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A zord halál két derék tisztviselő-
jétől fosztotta meg a vármegyét és 
még el sem temették a halottakat, 
máris megindult a kombináció az utó-
dok személye körül. Mert Mors Impe-
rátor könyörtelen csontkeze a halál-

. brn soCTa következők mellett egyide-
jűleg az életben sorra következőknek 
is egyengeti útjait. A két főtisztvi-
selői állás betöltése az előléptetések 
egész sorát vonja maga után. A fő-
szolgabírói állást megkapja egy szol-
gabíró, a szolgabiróét egy aljegyző, 
az aljegyzőét egy közigazgatási gya-
kornok és végül egy állásnélküli dip-
lomás ülhet a közigazgatási gyakor-
nok székébe. Akit az Isten elszólít, 
az megy, akarva nem akarva és szó 
nélkül átadja a helyét. De nem így 
azok, akiket életben tart a Minden-
denható kegyelme. Akik erőben-egész-
ségben kitöltik a szolgálati időt, el-
érik a korhatárt, s ahelyett, hogy ön-
maguktól mennének és adnák át hely-
ijeiket az utánuk következő fiatalab-
baknak, rendületlenül kitartanak a 
poszton és bevárják, inig a törvény 
rendelkezései szerint végelbánás alá 
vonják okét. Sőt még ily esetben is 
azon vannak, lrogy a lehetőségig ki-
tolják távozásuk idejét. Önmaguk el-
lenségei ezek a túlbuzgó emberek 
mert nem akarják belátni, hogy jól 
végzett munka után nekik is kijár a 
pihenés, de ellenségeik kartársaiknak 
"is, mért nem látják be, hogy csak az 
ő nyugalombavonulásnkkal tudnak 
ezek egy lépéssel előbbrehaladni. Ha 
valahol, ugy eunél a kérdésnél nem 
ártana egy kis szigor és a törvényes 
rendelkezések könyörtelen betartása. 

Ismét baj van a tűzifa körül! 
Gabonatárház lesz a Metsner-maloinből 

Dr. Molnárné és a Csaba mozgó 
Koszom az akasztott ember koporsóján 

: és egyéb' érdekes riportok. 

kisasszony hagyatéki 

A romantikus életű Fejérváry 
Celestina hagyatéki tárgyalását 
csütörtökön délután tartották meg 
Békésen. A tárgyalásnak dr. Miko-
sevits Dezső kír, közjegyző irodája 
volt a színhelye. A tárgyaláson 
özv. gróf Czebrián Istvánnét dr. 
Schreiber Miklós békéscsabai kír. 
közjegyző, horgosi Kárász Imrét, 
báró Orczy Lőrincet és báró Orczy 
Lőrincznét dr. ifj. Kövess Béla, a 
budapesti ügyvédi kamara elnöke, 
Puskás Józsefet, az elhunyt hű-
séges inasát alistálí Bíró Zoltán 
dr, mezőberényi ügyvéd képviselte. 
De megjelentek személyesen az 
összes örökösök is, ugy hogy 
nagyszámú és előkelő hallgatóság 
előtt folyt le a hagytéki tárgyalás, 

A végrendeletben — mint már 
megírtuk — az összes törvényes 

örökösöket megelőzőén hűséges 
cselédeiről gondoskodott a Vég-
rendelkezői Még pedig ugy,, hogy 
gazdasági* cselédéi közül azok, 
akiket az örökhagyó halála után 
három éven belül önhibájukon 
kivül elbocsáj tanának, három éven 
át élvezett összjavadalmazásuk 
felét kapják nyugdíjképpen, míg 
az örökhagyó személye körül 
szolgálatot tett kastélybeli alkal-
mazottak mindegyike annyi évi 
bérét kapja örökségképpen, ahány 
évet az örökhagyó szolgálatában 
eltöltött. .. 

A végrendelet ezen pontja körül 
vita támadt az örökösök képvi-
selői é& az öröklő alkalmazottak 
között, de valamennyi alkalmazott 
békés uton egyességet kötött az 
örökösökkel, az vgy Puskás József 
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inas kivételével, aki negyven 
esztendeig teljesített szolgálatot az 
örökhagyó mellett és most peres 
uton érvényesiti igényeit. 

Az örökség tárgyát képező 
Vagyon igen tekintélyes és a kö-
vetkező tételekből áll: 

1790 katasztrális hold birtok a 
köröstarcsai határban, 

a mezőberényi kastély 10 holdas 
parkkal, 

a budapesti Rökk Szílárd-ucca 
22, sz, bérház és 

500 holdas birtok Szeghalom 
határában, melyet azonban még 
életében unokaöccsének, horgosi 
Kárász István cs. és kir, kamarás, 
szeghalmi földbirtokosnak adomá-
nyozott, 

A budapesti bérházat eredeti 
végrendeletében a Katolikus Ta-
noncokat Védő Egyesületre ha-
gyományozta, később azonban 
megváltoztatta végrendeletét, a 
házat eladta és a vételárból 2( 
ezer pengőt hagyományozott az 
egyesületnek. 

A jótékonyságáról és nemes 
szivjóságáról általánosan ismert 
úrhölgy, teljes nevén románfalvi 
Fejérváry Celestina Borbála, fia-
tal leány kora óta magányos éle-
tet élt. Szülei Amerikában hal-
tak el, közeli rokonai nem voltak, 
Horgosi Kárász István cs. és kir. 
kamarás, az ősi foglalás óta 
Szeghalmon lakó Kárász-család 

»tagja, Unokaöccse volt, Halála 
előtt pár évvel örökbe fogadta 
két unokahugát: báró Orczy 
Lőríncné Kárász Máriát és özv. 
gróf Czebrián Istvánné Vécsey 
Magda bárónőt, akiket egyetem-
leges örököseivé tett és ugy hír-
lik, hogy Orczy báróék fognak 
a tavasszal az elárvult mezőberé-
nyi kástélyba beköltözni. 

