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Annyira eltompult már a közönség 
érzéke, hogy fel sem háborodik azo-
kon a nagyaránya sikkasztásokon, 
melyeknek részleteiről hetek óta 
hasábos cikkekben számol be .a fő-
városi saj tó. Félmilliós sikkasztás az 
tigetőverseny Egyesületnél, milliós 
sikkasztás egykőszénbányavállalat-
nál, az elsőnél a dáridozó főtitkár, 
a másodiknál a vagyont gyűjtő igaz-
gató a tettes. Oly fejlett a sikkasztások 
technikája, hogy a romantikus Kees-
kemétby Győző is elvesztené ma 
minden nimbuszát, az elegáns Berecz-
fiuk, a Leszámitolóbank egykori meg-
dézsmálói pedig közönséges csirke-
tolvajokká törpülnének. Öreg újság-
olvasók még ma is élénken emlé-
keznek vissza arra az országos fel-
háborodásra, melyet egy-egy ilyen 
nagyobbszabásn sikkasztás a köz-
véleményből kiváltott. A ma emberét 
hidegen hagyja az eset és legfeljebb 
egy jól szelelő cigaretta élettartamáig 
háborodik fel miatta. Megdöbbentő 
ez a mértéktelen megnagyobbodása 
az erkölcstelenségnek, de megdöb-
bentő az is, liogy egyes vállalatok 
jövedelemszerzése is annyira tnlmé-
reteződött az idők folyamán, hogy 
egy-egy nagyobb érvágást meg sem 
érez a szervezetük és az ellenőrző 
szerveknek éveken át nem tűnik fel, 
hogy félmilliókat, vagy milliókat tün-
tetnek el a vállalat vagyonából. Mi-
lyen hatalmas töke gyűlhetett öásze 
az ügetőpénztárakban a szegény em-
berek verejtékes filléreiből, hogy 
félmilliónyi könnyítés jóformán meg 
aem látszott ra j ta . . . 

A bujdosó Maczák újból meglógott 
/ a főtárgyalás elől 

Elinni, de megkerült egy újságíró húsz-
éves írói múltja 

Megnyitják a Nádor szállodát Csabán 
Csabai k i s notesz é s e g y é b é r d o k e s s é g e k 

Márciusban meglesz az 

I I ) 
Békéscsabának! 

Évek óta kisért már Békéscsa-
bának önálló törvényhatósággá 
alakulása. A rohamlépésekben 
fejlődő város rég túllépte már a 
megyei városok keretét és meg-
érett arra, hogy önálló törvény-
hatósággá legyen. Kitűnt ez már 
abból a nyilatkozatból, melyet dr. 
vitéz Ricsöy-Uhlarik Béla főispán 
a mult évi május elsején adott 
egy békéscsabai újságírónak, ami-
kor szószerint ezt mondta: 

— Kétségtelen, hogy Békéscsaba 
nemcsak a vármegyének, hanem 

az egész Déltíszántulnak legfejlő-
désképeSebb és nagyjővőjíi egy-
sége, amely már jelenlegi helyze-
ténél fogva ís határozott és móndr 
hatni merészen félfelé ívelő fejlő-
désnek tekint elébe. Mindeneestre 
Békéscsaba fejlődése oly rohamos 
lépésekkel halad, hogy — véle-
ményem szerint — rövidesen elkö-
vetkezik az az idő, amikor újra 
fel fog Vetődni Békéscsaba önálló 
törvényhatósággá váló átalakulá-
sának kérdése. 

Még egy esztendő sem telt el 



azóta és a főispáni jóslat máris a 
megvalósulás küszöbén áll. Egé-
szen hiteles fővárosi forrásból 
származó értesülésünk szerint 
erre nézve már megtörténtek a 
kezdeményező lépések és 

Békéscsaba város márciusi köz-
gyűlésén el fog hangzani a konk-
rét indítvány az önálló törvény-
hatósággá való átalakulás iránt. 
Az indítványt a „Visszhang" ér-

tesülése szerint a város közéleté-
nek egyik legszámottevőbb sze-
mélyisége fogja benyújtani. Nem 
kétséges, hogy a képviselőtestület 
nagy lelkesedéssel fogja az indít-

ványt elfogadni, Beavatottak sze-
rint a törvényhatósággá való át-
alakulás nem fog jelentősebb ter-
het jelenteni a városra nézve, mert 
a jelenlegi megyei hozzájárulás 
összege busásan fedezi majd az 
uj helyzetből származó kiadási 
többletet. 

Gyulának is előnyére volna a 
dolog és szívesen látnák Békés-
csabának önálló törvényhatósággá 
való átalakulását, mert ez erősí-
tené Gyula város pozíóját a vár-
megye törvényhatósági bizottságá-
ban és megszüntetné az áldatlan 
rivalizálást a két város között, 

Megyegylllés Gyul&n 
és városi közgyűlés 
Bélcéscsabaii 

Február 28-án hétfőn közgyűlést 
tart a vármegye törvényhatósági 
bizottsága és Békéscsaba város 
képviselőtestülete. 

A februári megyegyülés igen 
érdekesnek ígérkezik, mert ezen 
a gyűlésen fogják az uj orosházi 
főszolgabírót megválasztani és az 
ezzel- kapcsolatban megüresedő 
más állásokat is betölteni. - A fő-
szolgabírói állásnak Bakos József 
vármegyei másodEőjegyző és dr. 
Marsall Ferenc békési főszolga-
bíró a legesélyesebb jelöltjei. 

Békéscsaba város közgyűlésé-
nek szürke tárgysorozatán a vá-
rosi villamosmü alkalmazottainak 
státuszűgye az egyetlen érdekes 
pont. A villamosmü igazgatósága 
ugyanis kidolgozta alkalmazottai-
nak státuszrendezését, mellyel 
biztosítani kívánja tisztviselőinek 
és alkalmazottainak előléptetési 
lehetőségét és munkabeosztását is. 

