
. . : 

53663 
: 

• 

ii; é v f o l y a m 9. s z á m A r a t . l O f i l l é r « . ¡ T s Í T F í Í ^ I j X r ^ 

G A Z D A S Á G P O L I T I K A I É S T Á R S A D A L M I Ú J S Á G 

Szeged város polgármestere maga-
san szárnyaló beszédében hittvallást 
tett a kereskedelem szabadsága mel-
lett, a kamara megnyitó közgyűlésén. 
Aranyba kellene vésetni minden szavát 
a szegedi polgármesternek, mert 
kevcs közéletü férfin akad ma, aki 
oly diszes ós felelős égteljes pozícióban 
mint az övé, nyiltan merue szembe-
szállni a ma divatos áramlataival. 
És Iám, mégis hiábavalónak bizonyult 
a bátor kiállás, mert ugyanazon a 
gyűlésen, megcsúfolták és a sárba ti-
porták a város első polgárának állás-
foglalását. Kar, hogy éppeu a most 
mindjobban fejlődő és térlióditó Ba-
ross Szövetséget érheti a széthúzás 
vádja, kár, hogy a Baross Szövetség-
ben csoportosult kamarai tagok pucs-
csal kezdték meg tevékenységüket 
az uj kamara első közgyűlésén. Ez 
az eljárásuk az elnökválasztás ered-
ményével elégedetlenkedők állápont-
ját erősitf meg és azokét, akik azt 
tartják, hogy a kézműiparos-elnök 
nem alkalmas személy a kereskede-
lem magasabb érdekeinek megvédé-
sére. Mi ezt nem hisszük, inkább 
ast reméljük, hogy ez a ballépés 
csak muló gyermekbetegsége volt a 
fiatalkamarának. Hogy képesítéshez 
kössék-e a kereskedelmet, vagy ma-
radjon minden ugy, ahogy eddig volt, 
azt magasabb szempontok fogják el-
dönteni, nem ptfdig egy váratlan el-
nökválasztási győzelem sörizii má-
mora, 

Bakos József lesz az orosházi 
főszolgabíró 

Egy csabai embert is előállítottak 
. a Száiasí-razzián „ 

Gyulán csak bontanák, Budapesten 
bontják is , . « 

Iparosok döntöttek a kereskedelmi 
r na 

u 

Ne színigazgatót, 

a 
Kedden ülésezett a békéscsabai 

színügyi bizottság és amint az 
ülésről kiadott kommünikéből lát-
juk, lázasan tevékenykedett a 
színház sorsának jobbrafordítása 
körül. Ez a lázas tevékenység 
azonban fura gondolatokat kell, 
hogy támasszon az események el-
fogulatlan szemlélőjében. 

Első helyen azt mondja a kom-
müniké, hogy Kardoss Géza már-
cius második hetére kétheti ját-
szási engedélyt kért és kérelmét 
elutasították. Elutasították kereken 
minden magyarázat nélkül, pedig 
a közönség joggal kíváncsiskod-

hatnék: mivel szolgált rá Kardoss 
erre a kerek elutasításra? Talán 
nem ütötte meg a Kardoss-társulat 
a Csabán igényelt és megszokott 
nívót? Talán gyengébb volt tár-
sulata a Károlyi-, vagy RadÓ-féle 
színtársulatoknál? Mí csak azt 
tudjuk, hogy Kardoss nehéz pénzt 
fizetett rá a csabai próbálkozá-
sokra és kitartott, dacolva a kö-
zönség érthetetlen közönyével, da-
colva az egyes hatóságok által elébe 
gördített nehézségekkel és ha 
mostani kérésében van valami 
csodálatraméltó, ugy csak az lehet, 
hogy ennek a csökönyös ember' 

•'f / 



nek a mult év tapasztalatai sem vet-
ték el a kedvét attól, hogy még-
egyszer betegye a lábát Csabára. 

