolsó nap ez. És az éj leszállt.
És egyszerre főiriad álmából.
Meg hasadt a nagy tükör üvege vé

gig. Es a falon lángbe'.i'.kkel Írva, egyetlen 
szó ég : |

*
* »!<

Ormay Sándor Vágfalvára utazott. 
Adatokat keres a regényhez itt.

Senki se ismeri, senki se tudja, hon
fiét jött és miért?

Naphosszat a romokat járja. Aztán 
egy bizarr gondolat kapja meg/Éjjel fogja 
feltámasztani a halottakat sírjaikból! Hogy 
elárulják a múltak elfeledt titkait előtte . . .

Fekete ruhában, reszkető, roskadozó 
tagokkal egy nőalak siet az erdő felé.

A hold élesen rajzolja árn ékát a 
földre s az éj csendjében gályák recsegése 
hallszik olykor.

Mennie kell.
Szivdobogva, lázban égő agygyal gon

dol arra, amit látni fog. Szinte bánja már, 
hogy eljött és mégis úgy érzi, nem tudja 
megtörni a lángbetükkel irt parancs va
rázsát.

Fű és moha nőtt a romok között. 
Nedvesek a harmattól. Látni lehet a virá
gok színes szirmait is a hold fényénél.

Meianie nehezen lélegzik. Mintha el
fojtaná valami mondliatatlan érzés, hogy 
nincs egyedill. Hogy itt van valaki.

Közel hozzá.
Kimereszti szemeit és előlép a fal 

mellől.
És ott van. A másik. A férli.
Az is megállt. Az is ide néz, rémült, 

örületes tekintettel.
És egyik se mozdul.
De a lány mosolyog már. Szépnek 

látja a férfit, nagynak, erősnek.
Pedig alacsony és vézna.
Mégis a fölizgult idegek m csalj il: az 

embert, megejtik érzékeit és hazudnak ön
kéntelen ül.

Mily hosszú ez a perez! Egy örökké
valóság, úgy érzik ők.

Aztán egy felhő csúszik a hold elé. 
Lassan. Mintha el akarna nyelni minden 
világosságot a földiek elől.

Sötét lett.
Meianie hirtelen mozdulattal fordul 

vissza és elsiet, elmenekül innét.
Mire a felhő eltűnt és újra kitűnik az 

: égen a hold, Ormay Sándor ijedten kap 
; fejéhez.

Mi volt ez hát?
Halálos félelmet érez egyszerre, mond- 

[ hatatlan borzadály tölti el a elkét. Fogai 
i összeverődnek és hideg verejték lepi el az 
j arczát.

Mintha igy bosszulná meg a halott,
( mért sírjából felzavarni merte !

Nem tud elmenni. Ide szegzi a féle
lem, a tagjait elzsibbasztó gyöngeség és 

, agyában összezavarodnak a gondolatok; 
— elszédül ...

* * *
Harmatos gyepen, romok aljában éb

red a hajnali nap első sugarára Ormay 
Sándor. Csodálkozva tekint körül. Aztán 
jut csak az eszébe az éjszaka története 
megint. Nem tudja, aludt-e, vagy az esznié- 

I letét vesztette el talán?
I Fázik most. Hideg van. És nedvesek 

is a ruhái a harmattól.
Elindul, Lassan. Minden tagja fáj. S 

valami űzi. hajtja mégis! Haza. Pestre. 
1 El innét.

