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Elnapolták a főtárgyalás! 
Stern Ármin cirokgyajjtogatási ügyében 

Dr. Bérényi Antal elbúcsúzott 
Békéscsabától 

Mézes számvevőségi főnök súlyos 
baleset© 

A Hangya zárszámadási adatai 

Csabai kis tükör, cikkek, riportok ; 

A gyulai társadalom liirhedi már 
régóta személyes torzsalkodásairól, 
de jó ideje nem volt oly paprikás a 
hangulat, mint mostanában. Az invek-
tivák negyvenkettes lövedékeivel gyil-
kolják egymást a helyi lapok és volt 
a mult héten egy olyan nap, amikor 
mind a három újság tele volt ilyen 
„személyes" közleményekkel. „Le-
mondom valamennyi helyi lapot" — 
mondotta ekkor egy megrögzött uj-
ságelőfizető, — „nem érdekel, hogy 
a szerkesztő urak hogyan gyomrozzák 
egymást 1" ,és valljuk be: neki volt 
igaza. Ámde a következő számban 
nem vult semmi csemege, semmi uj 
feltálalás a városháza környékéről és 
a megrögzött ujágelőfizető újból meg-
szólalt: „Lemondom az előfizetést, 
nincs semmi érdekes ebben a lapban!" 
most azutáu igazán nem tudjuk, 
mit csináljon az újság? Ha mara-
kodik: megrovásban részesül, de 
mindenki olvassa. Ma uem marakodik: 
dicséretet kap, de senki sem veszi á 
kezébe. Jai de nehéz Gyulán újság-
írónak lcniíi és még nehezebb dolga 
van a lapkiadónak. Szerződtet isme-
retlen földről egy tündöklő sajtó-
csillagot, maratja vele az ellenfeleit, 
újévi interjút csináltat a vármegye 
fejével, oda teszi a cikk alá a „szer-
kesztő ur" nevét, de a következő szám-
ban már olvassuk, hogy a szerkesztő-
nek, aki egyúttal ügynök is volt, üzlet-
társ is volt, sietreel kellett hagyni káp-
rázatos sikereinek színhelyét, mert — 
hiba volt a "kréta körül. Ha a penna kö-
rül van hiba, az nem számit, de ha a hiba 
átterjed a krétára is, ugy a jó Isten ir-
galmazzon a „szerkesztő" uraak, 
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rét, melynek egyharmad része | 
már fel van törve és az idén 
burgonya kerül beléje, mig a 10, 
sz, tábla fűmaggal ujonan bevetett 
terület. 

Az 1, sz. táblán maghagymát, 
a 2. és 3, számún babot, a 4. és 
5, számún salátamagot, a 7, és 
11, számún retekmagot, a 8, szá-
mún uborkamagot, a 12. számún 
tengerit, a 13—14. számún bur-
gonyát, a 15—17. számún káposz-
tát termesztettek, a 18—19. szá-
mún herét telepitettek az elmúlt 
esztendőben, mig a 6. számú 
tábla főztelep volt. 

Az elmúlt gazdasági esztendő 
elemi csapásaival igen kedve-
zőtlen volt az öntözött gaz-
daságra nézve, A kisded gazda-
ság háromszor kapott jégverést a. 
nyár folyamán. Az egyik jégeső 
érésben érte és teljesen tönkre-
tette a salátamagot, mely így 
semmit sem jövedelmezett, A ká-
posztát és vetőmagok nagyrészét 
szintén jég verte el, ami annál 
nagyobb kárt jelentett, mert a 
biztosító társaságok egyes vete-
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ményeket, mint például a káposz-
tát nem fogadnak el biztosításra-

Mindezek dacára elég kedvező 
anyagi eredménnyel zárult az ön-
tözött gazdaság mult évi mérlege, 
mert az elért 13,113.53 pengő 
bevételből levonva a 6,956.24 
pengő kiadásokat, 6,257.29 pen-
gőt jövedelmezett. Ez a jövede-
lem megfelel holdankint kb, 10 
métermázsa buza hozamának. E s 

ha figyelembe vesszük, hogy a 
6,856.24 pengő kiadásból 6,131.17 
pengőt napszámbérek fejében fi-
zettek ki a galbácskerti szegény-
sorsú lakosságnak, ugy kétszeres 
értékben mutatkozik az öntözött 
gazdaság jelentősége, mert nem 
csak elfogadható jövedelmet ho-
zott a nagy elemi csapások dacá-
ra, hanem lényeges összeget jut-
tatott a gazdaságban foglalkozta-
tott munkások számára is. 

Az idei gazdasági évben, ha 
hasonló elemi csapások nem 
rontják le az eredményt, fokozott 
mértékben fognak az öntözés 
nagy gazdasági előnyei mutatkozni. 

A Józsefvárosi Földmives Olvasókör 
jubileuma 

Az elmúlt vasárnap ünnepelte 
meg a gyulai Józsefvárosi Föld-
míves Olvasókör fennállásának 
huszonötéves jubileumát, A jubi-
leum alkalmával meleg ünnep-
lésben részesítették azt az öt Öreg 
gazdát, akik a kör alapitóí közül 
még életben vannak. A jubileu-
mot díszközgyűlés nyitotta meg, 
melyen Metz József, a kör elnöke 
elnökölt. Meleg szavakkal üdvö-
zölte a jubileumon megjelent 
vendégeket, köztük dr, vitéz 
Riesóy-Uhlarik Béla főispánt, dr, 
báró Apor Vilmos apátplébánost, 
dr. Varga Gyula polgármestert 
Szentes Károly főjegyzőt, Fazekas-
Szűcs József rendőrfőtanácsost és 
a gyulai közélet több más elő-
kelőségét. Az ünnepi beszédet 
dr. Schriffert Ferenc ügyvéd, volt 
nemzetgyűlési képviselő mondotta 
és ennek során ismertette a kör 
alakulásának és eddigi működé-

sének történetét. 
Általános feltűnést keltett, hogy 

mig a józsefvárosi polgárságon 
kívül a város társadalmának ve-
zetői oly szép számban vettek 
részt a józsefvárosi gazdák ünne-
pén, addig a kisgazdapárt helyi 
szervezeténekpantallós vezetői szin-
te tüntetően távolmaradtak ennek 
a nagymultu és mindig a gazda-
érdekeket szolgáló olvasókörnek 
jubileumáról. 