Ez a túlhajtott és indokolatlan 
optimizmus a Kardoss baja, ez 
jélemezte őt hosszú évtizedes pá-
lyafutása alatt és ennek adta meg 
az árát azzal, hogy tekintélyes va-
gyonát ráfizette a szinigazgatásra, 
Az bizonyos, hogy Kardoss nem 
tudta magát Csaba uraival meg-
kedveltetni. Azt hitte, hogy még 
mindig Debrecenben van, ahol 
elég, ha az igazgató jó szinházat 
csinál és nem kell a színművészet 
vicinális magán tudósainak kegyei-
ért hajbókolnia. Lám, a verseny-
társak jobban ismerték Csabát, 
Még véget sem ért a téli szezon, 
Kardoss még kétségbeesetten küz-
dött a deficittel és közönnyel, s 
máris megjelent a városban az 
egyik volt színigazgató, szép fele 
ségével és tündérszép leányával, 
hogy jelenlétükkel üdítő hatást 
gyakoroljanak a régi habítüékre 
és a színügyi bizottság lobbané-
konyabb tagjaira. Mi semtermésze 
tesebb, hogy most Radó is, Ká-
rolyi János is újból pályázik a 
csabai színházra. 

És a szinügyi bizottság, mely a 
legridegebb elutasító álláspontra 
helyezkedett Kardossal szemben, 
a régi és nem túlságosan bevált 
régi direktorokat nem kezelte 
ilyen szigorúan. Nem döntött 
ugyan a javukra, de nem is uta-
sította el őket, hanem ugy hatá-
rozott, hogy Fodor Oszkár és 
Tolnay Andor sziuigazgatókat is 

. felkéri, hogy pályázzanak a csabai 
színházra, 

Mi megmondjuk nyíltan és 

őszintén, hogy nem színigazgatót 
kell verbuválni Csabára, hanem 
meg kell szervezni a csaba.i szín-
ház látogatottságát. Társadalmi 
uton és hatósági, segítséggel kö-
zönséget kell teremteni a színház-
nak. Meg kell értetni a város tár-
sadalmával és elsősorban a szín-
háztól érthetetlen .módon távol-
maradó tisztvíselőosztállyal, hogy 
a színház látogatása nem flanc, 
nem lukszus, hanem elsőrendű 
kulturkötelesség, amelynek telje-
sítésével adózni kell minden csabai 
polgárnak, aki városát és nem-
zetét szereti. Ne jöjjenek avval 
az elcsépelt kifogássál, hogy nincs 
pénz- Mert ha nincs is pénz 
bőven, mégis jut belőle bálozásra, 
kávéházra, vendéglőre, sportra, 
strandolásra és agyéb szórako-
zásokra is. Csaba város mindkét 
mozija telt házak előtt pergeti 
filmjeit, csak a szinmüvészetre, az 
igaz művészetnek élőszóval való 
megtestesitésére nem kíváncsiak 
Csabán az emberek. 

Ezen tessék segíteni, van rá 
mód, csak meg kell találni hozzá 
az eszközöket. Előbb közönség 
legyen, aztán jöjjön a színtársulat. 
Mert amig közönség nincs, addig 
hiába jön. És ha kapnak is naiv 
színigazgatót, aki bemerészkedik 
Csabára, csalódottan fog innen 
megszökni, legyen az akár Fodor 
Oszkár, akár Tolnay Andor és 
nem fog ide visszakivánkozni a 
legnagyobb csalódások után. 

És nem is fog ugy járni egyikük 
sem, mint Kardoss Géza, hogy 
ámikor a legridegebb bukás sem 
tudta ambícióját letörni, ajtót mu-
tassanak neki. 

vármegyei másodfőjegyző lesz 
az orosházi járás uj főszolga-
1» r a ' biraja 

Mit tárgyal a hétiőí m e g y e g y ű l é s ? 

Február 28-án, hétfőn délelőtt 
9 órakor rendes közgyűlést tart 
Békés vármegye törvényhatósági 
bizottsága, A tárgysorozat 38 pont-
ból áll, ezek közül kétségen kí-
vül az orosházi főszolgabírói állás 
betöltése tarthat számot a legna-
gyobb érdeklődésre, Az ered-
mény élőrelátható, mert február 
25-én jár le a pályázat határideje 
és lapunk zártáig csak két pá-
lyázó: Bakos József vármegyei 

