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................................................................................ 8 kor.
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E gyes szám ára 20 fillér.

H E T I L A P

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. —

A lap szellem i részét illető közlem ények a szerkesztőségre,
a hird etési és előfizetési p énzek

a kiadóhivatalra

Lapunk szám ára hirdetéseket — eredeti árakban — m inden
bel- é s külföldi h irdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.
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G átszakadás.

bere 8 nem törődik a kW llötte folyó kisebb A vezető szerep megingott. Ezért ma már többen pá
jelentőségű eseményekkel, 8 ennek gyümölcse lyáznak a siker nem minden reménye nélkül.
Hömpölyög a megdagadt folyam piszkos az, hogy Zólyom- és Pozsouyvármegyékben,
Ennek tulajdonítható, hogy a Pozsonyban megálla
árja. A gátat, mely korlátok közé szorítja hol eddig csak elvétve hallatták szavukat a pított helyek között Turóczvármegye községei nem sze
folyását, mossa haragosan. Kiállított őrszemek nemzetiségi apostolok, ma már a fórumokon repeltek, erre a terrénumra Ilodía és társai nem mer
figyelik a zugó hullámok romboló, vészteli űznek csúf demagógiát.
ték hálójukat kivetni.
munkáját s ha itt-ott át is tör egy vékony ér,
Mint az est beálltával az éjszaka férgei,
Ámde az országosan megindult nemzetiségi moz
nagy gonddal eltömik azonnal. Nincs semmi úgy rajzanak elő az elsötétült politikai helyzet
galmaktól a národnisták sem maradhattak távol. Nem,
b a j! Megtörténik azután, hogy a töltést építő eme napjaiban félreeső vaozkaikból az elvadult
különösen az általános titkos választói jog kérdése miatt,
vezetők összekülönbözuek azon, hogy ki, me eszmék eddig ismeretlen harczosai s teli to
amely a národnisták programmjában is szerepol.
lyik akarja jobban, helyesebben a fenyegetett rokkal bömbölnek a magyarság ellen, akár
De azért még sem akaitak nyíltan, mint tót nem
vidék boldogulását s a nagy perpatvarban, a van rá szükség, akár nincs. Akadnak közöttük
tudományos viták közt elfelejtik a tulajdon- báránybőrbe öltözött farkasok is, hála istennek, zetiségi párt népgyUlést tartani. Eleinte azt tervezték,
hogy
a turóczi szocziálisták által bejelentett népgyülésen
képeni veszélyt, a nagy munkával felépített csak kevés számmal, akik az oltár szolgálatá
töltés védelmét. A gát átszakad I A folyam val összeegyeztethetönek tartják a konkoly vesznek részt és ott fognak az általános titkos választói
piszkos, iszapos árja elárasztja a virágos ré hintés és a gyülöletterjesztés ocsmány mun jog mellett tüntetni. Áradó ez a tervük nem sikerült,
teket, a sárga kalászos mezőket s a bő áldás káját s napszámba szegődnek az agitátorok mert a turóczi hatóságok a szocziálista népgyülés meg
sal biztató, nagy gonddal és fáradsággal meg uszályhordozói közé. És ezek a farizeusok, tartását oly feltételekhez kötötték, amelyek annak meg
tartását lehetetlenné tették.
munkált vetés odavan 1 A fékevesztett ár kik az isten nevével csak kufárkodnak,
Ily körülmények között mit Yolt mit tenniük, lioszpedig őrült sebességgel terjed tova, magával kiket magyar pénzzel urakká tettünk, kenet
ragadva a mezők szemetjét, ezer veszéllyel teljes, szentirásból vett idézetekkel teli spékelt szas tanácskozás után elhatározták, hogy Turóczs/.entfenyegetve az egész vidék békés nyugalmát beszédeikkel és Írásaikkal leginkább vesznek mártonban tartanak tót nemzetiségi népgyUlést, Hodia és
és fejlődését. Ezt a képet aplikálom a jelen erőt a szegény nép lelkén, mert az a szegény nép társainak kizárásával.
A népgyülés első Ízben szeptember hó 15-ére,
politikai helyzetből kifolyólag, a nemzetiségek nem látja meg a tisztelendő urnái a lólábat,
péntekre volt bejelentve taktikai szempontból, mert alig
agresszív fellépésére.
melyet a reverenda elég ügyesen eltakar.
is
hihető,
hogy hétköznapon lett volna komoly szándé
A nemzetiségi agitátorok bontó törekvései,
Vigyázzunk, legyen helyén eszünk és
egyenetlenséget szító izgatásai tökéletesen el szivünk e válságos napokban 1 Éber szemmel kuk a népgyUlést megtartani. Majd amikor tervük, amit
nem nyugodtak soha, mert kenyérkeresete őrködjünk a zavarosban halászó kezek felett. ezen határnaphoz fűztek, meghiúsult, a népgyülés napját
volt sokaknak, de ezen izgatások terjedése, Ne vakitson el bennünket tökéletesen a nagy vasárnapra tűzték ki.
Ennek megtartását azonban Újhelyi Attila főszolga
az alkotmányosság beállta óta, erős és vas- politika, mert könnyen úgy járhatunk, hogy
kezü politikusaink által, hála istennek, kellő mig a magasba nézünk, lábunk alul kikapják bíró nem engedte meg. Egyrészt azért, mert a napirendre
határok közé szorittatott mindenkor.
a gyékényt ellenségeink 1 — Fogjunk össze tűzött kérdések tárgyában a tót nemzetiségi párt már
Most, hogy a politikai látóhatár egyidőre Pozsonyvármegye hazafias közönségével s a határozott és határozatát az illetékes hatóságokhoz már
elborult a vezető férfiaink figyelme másfelé gátat áttört izgatás terjédésót akadályozzuk beterjesztette, másrészt pedig azért, mert a mai politikai
viszonyok mellett annak megtartását károsnak tartotta.
van lekötve, a nemzetiségek is szabadabban meg minden erőnkkel.
A népgyülés tehát elmaradt, de távirati felebbezést
mozognak s az izgatások merészen átcsapnak
A nemzetiségek ezen agresszív fellépése
a megvont korlátokon s búj tóga tásaik piszkos szolgáljon nekünk is nagy tanulságok bő for jelentettek be a belügyminiszterhez, aki a táviratot ere
hullámai áttörnek a töltésen s ha nem is tel rásául s ha beáll az annyira óhajtott béke, detében beküldött© Turóczvármegye alispánjához további
jes pusztulással, de alapos megrázkódtatással tömjük el az átszakadt töltést s az ár által eljárás végett.
fenyegetve a hosszú évtizedek nehéz munká lerakott iszapot használjuk fel a nemzeti esz
Turóczban tehát semmiképen sem sikerült a nepját, melyet a nemzet nagyjai az egységes mék gondos nevelésére.
gyülés megtartását kieszközölniük.
nemzeti állam megerősítésére fordítottak. Ez
Zólyomban azonban nagyobb sikerről operáltak.
az ö tak tik áju k ! Kihasználni a zavarokat
Zólyomlipcsén a zólyomi három tót nemzetiségi ügyvéd,
Tót
nemzetiségi
népgyUlések.
Botor az, aki ellenfele gyengeségét ki nem
dr. Veszel János, dr. Medveczky Lajos és dr. Thurzó
Amint azt lapunkban már jeleztük, az országgyű Iván agitácziója folytán a népgyUlést szocziálista segéd
használja! A széthúzás pedig már magában is
lési
nemzetiségi
párt
népgyülések
tartását
határozta
el.
lettel tényleg megtartották. Igaz, hogy a radványi vásár
gyengeség!
A nemzetiségek újabb mozgolódásaikkal A tótok Pozsonyban szervezkedtek és állapították meg nagyban hátrányára volt a gyűlés látogatottságának, do
ismét megmutattták, hogy ellenünk táplált régi a népgyUlések sorrendjét, valamint a határozat szövegét, azért voltak ott elegen.