Valami ösztön. Valami betegség.
Hogy elmúlt századok feljárö° kisér- 

tetei ne zavarják többé őt!
, Pedig a vágfalvi udvarházban boldog- 

sagrol álmodik egy leány. Most már nem 
, lel attól, hogy a regények hőse cserben 

hagyja. Mert el jött már. És el fog jönni 
megint. Es ő boldog lesz akkor! Csak 

. várni kell.
Várni! De mit?
Nem jön el az.

i . . , Mert Ormay Sándor nem fogja mee- 
I írni Vágfalvy Melinda regényét . .
i Tutsekné Bexheft Lilly. 

visszavonhatatlan.nl
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hüti le a levegőt. Végre Ernődi Ernő 
tanár urnák borszékről rögtönzött ver
sével zárom soraimat:
„Csodálatos fenyők, fejedelmi vizek, 
Isteni levegő, egésséggel fizet. 
Földi édenkertet idott a jó Isten, 
Gond, betegség, nem maradnak itten."

Cserha József 
nyug, plébános.

Hymen. Szabados Ilonkát, Téchy Gyula 
gödöllői kir. járásbiró bájos sógornőjét, ki 
több ízben Gödöllőn tartózkodása alatt a 
társaság dédelgetett kedvencze volt, eljegyezte 
ifj. Decsy Dezső dr. pacséri gyógyszerész 
Szabadkán.

Kinevezés és megbízás. A földmi- 
velésiigyi miniszter Valló Árpád méhészeti 
vándortanitót méhészmesterré és Boczonádi 
Szabó Imrét méhészeti, vándortanárrá, mind
kettőt a gödöllői m. kir. méhészeti gazda
ságban nevezte ki, Tóth János méhészeti 
vándortanitót pedig a VI. méhészeti kerület 
vándortanitói teendőivé', végleg megbízta.

Személyi hir. Etrekartsai Lukács Gyula 
orsz gy. képviselő nyaralását megszakítva 
családjával együtt 14 napi tartózkodásra 
Dunapentelére utazott.

Jegyző választás. Az aszódi községi 
főjegyző választás a hó 31-én fog megtör
ténni. Pályázati határidő aug. 30.

Halálozás. Kiskürtösi és hajniki Bobor 
György föld birtokos f. hó 8-án 88 éves ko
rában Rákoscsabán meghalt. Az elhunyt ér
demes polgára volt Rákoscsabának s halála 
széleskörbcn kelt részvétet.

Elfogott rabló. Gáli Ferencz cinkotai 
fúszerkereskedő felesége, született Gráber 
Teréz, csütörtökön Teréz nevű leányával a 
rákosi gyakorlótéren met keresztül. Egy
szerre egy férfi hátulról megragadta az asz- 
szonyt, a földre teperte, fojtogatni kezdte, és 
zsebéből ki akarta venni a pénztárczát. A 
leányka kiáltásaira azonban elmenekült. Arra 
ment egy villamos kalauz, aki üldözőbe vette 
és sikerült elfognia a rablót. Ez Kézmann 
József 26 éves csavargó pinczemunkás. A 
rendőrség letartóztatta.

Eljegyzés. Hecht Manó eljegyezte 
Elkán Elzaaurhölgyet Budapesten,

Tüzek. Vasárnap egyszerre 5 helyen 
volt tűz járásunk területén. Délben a Kis- 
Bagi erdőben volt óriási tűzvész. 270 köb
méter összerakott ölfa égett le a depóban és 
250 hold erdő. Az oltásban a gödöllői, 
aszódi tűzoltóság és Neogrády Árpád babati 
intéző 50 főnyi cselédségével működtek közre 
s fáradtságot nem ismerő munkával d. u. 
4 órára sikerült eloltani a tüzet. — Délután 
3 órakor Száritóra vonult ki tűzoltóságunk 
egy másik csapata. Ott körülbelül 100 hold 
erdő és legelő égett. E közben az ut men
tén két helyen is égett a vasút melletti le
gelő, amelyet szintén eloltottak derék tűzol
tóink. — Délután Szadán volt nagy tiiz, 
melyhez tűzoltóságunk harmadik készültsége 
vonult ki. Itt a ref. egyház paróchia udva
rán a magtár és istaló, s a szomszédos 
tulajdonos: Boldizs István lakóháza égett le. 
A tiiz fenyegette a ref. templomot. Ezt azon
ban tűzoltóinknak sikerüli megmenteni. Öt 
ház kigyulladt. — Vasárnap délután meg a 
Haraszti erdőben volt tiiz, melyet az udvari 
tűzoltóság oltott cl. — Végül a kerepesi er
dőben is volt még tiiz, melyhez este 7 óra
kor vonult ki a gödöllői tűzoltóság 27 tagja. 
— Hétfőn délben Besnyön a zöldháznál 
volt erdő égés és a Fáczánosban. Mindkettőt 
tűzoltóink oltották el. Nem lesz érdektelen 
felemlíteni, hogy a különben csekély létszámú 
tűzoltóság milyen sikerült módon osztotta 
be csapatait, készelétet még a negyedik tűz 
után is tartott itthon. A tűzoltóság felébredt 
végre egyhangú álmából s hogy éberségét a 
közjónak áldozza, bebizonyította a vasárnapi 
tüzeknél.