másodfőjegyző és dr. Haviár La-
jos Viktor vármegyei árvászékí 
elnök adta be pályazatát. Kette-
jük közül nyilván Bakos a fő-
szolgabírói állás jogosultabb vá-
romáoyosa és a közhangulat sze-
rint túlnyomó többséggel, sőt 
talán egyhangúlag fogja elnyerni 
a főszolgabírói állást, ha csak az 
utolsó pillanatban ujabb pályázó 
nem jelentkezik dr. Marsall Fe-
renc békési főszolgabíró szemé-

lyébén, Egyelőre ugy hírlík, hogy 
dr. Marsall — aki erős verseny-
társa volna Bakosnak — nem 
pályázik, főleg megrongált egész-
ségi állapota miatt, aminek kö-
vetkeztében jelenleg is betegsza-
badságon van, 

Dr. Fekete László elhunyta 
folytán szükségessé válik a vár-
megyei árvaszéki elnök uj helyet-
tesének kijelölése és a közgyűlés 
választása minden valószínűség 
szerint a leghosszabb szolgálati 
idővel rendelkező dr. Frank Géza 
árvaszéki ülnökre fog esni. 

Megválasztja ezenkívül a me-
gyegyülés az adófelszólamlási bi-
zottság tagjait is. A feliratok közt 
nagy fontossága van a békés-
megyei buza márkázása tárgyá-
ban intézendő feliratnak. 

Több társtörvényhatóság fel-
iratain kívül tárgyalni fogja a 
közgyűlés a vármegye módosított 
tüzrendészeti szabályrendeletét és 
a temetkezési vállalkozói ipar 
szabályrendeletét is, 
ns&anffinúsBSMívMHMMÉnBBnasraHúMM̂^ 
Hallotta ? . . . 

— hogy a vármegye főispánja dr. 
Csdkabonyi Kálmánt nevezte ki An-
talóczy Nándor helyébe vármegyei 
főlevéltdrosnak. Dr. Csdkabonyi meg-
előzően ügyvédjelölt volt és az Or-
szágos Levéltárban szerzett levéltári 
gyakorlatot. 

— hogy Szeghalmon szellemi pár-
baj lesz a ref. nőegylet egyik tea-
délutánján. A helyi lap egyik munka 
társa provokálta erre a nem minden-
napi párbajra a lapnál dolgozó rivá-
lisát. A piovokálás a lap hasábjain 
történt, még pedig a következőképen: 
„A szeghalmi ref. nőegylet olykor-
olykor szokott teadélutánokat ren-
dezni. Egy ilyen teadélutánra provo-
kálom Ont egy szellemi párbajra. E 
lap közölni fogja ennek az alkalom-
nak helyét és idejét és felkérem, 
sáiveskedjek itt megjelenni. Fel 
fogom kérni az ott levő közönséget, 
hogy adjon fel bármily tárgyú és 
irányú eszmekörböl vett feladatot és 
ott mi kelten tartsuk az előadást és 
aki alulmarad:fizessen a uőegyletnek 
mondjuk fiz pengőt,. Megadom még 
azt az előnyt is, hogy én kérek ma-
gamnak tiz percnyi gondolkozás! időt, 

Önnek adjanak egy félórát. Ezek a 
párbajnak feltételei!" Kát nem an-
gyalian mulatnak a sál-réti emberek ? 1 

— hogy meghalt cTr.Rubinek István 
az eleki választókerület hosszú időn 
át volt országgyűlési képviselője. 
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Hölgyek és urak.! SSffiStK^ 
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fizetési kedvezmények mellett 

IRIMY é s OLLÁRY 
uríszabóknál 

B é k é s c s a b a 
Andrássy-ut 16. sz. a. 

készölnek— Legújabb tavasz1 

n ő i k a b á t o k nagy- ^ á-
l a s z t é k b a n r a k t á r o n , 
„Biza lom" Híteliroda tagja. 

Egy csabai embert is előállítottak 
a szegedi Szálasi-razzián 

Országszerte folyik a nyom oz ás Szá las i hiveí után 

A budapesti rajtaütés után a 
vidéken is kikutatja a rendőrség 
Szálasi őrnagy párthiveít. Szege-
den tizennyolc embert állítottak 
e]ő a rendőrségre, köztük Altmann-
Ónody Károlyt is, aki nemrégiben 
került Békéscsabáról Szegedre. 
Altmann-Ónody lakásán volt a 
Szálasi-párt szervezetének helyi-
sége- Altmann előbb a nyilasok-
hoz tartozott és csak amikor on-
nan kizárlák, pártolt át Szá-
lasihoz. 