Mog kell azonban említenünk az igazság kedvéért,
apáiktól átöröklött ellenszenvük meg nem amelyet a népgy Illésekkel elfogadtatni kívántak
És a gyUlésezés megindult nagy garral és nagy hogy Zólyomban som engedték mog a hatóságok a
változott, sőt bizonyos tekintetben fokozódott,
népgyülés megtartását, hanem azt a bolügyminiszter
mert ádáz gyűlölettel fordulnak el ma is min reményekkel.
Azonban csakhamar lelohadtak a vérmes remé engedte mog a hozzá intézett távirati kérelemre.
den oly törekvéstől, mely az államot alkotó
nyek,
egyrészt
a
hatóságok
erélyes
magatartása
miatt,
A megnyitó beszédet Schusztek András tartotta
magyarság megerősítését czélozza. Megmutat
ták ezt most is, midőn a nemzeti jogok ki- amellyel a népgyUlések megtartása elé akadályokat gör meg, illetve olvasta fül, kyelentvo, hogy azért olvassa
küzdésében nemcsak nem segédkeztek, hanem dítettek, másrészt azért is, mert a megtartott népgyülé- beszédét, hogy abba semmi mást, mint amit mondani
egymással kezet fogva, minden erővel oda- soken is csak oly kiskaliberű embereket sikerült sze akar, belemagyarázni ne lehessen, Bekúsztok ur tehát
törekesznek, hogy ezen nemzeti ideák meg repeltetniük, akik egyáltalában nem voltak alkalmasak óvatosan mont bele a gyűlés vozetésébo, mert szemei
valósítását tőlük telhetöleg megakadályozzák, arra, hogy nagyobb hatást gyakoroljanak. Bár az utóbbi előtt lebegtek Valasek és társai, a mártíroknak sorsa.
Ezen munka közben nem válogatnak az esz évek politikai zavarai ellensúlyozták az orosz-japán há Ennek az óvatos beszédnek nem is volt semmi hatása.
Majd Voszel János ügyvéd beszelt az általános tit
közökben, mint nem válogattak soha, vala ború hatását, bár a remények a tót nemzetiségi eszmék
hányszor alkalmuk nyílt ellenünk küzdeni, sikeres terjesztésére az utóbbi időkben emelkedtek, azért kos szavazati jogról, amelynek ő nagy hivő, Thurzó
Felkarolnak miuden eszmét, mely önző czél- a népgyUlések szónokainak beszédein mégis bizonyos ügyvéd pedig a gyülekezési jog szabadsága mellett érvelt.
jaik elérésére alkalmasnak látszik, változtatják tartózkodás konstatálható, amely akadályozta Őket az Ez a kél ur azonban már nem volt olyan óvatos, mint
elveiket, aszerint, ahogy a körülmények meg erősebb és lázitóbb beszédek tartásától. Ebben csak dr. az elnök ur és többször elkalandozott a tárgytól és
kívánják ; nincs igaz meggyőződésük, nincs Hodia Milán, a mártirjelöll tesz kivételt, aki pozsonyi olyan dolgokat is emlogotett, amelyekért a hatóság kép
igaz politikai hitvallásuk, csak egy nem tette és más helyütt kifejtett agitácziójában nem válogatta viselője, U jheyi Sándor főszolgabíró, nemcsak rendre
tett náluk, csak egyben következetesek: e a fegyvereket, sem a szavakat, amelyekkel hallgatóit utasította, de szellemesen le is rontotta azt a haiast,
amelyet beszédeikkel elérni reméltek. Így azuuii a
megnyerni igyekezett.
gyűlöletben.
Az eredeti programúiban Turóczszcntmárton nem Veszel meg Thurzó beszédeinek nem is volt maradandó
Ezt a gyűlöletet, az emberi érzések sze
metjét viszi most harczba a fékevesztett, a szerepelt. Itt nem tervezték népgyUlesnc-k megtartását hatása, már csak azért sem, mert a gyűlésen a hazatias
gátat áttört izgatás. És elég sikerrel 1 Piszkos Bár az első pillanatra ez a körülmény feltűnt, mégis elemük többségben voltak, akik Újhelyi főszolgabíró
hullámai szétfolynak oda is, hol eddig nem magyalázatát találtuk önnek abban az ellenséges han replikáit lelkesen megéljenezték.
Nagyszalatnán szinten tartottak népgyUlést, ugyan
verhetett gyökeret e métely, mert a kiállított gúláiban, mely a turóozszentmártoni národnisták inog a
ő r s z e m e k k e llő e r é l l y e l m é g id e je k o r á n m eg-1 „Sluv. TjW .“, illőire annak MorkeMifljo, dr. Hodia azon szereplőkkel és ugyanazon programmal. A rend
a k a d á ly o z tá k a z iz g a t á s t e r j e s z k e d é s é t . D e m a Milán ktizUtt fönnáll. A národnisták ma már miydnom egyik belyon sem volt mogzavarva, mert mindenütt
már mindenki csak a n a g y s tílű politika em- elszigoioltou állanak a UH nemmtiségi mo.galiiiakban. kellő számú csendörségről volt gondoskodva.
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czius 28-ik Hajiján 2000 koronát betettem az ö n igazga- igazgató részéről adóit szóbeli felvilágosítások után ogy.
Adatok a Tálra belső dolgaihoz.*) tása
alatt álló bankba, mit, midőn a banknál alkalmazott hangulag elhatározta, hogy Bieloktől bokivánandók az
Bielok
Antal ur látott, magához hívott és reábirt, hogy összes Bérhelyitől ez ügyben kapott lovolok s bevárandó
A „Felvidéki Híradóu 1905. évi 36. és 38. száa
betéti
könyvecskét őrizetébe adjam, mert a tengeren Bérliolyinek fololcto azon kérdésekre, melyek a vezériiiaiban „Adalok a Tálra belső dolgaihoz1* cziiu alatt
azt
elveszíthetném
stb., midőn a helyre érkezem, ő ne igazgató állal hozzá lettek intézve.
két közlemény jelent meg. Az első közleményben egye
Ez úgy Bérhelyivol, valamint Bielok kel közöltetolt.
kem azt posta utján elküldi, ezon felül ö Istenben hisz,
bek közt elő van adva, hogy a Tátra bank minden mogBielek Antal 1903, évi deczember 21 én azt irta
van
lelkiismeretű,
inkább
éhen akar veszni, mintsem az
okolás nélklll elbocsátotta Biolok untait és hogy most,
hogy „átkutatta az ogész házat, do Bérliolyinek leveleit
én
pénzemhez
nyúlna
és
a
bank
az
én
hiteles
engedé
majdnom két év múlva, midőn oz a felmondási időre járó
nőin találta. Megjegyzi azonban, hogy azok a levolek
fizetését per utján érvényesíti, őt sikkasztással vádolja lyem nélkül a pénzt senkinek ki nem adhatja. Utánam csak arra vonatkozhattak, hogy a pénzét kérted
s pellengérre leszi. Ezután egészen helytelenül előadván ment egészen Kiszuczaujhelyig, a „Myto" (vendéglőben)
Bérhelyi Antal 1903. évi deczember 2 3 -dn Barnesurasán parancsolgatott, cn italtól felbevülvo, a könyvecs
a üérliolyi-íélo beiéire vonatkozó tényállást, arra az
két tanú előtt őrizetébe adtam azon megjegyzéssel, hogy boroból a kővetkezőket irta:
eredményre jutott, hogy a Tátra most azért teszi pellengérre
nekem azt kivdnatomra azonnal elküldi és ha a tongoren
„1903. évi deczember 7-ről való becses levoléro
Biolokct, mert ő volt az, aki az intézetnél dívott ször
életemet veszíteném, akkor a pénz szegény testvérem azonnal tisztelettel közlöm, hogy kiváltsága loljositve
nyűséges gazdálkodást leleplezte.
A második közleményt maga Bielek Antal irta és gyermekeinek átadandó és ö is a magáéi számára lesz, a levolekot talán eredetiben dr. S. képviselőm ke
megsértett ártatlanságot színlelvén, első sorban reáin 10 0 —200 koronát vogyon. írok pénzért, könyvecskéért, zűinél olvashatni fogja, Major és Dvorszky névaláírásai
rohant, engem lealacsonyítani, meggyalázni, bepiszkítani mert itt ínségben vagyok, vissza akarok monni, ő en nak hamisságáról váló nyilatkozattal (s osvodéoním faloőakart, azután pedig rátérvén magára az ügy erdőmére, gem haszontalan beszédekkel orromnál fogva vezet, elő njfch podpisov mién Majora a Dvorskeho). Én Biolok