Az ínség Pestmegyében. Pestvár- 
megye közigazgatási bizottsága e hó 11 -én 

I 
I 
I

délelőtt Beniczky Lajos alispán elnöklésével 
ülést tartott, a melyen előterjesztették a köz
igazgatási bizottságnak - kormányhoz inté
zett féléves jelentését. A jelentésben meg
döbbentően szomorú adatok vannak, a 
mezőgazdasági állapotokról, amelyek arra 
engednek következtetni, hogy a kedvezőtlen 
gazdasági viszonyok következtében a megyé
ben a télre a legnagyobb ínségtől lehet 
tartani. Fölemlíti a jelentés, hogy a tavaszi 
veteinényt még eddig nem takarították ugyan 
be s Így a szátazság káros következménye
iről még nem lehet tiszta képet alkotni, de 
ha a termények mai állapotát és az előre
haladott időszakot tekintjük, alig lehet remény 
arra, hogy a mostani szomorú állapot javul
hasson. Az ősziek s az árpa, jól átmtlvelt 
jobb talajon közepes termést adott ugyan, 
de a szárazságra hajló földeken az eredmény 
igen gyönge, sőt egyes helyeken rossz. A 
tavasziak s takarmányfélék általában semmi 
reménnyel nem biztatnak. A takarmányt, ami 
kevés termett, a jószág már nagyrészt elfo
gyasztotta. Az állattartó gazdákra tehát igen 
szomorú tél vár. A répa is kevés reményt 
nyújt ; az erölakarmányok ára pedig fölöttéb 
megdrágult. Az a körülmény, hogy tengeri, 
burgonya és zöldségféle nem termett, a la
kosság élelmezésére is visszahatással lesz, 
mert a háztartásban a legszükségesebb élel- 
miczikkekröl kell majd részben, vagy egész
ben lemondani. Az általános takarmányhiány 
miatt az állatok áttelelése igen nagy ne
hézségbe fog ütközni, s ez a vármegye szép 
fejlődésnek indult állattenyésztésére bizonyára 
nagy visszahatással lesz. A gyümölcstermés 
kielégítő volt. Jó terméssel biztatott az őszi 
és téli gyümölcs is de az aszály miatt a 
gyümölcs nem fejlődhetik és hull. A szőlő 
eleinte szépnek látszott, de az aszály a re
ményt tönkretette. Mindezeket összegezve, a 
termésre irányuló reménység egyáltalában 
nem biztató. A törvényhatóság azonban 
rajta lesz, hogy ott ahol kell és szükséges, 
a bajok enyhítésére a rendelkezésére álló 
eszközök fölhasználásával támogatólag mű
ködjék közre. Förster Aurél kérte a közigaz
gatási bizottságot, hogy intézzen fölterjesztést 
a kormányhoz, az iránt, hogy a bekövetkez
hető Ínség enyhítése czéljából nyújtson se
gítő kezet a vármegye hatóságának. Neve
zetesen : adjon a takarmányféle és élelmiszer 
szállításánál vasúti tarifa kedvezményeket. 
Kívánja a fölszószaló azt is, hogy a vár
megye tegyen intézkedéseket a burgonyának 
s egyéb élelmiszernek fölhalmozására. A 
közigazgatási bizottság helyeslőleg fogadta 
Förster Aurél indítványát s mindezt belefog
lalja a kormányhoz intézett fölterjesztésbe.