Ma árván és elhagyottan áll a 
berényi öreg kastély, a regényes 
multu Celestina kisasszony pedig 
a berényi r. k. temető kertjében 
alussza álmát ideiglenes nyugvó-
helyén, amig elkészül a templom 
belsejében neki szánt sírbolt és 
oda fogják haló porait örök nyu-
galomra helyezni, ! ; 

Hallotta? . . . 
— hogy a vármegye főispánja a 

mult héten hivatalvizsgálatot tartott 
a gyomai főszolgabírói hivatalban 
és ez alkalommal többeket meghall-
gatott Gyoma község zilált társa-

- dalmi viszonyainak megjavítása ér-
dekében, ' ' 

Az Apollo mozi volt enged-
ményese beperelte a Csaba 
mozi tulajdonosát 

Amikor az Apollo mozi mint rész-
vénytársaság Békéscsabán tönkre-
ment, a belügyminiszter 1932-ben 
özv.dr,Aío/nárSándornénak,avilág-
háboruban elesett főhadnagy öz-
vegyének adott életfogytiglani tar-
tamú és utódaira is átruházható 
moziengedélyt, Dr, Molnárné ezen 
engedély alapján, vitéz Losonczy 
István gyulai mozién gedélyessel 
társulva, megnyitotta a szünetelő 
csabai Apollo mozit, mely azon-
ban rövid működés után leégett 
és újbóli megnyitása lehetetlenné 
vált. 

Dr. Molnár Sándorné ekkor 
társulási szerződést kötött Wil-
lenthal Jenővel, a Csaba mozgó 
tulajdonosával oly célból, hogy 
mindkét engedély alapján csupán 
a Csaba mozgóban tartsanak elő-
adásokat és az Apollo mozira 
vonatkozó engedélyt szüneteltes-
sék, Willenthal kötelezte magát 
arra, hogy mindaddig, amíg ez a 
társasvíszony közöttük fennáll, a 
Csaba mozgó jövedelméből havi 
250 pengőt fizet özv. dr. Molnár 
Sándornénak, Ezt a szerződést a 
belügyminisztérium jóváhagyta, 

1936-ban — mondja a kereset — 
Willenthal azzal a kívánsággal 
állt elő, hogy Molnárné fogadjón 
el a kikötött havi 250 pengő he-

lyett 120 pengőt és amikor ezt 
megtenni vonakodott, Willenthal 
figyelmeztette, hogy fogadja el az 
ajánlatát, mert esetleg történhet 
majd olyasvalami, hogy elveszíti 
moziengedélyét és akkor még 
ennyit sem fog kapni. Ez be is 
következett 1936 szeptember ha-
vában, amikor lejárt a szünetel-
tetési határidő és Willenthal nem 
gondoskodván kellő időben an-
nak meghosszabbításáról, a bel-
ügyminiszter nem volt hajlandó 
azt meghosszabbítani. 

Ezzel dr. Molnárné teljesen el-
vesztette kenyerét és csak 1937-
ben jutott újra havi 120 pengő 
jövedelemhez, amikor az Apollo 
uj engedélyének kiadásakor a 
miniszter kegyelemből belevette az 
engedélyokiratba azt a kikötést, 
hogy az uj engedélyesek tartoz-
nak Molnárnénak havonta 120 
pengőt fizetni, 

Ezekután Molnárné perre vitte 
a dolgot és a havi 130 pengős 
különbözetnek életfogytiglani meg-
fizetését igényli Willenthaltól, A 
január 21-én megindított per 
15,600 pengő erejéig folyik és 
nemsokára már tárgyalásra is 
kerül a gyulai törvényszék előtt. 

Koszom az akasztott ember 
koporsóján 

A mult pénteken akasztották 
fel Szegeden Apjok Józsefet, a 
makói anyagyilkost. Holttestét 
nem sokkal a kivégzés után át-
szállították a törvényszéki orvos-
tani intézetbe, ahol felboncolták, 
majd szombaton délelőtt vissza-
vitték a Csillagbörtönbe és ott az 
egyik kisebb belső udvaron fel-
ravatalozták. Délután volt a te-
metés, a szertartást Bakó László 
református lelkész végezte, aki az 
utolsó vigaszt nyújtotta a halálra-
ítéltnek. Rajta és a kántoron ki-
vül csak néhány rab és fegyőr 
voltjelen a temetésen, azok a 
rabok, akik a koporsó vitelében 
segédkeztek, A szertartás után az 
egyszerű koporsót kocsira tették 
és kivitték a rabtemetőbe. Rabok 
¿sták meg a sírt és rabok en-

gedték le a koporsót a sirba, 
A friss hantra egyetlen koszorú 

került, Bakó lelkész koszorúja. A 
halálraítélt még a siralomházban 
árra kérte a lelkészt, mondja meg 
édesapjának, hogy ne sajnáljon 
fiától egy koszorút. . . De a 
szülői sziv nem volt könyörületes, 
sem apja, sem nővére, sem más-
féle hozzátartozója nem jelent 
meg a temetésen, így a lelkész 
köttetett koszorút a kivégzett 
Apjok Józsefnek és ő helyezte 
el a sirjára. ' < 
— • — — — ír iiiiii w m — — — 

Hallotta ? . . . 
—- hogy a Békósmcgyei Kisgazdák 

Egyesülete díszelnökéiil választotta 
meg Drienyovszky János gazdasági 
tanácsost, az egyesület hat éven át 
volt elnökét. 

all 
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a gyulai Reisner-malom sorsa lelett 
Annyi mát m a is bizonyos , h o g y 
nem fogják a malmot lebontani 

A „Visszhang" hozta nyilvános-
ságra kellő időben, hogy egy 
sokoldalú vállalkozásairól ismert 
pénzember vezetése alatt érdek-
csoport alakult Gyulán, mely azt 
tűzte ki céljául, hogy a környék-
beli malmok anyagi hozzájárulá-
sával megvásárolja a Molinum 
tulajdonába átment gyulai Reisner-
malmot és azt lebontás utján 
fogja értékesíteni. Ez a város köz-
gazdasági életére nézve nagyon 
hátrányos terv meghiusult és azóta 
a malom további sorsa bizony-
talanná vált. Ez a bizonytalanság 
még mindig tart, amit legjobban 
bizonyít a következő két egymás-
sal ellentétes híradás, melyet két 
ismert fővárosi közgazdasági lap 
adott kí a Molínum-malmok sor-
sáról, 

