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' üdvözlőbeszéde a szokásos újévi j 
köszőntőszavak után megemléke-
zett egyes jelenségekről, amelyek 
az elmúlt év folyamán a városi 
tisztikar életében megnyilvánultak. 
Nem csillogtak könnyek a szemé-
ben, nem beszélt elcsukló hangon, 
hanem férfias határozottsággal 
mutatott rá arra, hogy a városi 
tisztikar szolidaritásán léket ütött 
egy nemrég lefolyt választás. 
Azután a hivatalos titok megsér-
téséről beszélt és megbélyegző 
szavakkal állapította meg, hogy 
a közszolgálat sérelmére arra 
vetemedett valamelyik városi al-
kalmazott, hogy kiszolgáltatott a 
nyilvánosságnak egy hivatalos 
levelet. 

Nem volt ebben a levélben 
semmi olyan, aminek nyilvános-
ságrahozatala neki személyesen 
ártott volna, sőt nem volt a hiva-
talos titok elárulásából kára a 
városnak sem, nem is ezen van 
a hangsúly, hanem azon, hogy 
egy hivatalos aktát jogosulatlanul 
tulajdonítottak el és adtak át a 
nyilvánosságnak. Aki ezt meg-
tette, az megszegte szolgálati es-
küjét és aki esküszegő, az ennél 
komolyabb káiokat is okozhat a 
városnak. Érthető tehát, hogy az 
újesztendei szónok qz egész tiszti-
kar előtt megbélyegezte az árulót 
és átadta őt az egész tisztikar 
megvetésének. 

Ami pedig a szóbanforgó újság 
megemlítését illeti, nem vitás, 
hogy a főjegyő utalt arra, hogy 
ez az újság azért folytatja féktelen 
támadásait a város vezetői ellen, 

mert nyomdája nem kapta meg a 
Gyula város monográfiájának 
nyomdai előállítására szóló meg-
rendelést. A. főjegyző állította és 
bizonyára bizonyítani ís tudja, 
hogy a támadások megindulása 
összefüggésben áll a megrendelés 
elmaradásával. De netn igaz az a 
beállítás, mintha azt mondta vol-
na, hogy „ez a lap engem és a 
polgármester urat állandóan tá-
mad", Ha így mondta volna, ak-
kor sem követett volna el hibát, 
mert a támadások túlnyomó része 
tényleg az ő személye ellen irá-
nyult és csak kisebb részben 
érintette a polgármester szemé-
lyét, De a főjegyző a következő-
ket mondotta a vele folyton kö-
tekedő újságról: „Ez a lap félév 
óta állandóan támadja a város-
házát, a polgármestert, de főleg 
az én személyemet!" 

Nyilvánvaló tehát, hogy az új-
évi beszédről megjelent hírlaptu-
dósitás elejétől végig nélkülözi a 
tárgyilagosságot és á hív szellem-
ben való közlés elengedhetetlen 
előfeltételét. Ami már most az 
eseményhez fűzött további kom-
mentárokat illeti, azokkal nem 
foglalkozunk, mert azokat majd 
elintézi, ha akarja, a két fél: a 
főjegyző és az újság egymás kö-
zött. De volt a. kommentárok kö-
zött egyetlen sor, amely lapunk 
szerkesztőjére vonatkozik. Ezért 
az egyetlen sorért sajtó utján el-
követett rágalmazás miatt bűn-
vádi feljelentést tettünk a cikk 
irója ellen, Vájjon ki fog ezúttal 
szerzőként jelentkezni ? 

Maczák János félrevezette a 
bíróságot, 
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késre, ott felkereste Hoffmann 
Mihály bérautóbusztulajdonost, 
aki járatával Békés és Köröstar -
csa között közlekedik és délelőtt 
10 óra táján egy sürgősen kézbe-
sítendő levelet küldött Hoffman-
nal Köröstarcsára, Miután a leve-
let átadta, megfordította kerék-
ját és visszatért Békéscsabára. A 
jelek szerint a főtárgyalás napját 
is Békéscsabán töltötte, 

Ho&j kinek szólt a Köröstar-
csára küldött levél és minő össze-
függés van a levél és a Körös-
tarcsáról érkezett távirat között, 
azt most már a nyomozó hatósá-
gok lesznek hivatva megállapítani. 
Annyi bizonyos, hogy az ügyesen 
végrehajtott távírat-trükköt, mely-
lyel a főtárgyalás megtartását 
meghiúsítani sikerült, aligha fogja 
a bíróság Maczák János javára 
beszámítani. 

December 30-án kellett volna 
a gyulai törvényszék Vó/yi Nagy 
tanácsának Békéscsabán Maczák 
János magántisztviselő' magánok-
írathamisitási bünügyében itélkez-
nie, de a tárgyalást nem lehetett 
megtartani, mer a vádlott helyett 
csak ügyvédje jelent meg a főtár-
gyaláson és" bemutatta Maczák 
táviratát, mely szerint állítólag 
betegen fekszik Köröstarcsán és 
ezért nem jelenhetett meg bírái 
előtt' 

A bíróság elnapolta a főtárgya-
lást és telefonon utasítást adott 
a köröstarcsai csendőrségnek,hogy 
kutassa fel az állítólag ott tar-

tózkodó Maczák Jánost, s ameny-
nyiben tényleg betegen feküdnék, 
vizsgáltassa meg a községi orvos-
sal és annak megállapításáról te-
gyen-a bíróságnak jelentést. 

A csendőrök átkutatták az 
egész községet és megállapították, 
hogy Maczák János december 
30-án sem egészségesen, sem be-
tegen nem tartózkodott Köröstar-
csán, igy őt sem megvizsgáltatni, 
sem előállítani nem lehetett. 