A komoly szociális gondolko-
dásra valló javaslatot bizonyára 
egyhangúan el fogja fogadni a 
közgyűlés. 

Megjelent dr. vályí Nagy Is 
áthelyezési rendelete 

Most jelent meg a hivatalos 
lapban az igazságügymíníszter ren-
delete, mely szerint dr. vályi Nagy 
István gyulai törvényszéki tanács-
elnököt saját kérelmére a buda-
pesti büntetőtörvényszékhez he-
lyezi át. 

Ezzel egyidejűleg több más áthe-
lyezés is történt. Dr. Szakolczay 
Lajos törvényszéki joggyakorno-
kot szintén a budapesti büntető-
törvényszékhez helyezte át a mi-
niszter, dr. Vernes László járás-
birósági gyakornokot a gyulai kir. 

ügyészséghez, dr, Strizs Árpád 
joggyakornokot Orosházáról a gyu-
lai járásbírósághoz rendelték szol-
gálattételre. Tóbiás Irén iroda-
segédtisztet saját kérelmére a bu-
dapesti büntetőtörvényszékhez he-
lyezték át. Borbola Ferenc sze-
gedi lakost a szeghalmi járásbíró-
sághoz nevezték ki díjnoknak. 
Kun Károly gyulavári igazolvá-
nyos altisztet ideiglenes minőség-
ben kisegítő szolgának nevezték 
kí a gyulai kir. törvényszékhez. 

A gyulai ipar#sság 
ünnepe 

Iparos-díszközgyűlés keretében 
adták át a mult vasárnap a ki-
tüntetéseket azoknak a gyulai 
iparosoknak, akik az országos 
mesterversenyen, illetve a nagy-
kanizsai és szolnoki iparoskon-
gtesszusokon kitüntetést kaptak, 
Stéberl András aranykoszorút, 
Puczkó József aranyérmet nyert 
a mesterversenyen, a többiek 
díszoklevelet kaptak, 

Sokan vettek részt az iparos-
ság ünnepén, ott volt dr. vitéz 
Márki Barna alispán, dr. Varga 
Gyula polgármester, dr, Vangyel 
Endre főszolgabíró, Szentes Károly 
városi főjegyző, Tarpay Ottó, 
a polgári fiúiskola és iparostanonc-
iskola igazgatója. Dr. vitéz Ricsóy-
Uhlarik Béla főispán távolléte 
miatt meleghangú levélben men-
tette kí magát, A kitüntetett ipa-
rosok közül Stéberl András, 
Puczkó József, Angyal Lajos, 
Volent Mihály, Ludvig János, Lin-
denberger János, Magyar István, 
Pintér Alajos, Szász Ferenc, Boros 
József és Balog Lajos voltak jelen. 

Az Erkel Dalkör vezette be az 
ünnepélyt a Nemzeti Hiszekegy 
elénelclésével, azután Barát István 
ipartestüteti elnök megnyitó be-
széde következett, majd dr. Varga 
Gyula polgármester adta át szép 
beszéd kíséretében a kitüntetése-
ket a kitűntetett iparosoknak, 
akiknek köszönő szavai után 
Márki alispán emelkedett szólásra 
és azt hangoztatta, hogy a vár-
megye is büszke a gyulai iparosok 
kitüntetésére, 

Tarpay Ottó igazgató volt ta-
nítványait üdvözölte, Szécsí Már-
ton a Kereskedelmi Csarnok üd-
vözletét tolmácsolta és Barát 
István zárószavai után a Himnusz 
eléneklésével ért véget az ünne-
pély. 

Utána 150 terítékes díszebéd 
volt, melyen több felköszöntő 
hangzott el. Ezek során Szentes 
Károly főjegyző Gyula város ipa-
rának történelmi múltját ismer-
tette és azt a gondolatot vetette 
fel, hogy az iparosifjuságnak mó-„ 
dot kell nyújtani külföldi tanul-
mányutakra. 

H I M e E T N I t é r t i t © ! H i r d e t i * e t , 
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Hölgyek és ur H § próbarendelés meggyőzi 
S í i m S Önöket, hogy legszebb sza-

básu ruhák olcsón, kellemes 
S S ü l I i l fizetési kedvezmények mellett 

1EIMY é s OLLÁHY készülnek -
u r i a z a b ó k n á l n ő i k a b á 

B é k é s c s a b a I a s z t é k b 
Andrássy-ut 16. sz. a. „ B i z a l o m " 

Legújabb tavaszi 
t o k n a g y v á-

a n r a k t á r o n , 
Híteliroda tagja, 

Szélhámosok vetik ki, hálójukat 
a németországi munkásexport-
ből feimamdt munkásokra 

A főispáni hivatal értesítése sze-
rint a németországi munkások 
összeírása befejezést nyert, a lét-
szám mindenütt betelt és az eddig 
felvett munkásokon kívül senki 
sem számithat arra, hogy kiviszik 
Németországba, Ezzel a nagy port 
felvert németországi munkás-
export ügye, melyet egyes zava-
rosban halászok politikai célokra 
akartak felhasználni, a végleges 
befejezés stádiumába jutott. 

De mindezek dacára is akad-
nak még mindig olyan balga em-
berek, akik utólagos felvételük-
ben reménykednek és kérelmük-
kel ostromolják a hatóságokat. 

