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Az álmok népe.
Nem hiába, hogy Keleten, az ál

mok földjén ringott a bölcsőnk, ma is 
kedvesebb előttünk az üres álmodo- j 
zás, mint a gyakorlati valóság. A 
szép szavak nemzete vagyunk. A 
szép szavaké, amelyek nem tudnak 
tettekké válni. Csak úgy lobognak 
bennünk a nagy érzések, de er
nyedt az akarásunk. Búsulni, egy 
régi nóta hangjainál sirva borulni 
az asztalra, lehorgasztani csüggedt 
fejünket és mindennap megállapí
tani, hogy rosszul állunk, hogy 
napjaink felhősek, hogy partjain
kat egyre jobban mossa, töri-rontja 
az ár: ezt tudjuk. De munkához 
fogni, védőtöltéseket rakni, kéz a 
kézben, egységes akarattal a tet
tek mezejére lépni s menteni, ami 
még menthető: ehez már nem igen 
értünk.

Olyan sok és sürgős a tenni
valónk, hogy mindkét kezünkkel 
dolgoznunk kellene. Egyikkel a kul
turális, másikkal a gazdasági téren. 
Mert jövőnket az élet vagy halál 
felé fordítja, hogy megtudjuk-e vé
deni az ősi just: nemzeti művelt
ségűnket, birtokállományunkat. Po
litikánk igy csak akkor lehet he
lyes, ha útját ez a kettős cél szab
ja meg: kultúrában és gazdasági
lag erőssé tenni a magyart.

És történik-e valami e mindnyá
junk által helyesnek tartott célok 
érdekében ? Nagyon kevés, vagy 
éppen semmi.

Gazdasági téren alig vagyunk j 
szervezettek. Nincs egy magyar 
országos bankunk, amely a ma
gyar pénzeket gondjaiba venné és 
a magyar hiteligényeket kielégíte
né, hóna alá nyúlna a görnyedező, 
már-már elesett magyar birtoknak, 
műhelynek, boltnak. Egy-egy ma
gyar termelő vagy értékesítő szö
vetkezet ritkaságszámba megy. A 
közgazdasági életben napról-napra 
rosszabb helyzetbe kerülünk.

A kulíura terén éppen úgy, ha 
nem rosszabbul állunk. Nemzeti 
érzésünk mély és eleven. Nyelvünk, 
szokásaink, hagyományaink, egész 
múltúnk szent előttünk A mi szi
vünk holtig magyar kottára ver. 
De milyenek lesznek, akik felválta
nak bennünket: az utódaink? Van-e 
gondunk rá, hogy önérzetes, öntu
datos, törhetetlen magyaroknak 
nőjjenek fel? Mert jegyezzük meg, 
nem elég a magyar szülőktől való 
származás, a magyar érzést a gyer
mekbe be kell oltani, bele kell 
neveini. Hiába él mellettünk a gyer
mek, ha csak a testét tápláljuk, 
de a lelke formálását teljesen rá- 
bízzuk másra, annak könnyen el
veszhet a magyarsága. Magyar 
gyermekből jó magyart csak a

magyar iskola és a tiszta magyar 
levegőjű szülei ház nevelhet.

Csak álmodozunk a fényes múl
ton, csak panaszkodunk a sanyarú 
jelen miatt, csak jajgatunk, csak 
beszélünk, csak várjuk a sült ga
lambot És közben elolvad a ma
gyar föld és elvérzik a magyar 
kultúra. Pedig legyünk meggyő
ződve róla, hogy jelenünk mind
addig nem lesz szebbé, jövőnk 
reményteljesebbé, mig a szavak 
nemzetéből át nem változunk a tet
tek nemzetévé!

Összeírják a
gabonakészleteket.

A hivatalos lap szeptember 20-ki 
száma közölte a minisztelnök ren
deletét a gabona- és lisztkészletek 
összeírásáról. Az állami statisztikai 
hivatal agrárstatisztikai bizottságá- j 
nak határozata alapján a miniszter- 
elnök a síati ztikai hivatalt bízta meg 
a gabona- és lisztkészletek össze
írásával. A készletek bejelentésére 
kötelezve vannak a gabona és rozs 
piaci készleteinek tulajdonosai, va
lamint olyan személyek, akik rak-; 
tárhelyiségeiket idegen gabona- és 
rozskészletek megőrzésére bocsájt- 
ják rendelkezésre.

A bejelentési kötelezettség ellen 
vétőket büntetni fogják. A készletek 
első összeírása már most megtör
ténik, mig a továbbiakat január 
elsején, április elsején és junius hó 
elsején tartják meg. Egyelőre az 
összeírás csak a búzára és rozsra, 
valamint az ezekből emberi élvezet
re készült őrleményekre terjed ki, 
még pedig: a több mint 50 méter
mázsát kitevő napi kapacitással 
biró kereskedelmi és vegyes mal
mokban, mezőgazdasági bevásár
lási és eladó szövetkezetekben, va
lamint fogyasztási és egyéb szövet
kezetekben, amennyiben ezek tagjai 
valamelyik terménytőzsdének, to
vábbá nyilvános gabonaraktárak
ban és önálló vámraktárakban, vé
gül a csehszlovák kikötőkben levő 
hajókon. A malmok, szövetkezetek 
és kereskedők kötelesek bejelen
teni saját, vagy bérelt, valamint 
konszignációs raktáraikban levő 
valamennyi készletüket.

A legközelebbi összeírások nap
ját a változott viszonyoknak meg
felelően meg lehet változtatni, az 
összeírás terjedelmét más gabona
fajtákra, valamint olyan készletekre 
is ki lehet terjeszteni, amelyek más 
birtokosoknál vannak.

A fö'dmivelésügyi minisztérium 
elkészítette a gabonaüzletek és liszt
üzletek nyilvántartásáról szóló ren 
delet tervezetét, amelynek tárgya
lását a gazdasági minisztériumok

most kezdték meg. A rendelet ér
telmében a terménytőzsdéknél nyil 
vántartásra be fog kelíeni jelenteni 
a belföldi búza, rozs és zab minden 
olyan bevásárlását, amely azzal a 
szándékkal történik, hogy az árut 
feldolgozzák, avagy feldolgozásra 
tovább eladják, amennyiben ugyan
ezen eladótól egy napon legalább 
50 métermázsa hasonló gabonafaj
tát vásárolnak. A nyilvántartási kö
telezettség alá esik továbbá minden 
belföldi liszt és őrlemény eladása, 
ha ugyanannak a vásárlónak el
adott napi mennyiség legalább öt 
métermázsát tesz ki ugyanabból a 
fajtából.

A gabonánál a vásárló, a liszt
nél és más őrleményeknél pedig 
az eladó köteles bejelenteni az üz
let megkötését. A nyilvántartási 
kötelezettség nem terjed ki olyan 
üzletekre, amelyeknél az egyik 
szerződő fél olyan személy vagy 
cég, aki vagy amely nem a belföl
dön lakik, avagy ha az árut a 
szerződő felek megegyezése értel
mében exportálni fogják. Ha a ki
vitel nem jön létre, úgy a kötést 
négy napon belül be kell jelenteni. 
A bejelentést tőzsdei üzleteknél a 
tőzsdeelnök által megállapított ha
táridőn belül, tőzsdénkivüli üzle
teknél pedig négy napon belül 
írásban kell bejelenteni az illetékes 
terménytőzsdén. A bejelentés bé
lyeg- és illetékmentes, a nyilván
tartásért 1 korona dijat kell fi
zetni.

A tőzsde nyilvántartása egyéb
ként titkos és az illetékes hatósá
gok csak bűnügyi eljárás esetében 
nyerhetnek abba betekintést. Ha a 
szerződő fél nem teljesiti bejelen
tési kötelezeítségét, a másik fél két 
héten belül a tőzsdéhez és a szer
ződő félhez intézett levélben fel 
van jogosítva arra, hogy vissza
lépjen a szerződéstől, ha az áru 
szállítása vagy átvétele nem törté
nik idejében.