A díszközgyűlés során felszólalt 
dr. vitéz Riesóy-Uhlarik Béla fő-
ispán is, aki meleg szavakkal 
köszöntötte a jubiláló kört és 
annak minden egyes tagját. An-
nak a megbecsülésnek kívánt 
megjelenésével kifejezést adni, — 
mondotta a főispán — melyet a 
kör és tagjai eddigi működésűk-
kel kiérdemeltek. A főispán után 
dr. Varga Gyula polgármester kö-
szöntötte a jubiláló olvasókört. 

Este többszázteritékü társas-
vacsora volt az olvasókör nagy-
termében és utána vig zeneszó 
mellett táncoltak a tagok és ven-
dégek egészen a hajnali órákig. 

T o r o n t á l i és 
magyarperassa 

legolcsóbb beszerzési 
forrása: 

Hazai Szőnyegipar 
B é k é s c s a b a , Haan ucca 11, 

Hallotta? . . . 
— hogy Csongrád vármegye al-

ispánjává dr. Dósa István áorozs-
mai főszolgabírót, Pest vármegye 
alispánjává pedig vitéz Endre Lász-
lászló főszolgabírót választották 
meg. Utóbbi választás országszerte 
^gy feltűnést keltett. 

— hogy megsztint a Sarkadi Hírek 
és Nagy Gusztáv, a Gyuláról elkerült 
tehetséges költő-ujságiró a most meg-
indult Bihari Hírek felelős szerkesz-
tője lett Berettyóújfaluban. A Bihari 
Híreket Bihar vármegye uj főispánja, 
Barcsay Ákos hivta életre". 

— hogy a békéscsabai Szociális 
Missziótársulat vasárnap délután 4 
órakor tartandó közgyűlésén búcsú-
zik agilis elnöknőjétől dr. Berényi 
Antalnétól aki 17 éven át vezette a 
legnagyobb buzgalommal a társulat 
ügyeit. Ugyancsak a közgyűlésen 
iktatják be ünnepélyesen a békés-
csabára érkezett három missziós 
nővért, akik nyomban megkezdik 
karitatív mőködésüket a városban. 

— hogy Csanád vármegye muzeu-
mot épít a csanadpalotai temetőben 
nyugvó Kelemen László első magyar 
színigazgató emlékére. Eredetileg 
szobrot akartak emelni emlékére és 
most a szoboralaprá begyült összeg-
ből épitik fel a muzeumot. 

p i o s i 
d i v a t h á z 

C r y 1 1 1 a 

Az év folyamán összegyűlt maradékáruk u. m.: 
selymek, szövetek, festő- és karton-
áruk, S l o k o n o k és m ü s e l y m e k 
| f reaacSküvííi olcsó árusítását a téli f ' 
• • vásár tartama alatt megkezdi • • 
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Elnapolták a föiárgyalást 
Stern Ármin círokgyujto-
gafási bfinperében-

Házkutatást és személyi motozási rendelt el a bíróság 
Fischer Ferenc sarkad! lakos ellen 

Nagyszabású gyujtogatásí bün-
, pert tárgyalt ezen a héten a gyu-
lai törvényszék Lánczy Lajos 
törvényszéki bíró elnöklete alatt. 
A múlt év tavaszán nagy tüz 
pusztított Mezőgyán községben 
és elhamvasztott Szarka Sándor 
gazdálkodó színjében 250 méter-
mázsa cirkot, A cirok Stern Ár-
min békéscsabai terménykeres-
kedő és Fodor Károly gazdálkodó 
közös tulajdona volt, amit a Tri-
estí és Magyar—Francia biztosító 
társaságoknál 13 500 pengőre biz-
tosítottak. Ennek megtörténtével 
mindketten 1000 pengő jutalmat 
ígértek Kiss István és Kiss Imre 
napszámosoknak, hogy gyújtsák 
fel a cirkot, Kiss Imre 200 pengő 
Ígéretével albérletbe adta a meg-
bízást G. Nagy Sándornak, aki 
a megbízást G. Nagy Mihállyal' 
egyetemben végre is hajtotta. 
. Amikor a cirok rakomány 
porrá égett, a csendőrség megin-
dította a nyomozást. Rövid pár 
nap alatt kiderült az egész ügy 
és a tettesek az ügyészség bör-
tönébe kerültek, A vádírat Stern 
Ármint és Fodor Károlyt mint 
tettestársakat gyujtogatásra irá-
nyuló szövetkezés bűntettével, 
továbbá mint felbujtókat egyrend-

Ibieli gyújtogatás bűntettével és 
végül csalás kísérletének büntet-

» téve! vádolja, Kiss István harmad-
rendű vádlott ellen gyujtogatásra 
való szövetkezés büntette, Kiss 

: Imre ¡. negyedrendű vádlott ellen 
gyújtogatás büntette, ífj, G, Nagy 
Sándor ötödrendü és G, Nagy 

•Mihály hatodrendü vádlott ellen 
s gyújtogatás bűntettében való.bün-
tfészességr a vád, 

A főtárgyalás, kedden vette 
kezdetét Stern Át min elsőrendű 
vádlott kihallgatásával, aki tagad-
ta, hogy része lett volna a bűn-
cselekményben. Szerdán Kiss Irn-

• rét hallgatták ki. Beismerte, hogy 
: többízben megbeszélte, a gyujto-
gatást felbujtóival, akik neki ezer 
pengőt ígérték, ebből 200 pengőt 
meg is kapott, Elmondta, hogy 
amikor a csendőrség rájött a bűn-
cselekményre, K. Fodor Károly 

• megkérte őt, hogy hagyja ki Fo-
dort a dologból, amit meg is 

ígért. Később egyik fogolytársa 
Stern Ármin érdekében beszélt 
vele, aminek következtében Kiss 
magára vállalta az egész gyujto-
gatást, most azonban a tárgyalá-
son meggondolta a dolgot és 
mindent őszintén bevallott, ugy 
ahogy megtörtént a dolog. A két 
felbujtóra tett terhelő vallomása 
után Lánczy elnök ismertette a 
vádlottak egymással folytatott 
levelezését, amelyben az egész 
gyujtogatásí ügyet megtárgyaltak 
egymás között. Majd szembesíté-
sek következtek, amelyek során; 
izgalmas jelenetekre került a sor. 