ször, hogy azt loánya részére fel volté, nomsokára az urnák már április 29-én írtam, de Ö azt közölte, hogy
egészen valótlanul, hamisan adja elő a tényállást
A személyem elleni támadásokra rövid megjegyzéseim illető kamatokkal is megküldi, aztán, hogy lutheránus kishitű vagyok, ö nokom 20.000 és nem 2000 koronát
banda ellen kellett küzdenie és a pénzemet nomzeti ad, de a pénzt, t. i. 2000 koronát ideiglenesen leánya
a következők
Koholmány, hogy én „a bank által kilátásba he czélokra kellett fordítania, stb. Szóval, annak daczára, részére használta fel műterem alapításához, jó megy neki,
hogy
puritán, národovoc, beosüleles, Istenben hivő és a lapok is szép összegűt hoznak, nincs mitől félnie.
lyezett vizsgálattól tartottam s azért vagyonomat feloségeiuro átírattam volna." Tény csak az, hogy egy aján lelkiismeretes omber akar lenni, nekem a pénzt megtérí Ismételt sürgotésro azt válaszolta, hogy a pénzt a lapokba
teni
nem
akarja. Tisztolottol kérem velem közölni, mikor fektotte bo. A levelük hosszadalmasak, a nála sajátságos,
dékozási szerződést állítottam ki, mely szerint nem ugyan
vagyonomat, de csak bizonyos ingatlanaim íolerészét votto lol a pénzt és mi módon lelt a pénz engedélyein arrogáns hangon vannak Írva, most az időm nem ongedi
feleségemnek ajándékoztam. Miért tettem ezt, az oly nélkül neki kifizetve? Ezt a dolgot dr. S. zsolnai ügy azokat lemásolni. Nekem rosszul megy a dolgom és ö
lelkiismeretlen módon engem már egész vagyonomtól
családi magánügyem, mely a nyilvánosság elé nem tar védem által a büntető bíróságnak átadom . . .“
Ezon lóvéi folytán a volt vezérigazgató nyomozta megfosztott. Látom, hogy ezon ur szavai tiszti hazug
tozik s melyhez senkinek semmi köze. Kétségtelen azon
ságok, magam sem tudom, mit kezdjük, de Bielek úrról
a
dolgot
s
megállapította,
hogy
Bérhelyinuk
csakugyan
ban, hogy nem valami félelemből vagy kijátszási szán
dékból tölteni; mert nekem semminemű adósságaim nin volt 2UUÖ korona betétje s hogy azt Bielek Antal ré véleményemet már megalkottam magamnak, tollát a
luteranusokkai való küzdelem is csak koholmány lesz,
szint
személyesén,
részint
a
turóczi
kereskedelmi
és
hitelcsenek s mert annyit már Bieleknok is tudnia kellene,
hogy az ajándék a hitelező részéről megtámadható s intézet utján felvetto. Erre Bielok Antalt kérdőre von a lapot nem azért szüntette be, de feltette a biztosítékot.
Engem
fenyeget, hogy meg leszek hurczolva . . ."
ván,
ez
1003.
évi
november
20
iki-keletű,
Majer
András
hogy a megajándékozott az ajándékozónak tartozásaiért
Ezek után megint Bérhelyi 1903. évi deczember 30-dn,
az ajándék erejéig felelős, tehát ajándékozás áltál semmi és Uvorszky János aláírásokkal ellátott bizonyítványt mu
sem menthető meg. Vagyonon) átírásáról szó som lehet, tatott elő, mely szószerinti magyar fordításban igy s z ó l: szószerinti fordításban, a következőket irta :
sőt az illető ingatlanok ajándékozott felerésze sincs tolek- „Bérhelyi Aula) volt vadicsói adminisztrátor ur, Ameri
Én még f . é. április 29-én Írtam Bielek urnák,
kába való elmenetele előtt, Kiszuczaujhelyon, jelenlétünk hogy a könyvecskét nekem küldje mey. Pénzemet akarom,
künyvileg átírva.
ben
átadott
Biolek
Antal
urnák,
Turóczszentmártonban
mely
az
én vorejiékem, Ínségben vagyok. Biolek ur vá
Arra, hogy „ügyvédi tudását a Tátra bank per
vesztéseknél sok ezerrel (forintokban) fizette meg" — a Tátra bankban elholyozott 2000 koronáról szóló betéti lás:-a május lö d rő l, hogy pénzem fel van véve, szavai:
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leányom kitanulta a fényképészetet. Most
azt jegyzem meg, hogy ügyvédi tudásom meg bírálására
Bielek Antal nem hivatott s nem is képes; tárgyalásaim hozzáadással, hogy ha a töke ogy részét, vagy az ogész júliusban kezdeni fog. Alihoz müterom szükséges. Ezer
összeget,
nyomorúságos,
sürgős
időben
szükségelné,
azt
mint
forintom volt arra s gondoltam: Tóidnak lalán nőni lesz
nál sohasem volt, periraíaimat sohasem olvasta. Ügyvédi
eljárásom felett azon ítélő bírák mondhatnak véleményt, kölcsönt felveheti, csak jelentse azt Bérhelyi urnák. Ezt szüksége mindjárt pénzre, nem lesz talán ellenvetése az
kik előtt a bank ügyeiben akár szóval, akár Írásban a nyilatkozatot szükség esetén osküvel is bármikor és ollen, ha azt felveszem és aztán ha én kapok, mogfelolő
tárgyalni szoktam ; akit ez érdekel, kérdezősködjék ez bárhol mogorösitjük."
kamatokkal is visszaszolgáltatom. És felvettem azt,. Tehát
Bielek Antal 1903. évi deczember 9 én a vezérigaz
iránt a beszterczebányai kir. törvényszék és a turóczkönyv fel van véve." Május 16-án hazudott tollát,
szentmártoni járásbíróság biráinál. Különös dolog, hogy gatóhoz egy levelűt irt, moly egyobok közt özeket is mórt akkor még csak 1000 koronát vett lel.
ugyanaz a Bielek, ki Ügyvédi tudásomat annyira két tartalmazza: „ . . . De, tekintetes ur, az ön nyilatkozatából,
„ Mindjárt tiltakoztam ez ellen és a pénzt'sürgősen
ségbe vonja — annak idején ö maga is engem bízott hogy a Innkból elbocsát, mihelyost ellenem sikkasztás kívántam. Válasz junius 21 éröl, büszke levél, ipsissiiha
meg egyik perének vilelevol s ebben az általam voze* miatt panasz lesz beadva, azt Ítélem, hogy ön előtt nem verba : En itt vagyok, kinek azért a pénzért jót kell állatett perben nyertes is vök. Puszta koholmány, hogy a állok vétek nélkül. És azért irásbelileg kérem: én nem nőm. En nem vagyok, rászorulva a te garasodra. Én ez
Tátra bank az általam vezetett perekben pervesztesegek állítatok ön elölt mint bepanaszolt, kinek elbocsátás van életpályán mindig becsületesen és tisztességesen jártam és
folytan sok ezer forintot fizetett volna.
kilátásba helyezve . . . ,És azért magam ellen fegyelmit járni fogok. Írjál tulajdonkép, mit akarsz, azonnal meg
bból eredő esetleges összes következményeket kérek. lesz." A szavakat ő maga húzta alá.
Hogy „igazgatói minőségem a Tátra bank év
„Megint kérem a pénzt, válasz augusztus 28-áról:
könyveiben fekete belükkel lesz megörökítve" — arra Lelkiismerelemiuel ellenkeznék, ha a t. igazgatósága bírói
csak azt jegyzem meg, hogy én a bank vezérigazgatója közbelépésre várna. Éú á bankban csak mint hit hiva Pénzod a „Ludovó Noviny"-ra ment. En belőle egy fillért
talnok
vagyok
loliotsegos,
különben
nein.
Nem
szüksé
som
vettem.
L. N. mögött egyesület volt. Az most gyűjti
sohasem voltam, tehát nem igen lesz lehetséges az ,en
igazgatói minőségemet megörökíteni. Egykoron „helyettes ges irányomban se tokintot^se kegyelem. Én önt tisz azokat a garasokat. És igy megkapod a pénzedet —
telettel
kérem,
tekintetes
ur,
a
fegyelmi
megindítása
fia nem tévedek — már októberben, vagy teljes bizto
igazgató" cziniet viseltem ugyan, de ebbeli minőségem
csak arra jogosított, hogy a vezérigazgató akadályozta* iránt. Az az intézet érdekében van, melynek hivatalnokai sítékot. Veszítettem 10.000 koronát!** íme igy ir testtel