Lapunk 39. számában ezt az 
épületet is fölsoroltuk azok között, 
amelyeknek vedlett külseje nagyon 
kívánja a javítást s a várost rót
tuk meg érte, hogy nem javíttatja. 
Ilyen értelemben téves információn 
alapult a dolog, mert ez az épület 
ugyan a városé, de mivel a kato
naság használja már évek óta, 
azért a javitás a katonai hatósá
got illeti és az el is vállalta azt, 
csak némi részben a város hozzá
járulását is kívánta.

A dolog, mint értesülünk illeté
kes helyről, már az elintézés és

megvalósulás stádiumába jutott, sőt 
már hozzá is fognak a vedlett 
épület javításához. A kassai katonai 
hatóság megegyezett a várossal, 
hogy mennyire terjedjen a költségek
hez való hozzájárulás és igy most már 
semmi akadálya sincs annak, hogy 
a főtéren álló nagy épület nem
sokára tisztességesebb, díszesebb 
külső formát öltsön s evvel a vá
ros belsejében a kívánatos rend 
és disz helyreálljon, a lakosság jó- 
izlésének örömére.

A városra nézve annyiban is 
kedvezően ütött ki a dolog, hogy 
a hozzájárulás költségei jóval ki
sebbek, mint a hogy várták.

*
Ami az utcák kövezését illeti, 

azok a külső területekre nézve nem 
a költségvetés terhére történtek.

A legilletékesebb helyről szerzett 
információk szerint véletlenül jutott 
a város kárpótláshoz a kommu
nista rongálások címén s ezt az 
összeget fordították a tamásfalvi 
ut és más külső területek útvona
lainak megjavításához. így most 
már nedves időben nem kell tér
dig érő sárban járni Tamásfalva 
felé, amelynek uj utcáin többen 
laknak a város tisztviselői közül is.

Az Újváros-utcán pedig a város 
jókora része jár a városkert felé 
s igy azoknak is szükséges volt a 
nagyon is elhanyagolt utat végre 
olyan állapotba hozni, hogy közle
kedésüket arrafelé lebonyolíthassák 
tisztességesebb útvonalon.

A többi belsőbb és felsőbb ut
cák kövezése fokozatosan követ
kezik a rendes költségvetés kere
tében. így a Pokorágyi-utca belső 
részének javítása a napokban meg 
is kezdődött. — Úgy értesültünk, 
hogy nem hanyagolják el a többi 
fölmerült ügyeket sem. — A temető 
vízellátása ügyében folytatják a 
munkálatokat, amint elegendő fede
zet folyik be a sírhelyekből a vá
ros pénztárába. Mert a temetőre az az 
elv uralkodik, hogy az saját bevé
teleiből fedezze a kiadásait.

Nem megy feledésbe még a be
temetett csevice-kutak és források 
dolga sem. Azoknak föltárására is 
történnek egyszerű próbamunkála
tok, amelyek a városnak alig okoz
nak valami költséget. A közel jö
vőben történik valami ebben az 
irányban is, hogy ha lehet meg
menthessék még azokat az elteme
tett természeti kincseket, amelyeket 
a város savanyuviz formájában 
nyert a múltban, de azokat indo
lenciából, nemtörődésből pusztulás
ra juttatták.

Most még megmentik ezeket is, 
ha egyáltalán lehetséges. Tán.
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A rimaszombati esküdtszék őszi 
cziklusa.

Dr. Licsko Béla kerületi bírósági el
nök vezetésével hétfőn reggel kezdte 
meg a négy napra terjedő őszi ciklusát 
a rimaszombati esküdtszék. Az első két 
napon a pokorágyi kőbányánál 14 év
vel ezelőtt megölt dr. Básthy Zoltán 
rimaszombati joggyakornok gyilkosai
nak, az utolsó két napon pedig a rédo- 
vai tűzvész okozójának Góliás György
nek bűnügyét tárgyalta az esküdtszék.

A dr. Básthy-féle bünper kétnapos 
főtárgyalását mindvégig nagy érdeklődés 
kisérte s a kedden este nyolckor végbe
ment Ítélethirdetésnél százakra menő 
közönség tolongott a kerületi bíróság 
szűknek bizonyult tanácstermében. A 
rédovai gyújtogató bűnügyének tárgya
lása iránt mérsékelt érdeklődés nyilvá
nult meg.

*

Az első bünper vádlottjai : Szabó 
Gyula 38 éves, Varga János 37 éves 
alsópokorágyi gazdák, Tankó István 35 
éves alsópokorágyi gazdasági munkás 
és Lehotay Gyula 35 éves zeherjei föld
mi vés voltak, akiket, mint ismeretes, 
múlt év október 3-án tartóztattak le a 
14 évvel ezelőtt történt Básthy-féle ha
lálesettel kapcsolatban, miután a csend
őrségi nyomozás révén kiderült, hogy a 
szerencsétlen joghallgatót, akiről annak 
idején mindenki azt hitte, hogy öngyil
kos lett, ők tették el láb alól. A vádirat 
szerint a véres kimenetelű 1919. virág
vasárnap délutánján dr. Básthy Zoltán 
Madách Ember tragédiájával kezében 
olvasgatva sétált Alsópokorágy közelé
ben s ott a kőbánya felé vezető utón 
összetalálkozott a katonai szolgálat elől 
bujdosó zeherjei, illetőleg alsópokorágyi 
legények egyik csoportjával, akik a 
rosszul öltözött, szakállas idegent kém
nek nézték, belekötöttek és állítólag 
Szabó Gyula indítványára lelőtték. El
sőnek Varga János eresztett pár száz 
lépésről egy Manlicher golyót a szeren
csétlenbe, majd amikor az mellen ta
lálva lerogyott, Tankó és Lehotay köz
vetlen közelből még egyszer belepus
káztak. Az egyik golyó jobb halántékon 
találta és azonnali halált okozott. Ekkor 
a tettesek közül nehányan a kőbánya

Herczeg Ferenc pályakezdése.
Irta : Kenedy Géza.

A 70 éves írófejedelem el
eiindulását ismertető kedves 
és érdekes írást megbecsülő 
szeretettel hozzuk mi is s 
ünnepi örömmel helyezzük 
olvasóink asztalára.

A tiszaeszlári „nagy pör“ 1882. tava
szától 1883. végéig, vagyis hatósági el
intézéséig, mélyen földulla az ország 
közvéleményét, De utána is évekig hosz- 
szu uszály gyanánt húzódott valami 
félig középkori, félig modern párbaj
kórság.

Kivált a képviselők és hirlapirók kap
tak minden csekélység miatt kard vagy 
pisztoly után, legszívesebben Komjáthy 
Béla képviselőnek abszolút ártalmatlan 
pisztolyai után.

Úgy volt akkortájban, hogy elveszett
nek tartottuk azt a napot, amikor akár 
mint bajvívók, akár mint segédek nem 
vettünk részt valami verekedésben. Az 
pedig magától értetődik, hogy az egye
temi, de kivált a műegyetemi ifjúság 
hűségesen utánunk csinált mindent. Az 
utóbbiak közt a néhány év múltán el
hunyt Hellner Kálmánon kívül Kubik 
Béla volt a matador, aki később a koa
líció alatt Miskolczon főispán volt.

Ebben a párbajos időben, 1886. tava
szán történt, hogy szerkesztői minősé
gemben posta utján egy arasznyi cik
kecskét kaptam : A gólyák cim alatt. 
A kis cikkben pedig a technikus gó
lyák krakélereskedése volt rendkívül 
szellemesen kicsufolva. Egyebek közt a 
Herczeg aláirásu ismeretlen szerző igy 
nevezi őket: Les chevaliers de la maison 
rouge (a vörös ház lovagjai), ami akko
riban hírhedt francia regényeim volt s 
ezúttal bizonyos iróniával a műegyetemi 
hallgatókat jelentette, akik nemrég köl
töztek le jó Budavárából a muzeum- 
köruti vörös téglahomlokzatu uj épü
letbe, azóta, mint tudva van, már budai 
nagyszerű telepükre vándoroltak.

Szóval az a kis cikkecske nekem

alatti tóba húzták be a hullát és egy 
borókabokrot téve föléje, valamennyien 
szétszéledtek.