Ezeknek az egyszerű emberek-
nek hiszékenységét használják kí 

egyes felelőtlen egyének, akik 
minden felhatalmazás nélkül a 
németországi munkáscsoportba 
való felvétellei bolondiíják a ná-
luk jelentkező embereket. Ezek a 
bujkáló alakok bizonyára nem 
anyagi érdek nélkül végzik ezt a 
szélhámosságot és a becsapott 
embereket igy a csalódáson felül 
anyagi károsodás is éri, 

A békéscsabai munkaközvetítő 
hivatal több jelentést kapott Er-
zsébethelyről ilyen iizelmekről, de 
észlelhetők voltak hasonló jelen-
ségek Gyulán is, Akiket tehát a 
németországi munkáscsoportba 
való felvétellel biztatnak, az ne 
üljön fel a szélhámos ígéretnek, 
hanem adja a népbolondítót 
rendőrkézre. 

Vakbélmütétet végeztek 
dr« Varga Gyula polgármester fiám 

Dr, Varga Gyula polgármester 
fia Miklós, aki mint orvostanhall-
gató Budapesten végzi tanulmá-
nyait, váratlanul vakbélgyulladás-
ban megbetegedett és szerdán 
este műtétet végeztek rajta a 
Bókay-klinikán, 

A műtét jól sikerült és a beteg 
állapota kifogástalan. Édesatyja 
dr. Varga Gyula polgármester 
csütörtökön délelőtt Budapestre 

utazott fia betegágyához és előre-
láthatólag szombaton már vissza-
érkezik Gyulára. 

A polgármester egyetlen gyer-
meke megbetegedésének hire 
gyorsan elterjedt a városban és 
mindenütt örömmel fogadták a 
megnyugtatást, hogy a beteg már 
veszélyen kívül van. 

Eltűnt, de megkerült 
egy újságíró h asz éves 

múltja iroi 
DÖmjén Miklós újságíró, a „Hír-

szolgálat és Hirdetővállalat" tu-
lajdonosa, a múlt esztendőben 
társasvíszonyba lépett Tábor Jó-
zseffel, aki köztudomás szerint 
széleskörű közgazdasági tevékeny-
séget fejt kí különböző vállalko-
zások felvirágoztatása körül, A 
társasviszonynak összekülönbözés 
lett a vége, aminek következté-

ben egy rövid újsághír bejelen-
tette Dömjénnek a vállalatból tör-
tént kilépését, A hírt nem Dömjén 
tette közzé. Az összetűzésnek Bu-
dapest volt a színhelye és Dömjén 
— hogy ezekután feleslegessé vált 
Gyulára való visszatérése, — át-
adta lakásának kulcsát Tábor 
Józsefnek, ald megígérte, hogy 
volt társának ingóságait összecso-

magoltatja és utánaküldí. 
Az újságíró napokig várt, de 

holmija nem akart megérkezni. 
Ekkor írt gyulai szállásadójának, 
Nagy József rövidárukereskedő-
nek és őt kérte meg, hogy intéz-
kedjék ingóságainak elküldése 
iránt. Nagy Józsefnél lakott ugyanis 
albérletben Dömjén, egy bútorozott 
szobában, mely egyúttal a hirdető-
vállalat irodahelyisége is. Nagy 
József teljesítette Dömjén kérését 
és postán elküldte ingóságait, 
Dömjén azonban gyanakvó termé-
szetű ember lévén, három tanú 
jelenlétében bontotta fel a csoma-
got- Gyanúja nem ís volt alapta-
lan, mert kitűnt, hogy hiányzanak 
összes iratai. 

Már pedig ezek az iratok na-
gyon fontosak voltak Dőmjénre 
nézve. Volt köztük gyulai tár-
sasszerződésére vonatkozó két 
fontos írás, de ott volt egész irói 
múltja, két színdarab, melyek kö-
zül az egyiket „Botrány a szana-
tóriumban" címmel Kolozsvárott 
mutatott be a bácskai magyar 
színtársulat, ott voltak husz éven 
át irt novellái és Összes személy-
azonossági iratai, ugy hogy Döm-
jén jegyzőkönyvet véve fel a hi-
ányról, irataínak eltűnte miatt 
ismeretlen tettes ellen bűnvádi 
feljelentést, tett & gyulai rendőrség-
nél, 

A nyomozás megindult és ha-
marosan sikerrel járt, Az összes 
iratok ott voltak a hírdetővállalat 
uj helyiségében, ahol azokat az 
eljáró rendőrségi közeg rendel-
kezésére bocsátották. Az illető 
kiválogatta belőlük a Dömjén 
jegyzékében felsorolt írásokat és 
a rendőrség már el is juttatta 
ezeket jogos tulajdonosuknak. A 
bonyodalmasnak ígérkező ügy te-
hát heppí enddel ért véget. 

©leső é s jő s z á l l o d a P e s t e n a 

a Rákóczi' utcm 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 zenékart rádión. 
Adjon barátainak találkozót, hívja meg 

őket vacsorára a 

METRÖPÖLE-ba 



Y á f a k o z á s o n 

sikerüli 
megyei 

felül 

v i t é z t y .' 

Békésvármegye Vitézi Társa-
dalmi Bizottsága évről-évre a vár-
megye más és más járásának köz-
pontjában rendezi meg — mindig 
a Vitézi Rendhez méltó keretek-
ben és elsősorban a rend céljai-
nak társadalmi szolgálatában, kö-
zelebbről vitézi székház alapja 
javára — a vármegye vitézi bálját, 

A folyó évben február hó 12-én 
Szeghalmon a kaszinó és nagy-
vendéglő termeiben rendezett 
vármegyei vitézi bál minden vo-
natkozásban méltó volt ahhoz a 
nagy várakozáshoz, amely az 
egész vármegyében mindig első 
helyen álló és a régi vármegyei 
bálokat pótló vitézi bál iránt most 
is megnyilvánult és ahhoz a ren-
dezéshez, amelyet a vármegyei 
társadalmi bizottság vezetőinek 
irányítása mellett, minden elis-
merésre érdemes körültekintéssel, 
a vitézi rend és eszme iránti sze-
retetteljes gondossággal, körülte-
kintéssel és fáradozással a szeg-
halmi és egész járási uri társa-
dalom, élén dr. Tóth Béla járási 
főszolgabíróval és vitéz Békésy 
István gimnáziumi tanár, vitézi 
járási hadnaggyal kifejtett, 