Magánforrásból szerzett értesü-
lések alapján kiderült, hogy Ma-
czák János december 29-én, te-
hát a főtárgyalást megelőző napon 
Békéscsabáról átkerékpározott Bé-

A b é k é s m e g y e l e k Budapesten a 

M e i r o p o l e b a n 
találkoznak 

Rákóczi-t 58. 
Pompás uj kávéháza, János-vitéz sörö-
zője, gyönyörű télikertje a főváros 
látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, 
előnyös penzióárak Cigány: Farkas Jós-

ka. Jazz-tánc; Virány swingorchestra, 

Próbálja _meg*. egyszer 
Ön is 

a METROPOLE-t 

Végre életbelépett a 
hatórái záróra Gyulán 

Hosszú viaskodás után végre 
megszületett Gyulán is a 6 órai 
záróra, amire nézve neflí tudtak 
megegyezni a kereskedők. A ke-
reskedelmi miniszter léptette élet-
be az uj záróra-rendeletet, mely 
szerint a fűszer-, csemege- és ve-
gyeskereskedéseket, valamint a 
szatócsüzleteket szombaton este 
8 órától, egyéb köznapokon este 
7 órától reggeli 5 óráig, egyéb 
árusításí üzleteket szombaton este 
7 órától, egyéb hétköznapokon 
este 6 órától zárva kell tartani. 
A rendelet nem terjed ki a mé-
száros- és hentesüzletekre, vala-
mint dohányárudákra, melyek 
zárórája változatlan marad. A 
rendelet a január elsejétől március 
31-éíg terjedő téli hónapokra vo-
natkozik. 



A gyulai törvényszék teljes ülésen búcsúztatja 
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_ nyszék távozd elnökét 
Ugyancsak szombaton este megyei jogászbankett 

lesz Gyulán Szakolczay Lajjs tiszteletére 
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kúriai bírót, 

Szakolczay Lajos kúriai biró, a 
gyulai törvényszék érdemes elnö-
ke, akit tudvalevően tanácselnök-
ké nevezett ki a kormányzó a 
budapesti ítélőtáblához, már szer-
dán átadta hivatalát dr. Berényi 
Antalnak, a törvényszék uj elnö-
kének. A hivatalos búcsúztatás 
és az uj elnöknek beiktatása 
azonban szombaton lesz a tör-
vényszéknek délután 5 órára 
egybehívott teljes ülésén, melyen 
a bírói kar szívesen látja vendé-
gül a vármegye jogásztársadalmá-
nak reprezentánsait. 

A teljes ülés után este várme-
gyei jogászbankett lesz á Komló 
szállodában, amelyen a vármegye 
ügyvédi kara vesz bucsut a tör-
vényszék távozó elnökétől. A 
gyulai ügyvédi kar részére tíz 
helyet, a csabai ügyvédek részére 
hat helyet tartottak fenn a bucsu-
vacsorán, a többi helyeket a vár-
megye egész területéről Gyulára 
érkező ügyvédek és birák fogják 
elfoglalni, ugy hogy a bankett 
résztvevőinek számát százötvenre 
becsülik a rendezők. 

Külön búcsúzik majd Gyula 
város társadalma Szakolczay La-
jostól azon a társasvacsorán, me-
lyet a Békésmegyei Kaszinó ve-
zetősége rendez a jövő hét vala-
melyik napján a távozó törvény-
széki elnök tiszteletére. 

A „Visszhang" szerkesztősége 
is kötelességének tartottá, hogy 
bucsulátogatást tegyen a törvény-
szék távozó elnökénél, aki ismert 
közvetlenségével beszélgetett az 
igazságszolgáltatás szolgálatában 
eltöltött eredménydus életének 
érdekesebb epizódjairól. Szomo-
rúan emelkedtek ki emlékeiből 
azok a sötét napok, amelyek 
alatt a színmagyar Arad városa 
oláh uralom alá került. 

— 1918. december 16-ika volt 
az a gyászos nap, amikor az oláh 

megszállók bevezényelték Aradra 
a környékbeli összes oláhságot, 
hogy ily módon meghamisítsák a 
való helyzetet és az oláhság fölé-
nyének látszatát keltsék a 96 
százalékig magyar városban Ber-
thelot tábornok előtt, „Örömmel 
jöttem ebbe a szép román város-
ba", — mondotta a félrevezetett 
francia tábornok az üdvözlésére 
kivonult román férfiaknak, ami-
kor elfoglalta a Fehér Kereszt 
szállodában berendezett szállását. 
Zúgott a „szetreászka" a Fehér 
Kereszt előtt, de egyszerre csak 
keresztülfurakodott egy tizenhat-
éves magyar gimnazista diák a 
tömegen és hatalmas- magyar 
nemzetiszínű zászlót lobogtatva 
lépett Berthelot erkélyes ablaka 
alá, Az oláhok vadul nekiestek a 
fiúnak, kitépték kezéből a lobogót, 
összeszaggaták és sárba taposták, 
a fiút pedig alaposan elverték a 
hazafias tüntetésért. Nagy volt a 
kavarodás a Fehér Kereszt előtt 
és villámgyorsan elterjedt a vá-
rosban az incidens híre. Percek 
alatt eljutott a Kossuth-téren tá-
borozó erdélyi székely hadosztály 
különítményéhez, ahonnan tizen-
két székely Hu rohamlépésben 
sietett a szorongatott magyar diák 
segítségére, A székelyfíuk Mann-
licherekkel a kezükben, csakha-
mar odaértek a Fehér Kereszt 
előtti csoportosuláshoz- Előbb há-
romszor a levegőbe lőttek, majd 
ráfogták a fegyvert az oláhokra, 
de ezek szanaszét futottak, mert 
a szerbek által megszállott aradi 
várból is megindult a puskatüze-
lés, még pedig a menekülő oláh 
szövetségesek felé. Ekkor vonul-
tak be Aradra a francia meg-
szálló csapatok Gondrecourt tá-
bornok vezetése alatt és megkez-
dődött az „Occupation francais", 
a francia megszállás, mely ek 
tartama alatt a magyarbarát fran-