A rejtélyes eltűnés ügyében másnap 
széleskörű kutatás indult meg dr. Básthy 
mostohatestvérének, dr.Lehoczky Márton 
kir. ügyésznek bejelentésére, a hullát 
azonban csak május 14-én találta meg 
Tanko János alsópokorágyi gazda s mi
után a boncolást végző dr. Zehery és 
dr. Lányi orvosok a már majdnem tel
jesen oszlásnak indult hulla megvizs
gálása után valószínűnek tartották az 
öngyilkosságot, az ügyészség a további 
eljárást beszüntette a titokzatos halál
eset ügyében, annál is inkább, mert az 
akkori zavaros idők egyáltalában nem 
kedveztek a további vizsgálatoknak, de 
mert a család sem tartotta kizártnak 
az öngyilkosságot, amennyiben dr. Bás
thy Zoltán egyizben, amikor Léván la
kott, már öngyilkosságot kísérelt meg.

A lassan feledésbe merült ügy hátte
rének nyomozásával először Demácsek 
István csendőrfőtörzsőrmester kezdett fog
lalkozni, amikor 1928-ban mostani állo
máshelyére került. Asszonyok pletyká
ján elindulva, lassan felgöngyölítette a 
bünügy egész hátterét s a rimaszombati 
nyomozó csendőrállomás által megálla
pított haditerv szerint múlt év október 
3-án Alsópokorágyon és Zeherjén egy- 
időben lepték meg a házkutató csend
őrök, a gyilkosságot elkövető gazdákat, 
akik 1919 óta már valamennyien csa
ládot alapítottak és a véres eseményt 
teljesen elfelejtették.

A házkutatás alkalmával előkerült egy 
aranyóra, egy dublécvikker bőrtokjával 
együtt, majd pár nappal később az alsó
pokorágyi községi könyvtárból előkerült 
Madách Embertragédiája is, amely kö
tetben kétségenkivül fel lehetett ismerni 
dr. Básthy ceruzajegyzeteit. Ezt a köny
vet Szabó Gyula 1922-ben ajándékozta 
a községi könyvtárnak. A meglepett gaz
dák első pillanatban kereken tagadtak 
mindent s csak akkor kezdtek nyilat
kozni, amikor Lehotay Gyula részbeni 
beismerő vallomásával a jeget megtörte. 
A csendőrök ott a helyszínen el játszat
ták a tettesekkel a gyilkosság lefolyá
sát s a beismerő vallomásokat jegyző
könyvezve átadták őket azonnal a ke
rületi bíróságnak, ahol azóta is vizsgá
lati fogságban ültek, mert az előkerült 
értéktárgyak körül csak hosszadalmas

nyomozás után sikerült tisztázni a hely
zetet, s addig az ügy az esküdtszék elé 
nem kerülhetett.

Mind a négy vádlott ellen a Btk. 279 
§-ába ütköző szándékos emberölés bűn
tettének elkövetése miatt emelt vádat 
az államügyészség és pedig Szabó Gyu
lával mint felbujtóval szemben a 69. §. 
1. bekezdése, a többiekkel, mint tettes
társakkal szemben pedig a 70. §. alap
ján. — A főtárgyaláson mind a négy 
vádlott visszavonta, illetve lényegében 
módosította a nyomozás és vizsgálat 
során tett beismerő vallomását és kü
lönösen Szabó Gyula helyzetét javítot
ták meg erős mértékben, amennyiben 
megdöntötték azt a vádat, mintha Szabó 
azzal bírta volna rá Vargát a tett elkö
vetésére, hogy : „No cimbora, te jáger 
voltál, mutasd meg, hogy tudsz lőni !“ 
s ezzel szemben azt állították, hogy ez 
az ominózus kijelentés csak másnap 
hangzott el Szabó részéről, amikor meg
dicsérte Vargát, azt mondta neki : „lát
szik, hogy jáger voltál, úgy lelőtted, 
hogy meg sem mozdult". Azt, hogy a 
kémnek nézett idegen férfiú lelövését 
Szabó indítványozta, határozottan csak 
Varga János állította s ezen vallomását 
a szembesítés után is fenntartotta.

A Madách-féle könyvről Szabó azt 
mondotta, hogy annak semmi köze 
Básthyhoz, mert azt ő egy „cukros asz- 
szonytól" szerezte Rimaszombatban.

Varga beismerte, hogy nagy távolság
ról elsőnek ő lőtt a szerencsétlen jog
gyakornokra, de szerinte a lövés nem 
volt halálos, Básthy tovább mozgott, 
majd leült és Tankó meg Lehotay akkor 
mentek le a kőbányából a sebesülthöz 
és közvetlen közelből mindketten rátü
zeltek.

Tankó István kereken tagadott a fő
tárgyaláson és igyekezett semmiről sem
mit sem tudni. A szembesítésnél is ta
gadta, hogy rálőtt volna Básthyra s azt 
állította, hogy amikor ö a helyszínre 
érkezett, a joghallgató már halott volt. 
Szerinte a környéken már akkoriban 
vörös katonák jártak és orvvadászok is, 
lehet hogy azoknak a golyója terítette 
le Básthyt. A hulla eltakarításában való 
közreműködését is tagadta. Bűnösnek 
egyedül Lehotay Gyula mondotta ma
gát a négy vádlott közül, Szabó azzal 
az indokkal, mert ő egyáltalában nem 
lőtt az áldozatra, Varga azért, mert bár

lőtt, szerinte a lövés nem talált, Tankó 
azért, mert állítólag semmiben részt nem 
vett; egyedül Lehotay könnyített férfia
sán lelkiismeretén s csak a lövéstávol
ság meghatározásánál igyekezett blic
celni, mert az orvosszakértővel ellentét
ben 180-200 méter távot próbált be
beszélni az esküdtszéknek 2 méter he
lyett. Beismerte azonban, hogy Tankó
val együtt adta le a halálos kegyelem- 
lövéseket, dacára annak, hogy a szem
besítésnél Tankó újból letagadott min
dent.

A vádlottak kihallgatása után Demá
csek István csendőrfőtörzsőrmester a 
vádlottaknak nyomozás idején tett vallo
mását s a nyomozó munka egész fázi
sát ismertette, a szembesítésnél mind
egyik vádlott a mostani vallomása mel
lett tartott ki. Patkó István zeherjei 
földmives, aki szintén egyik szemtanúja 
volt a véres eseménynek, csupán arra 
emlékezett, hogy Varga lőtt az idegenre, 
több lövést nem hallott s abban sem 
biztos, hogy Szabó biztatta-e fel a cim
borákat a kémnek nézett fiatal ember 
lelövésére, azt azonban tudja, hogy ak
kor sok 'orvvadász járt ott a környéken 
s azok is lövöldöztek.

Simon Lajos alsópokorágyi tanító a 
Madách könyvnek a könyvtárba való 
kerüléséről tett vallomást. Neki Szabó 
azt mondta, hogy egy rimaszombati la
kás fatartójából emelte el a könyvet, 
amikor oda tejet vitt. Groszmann Re
gina, dr. Básthy Zoltán volt háziasszonya 
nem ismerte fel a könyvet, de határozottan 
tudja, hogy ezt a müvet látta Básthy 
könyvtárában.

Péter András, aki Szabó unokatest
vére, továbbá ifj. Lehotay János, aki vi
szont sógora Szabónak, megtagadták a 
tanúvallomást. Péter István és Mészá
ros Ambrus lényegtelen vallomása után 
Dr. Lányi Tivadar a kerületi biróság 
orvosa terjesztette elő szakértői véle
ményét. Az első lövés szerinte nem volt 
abszolút halálos, mert nagy távolságról 
érte a szerencsétlen fiatalembert és ne
mes részeket nem roncsolt, a koponya
lövés azonban, amelyet az első golyó 
után egy félóra, esetleg két óra múlva 
kapott, feltétlenül halálos volt, mert köz
vetlen közelből érkezett sa lövedék ereje 
valósággal szétrepesztette a koponyát. 
A harmadik golyó lőcsatornája nem tar
talmazott vérmaradványt.

megtetszett. Szerzőjét ugyan nem ismer
tem (azóta bizony a külföld is jól is
meri), azonban mivel nagyon helyes 
humorral volt megírva, közzétettem a 
lapban. Azt gondoltam magamban, ha 
„baj" lesz belőle, viselem magam. Egy- 
gyel több vagy kevesebb.