Gyulán semmiféle rendőri in-
tézkedés nem történt, itt nincsenek 
hívei Szálasinak, Békéscsabán 
ellenőrizhetetlen hírek keringtek 

ja napokban razziáról és előállítá-
sokról, sőt arról is beszéltek, 
hogy egy szélsőjobboldali gondol-
kodásáról ismert fiatal ügyvédnél 
házkutatást is tartott a rendőr-
ség. Ezek a hirek valótlannak bi-
zonyultak, sem razzia, sem ház-
kutatás nem volt a városban sehol. 

Az idén 
nem boviti kí öntözőhálózatát 

az ármentesítö társulat 
Most ismertette Kienitz Vilmos 

igazgató-főmérnök az Alsó-Fehér-
körösi Ármentesítö Társulat idei 
munkaprogramját. A társulat köz-
tudomás szerint nagy tevékenysé-
get fejt kí az öntözési propaganda 
terén, mindazonáltal öntözőháló-
zatának kibővítése nem szerepel 

az idei munkaprogramon. Ennek 
oka abban rejlik, hogy a meglevő 
öntözőhálózat még korántsincs elég-
gé kihasználva. Száz kilométer 
hálózata van a társulatnak, mely-
nek törekvése most odairányul 
hogy a csatornahálózat mentén 
minél több öntözőgazdaság léte-

Alulirott békéscsabai pénzintézetek értesítjük t. Ügy-
feleinket, hogy a tisztviselők munkaidejét szabályozó 

rendelet értelmében február 28-tól 

pénztári órákat 
minden üzleti napon d. e. 8-tól 
fél l - ig, szombaton 8-tól 12 óráig 

'.•••." tartunk "v 
Délután pénztári órák n e m tartatnak. 

Angol Magyar Bank Rt fiókja, Békés-Csabai 
takarékpénztár egyesület, Békéscsabai Leszámítoló 

és Pénzváltóbank Rt., Békésmegyei Általános 
Takarékpénztár Rt., Békésmegyei Kereskedelmi 

Bank Rt., Magyar Általános Takarékpénztár Rt. 
fiókja. Magyar Olasz Bank Rt. fiókja 

Ma még távolról sem áll arány-
ban az igénybevétel a fentartási 
költségekkel és van olyan része 
is a csatornahálózatnak, ahol egy 
hétkilometeres szakasz végén van 
egy öntözőgazdaság és ennek ked-
véért kell az egész szakaszt kar-
bantartani, De az érdeklődés, ha 
lassan is, állandóan nő az öntözés 
iránt és meg van a remény, hogy 
a hálózat teljes kihasználása mi-
hamarabb bekövetkezik. Akkor 
lehet majd szó a hálózat bővité-
séről. 

Az idén inkább töltéserősítési 
munkákat végez az ármentesítö 
társulat és kisebb csatornatakari-
tásokat is végeztet oly helyeken, 
ahol eddig gazdasági müvelés alatt 
nem állott legelőket parcelláztak 
ki kertgazdaság céljaira, 

ss ss3 "3BB 

Géza napja a 
Józsefszanatoriumbaii 
Bensőséges, meleg házi ünnep-

ség keretében ülték meg csütörtö-
kön este a József-szanatóriumban 
Géza napját, dr. Gáli Géza igaz-
gató-főrvos névünnepét, 

A közszeretetben álló igazgatót 
Nagy Tibor bölcsészettanhallgató 
üdvözölte a betegek nevében 
abból az alkalomból/ hogy huszou-
negyedszer ünnepli most neve-
napját a szanatóriumban. Az ün-
nepelt igazgató meghatott szavak-
kal köszönte meg az üdvözlést, 
amit műsoros est követett, mely-
nek résztvevői a szanatórium be-
tegeinek sorából kerültek kí. 
Forschner László konferálta igen 
ötletesen az egyes műsorszámokat, 
melyek közül Pénzes Sándor és 
Fogarassy Jenő magánszámait 
külön is meg kell említenünk, 