cia tábornok eltávolította a város 
területéről az oláh katonaságot, 

— A francia megszállás alat 
zavartalanul teljesíthettem hivata-
los kötelességeimet — mondotta 
Szakolczay Lajos —• de ennek 
megszűntével 1921, julíus 8-án 
örökre száműztek az oláhok Arad-
ról sőt 48 órán át le is tartóz-
tattak Arad vármegye alispánjá-
val együtt, Nyíregyházára, régi 
pátriámba menekültem — folytat-
ta tovább visszaemlékezéseit — 
és ott működtem egészen 1921, 
februárjáig, amikor a Nizsalovszky 
elnök halálával megüresedett gyu-
lai törvényszéki elnöki állásra 
nyertem kinevezést. Tizenhét éven 
át töltöttem be ezt az állásomat 
és most fájó szívvel búcsúzom 
Gyulától, ahol csaknem két évtí-
7edet töltöttem el komoly alkotó 
munkában, és ugy vélem sikerült 
megszereznem polgártársaim sze-
retetét. 

— Január tízenhetedikén te-
szem le Budapesten a hivatalos 
esküt és megkezdem a táblánál 
tanácselnöki működésemet. Azon-
túl budapesti lakos leszek, de 
mindig szívesen és örömmét fogok 
a Gyulán eltöltött esztendőkre 
visszagondolni . . . 

Azzal a meggyőződéssel fejez-
tük be a beszélgetést, hogy Gyula 
város társadalma is mély tiszte-
lettel és őszinte szeretettel gondol 
majd a köréből eltávozott elnök 
úrra, 

e l ő n y ö s e n , beszerezhető 

Lőwy és Laufer 
f a k e r e s k e d ő k a é l , 

• VISSZHANG 
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CSABAI HiS nOTGSZ 
1. A csabai közönség az idén is 

jő hangulatban búcsúzott az óévtől. 
A Csaba Grillje kicsinek bizonyult 
és a télikert, kávéház is zsúfolásig 
megtelt, de tele voltak a többi szóra-
kozóhelyek is, igy a CsAK-klubház, 
a Casino, a Schwézner és a két 
moziban és a színházban is szép 
közönség gyűlt össze. A tulajdono-
sok még sincsenek megelégedve az 
eredménnyel, A vendégek viszont 
jól mulattak, Ezek között a pálmát 
a charme-járól közismert monoklis 
bankigazgató nyerte el, aki Kászonyi 
egyik különhelyiségében társaságá-
nak az „osztalékot" még újév nap-
ján déli egy órakor is fizette. 

Vöröskereszt-bál január 15-én. 
2. Újév napján a békéscsabai 

ügyvédi kar tagjai megjelentek Be-
rényi Antal, a gyulai törvényszék uj 
elnöke előtt, hogy őt egyrészt tör-
vényszéki elnökké történt kinevezése, 
másrészt pedig az újév alkalmából 
üdvözöljék. A csabai ügyvédi kar 
nevében dr, Tardos Dezső üdvö-
zölte a népszerű elnököt, ki meg-
ható szavakban köszönte meg az 
üdvözlést. Életének legszebb éveit, 
húsz esztendőt töltött el Békéscsa-
bán és ez alatt Az idő alatt a csabai 
ügyvédi karban mindig készséges 
munkatársakra akadt, A megjelent 
ügyvédek külön-külön is jókíván-
ságaikat tolmácsolták, majd a Méltó-
ságos Asszony kitűnő — pogácsái-
nak szentelték az újév gondtalan 
első perceit, 

1938-ban is szerencsét hoz a ki-
próbált „Frenkcl" sorsjegy . . . 

3. Kollár Líviát, a csabai Kardoss-
szintársulat tizenkiiencéves volt 
szubrettjét, az Országos Szinész-
egyesület, mint a vidéki színészek 
legfelsőbb bírói fóruma, örökidőkre 
letiltotta minden magyar színpadról 
A fiatal művésznő rövid csabai tar-
tózkodása alatt időnkínt felutazott 
Pestre, később pedig vissza sem 
tért működési helyére. A feltíinést-
keltő súlyos ítélet indoka: ismétel-
ten elkövetett szerződésszegés. így, 
ha csak a színészek tavaszi köz-
gyűlése meg nem kegyelmez a-szép 
Líviának, többé nem találkozunk 
vele Csabán — a színpadon. Pedig 
kár volna érte, nagyon tehetséges 
tagja volt Kardoss színtársulatának. 

Frakk-, szmoking-ingkiilönlegessé-
gek a 70 éves Silberstein cégnél. 

4. Vízkeresztkor a csabai vívók 
illusztris elnökük Beliczey Miklós 
közreműködésével a CsAK klubhe-
lyiségében bridzsversenyt rendeztek. 
A szerencseversenyre gróf Wenck-

heim Lajos és felesége is beneve-
zett. A győztes team tagjai értékes 
nyereménytárgyakat kaptak a ven-^ 
déglátó "Csabai Vívó Egyesülettől. 

(k. gy.) 

Érdekes minisztert elöntés: 
Gyula városa besserezliel Rotaprint-sokszorosítót, mert 

inert ezzel nem kövei el jogosulatlan iparűzést, de 
még sem szerezhet be Rotaprint-sokszorosítót, mert ez 

külföldi gyártmány! 