Alig jelent meg a lapban, máris két 
feszes technikus jelent meg előttem. 
Baljóslatú arcukról már belépésükkor 
tudtam, hogy párbajban utaznak. „A 
gólyák" szerzőjét keresik. Hát bizony 
én nem tudtam, ki ő és merre van ha
zája, de amint az jónevelésü szerkesz
tőhöz illett, barátságosan fölajánlottam 
magamat helyette: méltóztassanak ve
lem rendelkezni.

Erre sötéten összenéztek és a szom
széd szobában pár perc alatt lezajlott 
vészterhes tanácskozás után kijelentet
ték, hogy ők egyenesen csakis annak a 
bizonyos Herczegnek a bőrére pályáz
nak, aki szemmelláthatólag jogász és 
aki testületileg megsértette az egész 
műegyetemet. Nem tudnám-e előkeriteni 
például a lapban valami fölhívással ?

Hát igy is jó. A fölhívást közzétet
tem a szerkesztői üzenetekben és ama 
bizonyos Herczeg Ferencz még aznap 
ott termett a szerkesztőségben. Szőke, 
magas, vidám tekintetű, rokonszenves 
fiatalember volt. Gratuláltam neki, az
után átadtam a két végzetes technikus 
névjegyét, az ő lakása címét pedig föl
jegyeztem. De mivel megvallotta, hogy 
eddig soha még kard nem volt a kezé
ben, figyelmeztettem arra is, hogy Sztra- 
kay Norbert ismert vívótermében (ak
kor a Nyúl, a mai Lónyay-utcában volt) 
nehány óra alatt pompásan „bepaukol- 
ják“. Engem is ott paukoltak be.

Abban az időben ugyanis Keresztessy 
József híres nemzeti vivómesteriink 
napja már alkonyodóban volt és Sztra- 
kay lépett a helyébe, aki később jobb 
lábát elveszítette ugyan, de még igy is 
évekig fenntartotta keményállásu ma
gyar iskoláját. A háború folyása alatt 
halt meg.

Pár nap múlva hallottam, hogy Her
czeg Feri különös véletlen következté
ben (mert sorsot húztak), éppen a tech 
nikusok legjobb vívójával, Kubik Bélá
val verekedett meg Sztrakaynál kardra.

A párbaj azonban kevésbbé sikerült 
úgy neki, mint első irodalmi kísérlete. 
A jobb keze kisujját vágta át Kubik 
kardja. Szerencsére éppen abban a kis 
ujjábán volt neki az a tengersok iro
dalmi tudása és kincse, ami akkor egy
szerre fölszabadult.

Ettől kezdve Herczeg Ferencz első 
tárcái az én kezemen át kerültek a 
nagy nyilvánosság elé és igen tetszet 
tek. (A vidéki lapokban már előbb is 
irt egyet-mást.) A legelső „A daruvári 
hid“ volt. Kedves, vidám katonahistória. 
Azután jött a többi, a sok, a minden.

De ez sem ment olyan simán. Her
czeg abban az időben jobbára otthon, 
Versecen tartózkodott. Történt pedig, 
hogy az ottani Magyar Nyelvterjesztő 
Egyesület 1886. júliusában táncmulatsá
gos kirándulást rendezett, amelynek fő
rendezője éppen ö volt. Honvédtisztek 
is résztvettek benne. Az egyik hadnagy 
a tánc alatt egyik ottani köztiszteletben 
álló család leánykájától, — mivel a le 
ányka nagyon fáradt volt, — szelíden 
kosarat kapott. A hadnagy ezt zokon 
vette és elég meggondolatlanul a le
ánykát az egyik főhadnagy által kitán
coltatta és otthagyatta a söntés előtt, a 
pincérek közt. A leányka a szégyentől 
hangos sírásra fakadt.

Herceg, már megelőző óvások és fi
gyelmeztetések után, a hadnagynak még 
egy durvaságát is eltűrve, az esetet 
azonnal a rendezőség elé vitte s azzal 
egyetértve a zenét nyomban megszün
tette, hogy a katonatisztek ne táncol
hassanak.

Az esetből kardpárbaj lett, de ez nem 
lett volna végzetes, ha ellenfele Hercze- 
get illőmódon megbecsüli. Ez azonban 
vivás közben bagatelizálta őt és egy 
erős csapását áteresztette. Herczeg kard
ja, akarata ellenére is átvágta a tiszt

ütőerét és ez a helyszínen elvérzett. Az 
általános rémületben a haldoklót maga 
Herczeg fogta karjaiba.

A kir. Kúria a fehértemplomi törvény
széknek számos enyhítő okát, csaknem 
dicséretét elfogadva, Herczeget négyhavi 
államfogházra iiéite (e büntetés maxi
muma öt év lett volna) és ebből ő 3 
hónapot kitöltött a váci államfogház
ban. Itt irta meg „Fenn és lenn" cimü 
első regényét. A negyedik hónapot ke
gyelemből elengedték.

Végül nem egészen tartozik ugyan 
ide, azonban mindenhova még kevésb
bé tartozik, hogy Herczeg az ügyvédi 
pályára indult s az ügyvédi irodámban 
kezdte és végezte rövid gyakorlatát. 
Legnagyobb jogászi hőstettét egy vidéki 
járásbíróságnál követte el, ahol megbí
zásomból egy fölötte bonyolult telek
könyvi ügyet kellett kibogoznia. Azt 
hittem 8—10 nap kell rá, s ime, har
madnap már otthon is volt, teljes ered
ménnyel. Elcsodálkoztam, de ő vidáman 
mesélte el, hogy igen kevés jogtudo
mánnyal, ellenben sok szívvel dolgozott. 
Tudniillik az ellenfelekkel is, a birói 
személyzettel is egy-kettőre úgy össze
barátkozott, hogy egy vidám éjjel után 
már másnap délelőtt nyélbe volt ütve 
minden egyezség, törlés, bekebelezés, ik
tatás, kiadás, kézbesítés, stb. stb. Azt 
nem mondta ugyan, de föltettem, hogy 
aznap hajnalban az egész perbeli és 
hatósági személyzet hangos cigánymu
zsika kíséretében vonult föl a kisvárosi 
igazságügyi palotába.

Ekkor adtam föl neki élete döntő 
problémáját. Határozza el végre, iró 
akar-e lenni, vagy jogász? Mert ehhez 
is ért. Mosolyogva válaszolt:

— Hiszen lehetek én amolyan rossz 
jogász is mellette.

Tudniillik az írás mellett.
De hála Istennek, nem szaporította a 

rossz jogászok rengeteg nagy számát 
sem és az irói pályán is vitte valamire.
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ményéből kiderült, hogy konkrétumot 
már az 1919-i boncolásnál sem lehetett 
megállapítani a hulla erősen oszlásnak 
indult állapota miatt. Megrázó hatást 
váitott ki dr. Lehotczky Márton királyi 
ügyész Írásbeli vallomásának felolvasása, 
melyben habozás nélkül kijelentette, 
hogy az orvosszakértők véleménye őt 
nár kezdetben nem elégítette ki es fel
tétlenül kívánatosnak tartotta a további 
alapos vizsgálatot, erre azonban akkor 
sor nem kerülhetett, mert Alsópokorágy 
körűi már a boncolás napján is közeli 
ágyuharc volt, nemsokára bejöttek a vörö
sök s akkor nem lehetett mást csinálni, 
mint beszüntetni az eljárást, junius vé
gével pedig ő is elkerült Rimaszombat 
ból s az üggyel tovább nem foglalkoz
hatott magyarországi uj állomáshelyéről.

Celder Gyula Írásszakértő a Madách- 
kötet széljegyzeteinek analizásáról elő
terjesztett írásbeli szakvéleményben meg
állapította, hogy azok kétségkívül dr. 
Bisihy Zoltán kezétől származnak.

A bizonyítási eljárás ezzel, miután sem 
a vád, sem a védelem újabb előterjesz
téssel nem élt, befejezést nyert és ked 
den délelőtt megtörtént az esküdtekhez 
intézendő kérdések szövegezése, amelyek 
mindnégy vádlottnál a szándékos em
berölésre vonatkoztak. A védők Varga, 
Tankó és Lehotay kérdéseihez még egy 
pótkérdés felvételét indítványozták és 
pedig a 306. §. alapján a halált okozó 
súlyos testi sertésre, ezeket az indítvá
nyokat azonban a bíróság elvetette, ami 
miatt a védők semmiségi panaszt jelen
tettek be.