A bálnak jelentőségét a vár-
megye keretein tul emelte az a 
tény, hogy nemcsak Békésvárme-
gye minden részéből, elsősorban 
Gyuláról, ugy a polgári, mint a 
katonatiszti társadalom igen nagy 
számban volt képviselve, de a 
szomszédos Bihar vármegyéből, va-
lamint Budapestről ís voltak ven-
dégek, 

A vidéki bálák meleg hangu-
latán felül különösen fényessé 
tette ezt az ünnepélyes vitézi 
megmozdulást az a körülmény, 
hogy azon a VII, számú vitézi 
törzs-szék törzskapitánya, vitéz 
nagylaki Rátz Jenő altábornagy, 
a honvéd vezérkar főnöke — mint 
a bál első diszvédnöke — felesé-
gével és leányával együtt szemé-
lyesen részt vett. 

Az Országos Vitézi Szék Tár-
sadalmi Bizottsága a maga részé-
ről is a legszebb erkölcsi támoga-
tásban részesítette és a bál jelen-
tőségét emelte azzal, hogy szemé-
lyesen megjelent vitéz Barczy 
Gábor m. kir. kormányfőlanácsos, 

felsőházi tag az Országos Vitézi 
Szék társadalmi bizottságának el-
nöke, vitéz Robogány Ede ^ őr-
naggyal, az Országos Vitézi Szék 
nemzetvédelmi osztályának veze-
tőjével. 

Mikor 10 órakor a gyönyörűen 
díszített bálterembe vitéz nagylaki 
Rátz Jenő altábornagy az előke-
lőségek kíséretében bevonult s a 
Nemzeti Hiszekegy elhangzása 
után a bál megnyitására engedélyt 
adott, nyolc magyarruhás fiatal 
pár táncolta el a palotást, amely-
nek szépsége a diszes közönség 
szűnni nem akaró tapsával vezette 
be azt az igazi magyar testvéries 
hangulatot, amely a késő délelőtti 
órákig eltartó bálon állandó volt, 

A palotás után a bálát „Horthy 
Miklós katonája vagyok . . . " 
szövegű csárdásra a következő 
párok nyitották meg: 

1, Vitéz nagylaki Rátz Jenőné— 
dr. vitéz Márki Barna alispán, 
Békés vármegye Vitézi Társadalmi 
Bizottságának elnökével; 

2, Dr. vitéz Márki Barnáné— 
vitéz Harkay Rezső alezredes, 
Békésvármegye Vitézi Székkapí-
tányával; 

3, Dr, vitéz Pánczél Józsefné— 
vitéz Robogány Ede őrnagy, az 
0, V, Sz, nemzetvédelmi osztá-
lyának vezetőjével; 

4, Dr, Tóth Béláné—(főszolga-
bíró felesége) Dr. vitéz Pánczél Jó-

zsef vármegyei főjegyző, Békés 
vármegye Vitézi Társadalmi Bi-
zottsága ügyv. elnökével; 

5, Vitéz Békésy Istvánné—(já-
rási vitézi hadnagy felesége) vi-
téz Kiss Sándor alezredessel; 

6, nagylaki Rátz Erzsébet—vi-
téz Róna Miklós századossal; 

A kiváló sikerű vitézi bál 
most ís beigazolta a vármegyei 
Vitézi Társadalmi Bizottság elgon-
dolásának célszerűségét, hogy a 
vármegyei vitézi élet társadalmi 
jelentőségének igen hasznos szol-
gálatot tesz azzal, ha a megyei 
vonatkozású, nagyobb vitézi meg-
mozdulásokat, a vidékre decen-
tralizálva, mindig más és más já-
rási székhelyen rendezi meg. 

Hallotta ? . , . 
-— hogy dr. Svaszta Gyula ismer 

debreceni nyilasvezért, akit a gyula 
kir. törvényszék felmentett az osztály 
ós felekezet elleni izgatás vádja alól, 
a szegedi tábla bűnösnek találta, iz-
gatás vétségében és ezért tizenöt-
napi fogházra ítélte. Svaszta egy 
niezőb erényi nyilasgyiilésen mondotta 
el izgató beszédét. 

— hogy a mait szombaton meg-
halt a varmegye vendéglőstársadal-
mának legrégibb és legtekintélyesebb 
tagja, Schwézner Károly békéscsa-
bai vendéglős, aki előbb a Próféta-
vendéglőnek, majd a Fiume szállo-
dának volt a bérlője. Á város és 
vármegye közéletében is élénken te-
vékenykedett. Hétfőn délután temet-
ték el nagy részvét mellett. 

1 9 3 8, t y p u s i í 

permetező gépek, 
legújabb kivitelű TELEFON: 

k e r é k p á r o k , 
d r ó t f o n a t o k . 
és egyéb vasáruk legolcsóbb 

árakon beszerezhetők 

SCHNER PfeNESNfel 
Gyulán, a Komlóval szemben 
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Hamarosan mecpiíylllfe 

Békéscsaba város idegenforgal-
mára már évek óta bénitólag hat, 
hogy a város egyik tekintélyes 
szállodája, a Nádor szálloda zárva 
áll, Többizben folytak tárgyalások 
a szálloda megnyitása érdekében 
anélkül, hogy sikerre vezettek 
volna, most azonban igen komoly 
ujabb tárgyalások vannak folya-
matban, amelyek előreláthatólag 
hamarosan sikerre fognak vezetni 
és a régóta szünetelő szálloda 
ismét üzembe kerül. 