Gyula város képviselőtestülete 
még á mult évben elhatározta, 
hogy jelenleg működésben levő 
sokszorosító készüléke mellé még 
egy úgynevezett Rotaprint-sokszo-
rositókészüléket vásárol és ennek 
beszerzésére 2700 pengőt állított 
be költségvetésébe, A határozatot 
mindhárom gyulai nyomdavállalat 
megfellebbezte, de a vármegye 
kisgyülése elutasította a fellebbe-
zést. Ezután már csak a Dürer 
nyomda fordult felülvizsgálati ké-
relemmel a belügyminiszterhez. A 
most érkezett belügyminiszteri 
leirat elutasítja a kérelmet, mert 
azt, hogy a város sokszorosító-
gépet tartson üzemben, sem jogo-
sulatlan iparűzésnek, sem pedig 
közüzem létesítésének tekinteni 
nem lehet,, A sokszorosító készü-
lék éppolyan irodai felszerelési 
cikk, — mondja a leirat — mint 
az irógép és ez ellen megjegyzést 
tenni nem lehet. 

Ezzel kapcsolatban megállapítja 
azonban a miniszter, hogy döntése 
nem jelenti azt, hogy a város 
összes nyomtatványszükségletét há-
zilag állíttassa elő, a nyomdaipar 
teljes mellőzésével. 

A sokszorositókészíiléknek kül-
földről való beszerzését pedig az 
iparügyi miniszterrel egyetértés-
ben azért nem engedheti meg a 
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(bármilyen alak és szöveggel) 

Leopold-nyomda 
Gyula. 

belügyminiszter, mert a hazai ipar 
is gyárt megfelelő sokszorosító 
készülékeket. Külföldi gyártmá-
nyú iparcikk beszerzésére pedig 
esetről-esetre engedélyt kellkérni 
a minisztertől a városnak. 

A döntés tehát nagyon érde-
kes. Noha lényegében a városnak 
ad igazat, mégsem engedi meg 
— legalább egyelőre — a kisze-
melt sokszorosító készülék be-
szerzését. 

Hallotta? . . . 
— hogy vasárnap jannár 9-én este 

9 órai kezdettel rendezi az Auróra 
Kör a békéscsabai fiatal irók irodalmi 
estjét, melyen Bakó József, Hajdn 
Gyula, Pálos Tibor, Rusznák György 
és Szabó Ferenc verseikkel szerepel-
nek, Mátray-Miklya János és Palócz-
Pleskó György pedig elbeszéléseiket 
fogják felolvasni. Az irodalmi mű-
sort zenei számok egészítik ki. A 
Közművelődés Háza nagytermében 
fogják az érdekes irodalmi estet meg-
tartani. A bevezető beszédét dr. Kor-
uiss Géza kulturtanácsnok, az Aurora 
elnöke mondja. 

— hogy január elseje óta arcké-
pes igazolványt ir' elő az ügyvédek-
nek az uj ügyvédi rendtartás. Meg 
is jegyezte az egyik keserű Itumoru 
fiskális, hogy ujev óta ő is belépett 
a hatósági elleuőrzés alá helyezett 
foglalkozást űzők sorába. 

Nyomtatványokat 
ízlésesen, olcsón készít 
a LeopoM-nyomda. 

Első gyulai rum- é s likőrgyár 
Alap í tás i év 1887. 

WEISZ MÓRES TARSA r.t. Gyula 
K ö z p o n t i s z e s z f ő z d e , 

B o r-p 8 n e é s z é t 
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Tisztelt Vizhang itrl 
Kivánom, hogy jelen pár sor 

irásom friss jó egésségben találja. 
Köszönöm hogy a mult'héten én-
gem is beléirt az újságjába. Na-
gyon örvendeztünk a sógorral fe-
lette, Annak azonba mán nem 
örültem, hogy maga összeszólal-
kozott az ügyészválasztáson egyik 
kolegával oszt mind a kettőjükre 
kiszabták a strófot. Ejnye Vizhang 
ur, hát mire jó mán az ilyen csin-
talanság? — Hiszen kettőjük kö-
zül magának kelletett vóna több 
esze legyen oszt ráhagyni a fiatalra 
a dógot. Lássa éngem is megsér-
tett egyszer őkelme, de én rá-
hagytam, Tuggya akkor, amikor 
abba a pengőjivel árult könyvibe 
azt írta, hogy Viselős vót az egész 
világ. Hát akkor éngem is meg-
bántott, mer kérem, ha még az 
asszonyi renden lévőkkel meg is 
eshetett ez a tömegszerencsétlen-
sig, de mán magamrul jólélekkel 
merem állítni, hogy eféle bajom 

" még nem igen vót ezideíg. 
Ná de térjünk az igazságra 1 

Tuggya Vizhang ur, mán megint 
sok furcsaság főtt meg az alföldi 
kondérjába, amit nem állhatok 
meg szó nélkül, 

1-lőször, Nem tudom kipeku-
lálni, hogy mimódon lehet az, hogy 
a városházi besúgó mellé valaki 
felcsapjon védelmezőnek? En 
mán csak azt mondom, aki pe-
csovics, aki spicli nem érdemel 
védelmet magyar újság részirül! 
Még akkor se ha a híreket ippen 
oda horgya is 1 Ahun annyit han-
goztatják a tisztességet meg a 
részrehajlás nélküli szókimondást, 
ott ne álljanak besúgó mellé 1 

2-sodszor. Kár azt felróni a fő-
jegyzőnek, hogy a köszöntőbül 
egyetmás kimaradt, mer az alföldi 
újság se irja meg azt, ami az ele-
venre tapintósabb egy kicsit, 

3-madszor, Jó ember-e az olyan, 
akinek még az is fáj, ha valaki-
nek a Jó Isten visszaadja az 
egésséget 13 év után? Én azt 
mondom csúnya lélek az olyan, 
aki még ezt is irigyli a másiktul. 