Az izgalmakban gazdag főtárgyalás 
kedden délután a perbeszéddekkel foly
tatódott. Elsőnek dr. Vágási Béla állam
ügyész mondotta el feszült figyelem 
közben vádbeszédét és szigorú büntetés 
kiszabását kérte mind a négy vádlottra 
nézve.

Dr. Schalet Joachim ügyvéd, Szabó 
Gyula védője izekre boncolva a bizo
nyítási eljárás minden eredményét, a 
négyszeres emberölést rablással súlyos
bítva elkövető és felmentésben részesült! 
Horák legionista tizedes ismert bűn- : 
ügyét összehasonlítva a Bást'hy-üggyel, | 
felmentő Ítéletet kért védence részére, j

Dr. Pavlik János ügyvéd, Varga János } 
védője a bűncselekmény psichologiai és 
politikai motívumait festve kért enyhe 
elbírálást Varga részére, az enyhítő kö- 
rülmények figyelembevételével.

Dr. Gyurkovics János ügyvéd, Tanko 
István védője pedig a bizonyítékok elég
telen voltára s az orvosi szakvélemé
nyek kiáltó ellentmondásaira való tekin
tettel folyamodott az esküdtek belátá
sához védence érdekében.

Dr. Bernáth Gyula ügyvéd, Lehotay 
Gyula védelmében ugyancsak a közvet
len bizonyítékok teljes hiányára muta
tott rá védőbeszédében s miután az 
orvosi szakvélemény szerint a harmadik 
lövés esetleg már a halál beállta után 
érhette dr. Básthyt, felmentést kért, 
amennyiben nincs megállapítva az a 
körülmény, hogy a feltétlen halált okozó 
koponyalövés Lehotay kezétől szárma
zott.

Az államügyész nyomban replikázott 
a védők felszólalásaira és igazságos, meg
torló döntésre kérte fel az esküdteket. 
A vádhatóság képviselőjének felszólalá
sára mindegyik védő külön-külön ref
lektált, majd az esküdtek kitanitása 
után meghozták verdiktjüket az esküd
tek. A verdikt, amelynek kihirdetése 
zsúfolásig megtöltött teremben ment 
végbe, a szenzáció erejével hatott.

Mind a négy vádlottra külön-kiilön 
kérdések lettek intézve az esküdtekhez 
s a Szabó Gyulára vonatkozó ténykér
désre meglepetésszerűen hétnél több 
igennel feleitek az esküdtek, úgy hogy 
e verdikt következtében a jogi kérdés 
elesett s a bíróságnak felmentő ítéletet 
kellett volna hoznia. Vargára vonatko
zólag is szenzációszámbamenő döntést 
produkáltak az esküdtek. A ténykér
désre hétnél több igennel szavaztak, a 
jogkérdésre vonatkozólag azonban, amely 
azt van hivatva eldönteni, hogy a tény
kérdésben körülirt cselekmény elköve
tése büntetendő cselekményt képez-e, 
hétnél több nemmel válaszoltak, ami 
laikus nyelven egyet jelent azzal, hogy 
bár Varga belelőtt dr. Básthyba, ez az 
eljárása azonban bűncselekménynek nem 
minősíthető.

A hallgatóság jogásztagjait szemmei- 
láthatólag frappirozta az esküdtek szen
zációszámbamenő verdiktje és kíváncsian 
várták a fejleményeket, amik természe
tesen el sem maradtak, amennyiben a 
verdikt kihirdetése utána bíróság azon 
nal visszavonult határozathozatalra s 
annak eredménye az lett, hogy a bíró
ság suspenzáita a Szabóra vonatkozó 
verdiktet s az ügy újra tárgyalását a 
tavaszi esküdtszék elé utalta, viszont a 
Vargára vonatkozó verdiktre moniturát 
mondott ki és ennek alapján az esküd
teknek újból kellett szavazniok a jog
kérdésre. A második szavazás már hét
nél több igent eredményezett. A helyes
bített verdikt meghozatala után előve
zették a vádlottakat és jelenlétükben 
dr. Licsko Béla főtárgyalási elnök ki
hirdette az Ítéletet, amely szerint Szabó 
Gyula ügyét a tavaszi esküdtszék elé 
utalja újbóli letárgyalás végett, Varga 
Jánost, Tankó Istvánt és Lehotay Gyulát 
pedig mint tettestársakat a Btk. 279. 
§ éba ütköző szándékos emberölés bűn
tettének elkövetése miatt a 92. §. alkal
mazásával sorrendben két és fél, három, 
illetve két évi fegyházbüntetésre Ítélte 
s mellékbüntetésül fejenként öt évi hi
vatalvesztést mondott ki. Szabó Gyula 
védője dr. Schalet Joachirn a vizsgálati 
fogság megszüntetését és védence sza
badlábra helyezését kérelmezte, aminek 
a bíróság rövid tanácskozás után helyt is 
adott, az államügyész felebbezése folytán 
a szabadlábra helyezésre azonban sor 
nem került s Így ez ügyben a kassai fel
sőbíróság fog még dönteni. A vizsgálati 
fogságot mindhárom vádlottnál 1932. 
október 3-tól utolsó napig beszámította 
a bíróság. Az elitéltek három napi meg- 
gondolási időt vettek igénybe az ítélet
tel szembeni jogorvoslatot illetően, a 
vádhatóság képviselője ugyancsak 3 napi 
határidőt kért, egyben azonban semmi
ségi panaszt jelentett be az enyhítő pa
ragrafus alkalmazása és a vizsgálati fog
ság beszámítása miatt. A szenzációs 
biinper főtárgyalása este nyolc órakor 
ért véget s ezzel a forradalmi bűncse
lekmények utolsó akktája is közmeg
nyugvásra elintéződött.

*
A rédovai gyújtogató bűnügyét szer

dán és csütörtökön tárgyalta az esküdt
szék. Ismeretes, hogy az elmúlt év ok
tóber harmadikén éjszaka borzalmas 
tűzvész pusztított a Dobsina közelében 
lévő Rédova községben s a tűznek 73 
épület lett martaléka a felhalmozott ter
mény és takarmánykészletekkel együtt 
2 millió 567 ezer korona értékben. A 
tűzvésszel kapcsolatban akkor az a hir 
terjedt el, hogy Tomasik András istálló
jában keletkezett a veszedelem, aki ott 
Lipíák Jánossal együtt egy tehéneladás 
áldomását itták s égve felejtették a 
petróleum lámpást. — A két gyanú
sított ellen eljárás indult, bizonyítékok 
hiánya miatt azonban az államügyészség 
az eljárást beszüntette. Egy félév múlva 
Benedik Károly rédovai molnár szemé
lyében tanú jelentkezett, aki azt állította, 
hogy szemtanúja volt annak, amikor 
Góliás György, 42 éves rédovai munkás 
a kritikus időpontban petroleumos kan
nából meglocsolta Tomasik András fa
épületének oldalát, gyufával meggyujtotta 
s ennek következtében az épület egy 
szempillantás alatt lángba borult A 
szemtanú vallomása alapján a csend
őrök nyomban letartóztatták a gyanúsí
tott munkást, aki kereken tagadta a ter
hére rótt bűncselekmény elkövetését és 
a két napos főtárgyalás során mindvé
gig kitartóan megmaradt ezen állítása 
mellett. A vádlott mindkét napon át el
keseredetten védekezett, mindvégig ár
tatlanságát hangoztatta és azt állította, 
hogy szomszédjaival jó viszonyban volt, 
viszont saját viskója olyan kis összegre 
volt biztosítva, hogy nem lehetett érdeke 
a gyújtogatást elkövetni. — Még dr. 
Pömstein Arnold rimaszombati ügyvéd 
védőbeszédének elhangzása után ő is 
szót kért és kétségbeesetten bizonyít
gatta teljes ártatlanságát. Az esküdtek 
verdiktje szerint azonban a koronatanú 
vallomása teljes bizonyítéknak lett el
fogadva s ennek alapján a bíróság Gó- 
liást a Btk. 422. és 423. §§-iba ütköző 
gyújtogatás büntette címén tizenkét évi 
fegybázra Ítélte. Az elitéit védője utján 
semmiségi panasszal élt az Ítélet ellen, 
az államügyész azonban megnyugodott 
az Ítéletben.