ős lélekkel a becsületes omber. Említést sem tesz részbeni
tasa idejében a folyó ügyeket, lássam el. Azt pedig kell, hogy elsősorban tisztakezüok legyenek ..."
Ezen levél folytán a vezérigazgató Bielok kíván felvételről.
soukiseiu kepes bebizonyítani, hogy abban az időben,
„írok, kérek, válaszol november 16-án : azok az
melyben en a vezérigazgató tavolicicben a folyó ügye ságának eleget tett s habár sem az alapszabályok, som
házszabályok fegyelmiről nőni intézkednek, Bielek emberek — t. i. cseh konzorczium — nem akarnak
ket elláttam, valami alapszabályellenes vagy törvény
sajái kérelmére azt. elreudelto. Bírák gyanánt — saját engem kárpótolni semmivel! Történjék bármi is, beperellenes intézkedéseket lettem volna.
Az ügy érdemére'nézve sem Bielek Antalnak, som elnöklete alatt — egy igazgatósági tagol, egy felügyelő- lem őket. Már át is adtam őket az ügyvédnek. Lesz
az első közlemény Írójának egyes állításaival külöll-kUlün bizottsági tagot és két főhivatalnokot idézott, — jegy abból skandalum. Én az ügyet ügyvédnek adtam át és
pedig barátomnak, dr. Silenynak, brUnni raiclisrati kép
nem foglalkozom; elegendőnek tartom Bérlielyi Antalnak zőül a bank titkárát rendelte ki.
és Bielek Aulainak sajatkezüleg irt és alairt leveleit
Az. első tárgyalás határnapjául 1903. évi deczem viselőnek."
szószerinti fordításban közölni.
„Újból kérek, fenyegetőin őt keresettel, válasz:
ber 12-nek déluiani 5 ófáját tűzte ki s arra Bieleket
Külön csak azt az egy körülményt emelem ki, a megidézte azzal, hogy védelmét akár szóval, akár írás „Nekem csak 800 forint fizetésem van. A ház be van
mit úgy Bielek Antal, mint az első közlemény Írója fő ban előterjesztheti. Tudomására hozta a bírák neveit, táblazva évek óta 3500 forintra, van rajta zálogjogi elő
jegyzés a nyomda részéro 1300 forintra. Nos, onnét nincs
dolognak tartanak, vagyis hogy Bielek Antal azért bo kik ellon semmi kifogása nem volt.
csáttatott el, mert ö a bank állítólagos szörnyűséges gaz
Bielek Antal védelmét irásbelileg terjesztette elő. reményed. És azt mondod, hogyha botránynak kell lennio,
dálkodást leleplezte.
Ebben lényegileg azt adta elő, hogy „neki semmiféle akkor legyen. Nos mi hasznod lesz neked abból? Leg
Hogy a „Cesky Lloyd“ nevű pénzügyi szaklapban vagyona nem lévén s nyomdai stb. szükségletekkel he feljebb az, hogy meg logod bánni." Itt tovább meghurmegjelent czikk miatt a Tatra bankban nagy volt a ször- tenkénti 350 korona kiadással áll vau szemben, — a czoltatással fenyeget.
nyüküdés es ijedelem, hogy öt, t. i. Bieioket, tartották konzorczium részéről való elegtelen támogatás mellett,
Tovább, hogy f. hó G-án (azaz novemberben,
a czikk szerzőjének s azért „elővették a tegyolmit" és ő mindig ínséges, nyomorúságos helyzetben van, hogy merta levél november 17-ére van keltez, e) Prágában volt
ö clbocsáttatuit! Hogy ebből cgy szó nem igaz, bizonyítja a „Ludové Noviny" kiadásainak fedezésére szükségeUo es ügyvédnek átadta a követelését. Nőve dr. J. U. Linhart
egyrészt az a tény, hogy Bielek (pár sorral előbb tett a betétet, hogy saját személyi vagy családi szükségleteire Frigyes, Prag, spaleui u. 13. Az ö követelése 4158.
kijelentése szerint maga kért fegyelmi vizsgálatot maga azt fel nem hasznába, hogy ő a betét kiszedését nem Vezeti azt onnét maga dr. F. B. ügyvéd ur."
ellen a Bérbei)i-lele betétre vonatkozólag, másrészt azon tagadta s nem tagadja, hogy pénzre sürgős szüksége
„November 23-án bizonyítványt küld, hol Major
ban az a tény, hogy a Bielek elleni fegyelmi vizsgálat volt mindig, nemcsak akkor, mikor a Berhclyi-félo bő Andrást Major Antalnak elnevezi, nem az ö aláírása,
l ‘J04. évi uiárczius 18-án bcfojezietutt s ö nyomban el iéiből szedegetett. Továbbá arra a kérdésre, vájjon Dvorszkyé sem. Major András káplán, Dvorszky János
bocsáttatott, holoit a „Cesky Lloydbanu a kérdéses czikk Bérhelyit ertesitotte-e betétjének felhasználásáról, azt orgonista Ujlielyen. Ujholyben jelen voltak a könyvecske
csak 1904. évi uiárczius 2'J-éu jeieutftiueg. Azért csak irta, hogy arra ueiu volt szükség, hogy először nem átadásánál, Majer azonnal eltávozott gyóntatni, siket,
nem bocsáttathatott el, ami csak 11 nap múlva az el tudta Bérliolyinek közelebbi czimét, várt mig írni fog s tehát posito séd non concosso engedélyről neui tudhat,
bocsátás után történt V
midőn irt, akkor Biolek válaszában említette, miszerint egyik som fog esküdni, nem esküdhet, uo de aki röpül,
Bielek es a Tátra bank közötti ügy nőm tartozik
a betétet folvollo, vájjon az egészet, vagy csak a felét, a beretvához is fogódzik."
nagy nyilvánosság elé, különösen meg most nem, midőn arra már nem emlékszik, de úgy látszik, hogy az egé
„Irtani neki, hogy a bizonyítványra sommit sem
a vitás kérdéseket az illetékes hatóságok.még nem dön szet, mert tudta, hogy minden héten nagy pénzösszegre adok, válasz doczeinber 13-áról rideg, hogy kétféle adó
tötték cl. A Tátra bank nem is áliitotta Bieleket pellengérre, lesz szüksége, hogy kérte öt (Bérhelyit), miszerint őszig som és csak a fizetésnél megmondja, mit érez. Mindent
mert csakis az ellene indított kereset ellen s csakis az várjon, hogy az első levélben azt irta, miszerint a pénzt
nyugodtan várok, bUufouyitö loljoloutést is. Csak aztán
illetékes hatóság előtt védekezett. Ha azonban ö be sem leánya részere való fényképészeti műterein berendezésére
vigyázzon, főtisztolendö ur, én a vérig védeni fogom
várva az illetékes iiatóságok döntését, a nagy nyilvános fordította, meri nem akarta öt a lapkiadás ti'tkaiba be maganfat."
ság elé vitte a dolgot, — akkor a uag) közönség hall avatni ; a második levőiben, midőn Bérhelyi a kifizetést
Bielok 1903. évi m^jus 16 iki első lövőiében azt is
gassa meg a másik felet is, audiatur et altéra pars.
sürgette, beismerte előtte, hogy mire fordította a pénzt írja, hogy 1000 koronát illető kamatokkal is oz év vé
A tényállás e z :
s a lapot fináuezirozó kouzoreziumról is irt neki, hogy géig — és a hátralékot kama'okkal jövő évi uiárczius*
Bérhelyi Antal 11)03. évi november 23-án Bamesboro a harmadik levélben Felemlítette, hogy miután a koujúniusig vissza fogja térileni . . ."
(amerikai; varosból dr. tSlelanov ic A dósnak, minta Tatra zorczium félrevezette öt, per útjára lepett a kunzorczium
Ezen levolek megérkezte után a vezérigazgató a
bank akkori vezerigazgatójáual , egy levelet irt, melyben ellen és megnevezte képviselője nevet is, hogy kérte öt,
szószerinti magyar fordításban ez a il. „19u3. évi már* miszerint varja be a per eiedményét, tehát csak vára fegyelmi ügy folytatólagos tárgyalására 1904. évi mdrezius
lö ának d. u. ő óráját tűzte ki határnapul. Erről Biolekot
*) La >unk f. évi 30-ik szárnál :m közölt csikkünkre Bielek kozás körül forgott a dolog, sotnmi más körül, hogy értesítette azzal, hogy védelmét személyesen akár szóval,
Antal válás át lapunk .ití-ik szám / mi adiuk közzé. Nem ta- sikkasztásról szó sem lehet."