Az egyik érdeklődő az épüle-

tet is meg akarja vásárolni, a 
második reflektáns pedig, a vár-
megye egyik jóhirnevü szállodása 
és vendéglőse, bérelni akarja a 
szállodát. Bármelyik igénylővel 
jöjjön is létre megállapodás, biz-
tosra vehető, hogy a Nádor szál-
loda teljesen modernizálva és ké-
nyelmesen berendezve fog újból az 
utazóközönség rendelkezésére állani 
és megszűnik majd az a nyomasztó 
szobahiány, mely estére elutazásra 
készteti most a Csabán tartóz-
kodó idegeneket. 

bujdosó Maczák Ismét 
lógott a főtárgyalás ©lő! 

A törvényszék ©SressáeSle korosését és letartóztatását 
Még a mult évi december 30-án 

kellett volna számot adni Maczák 
János volt békéscsabai magán-
tisztviselőnek egy magánokirat-
hamisitási ügyéről a törvényszék 
előtt. ABékéscsabán tárgyaló gyulai 
törvényszék nem tarthatta meg 
ügyében a főtárgyalást, mert a 
szabályszerűen megidézett vádlott 
nem jelent meg és védője nyújtott 
át helyette egy táviratot a főtár-
gyalási elnöknek, melyben Maczák 
bejelentette, hogy betegen fekszik 
Köröstarcsán és ezért nem jöhe-
tett el a főtárgyalásra. A biróság 
utasította a köröstaresai csend-
őrséget, hogy állapítsa meg, váj-
jon a távírat tartalma megfelel-e 
a valóságnak. A csendőri nyo-
mozás megállapította, hogy Ma-
czák sem betegen, sem egészsége-
sen nem tartózkodott a tárgyalás 
napján Köröstarcsán, magánfor-
rásból pedig kiderült, hogy Maczák 
János egy nappal a főtárgyalás 
előtt Békésről küldte át a távirat 
szövegét Köröstarcsára, ahol azt 
egy ismerősével feladatta. 

Ily körülmények közt a bíróság 
elrendelte, hogy Maczák Jánost 
vezessék elő a következő főtár-
gyalásra. Ezt a tárgyalást február 
12-ére tűzte ki a törvényszék és 
ugyancsak Békéscsabán akarta 
megtartani. De csak akarta, mert 

Maczák János most sem volt elő-
keríthető. Előzőleg levelet intézett 
a törvényszékhez, hogy tekintsen 
el az elővezetéstől, mert ő rendőr 
nélkül is pontosan meg fog je-
lenni a következő tárgyaláson. 
De a biróság nem bízott ígéreté-
ben és a tárgyalás reggelén meg-
jelent Molnár Mihály 5600 sz, 
békéscsabai rendőr Maczák la-
kásán, hogy a vádlottat a bíróság 
elé állítsa. 

Fáradozása ezúttal is ered-
ménytelennek bizonyult. Amikor 
az ügy tárgyalására került volna 
a sor, a rendőr egyedül jelentke-
zett a főtárgyalás! elnök előtt és 
hivatalos komolysággal jelentette, 
hogy Maczák Jánost nem találta 
lakásán. Hozzátartozóinak közlése 
szerint a fiatalember Budapesten 
tartózkodik és állítólag krónikus 
természetű vesebaját gyógyíttatja. 
Február 3-án kaptak levelet tőle, 
de abban nem közölte budapesti 
lakcímét, igy tehát nem tudják 
azt a bíróság rendelkezésére bo-
csátani, ' 

A biróság most már nem vet-
te tréfának a dolgot. Felállott dr. 
Szarvassy Imre kír. ügyész és azt 
indítványozta, hogy a főtárgyalás 
elnapolása mellett bocsásson ki a 
törvényszék nyomozólevelet a szö-
késben lévő Maczák ellen. Egyút-

tal keresse meg a békéscsabai 
államrendőrséget és a budapesti 
főkapitányságot, hogy Maczák Já-
nost kézrekeritése esetén tartóz-
tassa le és adja át a gyulai 
ügyészségnek, melynek fogházá-
ban fogja a következő főtárgya-
lásig idejét eltölteni. 

A törvényszék helyt adott az 
ügyészí előterjesztésnek és Ma-
czák János mihamarabb a gyulai 
fogházban elmélkedhetík majd fe-
lette, vájjon okos dolog volt-e 
két ízben is elbujdosni a birósá-
gí főtárgyalás elől. 

Hallotta? » . & 
— hogy vecsey Nagy Gusztáv, a 

Biliari Hírek felelős szerkesztője hét-
tőn február 21-éu ta r t ja esküvőjét 
Orosházán. Szövérfy Anua itrleáimyal. 

— liogy Hevesi Tibor a mait szom-
baton házasságot kötött Nagy Gizella 
urleáunyal Battonyán. 

* — hogy Sinka Endre, a debreceni 
egyetem jogtudományi karának hall-
gatója úiiÜ pengős és Túri Károly 
békéscsabai köz», felsőkereskedelmi 
iskolai tanuló 200 pengős Horthy 
Miklós-ösztöndíjat nyert. 

— hogy a gyulai gimnáziumi bi-
zottság a héteu tar tot t ülésében dön-
tött a Mérey Gyula c. igazgató nyug-
díjazása folytán megüresedett tanári 
állás betöltése felett és tizenhat pá-
lyázó közül dr. Szénássy Barnabást 
jelölte első helyen a matematikai 
tanári állásra. A bizottság határoza-
tát felterjesztették dr. Lindeuberger 
János apostoli kormányzóhoz és ö 
fog az állás betöltése kérdésében 
véglegesen dönteni. 