Jegolcsóbb̂bKzerzésnô^
N yelvtan fo lyam ok .

A szent Vincéről nevezett irgalmas 
nővérek vezetése alatt álló „Széman- 
lntézet“ nyelvtanfolyamokat nyit folyó 
évi november hó 3. kezdettel

kezdők és haladók számára.
Szlovák, angol és német nyelvet elő 

adja tisztelendő Mária Gonzága nővér, 
az intézet főnöknője, aki 27 éven ke
resztül önállóan működött Amerikában.

A francia nyelvet előadja Pitko József, 
rimaszombati vezető káplán, aki tanul
mányait a strassburgi francia egyete
men végezte.

Bővebb felviíágositással szolgál a
Széman-Intézet vezetősége.

M E G H Í V Ó .
Minthogy a folyó évi október 15-ikére 

hirdetett közgyűlés a tagok részvétlen 
sége miatt újra nem volt megtartható, 
a rimaszombati önkéntes tüzoltőegylet 
alapitó, rendes,- pártoló,- működő,- és 
tiszteletbeli tagjait, valamint a város kép
viselőjét az 1933. évi október hó 30 án 
este 7 órakor a városháza tanácster
mében tartandó

K Ö Z G Y Ű L É S R E
midőn meghívom, közlöm az érdekeltek
kel, hogy ez a közgyűlés a megjelentek 
számára való tekintet nélkül fog ha
tározni.

Tárgysorozat:
1. Elnök, alelnök, főparancsnok, ügy

vezető parancsnok, titkár, pénztárnok, 
ellenőr, ügyész, orvos és 18 választmányi 
tag választása, esetleg az egylet felosz
lása feletti határozathozatal.

2. Az 1934. évi költségvetés.
Rimaszombat, 1933. október 15.

Dr. Kovács László, elnök.

H Í R E K
Óh, micsoda csodabogár!

— kiálthatnánk fel, ha nem lenne olyan 
komolysággal feltálalva, hogy magunk 
is mosolyogva, kacagva bár, de mégis 
majdnem hiszünk benne, azaz, izé, hogy 
is mondjam, legalább is Írunk róla.

Hogy miről? Nos, hát az uj gyógy
módról, vagy mondjuk, a legújabb gyógy
szerről.

Nem tudnak róla ? Ejnye, ejnye, hát, 
kérem, a legújabb gyógyszer nem a vi- 
larnindus eledel, nem is az izgalmakat 
csiilapiló, idegeket megnyugtató, álomba 
ringató csodaorvossdg, hanem — a négy- 
kézlábjárás.

Csak semmi csodálkozás, annál ke
vésbé semmi kacagás, hölgyeim és uraim, 
amit mondok komoly, a legkomolyabb 
valami, amit ebben a pletykás kisvárosban 
az utóbbi századok alatt egyáltalán hall
hattak. Ne mosolyogjanak háti

Nem kisebb lap, mint a most annyi 
szenzációval szolgáló Párizsban megje
lenő „Liberté“ kürtöli világgá, hogy egy 
neves francia orvosprofesszor rendeli e 
gyógymódot, vagy mondjuk csodagyógy
szert, azt állitván, hogy a négykézlábon- 
járás az egyedüli mód az emberi szer
vezet belső részeinek olyan különleges 
helyzetbe jutására, ami fokozza műkö
désűkéi s előmozdítja azok megerősödé
sét, különösen pedig meggyógyítja a beteg 
veséket. Eredetileg Amerikában, a minden 
újdonság és furcsaság hazájában talál
ták fel, ahol gyakran láthatni négykéz
láb cammogó komoly bácsikat, akiket 
dolguk végezte közben ér el a minden
napi gyógy szerv élei megszabott ideje és 
talán éppen az árutőzsdére igyekszik az 
utcán, amikor se szó se beszéd, négykéz- 
lábra ereszkedik s percekig úgy halad 
tova, a járókelők nem kis bámulatára. 
Egy hölgy éppen ruhát próbál a divat 
szalonban, az egyik tanár az ingáról 
beszél nagy komolyan tanítványainak, a 
légyottozó gavallér pont szerelmet vall a 
parkban szive hölgyének, amikor egy
szerre csak hopp! — eszébe jut az or
vos rendelése s négykézláb futkos, nyava
lyás módjára, a kombinés, félig meztelen 
hölgy a divatszalonban, a szigorú, ke
ményszívű tanárur a fizikateremben és 
szerelmes lovagunk pedig a sétálókkal 
telt park bokrai között. Furcsa gyógy
mód, különös gyógyszer, hallom ajkukról, 
hölgyeim és uraim, — de fő, hogy radi
kális és hathatós.

T E C H N I K A
VÁMOS3Y BÉLA városháza épület 

— BBM — —
Azért hát ne tessenek mosolyogni, ne 

kezdjenek kuncogni, kacagni, ha véletle
nül négy kézlábon járó embertársukkal ta
lálkoznak legközelebb valahol az utcán 
— mondjuk a piacon, ott a nagymérés 
vagy egyéb nagyzaju, muzsikahangos lo
kál közelében — kérem ne nevessenek: 
beteg, bizonyára vesebajos szegény és el
végre mindenki úgy segít magán, aho 
gyan tud. 0  is a legdivatosabb gyógy 
módhoz, a legújabb gyógyszerhez folya
modott. Váljék egészségére!

f

Emlékünnepély. A református egyház 
reformációi emlékünnepélyét okt. 31-én 
d. u. 6 órakor tartja a templomban, vál
tozatos és gazdag programmal.

Egyházkerüleíi közgyűlés. Múlt héten 
tartotta a tiszáninneni ref. egyházkerü
let közgyűlését Kassán, Szűcs István 
egyházi és Tornallyay Zoltán kerületi 
fögondnok viiági elnöklete alatt, mikor 
is az elnökség melegen üdvözölte a gö- 
möri ref. egyházmegye uj főgondnokát: 
Dr. Zehery Istvánt.

Eljegyzés. Szirák László eljegyezte 
Lengyel Ancsut Rimaszombat. (M. k. é. h.)

Lelkész búcsú, fárossy Mihály pádári 
ev. lelkész a több mint három évtizeden 
át viselt leikészi hivataláról, a múlt va
sárnap, Hallát János gömöri főesperes 
és Czirbesz József egyh. felügyelő elnök
lete aiatt megtartott közgyűlésben lemon
dott. A távozó lelkész hálás szavakkal 
köszönte meg az egyházhivek eddigi 
szeretetét. A búcsúbeszéd könnyeket vál
tott ki a jelenlevő nagyszámú gyüleke
zeti tagok szeméből. Á hálás lelkész ne
mes gesztussal egy negyed évi fizeté
sét visszaajándékozta az egyháznak. A 
főesperes szívhez szóló szép beszédben 
méltatta a lemondó lelkész érdemeit és 
kifejezte neki ezért a gömöri egyházme
gye nevében is hálás köszönetét. A lei- 
készi hivatalt ideiglenesen Podhorányi 
Kálmán derencsényi lelkész-adminisztrá
tor vezeti.

Uj vasúti állomásfőnök. A Lackovics 
Pál nyugdíjaztatásával megüresedett ri
maszombati vasúti áilomásfönöki állásra 
Benda Vacláv neveztetett ki. Az uj ál
lomásfőnök a Párkány melletti Muzsia 
állomáson teljesített legutóbb szolgála
tot, ahoi pontos és a közönséggel szem
ben mindig figyelmes tisztviselőként is
merték és szerették. Az uj vasúti állo
másfőnök itteni állását már elfoglalta.
Helyesbítés A járási hivatal 19112/1933. 

számú megkeresésére közöljük, hogy la
punk f  évi április 30-iki 18. számában 
megjeleni nyiltéri közleményben a kémény
seprődíj a 2 pont alatti „Földszintes épü
leteknél cilinderes kémény seprése után“ 
1 '50 Ke. összegben tévesen lett közzétéve, 
mert a hivatalos lap szerint ezen munka 
végzéséért a kémény sepr őmesternek csu
pán 1 Ke. jár.