Csütörtökön egész napon át a| 
nagy per tanúit hallgatta ki aj 
törvényszék, akik közül többed 
igen súlyosan vallottak SternkÁrJ 
minra nézve. Voltak tanuk, akik 
hallották a mezőgyání kocsmá~| 
ban, hogy Stern a cirok felgyúj-
tásától beszélgetett társaival, j 

A csütörtök délutáni és péntek-
délelőtti tanúvallomások annyira 
bonyolulttá tették az ügyet, hogy 
dr, Gárdon kir, ügyész pénteken! 
délben bizonyitáskiegészitést kért, 
melynek során a nyomozást ve-
zető csendőröknek és számos uj 
tanúnak kihallgatását indítvá-
nyozta az ügy tisztázása érdeké-
ben. Kérte továbbá, hogy 

rendeljen e! a bíróság házkuta-
tást és személyi motozást Fi-
scher Ferenc sarkadi lakos ellen, 

bizonyos levelek előkerítésére, 
amelyek ugy a vád, mint a vé-
delem szempontjából is fqntosak. 

Az előterjesztéshez dr. Lusztig, 
dr. Burger Béla és dr, Hraskó Gyula 
védőügyvédek is hozzájárultak, 
mire a biróság hosszabb tanács-
kozás után elrendelte a kért bi-
zonyitáskíegészítést, valamint Fi-
scher Ferenccel szemben a ház-
kutatás és személyi motozás 
azonnali foganatosítását és a fő-
tárgyalást elnapolta. 

— hogy a gyulai r. kat. gimnázium 
„Maróthy János" cserkészcsapatának 
tisztikara szombaton, január 15-én 
este 9 órakor táncestélvt rendez az 
Egyesült Katolikus és Polgári Kiu1-
beu, Belépődíj 1 P. , ; < 

A Nemzeti E g y s é g 
propaganda-napja 

Gyulán« 
Nagyszabású propaganda-napot 

tart vasárnap január 16-án Gyu-
lán a Nemzeti Egység szervezete, 
amelyen résztvesz Marschall Fe-
renc földmivelésügyi államtitkár, 
dr, vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla fő-
ispán, dr. Bud János, gróf Pong-
rácz Jenő, dr. Lányi Márton, dr. 
Ángyán Béla, Tóth Pál, Csizma' 
dia András és Szinyey-Merse Je-
nő országgyűlési képviselők, a 
központi; vezetőség részéről pedig 
Nemery Sándor központi igazgató 
és Kommer Gyula. 

Vasárnap reggel • 9 órakor vá-
lasztmányi ülés lész az Egyesült 
Katolikus és Polgári Körben, 
amit délélőtt fél 11 órakor pro-
paganda gyűlés kövét a népkerti 
pavillonban. Itt gróf Pongrácz 
Jenő „Külpolitika és választójog" 
címen tart előadást, dr. Bud Já-
nos nyug. miniszter, Békéscsaba 
országgyűlési képviselője pedig 
„Általános gazdasági és szociális 
kérdések a mai magyar politika 
homlokterében" címmel fog elő-
adást tartani. Ezt követi Marschall 
Ferenc államtitkár előadása, mely-
nek címe: „Korszerű mezőgazda-
sági problémák a mai magyar 
kormányzatban." 

Déli 1 órakor közös ebéd lesz 
a Polgári Körben. 

A békéomegye i ek Budapesten a 

M e l r o p o l e b a n 
ta lá lkoznak : . 

• Ráköczi-t 58. 
Pompás uj kávéháza, Janos-vítéz sörö-
zője, gyönyörű ¡télikertje a főváros 
látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, 
előnyös penzióárakf Cigány: Farkas Jós-

ka. Jazz-tánc: Virány swingorchestra. 

' : Próbálja m e g e g y s z e r 
Ön i s 

a METROPOLE-t 

Hallotta? . . -
— hogy Bud János nyugalmazott 

miniszter, Békéscsaba város ország-
gyűlési képviselője, szombaton' este 
Békésicsabára érkezik, résztvesz a 
Vöröskeresztbálon és vasárnap dél-
előtt megjelenik a gyulai propagan-
dagyülésen, hétfőn "pedig délélőtt 
féltíztől kezdve a békéscsabai vá-
rosházán fogadja az elébe járuló 
választópolgárokat. 
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Diri ¥ály!:; Nagy István törvény« 
széki bíró elhagyja Gyulát 

FLHOGU RZT fi 
„VISSZHFING" 
ÖLGON DOLT'R 

Ne tessék megijedni, nem va-
lami elkésett újévi üdvözlésekről 
lesz itt szó, hanem most, hogy az 
újévi hajbókolások végleg befeje-
ződtek, elgondolkodtunk a.zon, 
vájjon mélyek azok az újévi jó-
kívánságok, amelyeket az érdekelt 
felek nem intéztek egymáshoz, 
Pedig milyen szépen hangzott 
volna, ha boldog újévet kívántak 
volna egymásnak, 