A Magyar Lloyd a következő-
ket írja: 

„A Molinum-malmokat minden 
esztendőben műszakilag felülvizs-
gálják. Amint értesülünk, a Moli-
num-malmok műszaki állapotá-
nak kivizsgálására kiküldött bi-
zottság a napokban fejezte be 
munkáját. Ebben a bizottságban 
a földmivelésügyi miniszteri részt 
•Hiibner Károly, a vasútit Sebes-
tyén Andor, az építészetit Krista 
Pál miniszteri főmérnök, a malmi és 
gépészeti részt pedig Kovács József 
gyulai iparfelügyelő vizsgálta ki, 
A bizottság tagjai megtekintették 
a budapesti, bajai, ceglédi, szol-
noki, félegyházaí, halasi és gyulai 
malmokat, amelyeknél az üzem-
vezetést minden tekintetben meg-
felelőnek találták. A bizottság 
felettes hatósága számára most 
készíti el a felülvizsgálatról szóló 
'jelentését." 

Ezzel szemben a Pesti Tőzsde 
. . . ^ ' 

„A Molínum-malmok értékesí-
tése most uj periódusba került. 
Annakidején hozzávetőleges érté-
kesítés alapján 2.100.000 pengő 
leörülí összeg került szóba a 

Malomegyesület és az Egyesült 
Magyar Malomipar Rt, között, 
mint tárgyalási alap az összes 
malmok eladási áraként. 

Most uj megoldás áll az előtérben 
és ez esetleg eredménnyel biztat. 
A földmivelésügyi minisztériumban 
az a terv merült fel, hogy a 
Molinum budapesti, szolnoki, 
csongrádi, félegyházaí, halasi és 
gyulai malmait 

tárházakká alakítják át. 
Erre a célra megvásárolnák a 
Molinum-malmok telkeit, épületeit 
és meglévő vasúti berendezéseit. 
A malmok gépi berendezéseit le-
szerelni szándékoznak és a gépe-
ket az Egyesült Magyar Malom-
ipar rt, értékesítené. Az ingatla-
nok és a gépí berendezések árát 
egészítené ki ezután a Malom-
egyesület 2.100.000 pengőre, és 

ezzel végleges megoldást nyerne 
ez a régóta húzódó kérdés." 

csabai vasúti fuvardíjnál és igy 
a gyulai tárházból olcsón volna 
az elszállításra kerülő gabona a 
békéscsabai közraktárba beszál-
lítható, ahonnan azután a további 
szállításnál élvezhetné a közrak-
tár számára biztosított refakciákat. 

Tehát vagy kisebb őrlési telje-
sítményre építik le a gyulai mal-
mot, vagy pedig gabönatárház 
lesz belőle, de lebontani 
fogják, az már bizonyos. 

Olcsó é s jó szá l loda P e s t e n a 

a Rákóczi uton 150 kényelmes szóba 
4 pengőtől, teljes "penzióval 9 pengő-
től. — Az étteremben szegedi Farkas 
Jóska mozsikál, 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 

A két ellentétes információhoz 
a magunk részéről a következő 
saját értesüléseinket füzhetjük 
hozzá; 

A bizottsági jelentés már el-
készült és illetékes kezekben van, 
A jelentés alternatív megoldás' 
ként a tárházakká való átalakítás 
mellett 

a malmoknak kisebb iizemtelje-
sitményre való átalakítását hozza 

javaslatba, 
aminek főleg szociális szempont-
ból van jelentősége, mert a mal-
mok leállítása esetén több mint 
450 malomtisztvíselő és munkás 
vesztené el kenyerét, A kisebb 
őrlési teljesítményre való átalakí-
tás komolyan szántba jöhet a 
gyulai malomnál is. De mint 
gabonatárház ís alkalmasnak bi-
zonyulna a gyulai malom épülete, 
melynek nincs ugyan összekötő > 
iparvasutja a MÁV gyulai állo-
másával, de az autófuvarozás 2S 
filléres díjtétele olcsóbb a gyula— 

Hallotta ? 1 . . 
— hogy rövid szenvedés után 

meghalt dr. Fekete László árvaszé-
ki ülnök, Békés vármegye árvaszé-
kének helyettes elnöke. Az elhunyt 
mindössze 52 éves volt és igen lel-
kiismeretes és buzgó tagja volt a 
vármegye tisztikarának. Pénteken 
délután 3 órákor temették el nagy 
részvét mellett a református egyház 
szertartása szerint a Szentháromság 
temető ravatolozójáböl Gyulán. 

— hogy Timkó György igazgató-
tanító vezetésével népes küldöttség 
kereste fel Fényesről vitéz Jskiossy 
Gyula polgármestert a Lencsési-ut 
kikövezése érdekében. A polgármester 
jóindulatáról és támogatásáról bizto-
sította a küldöttséget. 

— hogy a Csabái Atféitíkai Klub 
vasárnap megtartott közgyűlésén is-
mét BeMcxey Miklóst választotta meg 
az egyesület elnökévé. Társelnökök 
Réthy Károly, Geist Gáspár és dr. 
Szamek Oszkár, tiszteletbeli elnökök 
Meskó Béla és Ajtay János, alelnökök 
Uhrin András, Gálik Pál, Sálfalvy 
Gyula, dr: Fílippiuyi Lajos, .dr. Ba-
gyinka János. dr. Varga Géza és dr. 
Institoris Gyula lettek. 