akár írásban olőtorioszthoti.
gadhadtuk mg teliát Ur. Vanovics J mos túrói zszeiitmártoni iitry.
A fegyelmi biróidg 1903. évi deczember 12-én tar
Ennek folytán B itiek 1904, évi mdrciius 18-dn a
Véiltol sem, hogy a maga véleményűt ne nyilvánítsa, tííerkesztd, tott Ü lé s é b e n az összes okmányok felolvasása 8 a vezérkővetkezőket irtai
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„Tekintetes ur! F. évi márczius 17-éu kelt bocsos
felhívására van szeronosóm válaszolni, hogy védelmemre
többé nincs mit bozzáteunoui. Amit tudtam, azt üld
terjesztettem.
Két mellékes jelentőségű ténykörülmény van, me
lyet még felemlítek. És pedig, miért nem küldtem Bérlielyi urnák azonnal a betét maradványát, a mint azt
kérte. Akkor ugyanis — ha nem tévedek — a könyvbon még 200 korona volt. Válaszom, hogy rövid időbon
az egész összeget vissza akartam neki téríteni, minden
uap várván a konzorcziumtól Ígért pénzt.
Ha volna, sziveson megfizetném. Különben be kell
várnia a bíróság döntését. És ha elvesztem, az időt,
midőn képes leszek visszafizetni. Ez azonban nem jelenti,
hogy hosszú időre olodáznám. Kötelességem megtéríteni,
(cbát mielőbb. De ma, midőn 800 forintból 10 tagú csa
ládot tartok fenn, az lehetetlenség. Ezen fizetési határidő
höz, tanúim beismerése szerint, teljes jogom van. Egyik
közülök, Üvorszky ur önöknek azt is bebizonyítja, hogy
Bérhelyi ur beleegyezésével én a pénzt egyáltalán bármi
nemű kötelezettség nélkül vettem át. (Ezeket a szavakat
aláhúzta).
A másik Major András ur némilog siket, véletle
nül azt nem hallotta. De úgy van. Én magam is erro
esküt toszok."
A fegyelmi bíróság 1904. márczius 18 án tartott
ülésében az elnök előadta az összes ez ügyre vonatkozó
tényeket, Megállapította, hogy a kérdéses betétből Bielok
Antal 1903. évi április 22-én személyesen 1000 koronát,
aztán’a turóczi kereskedelmi és hitelintézet utján 1903.
évi május 30-án 600 koronát, 1903. évi julius 8-án
200 koronát, 1903. évi augusztus 24-én 50 koronát és
1903. évi október 29-én a maradványt vette, illetőleg
vétette fel. Felolvastattak az összes beérkezett levelek,
a bírák megvitatták maguk közt az ügyet s ezek után
az elnök a következő két kérdésnek eldöntését kérte:
1. Vájjon Bielek Antal a Bérhelyi által reábizott
betéttel híven safárkodott-o, vagy sem ?
2. Vájjon Bielek Antal mint ember és mint hiva
talnok is érdemel-e bizalmat, vagy som ?
Mindkét kérdésre titkos szavazás történt s mind
a kettőt a többség titkos szavazás utján eldöntötte, hogy
„nem". Tehát nem sáfárkodott híven a betéttel és nem
érdemel bizalmat.
Ennek megtörténte után a vozérigazgató nyomban
elbocsátottá Bieleket. Ez ellen Bielek nevében írásbeli
felebbezés adatott be, melyet azonban ö nem irt s alá
sem irt. Ebben a felebbezéshon inkább csak alaki kifo
gásokat telt a fegyelmi eljárás ellen, hogy som alap
szabályok, sem házszabályok fegyelmi eljárást nem is
mernek és ha ő maga kérte is azt, de nem igy gon
dolta, nem igy képzelte azt. Kifogásokat tett az egyes
bírák ellen, mert azok állítólag ellenségei. Az igazgató
ság a íolebbezésnek bolyt nem adott, a vozérigazgató
eljárását jóváhagyta.
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tek el, igy Uadnai Jenő szontiváni körjogyzöt ogy kővol
úgy arczul ütöttek, hogy a sérülés majdnem egyik
— Az Országos M agyar Szövetség folyó évi szemének vesztét okozta ; Pósch Károly ezukrászt, aki
szoptomber hó 17-én Budaposten tartotta meg választ kocsin Szokol Gyulával a szavazó helyiségbe igyekezott,
mányi ülését, amelynek egyetlen tárgya Yolt a gróf a kocsiról leránczigálták s annyira megverték, hogy
Estorházy János elnök elhunyta alkalmából teendő intéz képtelen volt azután szavazni és elmenni; Utlogok érték
kedések. A választmány tagjai szokatlan nagy számban Szokol Gyulát is és másokat. A hivatalos bűnügyi
jelentek meg, már ezáltal is kifejezést óhajtván adni i vizsgálat mogindult, inelynok során egyesek ellen annyi
annak a mély és igaz fájdalomnak, amelyet a Szövetség torhold adatt gyűlt egybe, hogy Székely Miklós dr.
minden egyes tagja érez a gyászos oset miatt. A választ vizsgálóbíró kénytelen volt letartóztatni és vizsgálati
mányi ülést Takács Menyhért, jászói prépost, a Szövetség fogságba holyezni üt ogyént, Jeszenszky Fodor fűszertárselnöke nyitotta meg és hosszabb, kegyelotes beszéd kereskedőt, Koza Lajos kereskedősogédet, Sóiig Kornél
del omlékozett meg az elhunyt nemes grófnak érdemei kereskedőt, továbbá Macsuha Péter kovácsmester egyik
ről, arról a nagy buzgalmáról, amolyot a Szövotség meg segédjét és Petrán Adám verbiczi szabómestert. A
alakítása és vezetése közül kifejtett. Hangsúlyozta, hogy vizsgálati fogságot a büntottro kiszabható büntetés nagy
a vesztoség nemcsak a Szövetséget érte, de érzi azt a sága s ennek folytán a szökés lehetősége tette indokolttá.
magyarság is, amelynek érdekében a boldogult annyit A vizsgálati fogságba helyezettek a vizsgálóbíró végzése
fáradott* Indítványára kimondotta a választmány, hogy ellen felfolyamodással éltek. A vádtanács Jeszenszky
a pótolhutlan veszteség fölötti érzelmeinek és legmélyebb Fedor főszerkereskedö ideiglenes szabadlábra helyezését
részvétének jegyzőkönyvileg ad kifejezést és azt az mondotta ki 12.000 korona biztosíték ellenében, a
elhunyt özvegyének megküldi. Jancsó Benedek dr. be többiekre azonban ezt a kedvezményt nem terjesz
tette ki.
jelentette ezután, hogy a választmány jóváhagyásának
— Északmagyarorszég czim alatt Rózsahegyen
reményében a gyászhir vétele után azonnal táviratilag
fejezte ki a Szövetség részvétét a gyászoló családnak, politikai napilap indult meg, amelynek néhány számából
továbbá, hogy a temetésen a tisztikarral együtt rneg- azt látjuk, hogy sok jóakarattal fogtak hozzá a szerkesz
joleut és a ravatalra diszos koszorút helyezett, A választ-1tők és iparkodnak betölteni a naponta tátongó hasábokat.
mány ezen bejelentést tudomásul véve, úgy intézkedett, ■Azt azonban, amit a laptól vártunk, nevezetesen, hogy
hogy a leprezeutálási teeudökro Takács Menyhért jaszói j a felvidéki pánszláv mozgalmakat is figyelemmel kiséri,
prépost társelnököt, az ügyek vezetésére Herczegh sőt az fogja tevékenységének javarészét képezni, még
Ferencz orsz. képviselő aleluüköt kérték fül. Kánig budai I nem látjuk megvalósítva. Pedig kívánatos, hogy ezzel
plébános indítványára erélyesebb taggyüjtést rendeztek | foglalkozzék, hogy amit mi, mint hetilap néha csak meg
a fővárosban. A tél folyamán pedig a választói jogról késve tárgyalhatunk, azt az „Északinagyarország" melegé
tartanak felolvasó Uleseket, tisztán hazafias magyar ben’ elintézze. A merész vállalkozás azonban igy is
szempontokból. Végül Szilágyi Károly indítványára ki figyelmet érdemel és ha a lapnak sikerülni fog tábort
mondotta a választmány, hogy a deczember hó folyamán teremteni és anyagi létét biztosítani, hasznos szolgálatokat
megtartandó közgyűlésén az elhunyt gróf Esterházy János teljesíthet a magyarság ügyének.