Békéscsabán: 
Hrabovszky tanító — Frenkel 

Miklósnak, 
Oroszlány Gábor — Hrabovszky 

Mihálynak. 
Jánossy polgármester — Fiala 

szerkesztőnek. 
Gyöngyösi János — Vermes 

Ernőnek. 
Sailer dr. — Vandlik Mátyásnak. 
Knyihár Ervin—Kovács György-

nek. 
Drégely Lipót — dr. Fischer 

Ferencnek. 
Vértes dr, — Drégely Lipótnak, 
Id. Vas , Sándor — Lampel Al-

bertnek, 
Dr, Szirtes — Eisler állatorvos-

nak, 
„ Gyulán: 
Dömény Miklós — Tábor Jó-

zsefnek. 
Tábor József — Szentes Ká-

rolynak. 
Balázs Árpád — Vermes Ernő-

nek. 
Mogyoróssy Sándor — Técsy 

Lászlónak. 
Metz József — Csige Varga 

Antalnak. 
Csige Varga Antal dr. — Széki 

Árminnak, 
í Hraskó Gyülá -*i- Marik Dénes-

nek. 
Pogány dr, — Fényes Péternek. 
A Dürer-nyomda — a Szent 

István nyomdának. 
Milyen szép lett volna ! Talán 

megvalósul majd a jövő ujeszten-
dőre! 

Jól informált forrásból szárma-
zó hir szerint dr. Vályi 'Nagy 
István törvényszéki bíró, a gyulai 
törvényszék büntetőtanácsának 
vezetője, Budapestre való áthelye-
zését kérte és ezirántí Írásbeli 
kérvényét már be is nyújtotta a 
törvényszék elnökéhez. Beavatot-
tak szerint a kérelmet honorálni 

Vályi Nagy István 
budapesti büntető-
egyik tanácsának 

fogják és dr. 
hamarosan a 
törvényszék 
élére kerül. 

Bármennyire kitüntető volna is 
a fiatal törvényszéki bírónak ez 
a váratlan és gyors előmenetele, 
Gyulán mégis nagy sajnálattal 

fogadják a bírt, mert dr. Vályi 
Nagy István egyik legkiválóbb 
értéke a gyulai törvényszék bírói 
karának és távozása igen nagy 
veszteséget jelentene a törvény-
székre nézve. De veszteséget je-
jentene a város egész társadal-
mára nézve is, mert a kiváló ju-
diciumu, nagyműveltségű és meg-
nyerő modorú birót mindenütt 
nagyrabecsülték és szerették. 

Amilyen mértékben fájlalja is 
mindenki Gyuláról való távozá-
sát, ugyanolyan őszinte az óhaj, 
hogy fokozott sikerek kísérjék uj 
állomáshelyén és tegyék megelé-
gedetté életét. 

Mézes Jáitos volt számvevőségi 
fonok - súlyos autóbalesete 

Hallotta? . . . 
—- hogy legeredménye-

sebben hirdet, ha a Vissz-
hangban hirdeti 

Súlyos autóbaleset érte Mézes 
János volt békésmegyei számve-
vőségi főnököt, akit innen Bajára 
helyezett át a belügyminiszter. 
Mézes Bácsalmásról Bajára igye-
kezett autón három tisztviselő-
társa kíséretében. Egy tanyai út-
elágazásnál egy kétlovasszán akart 
kifordulni a főútra, a szán neki 

ment az autónak, mely az utmenti 
négyméteres árokba fordult és 
teljesen összetört. Az autó romjai 
alól súlyos csonttöréssel emelték 
ki Mézes János számvevőzégi fő-
nököt. A többi utas könnyebb 
sérüléseket szenvedett. Mézest, 
akinek állapota igen súlyos, a 
bajai közkórházba szállították. 

A Hangya legufal»fc» 
z á r s z á m a d á s i a d a t a i 

A Hangya szövetkezet igazga-
tósága most foglalkozott a szövet-
kezet 1936, évi zárszámadásával, 
amelynek egyes adatait a nyilvá-
nossággal is közölték. Ezek sze-
rint a Hangya 1479 szövetkezete 
1936. évben 13,11%-kai nagyobb 
forgalmat bonyolított le, mint 
1935-ben, A szövetkezet az 1935, 
évi 216.000 pengővel szemben 
242.000 pengő osztalékot s az 
1935. évi 465.000 pengővel szem-
ben 496.000 pengő vásárlási visz-
szatérítést fizetett tagjainak, 

Ezek az adatok nagyon figye-
lemreméltóak és azokból érdekes 
következtetéseket lehet levonni, 
A Hangya szövetkezeteknek ke-
reken 600.000 ezer tagja van, s 
ha ezek között 496.000 pengő 
vásárlási visszatérítést osztottak 
szét, ugy egy-egy tagra kereken 
80 fillér vásárlási visszatérítés 

jutott. Tekintettel arra, hogy a 
szövetkezet vezetőinek nyilatko-
zatai szerint a Hangya napi ára-
kon árusít, a szövetkezeti tagok 
egy esztendő alatt 80 fillér hasz-
nát látták annak, hogy tagjai a 
Hangyának, Valószínű, hogy eny-
nyí kedvezményt, sőt ennél jóval 
többet kaphattak volna bármely 
kereskedőnél, akinek állandó 
vevői. 

Ezt a 80 fillér hasznot azonban 
még csökkenti az, hogy a Han-
gya mindössze 2% osztalékot fi-
zet a részjegyek után, úgyhogy a 
a tagok részjegybe fektetett tőkéje 
sokkal alacsonyabban kamatozik 
az általánosan elérhető gyümöl-
csöztetésnél, Ha a két tételt együtt 
vesszük számba, látnivaló, hogy 
a szövetkezeti tagoknak mi hasz-
na maradt szövetkezeti tagságuk-
ból, . 



\ 
• VISSZHANG 5 a 
Dr. 