— hogy hamarosan éjjel-nappali 
folytonos telefon- és távíró-szolgálat 
lesz Gyulán, Most folynak az u j 
rendszer előkészítő Munkálatai, mely-
nek megvalósításához a kereskede-
lemügyi miniszter már megadta az 
engedélyt.. 

— hogy Bdnky Róbert kamara-
társulata húsvét táján tizennyolc es-
tére terjedő vendégjátékot tart Bé-
késcsabán. • 

A ruhabeszerzés bizalom kérdése? 
''Akkor keresse fel T i s e t v E r n ő ; ruiia üzletétS 

KUlön m é r e t - o s z t á l y . 
B é k é s c s a b a : S z t . - l s t v á n - t é r 10. : ^ Gyula : V á r o s h á z - i s c c a 4 . 



CSABAI 
MIS t lOTGSZ 

/ . Hómati Bálint kultuszminiszter 
most döntött a Horthy Miklós ösz-
töndijak ügyében. Mint ismeretes, 
csak egész kivételes képességű ta-
nulók és tudományos pályán mükö-
dö dijtalan állami gyakornokok ré-
szesülhettek e szigorúan protekció-
mentes ösztöndíjban. Ezen kivétele-
sek közé tartozik Turi Károly is, a 
békéscsabai községi felsőkereske-
delmi iskola IV. oszt. tanulója. 
Gyulavári földmives az apja és most 
boldogan viszi az értékes — 200 
pengő összegű — ösztöndijat haza. 

Hölgyek kedvence Lesetár Irén 
'ász, Perencz József tér 5. 

2. Az Auróra filharmonikus hang-
versenyén sokan gyönyörködtek a 
csillogóan finom áriákat éneklő szép 
Osváth Júliában. Az Opera e töké-
letes Mozart-énekesnője a nyári 
salzburgi ünnepi játékok alatt, hol 
Toscanini vezényelt, az egyetlen ma-
gyar énekesnő volt. Csak kevesen 

iják, nem is olyan régen Osváth 
csabai kislány volt . . . 

Az nri közönség kellemes szóra-

kozóhelye vitéz Kászonyi újonnan 
megnyílt étterme. 

3. A régi jó békevilág egyik ked-
ves alakja költözött el újból közü-
lünk örökre. Schwézner Károly bá-
csi, a Gundelek, Wampetichek és 
Spolarichok kor- és kartársa hagyta 
itt ezt az árnyékvilágot. Fekete zsa-
kettbe öltözött filigrán alakja, a ven-
déglői ipar szolidságának volt a 
megtestesülése. Jól és olcsón nála 
lehetett étkezni és fia nem. is ma-
radt vagyon utána, emléke sokáig 
fog élni mindazok között, akik sze-
rették a jó bort és a kellemes han-
gulatot. 

A Notesz hirdetései diszkrétek és 
eredményesek. 

4. Az egyik csabai hivatalos he-
lyiségben folyt le ez a telefonbeszél-
getés, melynek szófoszlányait aka-
ratlanul végighallgatta a Notesz. A 
készüléknél a méltóságos asszony, 
a Szociális Misszió elnöknője állt, 
míg a vonal másik végénél — „Ta-
nácsos ur, tegye meg, függessze fel 
a végrehajtást, olyan szerencsétlenek 
ezek az e m b e r e k . . . igen, én ko-
molyan és szigorúan megmondom 
nekik, hogy a 10 pengős részleteket 
pontosan megfizessék , . . tegye meg 
kedves tanácsos u r . . . igazán bol-

doggá tesz és azokon a szegény 
zsidókon is csak kell valakinek se-
gíteni . . . " (k . gy . ) 

rassiss« 

ALY 
MOZGO 

GYULA, Telefoss s Í82, 
Február 19, szombat 

I C s a k : i n a p i g 
' A spanyol légió 

Főszereplők; Anna Bella és Jean Gabin 

Február 20, 21, 22, 
i vasárnap, hétfő, kedd, 
i M a g y a r Síim S 

Az ember m i m 
Főszereplők; Tőkés Anna, Dayka Mar-

] git, Páger Antal, Csortos Gyula, iM.ály 
Gerő, Gózon Gyula, Rátkai Márlon. 

Makláry Zoltán 

M a g y a r vslágháractó l 
¡Előadások kezdete s vasár- és ünnep-
nap 2, negyed 5, háromnegyed 7 és 9 
órakor, hétköznapokon negyed 5, há-

romnegyed 7 és 9 órakor. 
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szépet , Jót 
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T A N A I -MAI, Merfetsr 
bevásárlás i 
he lye 
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A B é k é s m e g y e i 
Takarékpénztári Egyesit, 

Most tette közzé 1937. évi mér-
legét a Békésmegyeí Takarék-
pénztári Egyesület, Gyula városá-
nak legrégibb, nagytekintélyű 
pénzintézete. Amint a mérleg 
számadataiból kitűnik, az intézet 
betétálománya 538.000 pengővel, 
tehát majdnem 30 százalékkal 
emelkedett a lefolyt üzletévben és 
elérte a kétésfélmillió pengőt, ugy 
hogy ma már majdnem ott tart a 
betétek tekintetében, mint a bank-
zárlat előtt. Ez a körülmény azért 
is nagyon örvendetes, mert a beté-
tek szaporulata legnagyobbrész-
ben kis betétekből gyűlt össze. 

A mezőgazdasági helyzet javu-
lása következtében igen nagy visz-
szafízetések történtek az elmúlt 
év folyamán, ugy hogy dacára az 
1,000.000 pengő uj kölcsönök fo-
lyósításának és minden hiteligény 
kielégítésének, a kihelyezési állo-
mány alig változott áz előző évi-

é t m e r l e g e 
hez képest. Az erős betétemelke-
dés és a nagyarányú kölcsönvísz-
szafizetések nyomán az intézet 
visszleszámitolási állományát 534 
ezer pengővel tudta csökkenteni. 