H Í R E I N K .

elnök érdemeit méltató emlékboszédröl gondoskodik.
— Az alsókablnl felső kereskedelmi Iskola
Ezen a választmányi Uléson Turóczvármegyo is képviselve Ügye. Előző számunkban röviden omhtettUk, hogy Aisókubinban
a felső kereskedelmi iskola alsó osztályát, a
volt Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, választmányi tag által.
tanulók csekély száma miatt, beszüntették. Az elnéptele
— Templomszentelós Rnttkán. A ruttkai róm.
nedés előidézéséért pedig az iskola igazgatóját okolják.
katli. templomszeuteles ünnepélye immár véglegesen
A közigazgatási bizottság, amely elé Bulla György
megvan állapítva f. évi október hó 1-jére. Radnai dr.
alispán terjedelmes panaszt adott be, sürgősen intézkedett
beszterczebányai püspök, aki a templomszentelési végezni
ez ügyben és küldöttséget menesztett a kultuszminiszter
fogja, már előtte való napon, szeptember hó 30-án d. u.
hez a vármegye főispánjának vezetése mellett. A
érkezik Kút lkára és a ruttkai róm. kath. hitközség fogadja.
miniszter meghallgatva a küldöttséget, nyomban é3
A megérkezés után a bejelentett küldöttségeket fogadja,
táviratilag intézkedett, hogy a felső kereskedelmi iskola
majd a Yasuti főműhely kergében kerti ünnepélyt
Ezek száraz tények, melyekhez semmiféle kommen rendeznek, este pedig zeneszóval meg fáklyásmenettel alsó osztálya, tekintet nélkül a tanulók számára, azonnal
megnyittassék, egyben elrendelte a vizsgálatot és annak
tár nem kell. Addig is, mig az illetékes hatóságok a
ünnepük. Maga a templomszentelés aktusa október 1-én,
perben határozni fognak — a t. olvasók alkossanak
vezetésével Kirchncr Béla központi felső koreskedelmi
maguknak elfogulatlan véleményt „Adatok a Tálra belső vasárnap reggel 9 órakor kozdődik, amely alkalommal iskolai főigazgatót küldötte ki. A vizsgálat már meg
dolgaihoz" czim alatt megjelent hírlapi közlemények a püspök mondja a misét, meg az ünnepi beszédet is.
tartatott, de annak eredményéről még nem számolhatunk
íróinak igazságszeretetéröl.
Delben 1 órakor társas ebéd lesz a vasúti étteremben,
Midőn a dolog a Tátra bank részéről régen be volt ahol egy terítéknek 8 korona az ára. Akik az ebéden be. Minthogy erről a szenzácziós eseményről lapunkban
fejezve, Bérhelyi A ntal 1904. évi szeptember 8-án még részt akarnak venni vagy szállást igényelnek, azok f. mi is megemlékeztünk, kötelességünknek tartjuk Nagy
Endre igazgatónak nyilatkozatát is közölni, a z „Árvaa következő levelet intézte a volt vezérigazgatóhoz :
évi szeptember hó 26-áig Jáaager Ferencznél, a hitközség
megyei Hírlap" f. évi szeptember 37-iki számában
„Nagyral^ecsült ur 1 Bielekkol való ügyem önnek
eluökenél jelentkezzenek. Az ünnepségek sorozatát este
ismeretes, ez az ember engem csalással mindentől meg
,.Leleplezés" czimon vezetöczikk jelent meg, melynek
fosztott és a mellett még tisztességes (poriadny) ember a vasúti vendéglőben lánczmuiatság zárja be. Mint csaknem szószerinti tartalma egy budapesti napilapnak
is akar lenni. írtam önnek, hogy ügyemet dr. 8. zsoluai ruttkai levelezőnk. írja, a templom belső berendezésére a
is beküldetett. A tárgyilagos és az igazságnak megfelelő
ügyvédnek átadom, irtain neki meghatalmazás iránt, a muukálatok serényen folynak. A szép Uveglostészoti,
válasz az volt, hogy küldjék neki 20 dollárt elölogos remek ablakokat már behelyezték, az orgona és oltár választ az illető napilapnak már beküldöttem, miért is e
helyen
csupán kiegészitéskép a következőket tartom
kiadásokra és hogy ügyemet Bielek informácziójából
felállítása javában folyik és a felszontelés napjára minden
ismeri. Bielek is irt nekem, hogy 8. az ö ügyvédje a
szükségesnek kijelenteni; 1. Nincs a világon biróság,
teljesen
be
lesz
fejezve.
A
rendező
bizottság
különben
bank ellen, mert hogy jogtalanul volt elbocsátva és
mely a legnagyobb bűnöst is kihallgatás nélkül elítélné,
nyugdijától megfosztva. Elismervényt kíván tőlem, hogy f. hó 30-án még egy részletes programúiét fog kiadni. csak engem nem kérdezett meg senki a czikkben foglal*
nekem 1000 forintot kifizetett. Ö.-uek kötelezvényt ad A templomfelszeutelési ünnepélyre szóló meghívók a
és az, midőn a bank ellen a port megnyeri, a mi azt napokban már szétküldottek. Általában a ruttkai ünnep takra, hanem azok „a valóságon alapulókénak vétetvén,
mondja biztos, legelőször engem fizet ki. Én Bieleknek ségek iránt élénk érdeklődés mutatkozik és azon ruttkai pálezát törtek folettem. 2. Semminemű egyéni érdekem
nem kívánta az iskola beszüntetését és az alsó osztály
Írtam, hogy ő egészen igazságosan volt elbocsátva és
velem való eljárását svindlinek nevezem és olyan mani- Rdth Péter udvari tanácsos, vezérigazgató, ifj, Justh bezárása, úgy mint újra megnyitása is, felsőbb rendeletre
György
főispán,
báró
liévay
Simon
orsz.
képviselő
és
puláczióba nem bocsátkozom; midőn megadja a követe
történt. 3. A beírásoknál semminemű ezélzatosság nem
lésemet : akkor megadom neki az elismervényt j felem több más előkelőség mogjeleuésükot már megígérték.
vezetett soha és oz idén is úgy jártam el, mint más
lítettem egyúttal, hogy az nem tisztességes eljárás, midőn
— Személyi hír. Ifj. Justh György, Turóczvármegyo években és mint országszerte eljárnak. 4. Egyéb be
ügyvédemet elcsábítja, hiszen ez egy és ugyanazon ügyföispáiya,
aki
a
nyár
folyamán
Erdélyben
nagyobb
kör
mondáson alapuló vádakra nem felelek, tessék az illető
beu valakit előbb nem támadhat és aztán megint nem
védhet, szóval az ö eljárása megvetésre m éltó! Semmi utat tett és aközben a zerneszti ozellulosogyárat is „szavahihető" egyénekot velem szembesíteni és szava
válasz I Kérőin, nagyrabocsült ur, adja tudtomra, jöhetek-e meglátogatta, a múlt vasárnap nejével együtt Neczpálra hihetőségük rögtön a minimumra fog redukálódni. Még
követelésemhez, vagy nem? Mit tegyekV 11a az ügyet hazaérkezett.
csak annyit közlök, hogy az iskolánál bajok mindig
büntető bíróságnak átadom, lehot-o reményem, hogy
— A Esőd. a T átra érdekében. A kassa-oderbergi voltak, Kissányi idejében talán több, mint azóta, de a
magaméhoz jövök? Csúfosan megjártam."
vasút igazgatósága, mely már eddig is sokat tett a Tátra tanulók száma soha sem Yolt 100-nál több. 5. Az AlumEhhez som kell kommentár.
idegenforgalma érdekében, eddigi jóakaratát totézi azon neum kérdésében engem soha senki javaslattételre lel
Ilyenek után csak természetes, hogy Bielek Antal
elhatározásával,
hogy Tátraiomuiozra télen át is föntartja nem szóUtotl, az iskola irattárában a létesítésre vonat
személyével nem foglalkozom s hírlapi közleményében
a közlekedést. A vasútnak ezen óriási áldozatkészségét kozó előiratokat 'nem találtam, tehát nem is intézked
foglalt koholmányaira nem reflektálok.
Ezzel botüljosodott az olsö közlemény Írójának az nem lehet eléggé kiemelni és dicsőíteni. Eddigi értesü hettem. Nagy Endre igazgató." Itt említjük mog, hogy
tt reménye, hogy „ezen atyatiságos perlekedésből a ma lésünk szeriül reggel egy vonat megy fel, mely este az alsókubini felső kereskedelmi iskola boszüntetéséuek
gyar közönség is bűz annyi hasznot, hogy némi bete ismét visszatér Poprádra. A 'Tátra téli idényének emelé hírére Liplószeutmiklós, Galgócz, Nyitra városokban már
kintést nyer egy nemzetiségi pénzintézet műhelyébe."
sében a vasút igazgatóságának elhatározása fontos szerepre mozgalom indult mog az iskola elnyerésére.
Ha akar látni, imo most alaposan láthatja ezen pénzin
van hivatva.
— Elszámolás. A tűz károsul lak javára újabban
tézet eljárásának helyességét.
— A liptószentmlklösl v álasztás epilógusa A a következő adományok folytak b o : Farkasuó Siposs
Akinek van vaj a kjén, ne menjen a napra I
Erzsi
a felsőturcsekieknok 6 korona. Felerészben a felsőI
Liplószentmiklóson
legutóbb
megtartott
képviselöválaszTuróczszentmárton, 1905, évi szeptember 19-én.
^tás alkalmával a tót nemzetiségi párt némely túlbuzgó turcsekioknok, felerészben a kisfalviaknak Mosócz község
D r, Vanovii János. követője oly erőszakosságokra ragadtatta magát, amely- 42 korona 30 fillér; Nagyszoczócz község 2 korona
Iuek most megadják az árát. Több ily galádságot követ 60 fillér,