Impozáns módon vett bucsut 
csütörtökön este Békéscsaba vá-
ros társadalma dr, Berényi Antal 
törvényszéki elnöktől, a csabai 
járásbíróság volt elnökétől. Pon-
tosan százharmíncketten ültek a 
búcsúvacsora asztalai mellett, ott 
volt vitéz Jánossy Gyula polgár-
mester, dr, Felföldi Gábor járás-
bírósági alelnök, Legeza János 
ezredes, dr, Domanek Pál r. k, és 
Koppányi Gyula ref. esperes, dr, 
Silberfeld Jakab izr. főrabbi, 

• Bohnert József és; Hudi József 
kormányfőtaná csos-bankigazgatók 
Meskó Béla, Ajtay János, Biró 
Ferenc, Härtel János, Lampel 
Albert pénzintézeti igazgatók, dr, 
Tar'dos Dezső, Mázor Elemér, vi-
téz Bocskóy András, dr, Banner 
Benedek, Kulpin Ede, Korossy 
László, dr, Reil Lajos és a békés-
csabai társadalom számos repre-
zentánsa. 

Kilenc óra körül, az első fogás 
után szólásra emelkedett vitéz 
Jánossy Gyula polgármester és 
felköszöntőt mondott Horthy Mik-
lós kormányzóra. Az egybegyűl-
tek állva hallgatták végig a pol-
gármerter szavait és lelkesen él-
tették a kormányzót. 

Ezután az ünnepelt felé fordult 
Jánossy polgármester, hogy Isten 
hozzádot mondjon mindnyájuk és 
a város jóbarátjának dr, Berényi 
Antalnak, Búcsúzom a melegszívű 
baráttól, — mondotta, — mint 
ennek a városnak megbecsült ki-
váló és jó polgárától, Berényi An-
tal 1919-ben, a forradalmak után 
kérült Békéscsabára, ahol két év-

tízeden át példát mutató társa-
dalmi tevékenységet fejtett ki. 
Hogy pedig az igazságszolgáltatás 
terén mit tett, annak a bírói tes-
tület és az ügyvédi kar á tanúi. 
Békéscsaba város polgársága arra 
hivatott tanúságot tenni, hogy 
Berényi milyen hűséges polgára 
volt a városnak. Az elmúlt két 
évtized hü képét adja az elnök ur 
és felesége irányító társadalmi 
működésének. Megmutatták, hogy 
a jótanácsadás mellett mikép le-
het azt a magasztos eszmét kö-
vetni, melyet krisztusi szeretetnek 
nevezünk. Az elesetteket és gyen-
géket vették pártfogásukba, Mint 
a városi képviselőtestület tagja is 
sokat segített. A járásbíróság! pa-
lota felépítése is az ő nevéhez 
fűződik, az ő kitartó, fáradságos 
munkájának az eredménye. Eze-
kért a nagyértékü szolgálatokért 
megajándékozzuk a város polgár-
ságának osztatlan szeretetével, 
megbecsülésével és ragaszkodásá-
val. E szavak után átnyújtotta az 
ünnepeltnek a város finom müvü 
emlékplakettjét, azzal a kívánság-
gal, hogy életének további utján 
az Isten áldása kísérje. 

A lelkes tapssal fogadott be-
széd után dr. Felföldi Gábor szó-
lalt fel. Bennem is ellentétes ér-
zelmek működnek, — így kezdte 
beszédét — őrülök, hogy dr. Be-
rényi Antal törvényszéki élnök 
lett, de fájlalom, hogy elveszítjük 
körünkből. Nem csak arra töre-
kedett mindig, hogy mintabírósá-
got szervezzen, hanem jóakaró 
támogatást is nyújtott mindnyá-

Ruhái csináltat ? 

Vásároljon nálunk férfiszövetet 
Remek minták 

K U L P Í N D I V A T H Á X 
Békéscsaba 

KIRÁLY 
MOZGÓ 

GYULA, Telefons 182. 
Január 15, szombat 

Peíer LOÍTB főszereplésével 

Mr- Motó 
Sanghajban 

A posfarablők 
Főszerepben Dáck Forám, 

Január 16, 17, 18, vasárnap, 
hétlőn, kedden 

Magyar íiím} 
Bársony R6zsí, Jávor Pál, Kabos 
Gyula, Rózsahegyi! Kálmán, Csor-

ios Gyula, Serky Lili és 
Mály Gerö főszereplésével 

V I K I 
Előadások kezdető: vasár- és ünnep-
nap 2, negyed 5, háromnegyed 7 és 9 
órakor, hétköznapokon, negyed 5, há-

romnegyed 7 és 9 órakor, V 

junknak, Igyekezett a bajt min-
dig enyhíteni és a jogi tanácsért 
hozzáforduló egyszerű emberek-
nek mindig segítségére volt- Kéri 
a távozó elnököt, hogy • tartsa 
meg őket jó emlékezetében, 

Dr. Tardos Dezső a békéscsa-
bai ügyvédek nevében, dr, Rell 
Lajos pedig a Kaszinó névében 
búcsúztatta még a távozó Berényi 
Antalt, aki meghatott szavaikkal 
mondott köszönetet a lelkes ün-
neplésért. A bucsuest közönsége 
a késő esti órákig maradt együtt 
a legjobb hangulatban. 

A gyulai törvényszék szomba-
ton délben tartandó teljes ülésén 
iktatja be tisztségébe dr. Berényi 
Antal elnököt. Békéscsabáról kö-
rülbelül negyvenen kisérik át 
autón Gyulára az elnököt, akinek 
beiktatásán ott lesz a békéscsabai 
járásbiróság bírói- és tisztviselői 
kara és az ügyvédi kar számos 
tagja is, 

Hallotta? . . . 
— hogy Lischka Lipót, Békés-

csaba város fökertésze és a Békés-
vármegyei Kertészeti Egyesület al-
elnöke, csütörtökön délbeu váratlanul 
elhunyt. Negyven éven át. állott Bé-
késcsaba város szolgálatában és a 
város fásítása és virágositása terén 
elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
Halála városszerte nagy részvétet 
keltett, pénteken délután temették el 
a város egész társadalmának őszinte 
részvéte mellett. 