Tűzoltó kitüntetés. A perjései önk. 
tűzoltó testület titkárát: Marion Gyula 
igazgató-tanitót 10 éves egyesületi mű
ködése emlékére, a szlovenszkói orszá
gos egyesület jubileumi éremmel tün
tette ki. Az egyesület helyi parancsnoka 
a múlt vasárnap szép ünnepély kereté
ben tűrte mellére a kitüntetettnek a 
jubileumi érmet. Az ünnepélyt az egye
sület javára rendezett táncmulatság fe
jezte be.

Kinő APOLLQ mozgó
Szombaton és vasárnap, okt. ?l-én és 2?-én ez 
idény legszenzációsabb, Iegérdekfeszitőbb dzsun
gel film. Ilyen filmet a néma film megszűnése 
óta nem láttunk. Az ezer veszély országában két 

ember regénye játszódik le :

Berneói maharadzsa
Fász.í Rose Hobard, Charles Bickford.

Szerdán, okt 25-én gyönyörű filmaperett tele 
fülbemászó zenével és énekkel. Eggert Márta és 

Leó Slezák énekelnek ebben a filmben :

A női diplomata
(Vágyak éjszakája)

Max Hansen, Aibert Paulig.

Divatos kézi
munkák, 

Pamutok nagy 
választékban 
legolcsóbban

KERCSIK-nél.



4 G ö m ö r 1933. október hó 22.

Kápolnaszentelés. A pelsőczi Blum- 
féle elmegyógyintézetben, a melyben 
mintegy 500 elmebeteget ápolnak, a vi
lági ápolókat apácákkal cserélték ki. 
Ezek részére az intézet igazgatósága 
négyszázezer korona költséggel kápol
nát építtetett, amelynek felszentelése 
most ment végbe. A felszentelést Bub- 
nics Mihály rozsnyói megyéspüspök sze
mélyesen végezte. Az ünnepségen meg
jelentek az összes felekezetek és testü
letek képviselői, valamint a politikai 
hatóságok részéről Pácéit járási főnök.

Halálozás. Egy munkás életét övéi
nek szentelt, szerető, gondos családapa, 
a napi élet gondjait türelmes lélekkel 
viselő, melegszívű ember dőlt örök pi
henésre siri ágyán: B r o c k o  Károly, 
polgári erényekben gazdag életének 66- 
dik évében folyó hó 12 én Nagyrőcén 
elhalálozott. A közbecsülésben és sze- 
retetben állott férfiú holttestét impozáns 
részvét mellett folyó hó 13 án helyezték 
örök nyugalomra. Elmúlását özvegye 
szül. Cseh Emília, gyermekei : Brocko
Emília, Mária férj. Oberdörferné, Anna, 
Karola, Károly és Margit, kicsi unokái 
s rokonai gyászolják.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett kedves jó anyánk 

elhunyta alkalmából mély fájdalmunkat szives 
részvétük kifejezésével enyhíteni igyekeztek 
és végtisztességtételéné! megjelentek, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1933. okt. 15.

A Szalvendy-család.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Országos vásár. Az Irén-napi, vagy 
másként káposztavásár Rimaszombatban, 
f. hó 20-án tartatott meg. Az esős időben 
lefolyt idény jellegű országos vásár ke
reslet és kínálat tekintetében, a mai gaz
dasági viszonyokhoz mérten, gyenge for
galmú volt.

Z IO N M . angol nfiiszabó
Rimaszombat, Masaryk-tér 20. szám.

Filmszínház. Folyó hó 21-én és 22-én 
színre kerül a „Borneoíói keletre" cimii 
film, mely Borneo sziget dzsungeleiben 
játszódik le. Linda megérkezik Borneo 
szigetére s felkeresi a hercegi palotát,) 
ahol férjével dr. Clarkkal találkozik, ki | 
őt elhagyta s kit tovább szeret, ezért) 
jött utána. A herceg beleszeret Lindába 
s szeretne megszabadulni Clarktól, mi 
azonban nem sikerül. Linda kéri a her
ceget, hogy engedje szabadon a férjét 
s mikor ez vonakodik, lelövi a herceget, 
mire kitör a vulkán mi a nép hite sze
rint a hercegi dinasztia végét jelenti.

Folyó hó 25-én „A női diplomata" c. 
színes komédia kerül sorra. Pepit he
lyes nevén Windischber herceget kato
nai attaséi minőségben folyton áthelye
zik, mert mindenütt gáláns kalandjai 
voltak. Legutóbb Berlinbe vitte a pa- j 
rancs, ahol Heliával, egy csinos görlicé- [ 
vei akad össze különös módon.

Felhívás. A Kereskedelmi Testület 
elnöksége felkéri az összes kereskedő-) 
két, hogy a f. hő 28-iki állami ünnep | 
alkalmából házaikat zászlókkal eilátni ki-j 
rakataikat kidisziteni és kivilágítani szi- j 
veskedjenek. j

S P O R T .
F O O T B A L L ,

RPS—PSC 4:1 (1:1). Bíró : Tary (Fülek)
RPS : Andrásik, Altmann, Markos-Ko

vács I, Keller, Kocsis-Szmrekács, Vrbka, 
Pohoczky, Ofcsárik, Kovács II.

Á RPS tehát Szirák és Páricska nél
kül tartalékokkal állott ki a sok esőzés
től felázott nehéz talajon pelsőci ellen
fele ellen. A két kiváló csatár hiánya 
nagyon meglátszott a csapaton. Különb 
sen pedig a csatársoron, amely igy na
gyon nélkülözte az ötletességet és a 
gólképességet. Fia a RPS csatársorában le
galább Szirák játszik az igyekvő, de ered
ménytelen Ofcsárik helyén, úgy a RPS is 
könnyen megcsinálhatta volna a két
számjegyű eredményt. Az első félidőben 
rossz volt nézni a tehetetlen csatársor 
vergődését, melynek tagjai nagyon sok

esetben a kapu előtt egy-két lépéssel is 
jobbnál-jobb helyzeteket hagytak ki. A 
második félidőben már valamennyire si
került az átcsoportosítás, mert Markos 
vezetésével egy kicsit más színe lett a 
csatársornak.

Kovács II. már az első percben ve
szélyes, de egy kornemél többet nem 
tud elérni. Újabb korner után már meg
születik az első gól Kovács II. révén. A 
17. percben egy RPS kapu előtti kava
rodásból és nagy védelmi hibából a PSC 
egyenlít. A 40. percben Vrbkát a kapu 
előtt elvágják, a megítélt tizenegyest 
Keller a kapufába lövi.

A második félidő 4. percében Vrbka 
átjátsza magát a védelmen és szép gólt 
lő 2:1. Pohoczky a 20. percben egy na
gyon erős lövést küld a kapura, a ka
pus a labdát kiejti, mely a hálóba talál 
utat 3:1. Állandó fölénybe játszik a RPS, 
az ellenfél alig jut túl a félpályán, de 
gólt csak a 35. percben Kovács szép 
beadásából Vrbka ér el, 4:1.

A RPS bán egyedül a halfsor volt a 
legjobb, a két bekk nagyon ingadozott. 
Kovács I. a második félidőben a bekk- 
poszton is nagyon jó volt. A csatársor 
tagjai sehogysem értették meg egymást. 
Egyedül Kovács II. mozgott még a leg
jobban. A pelsőcieknél a kapus és a 
bekkek voltak jók.

Tary jó volt.
FTC RME 3 2 (2:0). Biró : Koller

(Pelsőc).
Legalább is döntetlen eredményt ér

demelt volna meg a RME, a csak az 
első félidőben jól játszó ellenfele ellen. 
A RME egy teljesen szabályos gólját 
nem adta meg a teljesen indiszponált 
és a közönség terrorja alatt álló Koller 
biró Nagyon fájdalmas dolog, hogy a 
rimaszombati csapatok, a füleki mérkő
zésekre mindig ilyen, a közönség által 
dirigált bírókat kapnak.

LAFC-TIMES 2:0 (1:0). E Tornaiján 
lejátszott mérkőzést Sziebert biró a má
sodik félidő 20. percében botrány kitö
rése miatt lefújta.