Meg aztán hun van itt a csuda-
szer? A csuda ott történik ahun 
ripsz-ropszra megy a gyógyulás. 
Az csak nem csuda, ha 13 év 
alatt jóra fordul valakinek a baja. 
Ha csudát akart az alföldi írni, 
inkább azt írta vóna meg, hogy 
van Gyulán olyan beteg is, aki 
hetek óta nem jár hivatalba, de 
szilveszterkor reggelig, mulatott a 
Gril-kocsmába feleségestül, oszt 
újévtől megint beteg tovább. Ez 
mán inkább csudaszertül van? • 

4-edszer. Mióta bün az, ha va-
laki a véleményit szemtül szembe 
mondja meg a másikának? Én 
ezídeig azt hittem inkább az a 
becsületes dolog, csak most oko-
sít fel az alföldi, hogy tévedtem, 
mert a tisztességes és tapintatos 
eljárás ippen az, ha az ember a 
másik háta megett beszél rulla. 
Hiszen biztosnak biztos módszer, 
de hogy ugy, szóljak, pofa keli 
ahhoz is. Én azt hiszem más is 
így van evvel. Na nem mondom 
a városházi spicli az egy tapin-
tatos ember az mindenki háta 
megett hordja ki az iratokat! Igaz, 
hogy védelmezik ís ugyancsak! 

5-tödször. Hogy sírt a főjegyző 
ur. Könnyes vót a szeme. Látja 
éz meglehet. Biztos akkor is az 
alfődire gondolt- Hiába, a szána-
lomnak ís vannak könnyei, 

Na de hagyjuk a többit, hiszen 

Férisöltöny . . . P 28,— 
Sportöltöny . . P 43.— 
Gazdászkabát « P 28.— 
Bekecs 

szőrmebéléssel Jr 55.— 
Bocskay kabát. P 61.— 
Bocskay bunda « 

la oposum gallérral P 120.— 
Városi bunda . 

la opoituni gallérral, 
uutríeitc béléssel P 152.— 

Tisch Ernő 
iérfi« és Siu ruhaáruháza 

Gyula és Békéscsaba. 

ha minden gyarlóságára mondanék 
valamit annak a fejire esett cikk-
nek, egy könyv is kevés lenne! 
Nagyon #»magán viseli az irója 
hangját/ Azt a régi jó debreceni 
hangot!' 

Igaz biz a! Majd elfelejtettem 
Tudja hogy a fentirt beteg em-
berhez mingyárt szaladtak jelen-
teni a köszöntő után, hogy mí 
történt? Azon melegibe ott vót 
a hírmondó, hogy aszongya: „Na 
instálom meg vót a köszöntői" 

Vájjon ki lehetett? 
Ugyan tudja mán ki! 

Hal lo t ta ? . . . 
— hogy az óév utolsó napján 

Czigány Dezső budapesti festőmű-
vész miiven borzalmasa i irtotta ki 
családját: revolverrel agyonlőtte Je-
leségét, továbbá Parisból látogatóba 
jött leányát Ingasz Istvdnné Czigány 
Jutkát és ennek kétesztendős kislá-
nyát Pannikát, majd önmagával 
végzett. A rettenetes családi dráma 
négy áldozatát hétfőn temették el 
nagy részvét mellett. A gyászszer-
tartást gróf Haller Gábor fasori 
ref. lelkész végezte. A rémes eset 

_ gyászt hozott Vermes Ernő szer-
] kesztő családjára is, mert a felesé-

gétől és gyermekétől megfosztott 
Ingusz István, aki egy párisi nagy 
gyár műszaki tisztviselője, a testvér-
öccse Vermes Ernönének. Czigány 
Dezső szörnyű tettének oká: elme-
zavar. 

— liogy a gyulai államrendőrség 
két közbecsülésben álló tagja liagyja 
el Gyula városát. Az egyik dr. Érdy 
Lajos rendnrfogalmazó, a biinügyi 
osztály vezetője, aki Hegyeshalomra 
kerül a határszéli kirendeltséghez, a 
másik a szimpatikus Újhelyi rendőr-
felügyelő, altit értesülésünk szeriut. 
Gyöngyösre helyeztek át, Mindkét 
derék rendőrtiszt távozása őszinte 
sajnálatot kelt Gyulán. 

— hogy Békéscsabán az egyik 
Csiki-uccai ház hátsó konyhájában 
szénné égve találták Tyirják Máriát, 
aki évek óta teljesen egvedül lakott 
a kicsi lakásban .Valósziniileg a 
tűzhelyből kipaltant szikra okozta a 
halálos szerencsétlenséget. 

• — hogy Békésesahán január 17-én 
nyílnak meg a népkonyhák és ugyan-
akkor kezdik meg a tejkonyhák és 
gyermekebédehetési akciók is műkö-
désüket 
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kereskedelem sötét 
Irta: d r . K e r t é s z B é l a 

Ismét szemlét tartunk az esz-
tendő kezdetén a kereskedők há-
rom legsúlyosabb megoldatlan 
problémája; az irányított gazdál-
kodás megkötöttségei, a szövetke-
zetek versenye és a túladóztatás 
sérelmei fölött. 

Á letelt esztendő nem hozott 
enyhUlést az irányított gazdálko-
dás, a kereskedelem tervszerű 
irányításában jelentkező megkö-

töttség terén. 