CSABAI 
HIS Í10TGSZ 

"'•". ..... ... • • . .';>•/• 

1. A budapesti rádió az . elmúlt, 
héten a Walkürt közvetítette az 
Operából. Az előadáson két csabai 
származású operaénekesnö is szere-

^
lt. Brünhilde szerepét Huszka 
)zsi, a magyar operakulturának 

európai nevű büszkesége személye-
sítette meg, nvig Siegrune szerepé-
ben kiválóan érvényesült a csabai 
közönség másik büszkesége : Jeney 
Klári. 

Vftrüskereszt-bál január 15-én. 
2. Sálfalvi Gyula, a csabai felső-

kereskedelmi iskola tanára szenzá-
ciós találmányára, a hazai nyers 
anyagból előállítható mersterséges 
gumjkészitményére felfigyelt már a 

"i külföld. Most egy belgiumi gyár 
Liege-be hívja a prófeszort szaba 
dalmának értékesítése végett. 

Jót, szépet, divatosat, olcsón Sil-
bersteia1 Divatüzletébeu vehet. 

3: A Vöröskereszt-bál főpróbáját 
a „pálcás urak" részvételével a 
bálát megelőző napon, péntekén 

; rendezte meg a bál vezetősége dr. 
Korniss Géza elnök és vitéz Réthy 
Béláné társelnök irányítása mellett, 
Kár, hogy a pálcás urak partnernői 
tiem voltak jelen ezen a megbeszé 

"lésen, mert ugy a nagyszerűnek 
; ígérkező bál már pénteken megkez-
dődhetett volna. • 

A Csaba Grlllbeu tánc, hangulat 
minden este. 

4. Az a hat csabai ügyvéd, aki 
a törvényszék távozó elnökének, 
Szakolczay Lajosnak tiszteletére 
rendezett banketten a Békésmegyei 
Casinóban résztvett,, kellemetlen 
meglepetésben részesült. A díszes 
hölgykoszorú sorában nem látták a 
megjelent ügyvédek feleségeit. Miért? 
A törvényszék . pecsétjével ellátott 
vacsorajegy ára 4.20 pengő volt. 
Miért ? -

•A békéscsabai fiatal irók 
v sserzSI eslfe 

Épület- és tűzifa 
e l ő n y ö s e n b e s z e r e z h e t ő 

Lőwy és Laufer 
f a k e r e s k e d ő k n ó l , Gyula. 

Az Aurorában tömörült békés-
csabai írók szerzői estjeként je-
lölte meg az egyik békéscsabai 
lap az Aurora irodalmi bérletének 
második előadóestjét, melyen a 
fiatal békéscsabai költők kerestek 
közvetlen kapcsolatot olvasóikkal. 

Az említett lap fenti meghatá-
rozása kétségtelen 'helyesemért áz 
előadói asztaltól tényleg hiányoz-
tak olyan írók, éppen e meghatá-
rozást használó lap munkatársai 
közül, akiknek az előadóesten 
szereplőkkel teljesen egyenlő jog-
címük lett volna a megjelenésre. 
Ebből nem az következik, hogy 
az Aurora Íróinak létszáma nem 
teljes, hiszen merőben elhibázott 
lenne a szó és a szellem katonái-
nak seregét földrajzi szempontok; 
szerint csoportosítani, Lényegtelen 
tehát, hogy az Aurora írói azo-
nosak-e a békéscsabai hókkal, a 
lényeges az, hogy a bemutatko-; 
zott csoport milyen súlyt képvi-

i sel, figyelemmel a csoport tagjaid 
nak munkásságára és tehetségére. 

Ha azonban az Aurorában tö-
mörült írók csoportjáról kell a 
tények alapján beszélnünk, akkor 
a Békéscsabán való tartózkodás 
esetlegességén tul valami más erő-
nek ís lennie kell, ami a csopor-
tot kialakította és összetartja. A 
művészetnek és így az irodalom-
nak is lényege az egyéniség, a 
művészi csoportoknak azonban 
kell közös jellemző vonásuknak, 
közös céljaiknak lenniök. Ez a 
közös vonás, közös cél, legtöbb-
ször a közös szemlélet az az erő, 
ami a művészek csoportosulását 
létrehozza. A csabai költők két 
vitán fölül legértékesebb tagja, 
Bakó József és Pálos Tibor a 
„Válasz" körül csoportosult írók-
kal tartanak szellemi rokonságot, 
Ennek természetes következmé-
nye, hogy az egész csoport be-
állítása hozzájuk igazodik. 

Az irodalmi szakosztály elnöke 
kegyeletes kötelességet teljesitett, 
amikor Debreczeny Miklós versei-
ből olvasott fel. Ezt a felolvasást 
a csabai költők részéről Debre-
czeny Miklós emléke iránti elma-
radhatatlan kegyeletnek tekintjük, 
aminek az is aktualitást adott, 
hogy az- elhunyt költő müvei most 
vannak sajtó alatt. A helyzet tisz-
tázásához szükséges azonban an-
nak lerögzitése, hogy e kegyeleti 
aktuson tul Debrmeny Miklóssal 

a most bemutatkozott íróicsoport-
nak egyéb közössége nem lehet. A 
kimagasló szellemekkel törvény-
szerűen megesik, hogy eszméi 
Örököseként jelentkeznek jobbról 
és balról olyan áramlatok, me-
lyeknek elgondolásai homlokegye-
nest ellenkeznek az örökhagyóé-
val. Debreczeny Miklós átlagon 
»messze felülemelkedő gondolko-
zásmódját dicséri, hogy ez a 
folyamat alig pár hónappal halála 
után már megindult. 