Az elmúlt évben teljes önálló-
sággal és teljes sikerrel egy ki-
sebb parcellázást is lebonyolított 
az intézet és 115 kisebb gazdát 
segített ujabb földek megszerzé-
séhez, még pedig oly módon, hogy 
tevékenysége egy fillérrel sem 
drágította meg a parcellázásra 
került földeket. Erre a célra 
100.000 pengő hitelt folyósított a 
földvásárló kisembereknek. 

Az elért' jobb üzleteredmény 
alapján 20 százalékos osztalék-
emelést javasol az igazgatóság a 
február 27-ére egybehívott köz-
gyűlésnek és így részvényenként 
1,20 pengő osztalék kerül majd 
kifizetésre. 

A jövő vasárnap 
gazdatájékoztató kül-
kereskedelmi előadás 

lesz Békéscsabáé 
A Tiszántúli Mezőgazdasági Ka-

mara Békéscsabán, a városháza 
nagytermében február 27-én, a 
jövő vasárnap délután fél 2 órai 
kezdettel gazdatájékoztató külke-
reskedelmielőadást rendez, amely- I 
re ezúttal is meghívják a gazdákat 
és mindenkit, aki a gazdaproblé-
mák iránt érdeklődik. 

Az előadás rendje: 
1, Az előadókat és a megje-

lenteket üdvözli és az előadást 
megnyitja: Csizmadia András m. 
kir. gazdasági főtanácsos, ország-
gyűlési képviselő, a Tiszántúli 
Mezőgazdasági Kamara alelnöke. 

2, Gabonafélék, lucernamag ér-
tékesítése és kivitele. Előadja dr. 
Marinovich László, a M. Kir, Kül-
kereskedelmi Hivatal gabona és 
magcsoportjának vezetője, 

3, Állatértékesítés és állatkivi-
téí (szarvasmarha, ló, sertés, juh,) 
Előadja: Konkoly-Thege György, a 
M, kir. Külkereskedelmi Hivatal 
állatosztályának vezetője. 

4. Baromfi, tojás, toll és méz 
értékesítése kiviteli viszonylatban. 
Előadja: vitéz Platthy Mihály, a 
M. Kir, Külkereskedelmi Hivatal 
állati kistermékek osztályának h, 
vezetője. 

Az előadás pontosan kezdődik, 
belépődíj nincs! 

Hallotta? 
—- hogy a vármegye alispánja dr. 

Paróczay Lászlót a békéscsabai köz-
kórház belgyógyászati osztályára 
alorvossá nevezte ki. 

— hogy hírnévrontás miatt 1100 
pengő eszmei kár és 1200 pengő 
perköltség megfizetésére Ítélték a 
Chinoin vegyészeti gyárat fleidellberg 
Tibor gyáros feljelentésére, inert a 
Chinoin ügynökei arra beszélték rá 
a növényvédelmi szereket vásároló 
gazdákat, hogy „nálunk vásároljon, 
ne a zsidónál." 

— hogy március 26-án nagysza-
bású patkányirtás lesz Gyulán. Eqye-
lőre csak a város belső területén 
folyik majd az irtőháboru és tart 
április 2-áig. A hatóság szigorúan 
ellenőrizteti az irtást és megbünteti 
a mulasztókat. 

M. kir. Állami Kórház, Gyula 
40/1—1938. íkt. 

Versenytárgyalási 
hirdetmény 

(Kivonat) 
A gyulai m. kir. állami kórház 

nyilvános versenytárgyalást hirdet 
1938. évi julius hó 1-től 1939, évi 
junius hó 30-ig szükséges: 

I. Gyógyszerek 
II. Serumok 
III. Röntgenvizsgálatokhoz szük-

séges anyagok 
IV. Kötszerek 
V. Orvosi vényre előkészítendő 

gyógyszerek szállítására. 
A kiírás részletei (teljes szövegű 

versenytárgyalási hirdetmény, ál-
talános és részletes szállítási fel-
tételek, ajánlati és költségvetési 
űrlap) a gyulai m, kir, állami kór-
ház gazdasági hivatalában hét-
köznaponként 8 és 14 óra között, 
továbbá a budapesti és szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamarában, 
a Gyógyszerész Egyesületben, a 
gyulai Általános Ipartestületben, 
a H. R. Ö. A. Nemzeti Szövet-
sége gyulai fiókjánál díjmentesen 
megszerezhetők, illetve megtekint-
hetők. 

Az ajánlatokat 1938. évi már-
cius hó 11-én délelőtt 10 óráig 
kell benyújtani, 

Bánatpénzül az ajánlati összeg 
2 százaléka teendő le. 

A nyomtatványkérésnél az egyes 
csoportokra kell hivatkozni. 

Gyula, 1938 évi február hó, 
' K ó r h á s i g a z g a t ó s á g 

„HflRPflTM" 
v é d j e g y ű kézimunka" 

t o r o n t á l i 
kérjen. Ez b i z to s í t j a a 
l e g j o b b a m a o s é g e t . ;; 

Misádéra s z a k ü z l e t b e n 
k a p l i a t ő . 

Épület- és tűzifa 
e l ő n y ö s e n beszerezhető 

Lőwy és Laufer 
faker e s k e d ő k o é l , 

m 
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His-detméi&y 
Az 1884, évi XVII. tc, 25, §-a 

aíapiín közhírré teszem, hogy a 
Mezőgazdasági Közraktárak Rt. 
Békéscsaba, Andrássy-ut 54, sz. 
alatti törv. bej, cég telepén tök-
mag és heremag tisztító üzemet 
kíván létesíteni. . . 