II. oszt. mérkőzések :
Tamásfalvi ÍV SC-LAFC Xf. 4:1.
RME XL-FTC XI. 5:2. A RME tar

talékcsapatától nagyon szép teljesítmény
HSC-PVSC 3:2.

A tabella jelenlegi állása :
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i LAFC 5 5 28:04 10
2 FTC 5 4 — 1 14:07 8
3 RPS 5 3 i 1 1606 7
4 RME 5 3 i 1 17:08 7
5 RTC 5 2 i 2 11:12 5
6 ASC 5 1 i 3 4:16 3
7 TIMES 5 0 — 5 3:19 0
8 PSC 5 0 — 5 5:26 0

A vasárnapi utolsó előtti forduló leg
nagyobb eseménye a Rimaszombatban 
lejátszásra kerülő LAFC-RPS mérkőzés. 
Óriási érdeklődés előzi meg e mérkő
zést. Losoncról és a vidékről külön vo
nat, autóbuszok és luxus-autók fogják 
ontani a közönséget. A RPS vezetősége 
a nagy jegyelővételre való tekintettel a 
korlátokon belül korzó-üléseket fog fel
állítani, hogy mindenkinek kényelmes 
ülést biztosítson. Most már csak a szép 
játék szükséges s reméljük is, hogy az 
őszi szezon egyik legszebb mérkőzésé
ben lesz részünk. A RPS játékosainak 
mindenesetre mindent odaadó, szívvel 
és lélekkel való lelkes játékot keli mu
tatni, hogy rácáfoljon a RPS az utóbbi 
hanyatló formájára és a már kissé el- 
hidegült közönséget ismét visszahódítsa. 
Reméljük is, hogy ez meg lesz. A mér
kőzés 3 órakor kezdődik, előtte az I. b. 
játszik 1 órakor.

A RME Ragyolcon játszik vasárnap. 
A RME szintén nehéz feladat előtt áll, 
mert a ragyolci csapat odahaza mindig 
elég kemény dió. Ha a RME feltalálja 
magát az elég kisméretű ragyolci pályán, 
úgy nem marad el a győzelem.

Az ASC a PSC-t, a TIMES pedig az 
FTC-t látja vendégül.

Szirák László a RPS népszerű Cir
mosa vasárnap tartotta eljegyzését Lengyel 
Anna rimaszombati urilánnyal. Reméljük, 
hogy Cirmos ezekután még nagyobb 
kedvvel fogja rúgni a bőrt, most már 
menyasszonya kedvéért is. Szívből gra
tulálunk neki.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábeíy  Káro ly  laptuiajdonos.

Értesítés!
Tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség tudomására, hogy jóhirfi

v en d ég lő  és szá llod a -ü z le tem  v e z e té sé t
LENDÁK JÁNOS urra ruháztam, aki mint ügyes szakember továbbra 
is az igen tisztelt közönség szolgálatára fog állani.

Készséges és szives kiszolgálás mellett olcsó és jó ételek és italok 
kaphatók. — A szállodában olcsó és tiszta vendégszobák állnak rendelke
zésre. — DÉp“  Minden szombaton olcsó disznótoros vacsora. —
Megnyitó f. hó 7-én (szombat este) disznótoros vacsorával.

Szives pártfogást és számos látogatást kér kiváló tisztelettel :
Komlósy István, tulajdonos. Lendák János, üzletvezető.

Rimaszombat, Tompa Mihály-utca 18. szám.

Eladó ház.
Tamásfalán a Fő-utca 25-ik számú 
ház eladó. A ház áll két szoba, konyha, 
éléskamra, csűr, hambár, istáló s a hozzá
tartozó nagy kert és mellékhelyiségekből. 
Érdeklődni lehet a Lévay-örökösöknél.

Eladó ház.
A Tópart-utca 20. sz. alatti magá

nyos udvar, mely áll két szoba, kony
ha, éléskamra és a hozzátartozó mellék- 
helyiségekből.— Azonnal elfoglalható. 
Érdeklődni lehet: Pokorágyi-u. 21. sz.

A Nagyéidemíi Közönség szíves figyelmébe 1
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szives tudomására hozni, 

hogy 27 év óta fennálló úri szabóságomat
JfJür* n ő i a n g o l sza b ó sá g g a l |

bővitettem ki. — Vöm: BREUER DEZSŐ üzletemben működik s igy 
abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy úriszabóságom az eddiginél 
magasabb színvonalon áll s a most megnyílt női angol szabóságom kielé
gíti a legkényesebb igényeket is.

Azon körülmény, hogy vöm elsőrangú fővárosi cégeknél szerzett többévi 
gyakorlatot s ez évben megszerezte a

lo n d o n iv ilá g h irü  M I N I S T E E  & Co.
akadémiai férfi és női szabászati oklevelét, biztosíték arra nézve, hogy 
mindenemíi igény a modern kor igényeinek megfelelően lesznek kielégítve.

Nagy választékot tartok a legjobb minőségű bel és külföldi (angol) 
szövetekben, melyek jutányos árak és előnyös fizetési feltételek mellett 
állanak rendelkezésre. — Meghívásra, mintáim bemutatása céljából, kiutazom, 

Remélem, hogy az eddigi mértékben leszek pártfogolva.
J Ó Z S A  A.

angol űri- és női szabósága Rim.-Sobota.
(Telefon 56.)___

Könyvelésben, va lam int sz lovák, m a
gyar, német nyelvben és gyorsírásban  
teljesen já rta s  nő  azonnali belépésre
á llá s t  k eres. — Cím: a kiadóban.

Értesítés.
KG

Tiszteletttel értesítem a m. t. hölgykö
zönséget, hogy

Masaryk tér 3. sz. a. levő Antos-féle 
házban hygienikusan berendezett

női fodrász-szalont
nyitottam. — Szives pártfogást kérve 
vagyok teljes tisztelettel:

O S K O  J Ó Z S E F
női fodrász.

Gyümölcsfa kátrány
és

őszi p e rm e te ző  szerek
legolcsóbban beszerezhetők a

BÖKOR-drogeriában.
Úriszaböm iely áthelyezés!!!

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 
a Stefanik-utca 5. szám alatt 15 éven at 
fennállott

ú r i szab óm ü h elyem et
a Szentpétery-utca 9. sz. alaíti házba helyez
tem át. — Midőn ezt van szerencsém a n. é. 
közönség szives tudomására hozni, egyben ké
rem továbbra is jóindulatú támogatásukat 

Kiváló tiszteiénél d ANanA! JÁNOS,
úriszabó, Szentpétery-u. 9.

Füszerüzlethelyiség
berendezéssel és lakással Rimaszom
batban Stefanik-utca 36. szám alatt

kiadó,. ‘‘HPl

nyőket 3 5 0  t o r m á i
kezdve készít

H A N K A N D O R
uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u.75. sz. 
Elfogadok javításokat, fordításokat és 

minden e szakmába vágó munkát.
l lllllilll III Iliimll

Eladó ház.
Rimaszombatban a Losonci-utca 21. 
szám alatti ház eladó. — Ugyanott 
2—2 szobás lakás október 1-től kiadó.

Éladé ház.
A Megyeház-utca 3. sz. alatt levő

Fülöp-fé?e ház eladó, mely áll 2 szo
ba, konyha, előszoba, éléskamra és pin
céből. — Értekezni lehet ugyanott.

E L A D Ó  H Á Z .
Tamásfalán az Újtelep 321. szám 
alatti ház eladó. A ház áll egy szoba, 
konyha, éléskamra, pince s a hozzátar
tozó nagy kert és mellékhelyiségekből. 
Érdeklődni lehet ugyanott Újtelep 321.

A U T Ó K ,  m otorkerékpárok, 
tr a k to r o k , b e n z in m o to r o k
legjobb és legolcsóbb javítóműhelye : a

„Central garasé4'
T o r n a i j á n  (Rozsnyói-ut 212 2 1 3 )
A generál-javítást, hengerfurást, világítás za
varok stb. javítását kizárólag ott végeztesse!
100°/o-os m e g e l é g e d é s  garantálva.

Rimaszombat, ! 933. Nyomatott R á b e ly  K áro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