F e l v i d é k i

Híradó

Álláskeresők ügyeimébe!

— A kOiera. Még nincs nálunk, de az óyó intéz
kedések már minden irányban megtörténtek. Mi ezt a
A helybeli Cellulosegyórban legközelebb egy
veszedelmes betegséget két oldalról kaphatjuk meg.
Oderberg felől, meg Árvából Kralován felöl. Az oderbergi
oldalról az óvó intézkedések már előbb megtörténtek.
Most pedig, mint árvái levelezőnk Írja, Hulla György,
árvái aiispán kezdésére dr. Téry Ödön közegészségügyi
megüresedik. Pályázók írásbeli ajánlataikat
felügyelő a vármegyei főorvossal bejárta az ekszponált
személyesen nyújthatják be.
járásokat és ott intézkedett megligyelö és fertőtlenítő
állomások felállítása, valamint járványkórházak berende
zése iránt. A veszedelem még távol van ugyan tőlünk,
do azért megnyugvással veszünk tudomásul a tett óvó most a mindenhol ismert, orvos és közönség által kedvelt
intézkedéseket.
L a h u s e n -fé le
— Elveszett körlevél. Rásztóczky József kiscsepcsényi állami iskolai tanító, mint a Tanító Egyesülőt
íuosócz-zniói járáskörénok elnöke,
egy gyűjtőivel
köröztetett az egyesület tagjai között, amelynek már szabadalm iig védett neve. A legjobb és leghatásosabb
vissza kellett volna érkeznie. Ezúton kéri fel kartársait, csukamájolaj. Hatásában föliilmulliallan daganatoknál,
hogy azok, akiknél a gyüjtöiv már megfordult, egy angol betegségeknél, bőrkiütés, csuz, reuma, torok- és
levelező-lapon tudassák velő ezt a
körülményi, tüdőbetegségeknél, meghűlésnél, vérszegény gyermekek
annak megállapithatása végett, hogy a szóban levő nél stb.-nél. Véralkotó, nedvképző, étvágycsináló hatású.
gyüjtöiv hol rekedt meg.
Évi szükséglet folyton emelkedik. Télen és nyáron ve
A csukamájolaj uj árubejegyzóscl. Mint a hető, mert mindig frissen kapható. Ára 3 korona 50 fillér.
„lieichanzeiger"-böl értesülünk, a császári szabadalmi Egyedüli gyáros: LAHUSEN gyógyszerész Brémában.
íiivatal Lahusen Vilmos brémai gyógyszerésznek készít Mivel utánzatok vannak, csak „Jodella" név alatt veendő,
ményére, a Jód-vascsukamájolajra, — melyet a közön mely minden dobozon kivül foglaltatik. — Kapható
ség ,lapunk hirdetési rovatából is ismer, — három uj vidéken Gazdik János gyógyszertárában Kürmöczbáárujegyzést engedélyezett. Ezek: „Jodella" (védjegy nyán és Toperczer Sándor gyógyszertárában TuróczLahusen Jód-vascsukamájolajára) „Dr. Eiscnbart* képével
szentmártonban.
és uj árujeggyel, mely mindkettő első bejegyzéssel bir.
Ezen uj árujegyzésre a készítőt a sok utánzat késztette.
Figyelmeztetjük a közönséget, hogy a jövőben o gyógy
szert csak „Jodella* név alatt kérjo, mórt minden más
egyéb csak értéktelen utánzat. Kapható minden gyógy
szertárban.
— Antidol a legjobb gyógyszer: fejfájás, ideges
fejfájás és nátha ellen. A szert nem kell bevenni, nehány
csepp a tenyéren eldörzsölve s használati utasítás szerint
belélegezvo, azonnal megszünteti a bajt. Sok ezer ember
használja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezzo
ismerőseit: hogy használ-e mar az Antidol-t, amely
nagyszerű hatásáért arany éremmel lett kitüntetve. Egy
Uvegecske ára 1 korona 20 fillér és 35-ször mulaszthatja
el vele fejfájását. Kapható Gazdik János gyógyszerész
urnái Körmüczbánya.

fakezelői állás

Egy turóczi nemes család tulajdonát képezd értékes

•olajfestmények*
eladók. Megtekinthetők Moskóczi Ferenczné
könyvkereskedésében Turóczszentmártonlian.