IOSI Az év folyamán összegyűlt maradékáruk 11. m.: 
selymek, szövetek, Sestő- és karton-
áruk, l l o k o n o k és m iá s e 1 y m e k 
rendkívül olcsó árusítása a téli leltári 
vásár tartama alatt I e b r u á r 5»ig.. 
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1. Színhely: Vigadó. Hangulat ki-
tűnő, Sok szép hölgy és sok a tán-
cos fiatalember.: Általában, itt min-
denki táncol. A mama, a papa, a 
diri néni, a tanárnő őnagysága, a 
nyolcadikos gimnazista, az ötödikes 
lycista . . . Diákba!. Felejthetetlen 
élmények. A Notesz értesülése sze-
rint a titokban megválasztott bál-
királynő a »csabai ifjú muzsikusok 
lapjának« ötödikes licista főmunka-
társa lett . . . 

Az uri közönség kellemes szóra-
kozóhelye vitéz Kászonyi újonnan 
megnyílt étterme. » 

2. A Magyarország különös »ide-
deáiis magyar átlagn.6« pályázata a 
tudományosan összeállított adatok 
alapján nem zárult abszolút győze-
lemmel. A sok pályázó közül egy 
békéscsabai fiatal asszony Király 
Jánosné, állami tisztviselő felesége 
is értékes ajándékot kapott. A Ma-
gyarország szerint Király Jánosné a 
második ideális magyar átlagnő. 

Hölgyek kedvence Lesetár Irén 
liölgyfodrász, Fereucz József tér 5. 

3. Az dllamtudor textilnagykeres-
kedő és az ifjú csabai szövőgyáros 
között felmerült farsangi, pikántériá-
ban bővelkedő affér, nem kerül a 
büntetőbíróság elé és lovagias ügy 
sem keletkezett belőle. A felek köl-
csönös engedékenységgel az ügyet a 
Kt. szabályainak megfelelően elinté-
zettnek jelentették ki. 

A Csaba Grillben minden este tánc, 
hangalat. . . 

4. Csaba városának zenéért ra-
jongó közönsége bizonyára örömmel 

' fogja hallani, hogy Engel Iván, a 
csabai sztíletésü neves zongoramű-
vész, sikert sikerre halmoz külföldi 
körútján. Mostani turnéját Svájcban 

. kezdte meg, ahol feleségének Ilse 
K ihner fest'5müvésznőní k szülővá-
rosában hangversenyezett, innen 
Angliába utazott és ott egymásután 
hét hangversenyen ragyogtatta mű-
vészetét. Az angol sajtóban komoly 
méltatások jelentek meg Engel Iván 
hangversenyeiről és a kedvező ujság-
kritikák hatása alatt több meghívást 
kapott Párizsba. Ezeknek eleget 
t.eendő, Angliából\ Párizsba utazik, 
franciaországi turnéja után pedig a 
beavatottak szerint Békéscsabára 
jön rövid pihenőre, melyet rokonai 
körében kiván eltölteni. 

Városfejlesztési gondok Gyulán 
Tüzoltószertárt épí tenének — de miből ? — N e h é z s é g e k 

a Szent Isfvára-ut fás í tása körül 

Gyula város tűzoltóságának fej-
lesztése régóta nagy gondot okoz 
a város vezetőségének. Különö-
sen egy megfelelő szertár hiánya 
bénítja meg a tűzoltóság műkö-
dését és a Budapestről leküldött 
szakférfíak jelentése alapján dr, 
vitéz Márki Barna alispán utasí-
tást adott a városnak a tűzoltó-
szertár felépítésére. 

A kérdést kétféle módon le-
hetne síkeresen megoldani. Vagy 
a városházi ingatlannal szomszé-
dos Stéberl-ház megvétele utján, 
amire nincsen pénz, vagy pedig 
ugy, hogy a jelenlegi anyakönyvi 
hivatal és mellette fekvő helyi-
ségek lebontása után, erre a 
helyre építenének modern íüz-
oltószertárt. Ámde ehhez is pénz 
kellene, ami nincs, azonfelül pe-
dig a lebontásra megérett, rozoga 
épületrészből kilakoltatott hivata-
lok számára uj helyiségekről kel-
lene gondoskodni az amugyís 
túlzsúfolt városháza épületében, 
ami szintén a lehetetlenséggel ha-
táros, Az egyetlen kézenfekvő 
megoldásra, hogy a lebontandó 
épület helyére emeletes uj épület-
szárnyat építsenek, melynek föld-
szintjére a tüzoltószertárt, emele-
tére pedig a földszintről kilakol-
tatott hivatalokat helyeznék el, 
pénzügyi okokból gondolni sem 
lehet. De nem is volna kívánatos 
egy ilyen nagyobb befektetést 
igénylő uj építkezés, amikor ál-
landóan kísért az uj vároháza 
felépítésének gondolata, ami azon-
ban a nagy pénzhiány miatt be-

láthatatlan időkig csak gondolat 
marad, 

Ily körülmények között ugyan-
csak nehéz lesz a tíizoltószertár 
halasztást nem tűrő problémáját 
valami elfogadható módon meg-
oldani, 

A város vezetősége elrendelte 
a Szent István-uton levő fák ki-
vágását, hogy ennek az ujonan 
kövezett útvonalnak fásítását és 
vírágosítását megkezdhessék, De 
ezzel a fásítással ís baj van, mert 
a kórház előtt egy kicsiny ut-
részlet még kikövezetlen és annak 
kövezését a tavasszal fogják el-
végezni. Ezen a kövezetlen ucca-
részleten nem lehet a fásitást el-
végezni, mert a kövezés alatt az 
uj facsemeték tönkremennének. 
Viszont az őszre sem lehet az 
egész ucca fásítását elhalasztani, 
mert egy esetleges kemény tél 
alatt kifagyhatnának a porhanyó 
földbe elültetett uj fák gyökéréi, 
így tehát a fásitást a kóiház előtti 
rész végrehajtásával fogják az 
idén elvégezni, míg a kórház 
előtti rész fásítása a jövő tavaszra 
marad. 

Hallotta? . . . 
— hogy hétfőn reggel 9 órakor 

leánygyermeke született Julianna hol-
land trónörökösnöuek. 