Haladás talán e téren némileg 
csak erkölcsi vonatkozásban je-
lentkezik. Mert amig még néhány 
év előtt a tervszerű gazdálkodás-
nak az irányított nemzetgazda-
ságnak voltak bevallott protogo-
nístái, mamára kormánytényező-
ket is beleértve, senki sem meri 
az irányított gazdálkodást dicsérni, 
ezt csupán átmeneti szükségesség 
gyanánt törekszenek igazolni vagy 
menteni. Ha az elvi téren haladás 
is jelentkezik, a gyakorlati élet 
terén az irányított gazdálkodás, a 
gazdasági kollektivizmus, a ma-
gángazdaság! iniciativa megkötött-
ségének kiépítése annál jelentő-
sebb lépésekkel halad előre. A 
kereskedelemügyi miniszter a mult 
év augusztusában Szolnokon tar-
tott kereskedői kongresszuson azt 
az ígéretet tette, hogy most már 
szorosan el fogja határolni a szö-
vetkezetek működési területét a 
magángazdaság, a legitim keres-
kedelem jogos munkaterületétől s 
evégből közös tárgyalásokat fog 
iniciálni a kereskedelem érdek-
képviseletei és a szövetkezetek 
között. E tárgyalásokon a remélt 
megegyezés és összhang még nem 
alakulhatott ki, de azalatt, míg e 
jóhiszemű tárgyalások folytak, 
egyik nagy szövetkezet már a 
maga részéről a készülő megegye-
zésnek elébe akar vágni s alap-
szabályait olyképen akarja módo-
síttatni, hogy üzleteiben nemcsak 
szövetkezeti tagjainak, hanem bár-
kinek is árusíthat Hogy ezzel az 
alapszabálymódositássaí az illető 
szövetkezet a törvénnyel és a 

szövetkezeti eszmével jut össze-
ütközésbe, ez a körülmény a szö-
vetkezet számára elhanyagolható-
nak látszik. 

Az irányított gazdálkodás intéz-
ményes kiépítése — mint foly-
ton növekvő áradás — mind na-
gyobb és nagyobb munkaterüle-
teket ránt ki a kereskedelem 

lába alól. 

Ha a kereskedelem adóztatását az 
elmúlt tiz esztendő távlatában 
vizsgáljuk, megállapítható, hogy 
bárha a kereskedő adóalanyok 
száma e tiz év alatt évről-évre 
csökkent, sok exisztencia elhullott, 
a kereskedelem megélhetése az 
irányított gazdálkodás folytán 
mindinkább nehezebbé vált, az 
egész kereskedelemre nehezülő 
közteher összege mégis e tiz év 
alatt átlagosan 40—50 százalékos 
emelkedést mutat. Ennek titka az, 
hogy a kereskedőket az adóható-
ság a könyvek vezetésére szorítja, 
de azzal a benső óhajtással, hogy 
a könyvszerü eredmény helyett 
mégis becslési eljárás utján maga-
sabb összegben állapithassa meg 
a kereskedő adóját. A kincstár a 
kereskedő üzleti könyveivel szem-
ben ugy viselkedik, mint a szép 
asszony a szerelemmel: kívánja, 
de fél is tőle. Kivánja, hogy a ke-
reskedő vezessen könyveket, de 
fél a mérleg eredményétől és 
igyekszik azt valami kifogással el-
vetni. A kereskedő tehetetlenül 
nézheti, hogy az egész éven át 
pontosan és lelkiismeretesen ve-
zetett üzleti könyveinek eredmé-
nyét egy tollvonással döntheti 
halomra bármely kiküldött könyv-
vizsgáló, 

A kötött gazdálkodás minden 
kárát, a gazdasági fejlődést meg-
bénító hatását már-már érzik 
maguk a városok is, de a költ-
ségvetéseiken keresztül fognak 
még ennek szomorúbb tudatára 
ébredni. Legerősebb lesz a rend-
szer káros hatása a fejlődésben 
levő vidéki városokra nézve. A 
fejlődésben levő szervezet a káros 

KIRÁLY 
GYULA, Te le fon ! 182. 

Január 8, szombat 
Gigli és Nagy K a t ó főszereplésével 

Sorrentói kaland 
Január 9, 10, 11( vasárnap, 
V hétfőn, kedden 

Magyar film 
Píger Antal, Csortos Gyula, 
Szörényi Éva, Mezay Mária, 

¡Rózsahegyi Kálmán é s Sóson. 
Gyula főszereplésével 

Egy leány elindul 
ElSadAaok k e x d e t e : vasár- és ünnep-
nap 2, negyed 5, háromnegyed 7 és 9 
órakor, hétköznapokon negyed 5, há-

romnegyed 7 és 9 órakor. 

befolyásokra erősebben reagál, 
mint a. már erősen kifejlett test. 

El nem vitatható igazság az, 
hogy a vidéki városok fejlődé-
séhez a vidéki kereskedelem és 

ipar kifejlődése szükséges, 

e nélkül hiu remény az, hogy vi-
déki városainkból komoly empori-
umokat alkothatunk. De miként 
fejlődjék a vidék kereskedelme 
és ipara és fejlődjenek ezen a " 
réven vidéki városaink, amikor 
még az elsősorban érintett vidéki 
városokban sem alakult egy egy-
séges közvélemény, amely e váro-
sok jövőbeli fejlődése érdekében 
egységesen szállna sikra az irá-
nyított gazdálkodás, a kereskede-
lem és ipar fejlődésének megkö-
töttsége ellen, A közelmúltban 
összehívott országos iparügyi an-
két foglalkozott az iparügyi mi-
niszter íniciativájára az ipar de-
centralizációjának problémájával, 
azzal, hogy miként lehetne az 
újonnan létesítendő iparüzemeket 
a vidéki városokba irányítani, A 
kötött gazdálkodás molochja már 
pusztulásra ítélte a vidéki keres-
kedelmet, megbénítja a vidék ipa-
rát is s ezzel letetlenné teszi a 
vidéki városok fejlődését. 