A műsoros est után a szana-
tórium orvosi és tisztviselői kara 
lakásán üdvözölte az igazgatót, 
akit gyulai barátai és tisztelői 
közül is sokan kerestek fel jó-
kívánságaikkal, 

H a l l o t t a ? . . . 
— hogy a Csabai Uszó Egyesület 

disztagjává választotta meg dr. Ri-
csóy- Uhlarik Béla főispánt. Az 
egyesület elnökévé ismét dr. Somo-
gyi Miklóst választotta meg a köz-
gyűlés, 
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Páter Oslay Oszvaldot fel akarják menteni 
' a szegénygondozás vezetése alól 

A gyulai szegénygóndozó bizott-
ság csütörtökön délután ülést tar-
tott a városháza tanácstermében 
és meghallgatta a szegénygondzó 
hivatal beszámolóját mult évi mű-
ködéséről. Az évi jelentés során 
nagy feltűnést keltett az a beje-
lentés. hogy a ferencrendiek or-
szágos elöljárósága fel akarja men-
teni Páter Oslay Oszvaldot a 
szegénygondozás igazgatása alól. 
Páter Oslay volt az, aki a kül-
földet bejárva, mindenütt alaposan 
tanulmányozta a szegénygondo-
zás ügyét és tapasztalatai alapján 
született meg az úgynevezett egri 
norma, melyet Gyula városa ve-
zetett be a legelsők között és a 
letelt három esztendő alatt ez a 
rendszer minden tekintetben fé-
nyesen bevált. Harminchárom vá-
ros vezette be azóta belügymi-
niszteri rendeletre „magyar norma" 
néven Oslay páter rendszerét, a 

nógrádmegyei Ludány községben 
pedig egy hatalmas parkkal öve-
zett kastélyt bocsátott a kormány 
a szegénygondozás céljaira. Itt 
folyik azóta a szegénygondozónők 
kiképzése Oslay páter vezetése 
alatt és ma már az egész ország-
ban szakképzett apácák látják el 
a szegények gondozását. 

Annál nagyobb meglepetést kel-
tett most, hogy a rendszer meg-
alapítóját fel akarják menteni jól 
bevált emberbaráti működésének 
folytatása alól és a gyulai sze-
génygondozó bizottság is elhatá-
rozta, hogy feliratban kéri a bel-
ügyminisztert Oslay páter vissza-
tartására. 

A szegénygondozó hivatal jelen-
téséhez dr, báró Apor Vilmos 
szólt hozzá elsőnek és teljes elis-
merését fejezte ki a hivatal kifo-
gástalan vezetéséért dr. Kazó Ká-
roly városi fogalmazónak. 

Dr. Felföldi Gábor 
a békéscsabai járásbíróság elnöke 

Még meg sem jelent dr, Berényi 
Antal törvényszéki elnökké tör-
tént kinevezése a hivatalos lap-
ban és máris jelentette a „Vissz-
hang", hogy dr. Felföldi Gábor 
járásbirósági alelnök fogja őt a 
békéscsabai járásbíróság elnöki 
tisztségében követni. Kinevezése 
most megtörtént és az erre vonat-
kozó hivatalos közlemény a Bu-
dapesti Közlöny február 22-ikí 

számában jelent meg. 
Dr. Felföldi Gábor elnök kine 

vezése általános örömet keltett 
ugy a biróság körében, mint a 
békéscsabai ügyvédi karban is, 
mert az uj elnök hosszú ideje 
működik mint alelnök a békés-
csabai járásbiróságnál és kiváló 
egyéni tulajdonságaival mindenki' 
nek tiszteletét és nagyrabecsülé 
sét vivta ki. 