— hogy a gyulai Általános Nőegylet 
nagyszabású táncestélyt rendez febru-
ár 26-án a Göndöcs-kerti pavillon 
nagytermében. 

Január 15-tól február 15-ig 

„Pécsi" koksz propaganda eladás 

Fevilágosítást nyújt 

Koksz ftíizelésii kályha 
és koksz k e d v e z ő feltétel lel 

SchnerDénes 
Teleion 2 0 0 Gyula, Komlóval s z e m b e n Telefon 2 0 0 



Teleíons 182, GYULA 
Február 5, szombat 

Charlie Ohana turfonl 
Második slágerünk: I 
A farkasölő 

Február 6-án, 7-én, és 8-án, 
vásárnap, hétfőn és kedden 

Magyar f i lm! 
Bajor Gizi, Ágay írén, Rajnay Gábor, 
Jávor Pál és Csörtos Gyula föszerep-

lésével 

Előadások kezdete s vasár- és ünnep-
nap 2, negyed 5, háromnegyed 7 és 9 
órakor, hétköznapokon negyed 5, há-

romnegyed 7 és 9 órakor. 

VISSZHANG 0 

K J e m i t e V i l m o s e l ő a d á s i t a r t 
^ - ' a M a g y a r M é r n ö k é s 

É p t É é s ^ e p y l e t t o e i i 
A Tisza—Dunavölgyi Társulat k ö z g y ű l é s e 

A Tisza—Dunavölgyí Társulat 
február 8-án emlékülést tart Bu-
dapesten a társulat végleges meg-
alakulásának hatvanadik és az 
1838, évi nagy dunai árviz szá-
zadik évfordulója alkalmából. Az 
emlékülésen gróf Khueri Héder-
váry Károly felsőházi tag, h, 
elnök mond megnyitóbeszédet, 
majd gróf Bethlen Pál, a Berettyó 
Vizszabályozó és Armentesitő 
Társulat elnöke mond emlékbe-
szédet a Tíszavölgyi Társulat 60 
évvel ezelőtt történt végleges 

Megalakulásáról. Azután Trummer 
rpád földmivelésügyi miniszteri 

tanácsos előadása következik az 
1838-i pesti árvízről és utána dr. 
Schandl Károly országgyűlési kép-
viselő tart előadást a vizi munká-
latok jelentőségéről, 

í Az emlékülés délután három-
negyed 4 órakor kezdődik a Vár-
megyeháza (IV, Városház-u. 7.) 
nagytermében. Utána a pesti árviz 
emlékére elhelyezett Wesselényi-
emléktáblát koszorúzzák meg a 
Ferenciek [templomának Kossuth 
Lajos-uccaí falánál. 

,.••', Ugyancsak február 8-án Kienitz 
Vilmos, az Alsó-Fehérkörösi Ar-
mentesitő Társulat igazgató-főmér-
nöke tart előadást délután 6 óra-
kor a Magyar Mérnök és Építész-
egylet vízépítési szakosztályában, 
az egyesület Reáltanoda-ucca 13, 
sz, alatti székházában. Előadásá-
nak cime: „Öntözések az Alsó-

• Fehérkörösi Armentesitő, Belvíz-
szabályozó és Vizhasznositó Tár-
sulat területén" és előadásában a 
békésmegyei öntözések eddig 
elért eredményeit fogja ismertetni. 

Február 9-én szerdán délelőtt 
10 órakor lesz a társulati igazgató-
főmérnökök összejövetele a Tísza-

.Dunavölgyi Társulat Akadémia-u. 
9. szám alatti székházában, este 
9 órakor pedig a Mérnökpolitikai 
Társaság vacsorája lesz a duna-
parti Carlton-szálló éttermében. 
Vacsora után Lampl Hugó minisz-
teri tanácsos tart előadást » Har 
zánkban végzett vízrendezési mun-
kálatok és a Tiszántúl öntözése" 
címmel. 

Amint a programból látható, a 
Tiszántúl öntözési problémája ké-

> pezi az idei tanácskozások gerin-
cét, 

Február 10-én, csütörtökön dél-
előtt fél 11 órakor lesz a Tísza-
Dunavölgyi Társulat évi rendes 

közgyűlése Akadémia-u, 9. sz, 
alatt. 

Az emlékünnepélyre felutazók 
33 százalékos utazási kedvez-
ményben részesülnek, igazolvá-
nyokat .50 fillér lefizetése ellené-
ben az ármentesítő társulatnál le-
het igényelni, A kedvezmény 
február 7-étől február 11-ének 24 
órájáig van érvényben. 

Vizsgálatot kért maga ellett a 
csabai Népegylet vezetősége 

Dr, Gyöngyösi János sorozatos 
támadásai arra indították a csabai 
Népegylet vezetőségét, hogy vizs-
gálatot kérjen maga ellen, Vandlik 
Mátyás, a Népegylet elnöke be-
adványban kérte az alispántól 
ugy maga, mint a Népegylet ellen 
a vizsgálat elrendelését, hogy 

Gyöngyösi vádjai tisztázást nyer-
hessenek, A vizsgálatot kérő be-
adványt háromtagú küldöttség 
hozta be Gyulára, A küldöttség, 
melynek Tokaji Gábor, Szeberényi 
János és Zelenyánszki János voltak 
tagjai, szóbelileg is előadta a várme-
gye alispánjának és főispánjának. 

Hallotta/? . , 
— hogy gráf Kálnoky Hugó er-

délyi földbirtokosnak, akit nemrég 
közigazgatási uton eltávolított a ro-
mán hatóság Erdélyből, a román 
kormány megadta a tartózkodási 
engedély t és a gróf már ' № 
tért erdélyi birtokára, gróf Kálnoky 
Hugó magyarországi tartózkodása 
alatt rövid ideig Gyulán tartózkodott, 
mint dr. báró Apor Vilmos apát-
plébános vendége. 