I 
t 

A ruhabeszerzés bizalom kérdése? 
Akkor keresse fél 

KUlön méret-osztály. 
Békéscsaba: Szt.-ffttván-tér 10. 

Ernő ruhaüzletét I 

GyuSa: Városház-ucca 4. 
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A telepítés eredményei és céljai 
A mult év juliusa, tehát a tele-

pítési törvény kihirdetése óta el-
telt másfél esztendő alatt közel 
kétszáz község lakosságának jut-
tatott a földmívelésügyi miniszté-
rium földet, részint tulajdonjogilag, 
részint kishaszonbérletek formájá-
ban. Szociális szempontból nagy 
jelentősége van a minisztérium 
azon tevékenységének, amellyel 
az önhibájukon kívül elárverezett 
kisgazdákat az állami elővásárlási, 
illetve visszavásárlási jog gyakor-
lásával elvesztett családi kisbirto-
kaikba visszahelyezi. Hasonló célt 
szolgál a falusi lakosság házhely-
igényeinek kielégítése, valamint a 
gyengébb anyagi viszonyok közt 
élő mezőgazdasági lakosság kis-
haszonbérletekhez való juttatása 
is. 

A folyó költségvetési év első öt 

hónapjának adatai szerint az elő-
vásárlások száma meghaladta a 
négyszázat, mig á legutolsó más-
fél év alatt több mint ezerkétszáz 
birtokot vásárolt vissza a minisz-
térium November elsején történt 
meg az első községjeilegü telepí-
tés átvétele. Az uj lakók Vállaj 
község határában már be is köl-
töztek házaikba. Csoportos tele-
pítés folyik a Duna-Tiszaközén, 
ahol Bócsa község falusítására 
kerül a sor. Ezek a munkálatok 
már megkezdődtek, befejezésük 
az .újévre marad. 

Bár a földárak emelkedése bi-
zonyos mértékig csökkenti a kor-
mány birtokpolitikai tevékenysé-
gét, mindent összefoglalva, mégis 
meg lehetünk elégedve a birtok-
politikái tevékenység kezdő éve-
ivel. 

P a l a c k o s bor . . . . 2 pengő . 
— Minden szombaton reggelig nyitva. — 

Nagy valutasibolási " . 
bűnügyet lepleztek le 
Piisztaotiiaka községben 

Nágyszabásu valutakihágásí ügy 
tartja hetek óta izgalomban a kö-
zeli Pusztaottlaka község lakos-
ságát. A csanádmegyeí kis faluban 
lakik Drágán Makszim gazdag 
parasztbírtokos, akinek magának 
több mint 500 hold földje van, A 
község közvetlenül a romári ha-
tár mentén fekszik és Drágán hét 
társával, köztük a falu görögkeleti 
lelkészével, már hosszabb idő óta 
vásárol kisebb-nagyobb földsávo-
kat azoktól a román területen 
lakó emberektől, akiknek a ma-
gyar község határában vari föld-
jük egyrésze. 

Az eladókkal kötött megálla-

podás szerint Dragánék nem a 
törvény által előirt módon utalták 
át a föld vételárát, hanem a pénzt 
egyes megadott budapesti szemé-
lyeknek fizették ki, akik nyugtát 
sem adtak az átvett összegekről, 
A dolog tudomására jutott a bu-
dapesti valutarendőrségnek és 
megindult a bünügyi eljárás Dra-
gánék ellen. Kihallgatták azokat 
az embereket, akik állítólag a 
vásárolt földbirtokok ellenértékét 
Budapesten pengőben felvették, 
de ezek mindent tagadnak és azt 
állítják, hogy nekik a gyanúba 
fogott emberektől semmi kove-
telnivalójuk nincsen. 

A titokzatos valutamanipulációk 
ügyét Budapestről áttették a gyu-
lai törvényszékhez és most Puszta-
ottlakán folyik az eljárás a valóság 
kiderítésére. 
• • • • • • • • • • • • • 
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Kulpin Divatház 
0 Békéscsaba Q 
H a l l o t t a t . . . 

—- hogy legeredménye-
sebben hirdet, ha a Vissz-
hangban hirdet! 