Ü i ^ K i e p é l ^ e s e n i n s t a l l á l t á k 
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i p a r k a m a r a o f e l n ö k s é c f é t 
Szeged polgármestere a kereskede-
lem szabadsága mellett 

Miután a kereskedelemügyi 
miniszter jóváhagyta a szegedi 
kereskedelmi és iparkamara uj 
vezetőségének megválasztását, dr. 
Pálfy József polgármester össze-
hívta a kamara teljes ülését, hogy 
a megválasztott uj elnököt és al-
elnököket tisztségükbe beiktassa, 
Bálfy polgármester ez alkalommal 

• nagyszabású installáló beszédet 
mondott, 

— A kamara épugy, mint a 
közigazgatás, — mondotta beszéde 
során — akkor áll hivatása ma-
gaslatán, ha az eléje kerülő ügyek 
intézésénél nem arra keres para-
grafust, vagy hivatali értelmezést, 
hogy az élet követelményei sze-
rint igazolt mozgási szabadságot 
milyen törvényes rendelkezések 
alkalmazásával lehet korlátok közé 
szoritanii hanem azt keresi, hogy 

a közérdek védelme és mások 
érdekeinek sérelme nélkül miként 
lehet a mai közgazdasági élet rok-
kantjain minél inkább segíteni. 
És ezen fejtegetésemnél 

nem hallgathatom el a kereske-
delem szabadságának korlátozá-
sá t célzó tervezetek gyakorlati 
megvalósulásával szemben tá -

masztható aggályokat, 
amelyek a kamara állásfoglalásá-
nál a legkörültekintőbb és leg-
alaposabb mérlegelést igénylik. 
Ezt az egész magyar közgazda-
sági életre kiható nagyjelentőségű 
kérdést nem csak a jelen világ-
nézetei szempontjaiból, hanem a 
jövő szociális, köz- és nemzet-
gazdasági, főként pedig a napi 
élet követelményei szempontjából 
is mérlegelni kell és ugy gondo-
lom, mint érdektelen szemlélő, 
hogy 

a haladás és boldogulás út ját 
sokkal inkább egyengeti a keres-
kedelem szabadsága, mint annak 

megkötöttsége, 
A kamara, mint a jelen és a 

jövő kereskedelmi érdekeltségé-
nek szószólója, — mondotta to-
vább a polgármester — nem vál-
lalhatja a történelmi felelősséget 
azért a harakiriért, amit a keres-
kedelem legfőbb kincsének, a sza-
badságnak önként feladásával el-
követne. A felekezeti türelmetlen-
ségtől és vallási békétlenségtől 
mentes keresztény nemzeti szel-
lem gyakorlati érvényesülése és 
az egész magyar közéleti tisztes-
ség és gazdasági életszínvonal 
emelésének célkitűzése nemzeti 
érdek. Ezért 

a kamarát hermetice el kell 
zárni a napi politika bomlasztó 
anyagától, mert abban a pilla-
natban, amikor a kamarai ügy-
intézéshez a politika hozzáfér-
közik ós az egész kamara ingo-
ványra kerül, a reá támaszkodó 
érdekeltség elveszti lába alól a 

biztonság érzetét. 
Meleg szavakkal méltatta ezután 

a polgármester az uj vezetőség-
nek, Rainer Ferenc elnöknek, 
Pongrácz Albert és Grosz Marcell 
alelnököknek egyéni értékét és 
beiktatta őket tisztségükbe. 

Utána Rainer Ferenc elnök és 
a két alelnök adott rövid prog-
ramot és ezzel az installáló ülés 
véget ért, iniiiiiiinTiiÉiiii i m mini iiÉMniniint»ni«wmtTOiiiDDMwiLu 
Hallotta? 

— hogy a békéscsabai MOVE 
Társadalmi és Sportegylet diszel-
nökévé választotta vitéz Jánossy 
Gyula polgármestert. >. 

mBm 



CSRBfll 
MIS flOTGSZ 

1. Heller K. Iván szkv. százados 
tiszteletére abból az alkalomból, 
hogy négy évtizedet meghaladó ak-
tív vivómultra tekinthet vissza, a 
Magyar Vivó Szövetség jubiláris 
kardversenyt rendez Csabán május 
8-án, mint ahogy erről most Szila-
veczky Lajos rendőrfőtanácsos a 
M. V. Sz. elnöke értesítette a Csaba 
Vivó Egyesület főtitkárát. 

Hölgyek kedvence Lesetár Irén 
hölgyfodrász, Ferenc József-tér 5. 

2. Ki tud róla? Ez a citneVasas 
Mihály most kiadásra kerülő köny-
vének. Vasas Mihály társadalmi re-
gényét nagy érdeklődéssel várja a 
csabai olvasó közönség, mert a 
festőmüvész-szerző a forradalmi idők 
békésmegyei, de különösen csabai 
szineit festi meg könyvében. 