Uj levelezőlapok. A ni. kir. posta 
rövidesen uj levelezőlapokat fog kibocsájta- 
ni. Az újítás az lesz, hogy a czimoldalon 
rovat lesz a feladó neve és czime számára is.

és 
évi 
le- 
évi

1358 szám.
Hirdetmény.

A gödöllői ni. kir. koronaurada- 
lom tulajdonát képező, s a Gödöllőn 
tartani szokott országos vásárok alkal
mával gyakorolható helypénz szedési 
jog, továbbá az úgynevezett felső 
alsó rákosi vízimalomnak, 1905, 
január hó 1-től kezdődő hat évre 
endő bérbeadása tárgyában folyó 
szeptember 12-én délelőtt 10 óra
kor a m. kir. koronauradaloni igaz
gatóságának hivatalos helyiségében 
versenytárgyalás tartatik.

Felhivatnak tehát pályázni szán
dékozók, hogy egy koronás bélyeggel 
és az ajánlati összeg 10 oo-ával mint 
bánatpénzzel felszerelt zárt Írásbeli 
ajánlataikat fent kitűzött határidőig 
Gödöllőn, a m. kir. koronauradalom 
igazgatóságánál nyújtsák be, megje
gyezve, hogy későn érkező, vagy kel
lőleg fel nem szerelt ajánlatok figye
lembe nem vétetnek. I

1 1 1

31

kor. 
követelés és jár. iránti végrehajtási

Úgy a helypénz szedési jogra, 
mint a két vízimalom bérletére külön 
teendő ki a megajánlott haszonbéri 
összeg.

A részletes szerződési feltételek 
a bérbeadó uradalom iga;- . •utósd- 
gánál a hivatalos órák al. : -kijit-
hetők.

A m. kir. koron 
igazgató

6756 tkv. 904.
Árverési hlrdetmé y .

A gödöllői kir. jbirós _ m 
tóság közhírré teszi, hogy i. i',. 
lesztési bank mint szövetk-- /ei 
tatónak Dene Gyttláné szí. . R 
végrehajtást szenvedő ellen. 
tőke követelés és jár. iránti \ 
ügyében a gödöllői kir. jbiró területén 
levő Rákos-Szt-Mihály községben fekvő a 
a csömör puszta szentmihályi 2444 sz. be
tétben Dene Gyuláne szül. Rohr Anna nevén 
álló A t 1 sor 3510—3517 28 hrs . in
gatlanra 100 K. az A j- 2 sor 3510—3517 29 
hrsz. ingatlanra 100 K.; az A f 3 sersz. 
3510—3517 30 hrsz. ingatlanra Ili) K. az 
A t 4 sor 3510—3517 37 hrsz. ingatlanra 
124 K. és az Af 5 sor 3510—3517 38 
hrsz. ingatlanra s az azon épült de telek- 
könyvileg fel nem tüntetett házra 900 kor. 
kikiáltási árban az árverést Siklós Aladár 
késedelmes árverési vevő ellen annak költ
ségére és veszélyére elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1904 évi 
szeptember hó 6-ik napján d.-e. 10 óra
kor Rákosszentmihály községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 "«-át készpénzben 
vagy az 1831. 60. t.-cz. 42-ik §-ban jelzett 
árfolyammal számított és az 1881 évi novem
ber író 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8 §-ban kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881 60. t.-cz. 170. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál clö- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllő, 1904 julius 3.
kir. jbiróság mint tkvi. hatóság

Dr. Rudolf kir. albiró,

Eladó!
Urilak Gödöllőn az állomáshoz közel, 
két épület, nagy keit. Esetleg október

től bérbeadandó.- 
Czim a kiadóban.