KOKSZ Gázgyári 
és Pécsi, 
Tatai brikett, elsőrendű 

darabosszén, faszén 

D é l i e s n é l 
Q y i l á n , a Komlóval szemben 

Telefon 200. 
Azonnal h á z h o z szál l í tok 

HIRDETNI bárhol hirdethet/ 
de EREDMÉNYESEN 
a VISSZHANG-ban hirdethet 



Jubiláris Szegedi Ipari Vásár s 
május 26- junius 6 

A X. Szegedi Ipari Vásár nagyszabású előkélszulete 

Országra szóló ünnepségre ké-
szül a szegedi iparosság és rajta 
keresztül a város, 1938 tavaszán 
jubileumát ünnepli a Szegedi 
Ipari Vásár, Tizedszer nyílnak 
meg a vásár kapui, hogy ez a 
nagyszabású szegedi demonstráció 
erőteljesen hirdethesse a város 
acélos erejét, a kézműipar osok-
felkészültségét és művészi tudá-
sát» Az előkészületek már hetek-
kel ezelőtt megindultak, hogy a 
X. Szegedi Ipari Vásár az eddi-
gieknél nagyobbszabásu keretek 
kőzött legyen megrendezhető. Az 
ipartestület elnöksége azt a kérel-
met intézte Bornemissza Géza 
kereskedelemügyi miniszterhez, 
hogy május 26—junius 6. között 
engedélyezze a jubiláris Szegedi 
Ipari Vásár megtartását. Ezzel 
kapcsolatosan azzal a kérelemmel 
is fordult a kereskedelemügyi 
miniszterhez, hogy a vásár látogatói 
számára május 22-től junius 9 ig 
terjedő időre 50 százalékos utazási 
kedvezményt engedélyezzen és te-
gye lehetővé, hogy az eucharisz-
tikus kongresszus dacára Szeged 
is részesüljön a filléres vonatok 
révén nagyobbszabásu _ idegenfor-
galomban a vásár ideje alatt. A 
teljes vízummentesség ügyében ís 
kérelmező lépéseket tett az ipar-
testület elnöksége és ezzel egy-
idejűleg megindította a város ide-
genforgalmát előkészítő szervezési 
munkálatokat. 

Jelentős vívmánya a Szegedi 
Ipari Vásár vezetőségének, hogy 
egy., az elmúlt hetekben Buda-
pesten tartott értekezlet, amelyen 
az összes vásárok igazgatói részt-
vettek, a legnagyobb elismeréssel 
foglalkozott a Szegedi Ipari Vá-
sárral, elismerve annak különálló 

jellegét, vagyis azt, hogy a kéz-
műipar mellett kifejezetten házi-
ipari, iparművészeti és népművé-
szeti vonatkozású. Ezáltal a Sze-
gedi Ipari Vásár lendülettel nyo-
mult előre és a külföld számára is 
vonzóbb karaktert nyert, A jubi-
láris vásárra pedig több; mint 
százötven jelentkező van(! de a 
jelentkezések állandóan folynak 
annál is inkább, mert a,korábban 
jelentkezők számára a vásár ve-
zetősége nagyobb kedvezménye-
ket biztosit. Egyébként minden 
ügyben a legnagyobb készséggel 
áll az érdeklődők rendelkezésére 
a vásár irodája : Szeged, Horváth 
Míhály-ucca 3,, telefon 14-15, 

Hallotta ? • . . 
— hogy a szibcrai hideg idő el* 

népteleuitette a hetivásárokat ugy 
Gyulán, mint Békéscsabán. Aa ára-
sokat a zord időjárás- jórészben tá-
voltartotta a piactól, de nem vesz-
tettek vei« semmit, mert vevő is alig 
akadt, aki kimerészkedett volna az 
uccára a nagy hidegben. 

— hogy kedden megkezdődött a 
szegény gyermekek étkeztetése a 
gyulai iskolákban. A római katolikus 
iskolában 290, az állami iskolában 
209 szegénysorsu gyermek jut na-
ponta tápláló eledelhez. Az első 
ebéd kiosztásánál megjelent'dr. báró 
Apor Vilmos apátplébános, ár. vitéz 
Ricsóy Uhlarik Béta főispán, ár. 
vitéz Márki Barna alispán, Kauf-
mann Ödönné alezredesnél Ring-
bauer Károly tanfelügyelő és a 
városi társadalom több vezető, tagja. 

Részlet , csere. 
Takarékosság 

olcsón 
-nél Gyulán, a Komlóval szemben 

Telefon 200. ' _ 
Márkás víllaatyéeo garanciával 5—25-ig . . —.96 fillér. 

40-es . . . 1.20 fillér. 

Olcsó é s ¡jó s z á l l ó d « P e s t e t a 

METROPOLE, 
a Rákócszi uton 150 kényelmes szoba. 
4 pengőtől, teljes penzióval 9 pengő-
től, — Az étteremben szegedi Farkas-
Jóska muzsikál, a télikertben délután 
és, este a Virány jazz játszik a tánchoz. 
Hallgassa meg mindkét zenekart rádión. 
Adjon barátainakí találkozót, hívja meg 

őket vacsorára a 

METROPOLE-ba 
Hallotta? . . . 

— hogy a gyulai pénzügyigazga-
tóságnál Steigerwald Ferenc ész 
Kertaly Béla állampénztári, főtiszt' 
állampénztári tanácsossá, Apáthy 
János állampénztári I. oszt. tiszt 
pedig állampénztári főtisztté lépstti 
elő. 

¿ r e i H n r t i U H 1 1 

v é d j e g y ü kézimunka 
í o r o 

kérjen. Ess biztosítja a-
legjobb minőséget . 

Minden szaküzletben» 
kapbaté. 

•UWBHWMM— 

H a l l o t t a ? . 
,— hogy újév napján a vármegye 

tisztikara Márki Barna alispán előtt, 
a város tisztikara pedig Varga Gyula 
polgármester előtt fejezte ki jókivá-
naíait az évforduló alkalmából. A 
vármegyei tisztviselőknek Pánczél-
József főjegyző, a városi tisztikar-
nak Szentes Károly, főjegyző, volt a.-, 
szónoka. 

V I S S Z H A N G 
Társadalmi, közgazdasági és kritikai 

riportujság, 
Megjelenik mindén vasárnap 
Felelős szerkesztő és kiadó : 
V E R M E ' s E R N Ő 

Szerkesztőség, és kiadóhivatal: 
BÉKÉSCSABÁN, Andrássy-ut 6. 

„Csaba" Hirlapiroda. TeL 148. 
GYULÁN, Vad -ucca 3, Tel. 31, 

Előfizetési dij egy évre 5 pengő, 
Hatóságoknak, vállalatoknak, pénzinté-

zeteknek mellékkíadványokkal együtt 
30 pengő. 

Hirdetések hasábmillimétersoronkint 10 f, 

Nyomatott Leopold Sándor nyomdájában 
Gyulán. 