— hogy Békés község képviselő-
testülete díszközgyűlés keretében 
ünnepelte a község érdemekben gaz-
dag polgárát, dr. Telegdy Lajos ügy-
védet, akinek dr. vitéz Ricsóy-Uhla-
rik Béla főispán nyújtotta át szívből 
jövő üdvözlőbeszéd kiséretébon a 
kormányfőtanácsosi kinevezésről szóló 
okmányt. Dr. vitéz Márki Barna al-
ispán mint a vármegyei közélet egyik 
legértékesebb tagjai üdvözölte az 
ünnepeltet, akihez még Harsányi Pál 
esperes, Barabás György r. k. prépost 
plébános, dr. Ángyán Béla ország-
gyűlési képviselő, dr. Molnár Jenő 
községi főjegyző, K. L. Szabó községi 
biró és mások intéztek üdvözlő be-
szédet. Telegdy meghatottan köszönte 
meg az ünnepeltetést, melynek be-
fejeztével társasebéd volt. 

— hogy Müller András, a gyulai 
ipartestület volt jegyzője, 6000 pengő, 
végkielégítést követel az ipartestület-
től és már megbízást is'adott egy 
gyulai ügyvédnek a követelés pere-
sitésére. 

—hogy Békésen megalakult a Bé-
kési Kisgazda Egylet, mely B. Szabó 
Istvánt választotta elnökévé. 

— hogy a „Szép szó" írógárdája 
szombaton Szögeden, vasárnap pedig 
Makón tárt irodalmi estet, mely ala-
pító.szerkesztőjének, a tragikusan 
elhunyt József Attilának irodalmi 
méltatását és emlékét szolgálja. Jó-
zsef Attila Makóról indult el költöi 
útjára, ott járt gimnáziumba, ott je-
lentek meg első versei és első vers-
kötetét is Makón állította össze. 
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ek ilizifafr©n.Ion! 
Nem hagyta jóvá a miniszter a maximál i s 
iü s s i f i a á r a k a t 

A békésmegyei tüzifakereske-
d'ök még a mult évben felkérték 
a vármegye alispániát, hogy a 
maximáló rendeletek folytán elő-
állott bizonytalan helyzet meg-
büntetése és a fogyasztóközön-
ség -megnyugtatása érdekében 
állapítsa meg és hozza nyilvános-
ságra a tűzifa maximális árait. 

Az alispán erre értekezletet 
hívott össze Békéscsabára, melyen 
több mint hetven tüzífakereskedő 
jelent meg és a vármegyét dr. 
Mihály Béla aljegyző képviselte. 
Az értekezleten Laufer Sándor 
gyulai fakereskedő elnökölt és 
alapos megvitatás után megálla-
pították a tüzífaárakat, amelyeket 
az alispán jóváhagyása után élet-
beléptettek. 

Ámde ezzel a tüzifakérdés nem 
került nyugvópontra, mert a keres-
kedelemügyi miniszter — mint 
értesülünk — nem hagyta, jóvá a 
megállapított maximális árakat, 
nem csak Gyulán és Békéscsabán, 
hanem a környékbeli egyéb váro-
sokban sem. A megsemmisítő 
rendelet indokolása szerint a vár-
megye, egész területére nem lehet 

maximális faárakat megállapítani, 
mert az érvényben álló rendel-
kezések csak akkor engedik meg 
az ilyen maximális ármegállapítást, 
ha arra valamilyen különös oknál 
fogva szükség van. A rendelkezés 
azt célozza, hogy a magyar fa 
ára ne léphesse tul -a román 
importfa árát Már pedig éppen 
Békésvármegyében előfordulhatna 
az, hogy a határövezetben arány-
lag elég olcsó román fával szem-
ben a messziről idehozott magyar 
fa ára a magas fuvardíj következ-
tében túllépné a román tűzifa árát, 

A maximális árak -megsemmi-
sítése nem sok változást von maga 
után békésmegyeí viszonylatban. 
A román fa ára a román kormány-
nyal kötött megegyezés szerint 
nem változhat és Gyulára, de még 
Békéscsabára is elegendő mennyi-
ségben jön be román tűzifa, mely 
fedezi a lakosság teljes szükség-
letét. A magyar tűzifa ára viszont 
emelkedni fog a maximálás meg-
szüntetése után, de ez bennünket 
nem érint, mert a régi vágású és 
kiváló román importfával a magyar 
fa nem veheti fel a versenyt. 

Mecjlilvó 
A Z E L S Ő G Y U L A V Á R O S I T A K A R É K P É N Z T Á R 
1938. évi február hó 10-én délután 5 órakor Gyulán, 

• székházában tartja 

6 5 4 I s é v I r e n d & s k 6 z g y u l é s é t , 

amelyre a t, részvényeseket meghívjuk. 
Gyula, 1938, január hó 25-én, 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Az igazgatóság jelentése az 1937, üzletévről, 
2. A felügyelőbizottság jelentése, a mérleg megállapítása és a nyere-

ség .felosztása, 
3. Az ügyvezetéssel megbízott bízottsági tag 1937, évi szolgálati 
:•;. illetményeinek megállapítása. >•.. 
4. Határozat a felroentvény tárgyában. 
5. Felügyelőbizottság választása és díjazásának megállapítása. 
4, A« alapszabályok 14. §-ának módosítása. 

felkérjük ti részvényeseinket, hogy amennyiben a közgyűlésen 
íésgtvenni kiváinaak, sziveskedjenek az alapszabályok rendelkezése 
értelmében részvényeiket a közgyűlés napja előtt az intézet pénztá-
ránál, vagy Budapesten a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál letenni. 