Emlékének tisztaságát szolgál-
juk, mikor felvetjük a kérdést, 
vájjon ö maga kiállóit volna-e 
elsőnek, vagy szerénységéből kö-
vetkezőleg hetediknek a pódiumra ? 
Nem a tehetségbeli és értékbeli 
rangsort vizsgáljuk. Debreczeny 
Miklós helyét az uj magyar iro-
dalomban a budapesti lektorok 
éppen most, élete utolsó évében 
ismerték fel, most, amikor az ő 
generációja az egész vonalon- kez-
dett beérkezni, József Attilától 
egészen Illés Endréig húzódik a 
sor, amelyik minden világnézeti 
különbségek ellenére az irás azo-
nos felfogásában és tiszteletében 
őt magáénak vallotta. 

Az előadó-estet szépszámú'kö-
zönség hallgatta végig. Bevezető 
beszédet dr, Korniss Géza kultur-
tanácsnok, az Aurora Kör /elnöke 
mondott, A belső tartalmát és 
retortikai formáját tekintve egy-
aránt kitűnő és irodalmi értékű 
elnöki megnyitó szabatosan hatá-
rozta meg az előadás jelentősé-
gét Békéscsaba város kulturája 
szempontjából; Bakó József or-
szágszerte megbecsült tehetsége, 
Pálos Tibor formakészséggel pá-
rosult magvas mondanivalói, bátor 
kiállása könnyen utat találtak 
lelkes Hallgatóikhoz, Palócz-Pleskó 
novellája az est egyik meglepe-
tése volt ebben a legnehezebb 
műfajban szerkezetileg gondosat, 
arányosat alkotott. A közönség 
osztatlan tetszéséből bőven kivet-
ték részüket Rusznyák, Hajdú és 
Mátrai-Miklya munkái is, , i ( f ) 

H a l l o t t a ? . . , 
— hogy vasárnap tartja Békéscsa-

bán hangversenyét Ungár Imre, a 
világhírű magyar zongoraművész« A 
hangversenyt az Aurora rendezi a 
városi .színházban. 



Aki figyelemmel kiséri az 1935— 
36. évi állami költségvetést, meg-
állapíthatja, hogy annak általános 
indokolása is megemlékszik erről 
a tárgyról és ez is benne látja a 
korszerű háztartási tüzelés egyik 
megoldási módját. Ezt azért em-
lítjük meg, hogy a fentebb közöl-
tek komoly megfontolás tárgyává 
tétessenek mélyen tisztelt előfize-
tőink részéről, 

A Békésvármegyei Kertészeti 
Egyesület 

mély fájdalommal jelenti, 
hogy 

Lisclika Lipót 
békéscsabai városi főkertész 

az egyesületnek megala-
kulása óta alelnöke és vá-
lasztmányi tagja rövídszen-
vedés után f, hó 13-án 
váratlanul elhunyt, 

A megboldogult az egye-
sület egyik alapitója és 
tevékeny munkása volt. 

Emlékét kegyelettel fogjuk 
megőrizni! 

Hallotta ? . . . 
— hogy Gyulán egyes mulatságot 

rendező egyesületek a meghívó ki-
kézbesítésével egyidejűleg aláírási 
ivet is tesznek a »megtisztelt« köz-
életi férfiú elé és nyomban bevasal-
ják a »tiszteletjegyért« fizetendő 
»önkéntes adományt.« Nem lehetne 
valahogyan intézményesen véget 
vetni a társadalmi szipolyozás eme 
legújabb .módjának? 

— hogy a Tiszántúli Mezőgazdasági 
Kamara a mezőgazdasági érdekelt-
ség szolgálatára ingyenes jogi ta-
nácsadói kart akar szervezni oly 
módon, hogy a járásbíróságok és .fő-
szolgabiróságok székhelyén egy-egy 
gyakorló ügyvédet kérne fél a kama-
rai jogi tanácsadói kar tagjául. Váj-
jon mit szólnak majd ehhez a legú-
jabb akcióhoz a tiszántuli ügvédek? 

— hogy szerdán véget ért Olasz-
ország, Ausztria és Magyarország 
diplomáciai képviselőinek budapesti 
tanácskozása, melynek résztvevői 
aláírták a kilenc pontba foglalt 
jegyzőkönyvet, 

Hogyan védekezzünk praktikusan 
a tüzifahiánnyal szemben 

Minden háztartásnak problé-
mája ma a tüzelés, mert volt idő 
amikor — igen helytelenül — 
még elfogadható faárak mellett a 
háziasszonyok sorra fatüzelésre 
rendezkedtek be és nem számol-
tak azzal, hogy a fatüzelés az 
akkori faárak mellett is a legdrá-
gább tüzelés volt. Ma nincs fa és 
ha van az megizethetetlen áron 
kerül a fogyasztóhoz. 

Részt vettünk egy szakemberek 
által megtartott értekezleten, ahol 
a tüzífahiány és annak meg nem 
fizethető ára, valamint a védeke-
zés lehetőségeinek megbeszélése 
volt napirenden. 

A szóbanforgó értekezleten el-
hangzottakról akarjuk mélyen 
tisztelt előfizetőinket alantiakban 
informálni és hisszük, hogy ezzel 
jó szolgálatot teszünk. 

Ezek szerint a teendők a kö-
vetkezők : 

1. Akinek saját házában fatüze-
lesü cserépkályhája van, rakassa 
át folytonégő koksztüzelésre. Az 
átrakási költség 50—70 pengő 
körül mozog, A koksz ára q-ként 
7,20 pengő. Fából kb, háromszor 
annyi kell mint kokszból, tehát 
az átrakási költség 10—20 q-ás 
fogyasztásnál egy fűtési idényben 
megtérül, 

2. Akinek bérházban, tehát bé-
relt lakásban fatüzelésü cserép-
kályhája van, ugyanezt teheti, de 
ha abból a helytelen elvből indul-

na ki, hogy más tulajdonát ké-
pező ingatlanba nem invesztál, 
akkor bontassa le a fatüzelésü 
cserépkályhát és vásároljon ir-
rendszerü vaskályhát, aminek ára 
100 légköbméter fütőképességü 
méretben 40—50 P és tüzeljen 
ezen rendszerű kályhában nemes 
tüzelőanyaggal, koksszal, A kály-
ha ára ebben az esetben is egy 
fűtési idényben megtérül. 