I

szobafestő, mázoló, kocsifényező 
és nyerges, GÖDÖLLŐN.

Van szerencsém a t. közönség 
szives tudomására hozni, hogy 9 év 
óta fennálló szobafestő és mázoló 
üzletem mellett

Gödöllőn, Rudolf-utcza 
(Ocsovai ház) 

egy, a mai kor igényeinek megfelelő 
kocsifényezö és nyerges 

üzletet nyitottam, hol minden észak
mába vágó munkát legjutányosabb 
áron készítek.

Szives pártfogást kér 
ZVORNYIK ANRRÁS 

festő.



1904 augusztus 14

Nyavalyatörés
Ki nyavalya törés, görcs és más idegen 
állapotban szenved, kérjen iratot mely 
bérmentve kapható a szab. HATTYÚ 
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA 

FRANKFURT.
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MAílVAR JÓ SZÓTAN 
SZEREK.
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20 
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Xnítmóníi (ijötliilliii Járás

500 irtot
fizetek annak, ki a Bartilla fogvizénekhasz- 
n -.l sta mellett, üvegje 35 kr., valaha ismét 
fogfájást kap, vagy szája bűzlik, (Franci) 
küldéssé. külön 48 kr.) Bartilia VVinkie." 
Ede Wien, túli., Simnnergasse I. Főraktár 
Török J. Budapest, Király-Utcza 12. —Kap
ható minden pyósyszeriárba.i. — C.v-kis 
vB»ríllla fo.viz" kérendő. Hamisítások be
jelentése jól jutalmaztatik. Oly helyekre, hol 
nem kapható, 2 forint C0 küldök 7 üveget 

bérmentve

llóloyokiiek
■..é'vi és tanú-s >t nynj- 

. i- ,u < • ■ ■ nn
gyakorlattal bírok.

Csöils Anna 
egyet, szii észnő 

Qödöllőn, l’etöfi-tér 
(Mozsdr-InVz)

Igen sok pénz hever gazdátlanul!
Mindenütt! Állandóan! Mindenütt!

Könnyű és kellemes kereset úgy hölgyeknek, mint uraknak egyszerű, 
jövedelmező, házias és Írásbeli munkák, kézimunkák stb. otthon vagy 
házon kívül. (Végezhető szabad időben is.) Bővebbet Rast Rudolfnál 
Tetscheii az Élbe mellett. Kérdezősködések levelező lapon is e lapra 

hivatkozással.

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Vácz’-utcza 460. szám
Miudennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödeíek, virágok, 
sirkoszoruk, vlaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-Tlállitás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkccsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkéSE’tteinek

•D

CLAYTCN & SHUTTLEWORTH
miclapest, Vdojíl-lrörút OSI,

áltál a legjut.tnyosabb árak mellett ajánltatiuk: 

Locomobil és gözcséplőgépo 
s .aUnak.-.z.ilo.íók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, tisztító 

ropták, kon üolyozók, kaszáló- és aratógépek, szénagyüjtők 
boronák,

sorvetőgépek, Plánét jr. kapálók, 
szecskavágók, répavágók, kukoricza-morzsolók, darálók 

őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu ’ 
ekék és minden egyéb gazdasági gépek.

1

Nyomatott a gödöllői „Erzsi er i; ni; . .1/ : 1 ’'t>.

V.1

eladó a Gizella-uton egy villa, mely 
szoba, Konyha stb. s külön 1 szoba, 
T-..zt.-i i;ő c; téglából épült, elöl 
kentei s n gy veteményes gyümölcsössel, 

mely összesen 1 kát. hold.
E-etleg egész évre földhasználattal kiadó. 

Bővebbet Adler Sándornál Gizella-ut.