<e! dr« Kiss László 
főszolgabírót 

Rövid de súlyos betegség után 
.hétfőn reggel '6 órakor meghalt 
dr, Kiss László, az orosházi járás 
főszolgabírája. Szövődményes in-
fluenzából támadt tüdőgyulladás 
ölte meg az életerős férfnft, afeí 
mindössze 53 éves volt, Kiss László 
mintaszerűen látta el hivatalát 'és 
halálának 'híre nagy részvétet 
keltett a vármegyében, melynek 
főispánja, vitéz dr, Ricsőy-Uhlarik 
Béla személyesen is megjelent a 
nagybeteg főszolgabíró betegágyá-
nál, 

Orosházán kedden délután szen-
telték be az elhunyt főszolgabíró 
holttestét. A kegyeletes szertar-
táson résztvett a vármegye fő-
ispánjának és alispánjának veze-
tése alatt csaknem az egész vár-
megyei tisztikar, valamint az 
orosházi járás községeinek számos 
küldöttsége. Délután íél 1-kor 
Ugrin László, Marsall Feremc, 
Sorbán Jenő főszolgabirák, Bakos 
József várm. másodfőjegyző, Te-
rényí Péter tb. főszolgabíró «és 
dr. Berthóty Géza szolgabíró ¡ki-
hozták á lakásból a koporsót és 
a főszolgabírói hivatal előtt fel-
állított ravatalra helyezték. A 
beszentelést Molnár János rk. 
apátplébános végezte, azután dr. 
Forgách Béla tb. főszolgabíró, 
majd dr. Bulla Sándor községi 
főjegyző mondott a ¡koporsó mel-
lett búcsúbeszédet. J 

Este vasúton Békéscsabára 
szállították dr. Kiss László holt-
testét és a temető kápolnájában 
ravatalozták fel. Szerdán 10 óra-
kor Csernus Mihály apátplébános 
engesztelő szentmise áldozatot 
mondott az elhunyt lelkiüdveért, 
majd a vármegye főszolgabirái 
vitték a koporsót a családi sír-
boltig, ahol vitéz dr. Márki Barna 
alispán búcsúztatta a vármegye 
törvényhatósága és tisztikara ne-
vében az örök nyugalomra tért, ér-
demes munkatársat. A békés-
csabai temetésen is nagyon sokan 
vettek részt. Ott volt a vármegye 
főispánja, alispánja, csaknem egész 
tisztikara és számos küldöttség, 
melyek közt az orosházi és gyomai 
járások nagyszámú küldöttsége 
keltett feltűnést. 
mmmamm^mmtmmmm^mmHmmmmmmmmmmimm 
Hallotta? . . . . 

— kogjr legeredménye-
sebben hirdet, ha a Vissz-
hangban hirdeti 
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Jelenik m e g a bejelentési határidő 
snegíiosszabhitására 

: Az 5000-es szátnu rendelet, 
afaint ismeretes, á gazdatartozások 
bejelentésére határidőt állapított 
meg, Ez a határidő még a mult 
év november 15-én járt le. Illeté-
kes helyről nyert értesülésünk 
szerint most, rövidesen egy ujabb 
pótrendelet lát napvilágot a mult 
évi november 15-í határidő meg-
hosszabbítására, A határidő meg-
hosszabbítását az indokolja, hogy 
időközbén sorozatosan fordultak 
elő olyan védettség-vísszaállitási 
kérelmek,, illetve ügyek, amelyek-
nél há a kérelmezett védettségét 
visszaállítják, ugy ujabb bejelentési 
.határidőre van szükség, 

Á kiadandó pótrendélet azért 
ís szükséges, mert a megelőző 
KKOOO-es számú rendeletben tör-
tént intézkedés a teherhatár meg-

állapítási eljárástól. Az utólag 
visszaállított védettségek esetében 
tehát ugy az adósnak, mint a hi-
telezőnek módot kell adni, a teher-
határmegállapitási eljárás utólagos 
eszközlésére, melynek határideje 
ugyancsak a mult év végén járt le. 

Kipróbálják a k e r e s k e d e l -
mi képes í t é s t ? Miután a ke-
reskedelmi képesítés ügyében a 
kereskedők nem tudtak egy-
öntetű álláspontra jutni és a ka-
marák állásfoglalása ís ingadozó, 
értesülésünk szerint a kormány 
ugy határozott, hogy három szak-
mára, még pedig a fűszer- vas-
és üveg-szakmákra kisérletképen 
elrendeli a képesítést, A szerzendő 
tapasztalatok alapján más szak-
mákra is kiterjesztik, vagy pedig 
végleg megszüntetik a képesítést. 

Az, élet alkonya^ 
Ezzel a címmel adta ki Kohn 

Dávid, Gyula város öreg króni-
kása, visszaemlékezéseinek máso-
dik kötetét. Régi mulasztást pótol 
vele a nyolcvankétéves szerző, 
aki magas korára rácáfoló fiatalos 
hévvel és elevenséggel sorakoz-
tatja , fel* legújabb könyvében ís 
mindazokat a régmúlt históriákat, 
amelyek egykoron szint és zama-
tot adtak Gyula város életének, 

Régmúlt eseményeket olvasha-
tunk benpe rég elmúlt 'emberek-
ről, akik valaha itt éltek és han-
goskodtak, avagy szerényen elvo-
nultak a gyulai társadalom forga-
tagában, Szabad Endre, a gyulai 
x. jk. főgiiÁnázíum néhai igazgatója, 
Korössy ;Camillo, a; délceg kapi-
tány; 'gróf Széchenyi Miklós és 
Fetser -Antal püspökök, Szakái 
Lajosi vármegyei főjegyző, Hódy 
Lajos és sok más kiválósága a 
vármegyének elevenedik meg 
előttünk Kohn Dávid könyvében, 

de még is a legtöbb, szeretetteljes 
visszaemlékezés a bohémvilágba, 
hírneves régi színészek közé 
vezeti vissza a szerzőt és igy 
kapunk tőle érdekes és lebilin-
cselő megemlékezéseket Komá-
romy Alajosról, a Nemzeti Szín-
ház gyulai származású hirneves 
színészéről, Hegedűs Gyula és 
Blaha Lujza gyulai tartózkodásá-
ról, Szatyi úrról, az ország leg-
népszerűbb komikusáról, A zene-
művészek közül Reményi Edének, 
Hubay Jenőnek és Wieniavsky 
Henriknek gyulai szerepléséről 
beszél el érdekes dolgokat, meg-
tudjuk tőle, hogy mikor tartóz-
kodott és mit csinált Petőfi Sán--
dor Gyulán és külön fejezetbe 
foglalva elevenedik meg előttünk 
a gyulai színészet krónikája. 