A létesítendő telep tervrajza és 
műszáki leírása hatóságomnál (a 
köíigi hivatalban) tekinthető meg 
i. évi íebruár hó 25-ig s ellene 
esetleges felszólalások eze» idő-
pontig adandók be hozzám szó-
vá! vagy Írásban-. 

A telepengedélyezés ¡időpontjául 
f. évi február hó 25-ének déli 12 
óráját tűzöm ki a helyszínre azzal, 
hogy az eljáráson észrevételek 
szóval is előterjeszthetők, viszont 
a tárgyalás megtartása után akár 
szóban, akár írásban beadott 
észrevételeket nem fognak figye-
lembe venni. 

Erről a tárgyalásra való meg-
ídézéssel dr, Francziszky Lajos 
városi I, o. aljegyző elnöklete 
alatt, a m. kir rendőrség békés-
csabai kapitányságát, a tűzoltó-
parancsnokot, mérnöki hivatalt, a 
m. kir, tiszti orvost értesítem, to-
vábbá a gyulai ker. iparfelügyelőt, 
a MÁV szegedi üzlet vezetőségét 
és az AEGV igazgatóságát, mint 
közvetlen érdekelt szomszédokat 
értesítem, 

Békéscsaba, 1938 február 14. 
Polgármester mb, 

Dr. Kormiss G é z a 
tanácsnok 

731—1938, szám. 
Versenytárgyalási 

Mrdetméray 
Alulírott m. kir, áliamépítészetí 

hivatal Békésvármegye alispánjá-
nak ad 4127—1937. íkt- sz- ren-
delete alapján a 2, sz, gyula-
doboz—vésztő— szeghalmi th. 
közút 45.100—45.300 km, szaka-
szán lévő 27, sz. szeghalmi „Foki" 
Sebes-Körös híd pályaburkolat 
átépitési és helyreállítási munká-
latainak vállalati utop való biz-
tosítására nyilvános versenytár-
gyalást hirdet. A közszállítás 
költségei szabályszerűen bizto-
sítva vannak. 

Felhivatnak mindazok, akik a 
munkálatok végrehajtására vállal-
kozni szándékoznak, hogy az 
alábbiak szerint kiállított ajánla-
tukat a teljes szövegű verseny-
tárgyalási hirdetménnyel, ajánlat-
tal, ajánlati költségvetéssel és 

M B G H I V O . 
A BÉKÉSMEGYEI TAKARÉKPÉNTÁRI EGYESÜLET 
Gyulán, 1938, évi február hó 27-én, délelőtt 11 órakor székházában 

tartja 

h e t v e n n e g y e d i k évi rendes k ö z g y ű l é s é t 
melyre a t. részvényeseket, utalással az alapszabályok 15, §-ra*) 
meghívja _ _ _ _ _ a z Igazgatósáé. 

TÁRGYSOROZAT! 
1, Elnök választása. 
2, Az igazgatóság jelentése, 
3, Az 1937. évi zárszámadás előterjesztése, 
4, A felügyelő-bizottság jelentése. 
5, Határozathozatal a nyereség felosztása, valamint a felmentvé-

nyek tárgyában, 
6, Egy igazgatósági tag választása két évre, 
7, A felügyelő-bizottság választása három évre, 
8, Esetleges indítványok, 
*) Kivonat az alapszabályokból. 15, §, Közgyűléseken csak oly részvényes 

gyakorolhatja szavazati jogát, akinek részvénye a közgyűlés napját megelőzőleg 6 hónap-
pal előbb nevére átíratott és aki részvényeit folyó szelvényeivel együtt, vagy az erről 
szóló köz- vagy hitelintézeti igazolványt, a meghatalmazott pedig ezenkívül meghatalma-
zását is, a közgyűlést megelőző nap déli 12 óráig a társaság pénztáránál bemutatta és le-
tette. 1 

szerződésmintával felszerelve, cég-
szerű aláírással ellátva, kellően 
bélyegezve, az 1938. évi március 
hó 3. napjának 10 órájáig a 
gyulai m, kir, államépítészeti hi-
vatalnál nyújtsák be. Az ajánla-
tok ugyanezen napon fél 11 órakor 
fognak a hivatal helyiségében 
felbontatni, amikor a magukat 
igazoló ajánlattevők, vagy azok 
meghatalmazással ellátott kép-
viselői jelen lehetnek, 

Az ajánlat boritékát a követ-
kező felirattal kell ellátni: 

„Ajánlat a szeghalmi „Foki" Sebes-
Körös híd pályaburkolat átépítési és 
helyreállítási munkálataira ." — „A 
M. kir. ál lamépitészeti hivatalnak 
Gyula " 

Az ajánlatok csakis a hivatal 
által e célra kibocsátott nyomtat-
ványok felhasználásával tehetők 
meg. , , • 

E nyomtatványok a gyulai m. 
kir- államépítészeti hivatalnál a 
hivatalos órák álatt szerezhetők 
be ivenként 0.50 P áron. Ugyan-
ezen helyen és időben a kiírás 
tárgyát képező munkára minden 
felvilágosítás megszerezhető. 

Egyebekben a „Közszállításí 
Szabályzat" rendelkezései mérv-
adók és érvényben lévők. 

Gyula, 1938 január 28-án. 
M. kir. á l lamépitészet i 

hivatal 

A békésmegyeiek Budapesten a 

M e t r o p o I c b a sí 
találkoznak 

Rákóczi-ut 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 swíngorchestra, 

Próbálja m e g egyszer 
Ön is 

a METROPOLE-t 

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

Megjelenik minden vasárnap 
Felelős szerkesztő és kiadó i 
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. 
Hatóságoknak, vállalatoknak, pénzinté-

zeteknek mellékkiadványokkai együtt 
30 pengő. 

Hirdetések hasábmillimétersoronkínt 10 f. 

Nyomatott Leopold Sándor nyomdájában 
• Gyulán, 