3. Akinek régi elavult rendszerű 
kályhatypusai vannak, nyomban 
cserélje ki írrendszerü kályhára, 
amelynek ára 100 légköbméter 
fütőképességü méretben 40—50 
P és tüzeljen nemes fűtőanyaggal, 
koksszal. 

Fentiekből megállapítható, hogy 
a fogyasztóközönség saját érde-
kében jól cselekszik akkor, ami-
kor nemes tüzelőanyagot használ 
háztartásában és kétségtelen, hogy 
a legnemesebb tüzelőanyag a 
kvksz, mert a koksz legtisztább, 
egyenletes minőségű tüzelőanyag. 

A legegyszerűbb fűtőberende-
zésben is különleges kezelés nél-
kül füst, szag és korommentesen 
ég el, nem porlódik, magas fűtő-
értéke több éves raktározás után 
sem csökken, öngyulladásnak ve-
szélye nem fenyeget. A koksz 
egyszerű kezelhetősége, a hasz-
nálatával járó kényelem, tisztaság 

egyéb kiváló tulajdonságai 
miatt használata előnyösebb más 
tüzelőanyagokkal szemben, 

Január 15-től február 15-ig 

„Pécsi" koksz propaganda eladás 
Fevilágositást nyújt 

Koksz tüzelésíi kályha 
é s k o k s z k e d v e z ő feltétel lel 

Schne r Dénes 
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K é t m i l l i ó p a p r l k a p a l á n i á t filíetack 
D ü r k h e i m , k o r n y é k é » ) 

„A Magyar Fűszerpaprikát Ér-
tékesítő Központi Szövetkezet" 
kimutatást közöl arról, hogy a 
múlt év utolsó évnegyedében meny-
nyivel növekedett a paprika-
forgalom az 1936. esztendő utolsó 
évnegyedének eredményeihez ké-
pest. Ennek elbirálásánál figye-
lembe kell venni, hogy a spanyol 
polgárháború következtében a 
magyar paprika megszabadult a 
külföldi piacokon legveszélyesebb 
versenytársától, a spanyol papri-
kától. 

Megdöbbentő azonban az a hir. 
hogy 

Németországban az uj gazdasági 
évben áttérnek a paprika- és a 
fügetermelósre ós már 1938-ra 
nem kevesebb, mint -kétmillió 
paprikapalántát ültetnek ki Dürk-

heim környéken. i 

Ez a híradás a magyar külke-
reskedelem egyik jelentős törek-
vésének bukását jelenti, A magyar 
külkereskedelem esztendők óta 
"tárgyal a német kormánnyal abból 
a célból, hogy Németország biz-
tosítson lehetőséget nagyobbará-
nyu paprikaimportra, mert 

a paprika minden tekintetben al-

kalmas arra, hogy pótolja a 
német konyhákban az annyira 

¡népszerű borsot, 

amely egyike a legdrágább import-
cikkeknek Németországban és 
amelyért óriási összegeket kell 
ídegenvalutákban a német biro-
dalomnak kifizetnie. A magyar 
törekvésnek első visszhangja az 
volt, hogy Németországban propa-
ganda kezdődött — a paprika ellen. 
Teljesen tájékozatlan német szak-
értők tudományos látszatu cik-
kekben 

figyelmeztették a német lakos-
ságot, hogy tartózkodjék a 

paprika fogyasztásától, 

mert a fűszerpaprika a szervezetre 
káros, veszedelmes hatóanyagot 
tartalmaz, A tárgyilagos analizis 
már régen kimutatta, hogy a pap-
rika a legveszélytelenebb fűszerfaj-
ták közé tartozik, sőt olyan anya-
gókat tartalmaz, mint például a 
C-vitamin, amely valósággal kívá-
natossá teszi a fogyasztását, 
Szent-Györgyi Albert világraszóló 
felfedezése után — tudományos 
alapon — nem lehetett folytatói 
a paprikaellenes propagandát és 
minden remény meg lehetett arra, 

Könyv 
és mindenféle 
Ipari és 
kereskedelmi 
reklám 

naomTBTunnaoH 
készítése 
olcsó árban, 
Ízléses 
kivitelben 

hogy ezekután eredményesebben 
lehet kísérletezni a német piaco-
kon a paprika elhelyezésével. 
Most aztán a német kormánynak 
elhatározása teljesen elfagyasztja 
ezt a reménységet is. 

Mémetország a paprikatermelós 
terén is áttér az önellátásra, 
paprikaszükségletét nem kívánja 

a magyar piacról beszerezni. 

Ennyi eredménye van a Német-
országban végzett magyar paprika-
propagandának, csak az a kár, 
hogy ebből az eredményből sem 
a magyar paprikatermelők, sem a 
kikészítők, sem az exportőrök, de 
még a magyar külkereskedelmi 
mérleg sem remélhet semmi hasz-
not. 

ĤflRpilTIfl" 
v é d j e g y ű kézimunka 

torontáli 
; s j E ő n y e g e í 

kérjen. Ess biztosítja a 
legjobb minőségei. 

Minden szaküzletben 
kapkaió. 

Olcsó és jó szál loda Pes ten a 

? . 
a Rákócszí 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 barátainak találkozót, hívja meg 

őket vacsorára a 

METROPOLE-ba 

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

riportujság. 
Megjelenik minden 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 díj egy évre 5 pengő. 
Hatóságoknak, vállalatoknak, pénzinté-
zeteknek mellékkiadványokkal együtt 

30 pengő. 

Hirdetések hásábmíllímétersoronkint 10 f. 

Nyomatott Leopold Sándor nyomdájában 
Gyulán, 

VISSZHANG O 