„JO D E L L A “

Nyári menetrend
A m agyar királyi állam vasotakon:
(É rv é n y e s 1905. évi m áju s 1-tíil kezdve.)

JÓD- ÉS VAS-CSUKAMÁJOLAJNAK

A Fő-ut 63. jz . házban 2 szoba, íU sH atnra,
Hort- is egyéb indU lih elyljágelsb íl állá

laljás

felelős szerk. BERECZ GYUhfi. -

fő munka társ DUGOVICH TITUS.

novem ber 1-től Kiadd. Közelebbi felvilágo
sítá ssa l szolgál a tulajdonos Gazdit; János
gyógyszerész Körtnöczbányán, Vagy pedig
helyben JViitroVszKy Rudolf ur.

ö u .a p e s t— T .-S z t.-M á rto n :

Gyv.
Szv.
Gyv.
Szv.
Vv.

T .-S zt.-M árton - B u d a p e s t:

i. reggel 7-lO .ó.d.u. 1*38 i.d .u .
i. d. o. 9-35, é. este 7-52 i. rog.
i d. u. 3-30, é. este 10-21 i. reg.
i. d.
u. 5-35, é. reg. 4-18 i. este
i. éjjel 1110, é. d. o. 11-41 i.d .u .
T .-S zt.-M árto n — R u ttk a :

Ruttka— T .-S zt.-M árto n :

Gyv. i.d .u . 1-39, é.d . u. 1-47 i.d .u . 2-45, é.d . u. 2-53
Szv. i.osto 7-54, é. osto 8-03
i. reg.
8-30,é.re
Gyv. i. este 10-22, é. este 10-30
i. reg.
5 59, é.r
Szv. i. reg. 4-20, é. reg. 4-30 i.osto 11-22, é. osto 11-33
Vv. i. reg. 7-47, é. reg. 8-06 — — — — ------------—
Vv. i.d. o .H -4 2 , é.d . o .l 1-53 i.d .u . 4-45, é. d. u. 4-5G
Budapest ny.— Z so ln a:

Gyv. i. reg. 7-20,
Szv. i. reg. 9 -20,
Gyv. i. osto 6-45,
Szv. i. osto 10-30,

é .d . u
é. osto
é. éjjel
é. reg.

Zsolna— B udapest:

1-33
8*30
12-24
7-20

liszt-, fűszer-, csemege-, bor-, szeszesital-,
kókuszzsir-, üveg-, és porczellánraktára.

A b l a k ü v e g e z é s e k , “ “ 'kV#*

i. éjjel
i. rog.
i .d u.
i. osto

Kassa— Ruttka :

Ruttka— Kassa:

Szv. i. rog. 5-27 ó. d. u. 12-10 Gyv. i. rog. 4-01 ó. d. o. 8-30
Szv. i. rog. 7 -4 0 é. d. u. 2 06 Szv. i. reg. 4 50 é.d. o. 11-50
Gyv. i. d. u. 12-35 é. d. u. 5-36 Szv. i. d. o. 8-35 é. d. u. 4-18
Szv. i. d. u. 12-46 é. osto 8-13 Gyv. i. d. u. 12-17 ó. d. u. 4 48
Szv. i.d .u . 3 5 5 é. osto 11-05 Szv. i. d. u. 2.36 é. osto 8-40
Gyv. i. osto 7-30 é. éjjel 12-02 S zy. i. d. u. 4.23 é.éjjelll-3 5
Vv. i. osto 10-45 é. rog. 5-49 Vv. i. este 10.40 é. rog. 6-14
Z solna— R u ttk a :

Szv. i. reg. 6-30 é. reg. 6-58 Gyv. i. éjjel 3-35 é. éjjel 3.57
Szv. i. d. u. 12-31 é. d. u. 1-00 Szv. i. reg. 4 1 0 é. reg. 4-36
Szv. i. u. d. 2-21 é. d. u. 2-50 Szv. i. rog. 7 45 é.d . o. 8-15
Gyv.i. d. u. 5-42 ó. este 6-04 Gyv. i. d. o. 11-50 é. d. u. 1212
Szv. i. osto 8-33 é. osto 9-00 Szv. i. d. u. 1 5 0 é . d. u. 2-2U
Szv. i, éjjel 11*17 é. éjjel 11*42 Szv. i. d. u. 3-34 é. d. u. 4-03
12-07 é. éjjel 12-07 é. éjjel 12-29 Szv. i. oste9-20é. este 9-56

fénykép- és képkeretek nagy választékban.

jó minőségi czipőlj
nagy Választékban o lc s ó
= áraljon csakis =

K

l e in

Jgf

s z . diYatáruházában

Turóczszentmórtonban kaphatók.

Egyszeri

Olcsó esek
ágytoll!
5 kiló: uj fosz
tott 9 60 K, jobb
12 — K, fehér pehelypuha fosz
tott 18-— K, 24 - K, hófehér pe
helypuha fosztott 30-— K, 36-— K.
Szállítás bérmentve utánvéttel. Ki
cserélés és visszavétel a szállítási
dij megtérítése mellett megen
gedve.
BEN EDICKTSACHSEL, LOBES 386.
Posta : Pilsen, (Csehország.)

á ts im itá s

(Szarvas- vagy k u lcsszapp an )

= gyógyszerész-gyakornokul = =

fölvétetik. Az illető a magyar nyelven kivül
németül és tótul is értsen. Szorgalmas, törekvő
ifjú legyen. Ellátáson kivül a 2-ik és 3-ik évben
érdem szerint zsebpénzt is kap. Ajánlatok
szülök és gyámok utján kéretnek Gazdik .János
gyógyszerész czimére Körmőczbányára.

IRDETÉSEK
felvétetnek
a
kiadóban.

Jchicht-szappannal

Hat gimnáziumot jó sikerrel végzett ifjú

e=

3-46,c.re
7-11,é.o
3 1 4 , é.os
9-15,é. ro

A os. és kir. szab. Eassa-Oderbergl vasutakon:

Ruttka— Zsolna:

T u röczszentm irton

2*54, ó. osto 9-1.0
8-42, é. osto 7-00
6-08, ó. d. u. 12-40
11-35, é. d. o. 9-45
4-57, é. reg. 5 20

p ó t o l

Kétszeri

á ts im itá s t K özö nséges s za p p a n n a l.

SéhlCht-szappan a legjobb és használatban a legolcsóbb I "3K3

A radb-aciiV

k ese r iiv iz, reg g el fé l p oh árral h aszn álva,

.jelenleg n legjobb természetes gyomor-, bél- és vértisztitó,
Schmidlhauer-fék = = = = =
. . . . . . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mint ivókúra a KARLSBADI és MARIK MIAUI gyógymód
helyettesítője. — Az első m.igyni
magyar
•
,
meglepően gyors és sikeres lielyettesitője.
i inh üt Y) b
i o Au
a i r n Üvegben
i \ . , . l „ ... 'IU
1 11.' 11/>’# ! ' I> iSÁNDOR
i í v i w v l l gyógya s t a n j u /., umüyb n l.A IH iM fedeztetett le l. (lyogyerejo ro n d k itü li. KKapható
kis
és nnagy
TOi l’KItOZKR
sz ertáráb an és SZLNDK 0 . csemegekereskedésében. Főazétktlldés a fornistulujdonos: S cbinldtlm ucr L ajos gyógyszerésznél Komáromban
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