Élvezetes, könnyed stílus az 
egyik nagy előnye Kohn Dávid 
irodalmi müveinek. Ugy mondja 
el mondanivalóit, mint egy ado-
mázó tekintetes ur, akit itt felej-
tett az Idő a régi jó világból. 

Derűs krónikái közé tartozik a 
soha meg nem született gyulai 
dohánygyár története, Vresicz 
József „lovag", a gyulai Pomucz 
amerikai legendája, akinek soha-
sem létezett millióit még ma is 
várják a javíthatatlan optimisták 
és befejezésül: Bízay, a nemzet 
bárójának története. 

Az igazi krónikás derűjével és 
a memoáríró plasztikus ígazságfel-
tárásával vezet végig bennünket 
a régi gyulai követválasztásokon, 
melyek rózsaszínű emléke ott 
dereng még az öreg gyulaiak 
koponyájában és érdekes tanul-
mányt ad a Chabaud de Frouard 
marquiscsalád kigyósí ivadékairól. 

íme, ez Kohn Dávid legújabb 
könyvények dióhéjba foglalt ismer-
tetése, Akik ismerik és szeretik 
városunk veterán krónikását, sok 
örömet és nem mindennapi élve-
zetet találnak benne. Saját kiadá-
sában jelent meg a Tolnái Simon 
budapesti nyomdai müintézetében 
csinosan kiállított kötet, ára 3 
pengő és a szerzőnél kapható. 
Melegen ajánljuk olvasóink figyel-
mébe. 

Hallotta? . . . 
— liogy Kun Zsigmond, a Pénzin-

tézeti Tisztviselők Országos Egyesü-
letének főtitkára „Világgazdasági 
helyzetjelentés'.' címmel magas szín-
vonalú előadást tartott a „Csaba" 
szálló télikertiében. 

V I S S Z H A N G 
Gazdaságpolitikai és társadalmi hetüap 

Megjelenik minden vasárnap 
Felelős szerkesztő és kiadó : 
V E R M E S E R N Ő 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BÉKÉSCSABÁN, Andrássy-ut 7., 

Engel Hirlapiroda. Tel. 253. 
GYULÁN, Vad-ucca 3. Tel. 31. 

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

zeteknek mellékkiadványokkal együtt 
30 pengő. 

Hirdetések hasábmillimétersoronkint 10 í. 

Nyomatott Leopold Sándor nyomdájában 
Gyulán. 

A ruhabeszerzós bizalom kérdése? 
Akkor keresse fel T i S C h E m Ö ruhaüzletét \ 

Külön méret-osztály. 
Békéscsaba: Szt.-lstván-tér 10. Gyula: Városház-ucca 4. 
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M E G H Í V 
A ' B é k é s m e g y e l . . ü l HĈV® 3K -a 

1938. é v i február hó 9 - é n délután 4 árakor Békésc sabán , Szent Ü t v á n 4 é r 
3. s z á m alatti s z é k h á z á b a n taifSja 

íl; 

I ! Wíúi • 

amelyre a t. r é szvényeseke t t isztelettel 
Békéscsaba, 1938. január hó. 

A Z. X G A Z G A T Ö SÁt>. 
T i i g y i a r o m t s 

1. Az igazgatóság jelentése az 1937. üzletévről. 
2. A félügyelőbizottság jelentése, *a mérleg megállapítása és a nyereség kiosztása. 
3. Az ügyvezetéssél megbízott igazgatósági tag 1937, évi szolgálati illetmény»kiek meiiitifcptftása. 
4. Határozat a felmentvény tárgyában. 
5. Felügyelőbizottság választása és díjazásának megállapítása. 
6. Az alapszabályok 2. és 14. §§-ainak módosítása az intézet ügykörének kiterjesztését és a 

tiszta nyereség felosztását illetően. • 

Figye lmeztetés I Felkérjük t. részvényeseinket, hogy amennyiben a közgyűlésen résztvenni kivannak, szíveskedjenek 
az alapszabályok rendelkezése értelmében részvényeiket a közgyűlés napja előtt az intézet pénztáránál: vagy Budapesten & Pwfr Magyar 
Kereskedelmi Banknál letenni, ". .v 

M é r L s g s z á a s i I a 1 9 3 7 . december h ő 3 1 - é n -

í . ̂  y a ^ y o n « *' ' m » • - T e h e r U - -

! Készpénz és bankári követelések P 230.793*73 Részvénytőke P 580.000*— 

Értékpapírok • 121,794*71 Tartalékalap 500.000*-- ! 1; 
Váltótárca 4,827.108*30 Nyugdíjalap ; 65.000 — 1,Ü65:000~ 

1 ebből: Jelzáloggal fedezve Betétek: , . ' 
P 4,206.304.39 Takarékkönyvecskékre i 148 ',861*27 

; Adósak: Folyószámlákra 525 160 "98 2,109.022'25 

Jelzálogfedezettel 445.101*30 Visszleszámitolt váltók t • •. • "•• i 
Értékpapír vagy egyéb fedezettel 787,584*18 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
Külön fedezet nélkül 289.561*46 1.52-2.246*94 követelése > ¡1,434,738*90 

Kezességek P 37.953 51 Kezességek P 37;953*51 , , . . . 
Ingatlanok 500.000'— Átmeneti tételek • / 46i029*89 

Le: Értékcsökkenési alap 110.000*— 390,000 — .. Nyereség 64 .-491'92 
: 

P 7,091.943*68 P : '7,091,943*68 

1 1 " : • •'• 

Békéscsaba, 1937. december hó 31-én. 

A z i g a z g a t ó s á g n e v é b e n : 

iff. gróf Merán J á n o s s. k, 

Hadi József s k 
ügyvezető igazgató. 

Conrat l Ot tó s. k. 
alelnök« 

M e g v i z s g á l t a é s h e í y e s n e l c t a l á l t a : 

A ieltigyelőblBottsáff. 
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