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

3. Fodor Klári a csabai Városi 
Szinház volt szépséges szubrett-
primadonnája kedden újból fellépett. 
Az előadás színhelye ezúttal a bu-
dapesti kir. törvényszék III, em. 
363. sz. tárgyalóterme volt. Sajnos 
a Notesz nem kapott helyet az ér-
dekes előadásra, mert a tárgyaló-
helyiség ajtóján a kis táblácska 
lógott: „Házassági ügyben zárt tár-
gyalás." • 

Uri szabó Budapesten : Harfmann 
Kecskeméti-n. 9. Fogalom. 

4. A törvényes következmények 
terhe alatt megidézett mulatnivá-
gyással gyanúsítottak csütörtök este 
a békéscsabai . ügyvédjelöltek által 
a Casinóban rendezett „patvarista 
estélyen" tényleg jól mulattak, mert 
a jótékony célra való tekintettel 
mindenki magával hozta a jókedvét 
és erre vonatkozó összes bizonyí-
t é k a i t . . . (k . g y . ) 

Hallotta? . . -
— hogy márciusban minden eddi 

ginéi nagyobb arányú ujabb légoltal-
mi gyakorlat lesz Békéscsabán. 

az iparosok döntöttek 
a kereskedői képesítés ügyében 

Botrányba fúlt az uj kamara e l ső k ö z g y ű l é s e 
Lapunk más helyén megemlé-

keztünk róla, hogy milyen méltó-
ságteljes külsőségek közt iktatta 
be tisztségébe Pálfy József sze-
gedi polgármester a kereskedelmi 
és iparkamara uj elnökségét, A 
szépen induló közgyűlés azonban 
heves botrányba fult. A tárgyso-
rozat végén került ugyanis sorra 

napirend legnagyobb érdeklő-
déssel várt pontja: 

a kereskedelem képesítéshez kö-
tésének kérdése. 

Két órához közeledett ekkor 
már az idő és a kereskedők leg-
nagyobb része eltávozott már a 
kamarából, amikor Tonelli főtit-
kár beterjesztette az elnökségnek 
erre vonatkozó jelentését. Ekkor 
feltűnt, hogy a Baross Szövetség-
be tömörült tagok zárt sorokban 
kitartottak az ülésteremben, A fő-
titkár jelentése szerint az elnök-
ség az összes beérkezett jelenté-
seket táblázatos kimutatásba fog-
lalta és ennek alapján azt az 
irányvonalat jelölte meg a minisz-
terhez 'küldött jelentésében, mely 
a kérdés megnyugtató megoldá-
sához vezethet. Az elnökség je-
lentése szerint 

az iskolai előképzettség emelése 
és egyes szakmákban önállósulás 
előtt előzetes gyakorlat kimon-
dása látszik célszerűnek. A 
kézműipar mintájára bevezeten-
dő mestervizsga a kereskede-

lemben lehetetlen, 

Olcsó és jő szálloda Pesten a 

J 
a Rákóczi uton ISO 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, hivja meg 

őket vacsorára a 

METROPOLE-ba 

mert itt nem a kézügyesség iga-
zolására, hanem szakismeretre 
van szükség, amelyet más mó-
don kell elsajátítani, Ez víláglott 
ki az elnökség jelentéséből és 
már-már ugy látszott, hogy azt 
minden hozzászólás nélkül tudo-
másul veszi a kamara közgyűlése, 
amikor szólásra jelentkezett Szeitz 
Ferenc szegedi kamarai tag 
és állást foglalt a kereskedelemnek 
képesítéshez kötése mellett. 

Ezzel szemben hiábavalónak 
bizonyult az ottmaradt néhány 
kereskedő komoly és szakszerű 
hozzászólása, a zaj egyre növeke-
dett ugy, hogy a kereskedők lát-
ván, hogy ezt a kizárólag keres-
kedőket érdeklő kérdést az ipa-
rosok szavazata fogja eldönteni, 

kivonultak a teremből. 
A nagy kavarodásban egyedül 
maradt a Papp József vezetése 
alatt kiabáló iparoscsoport és 
egyhangúlag megszavazta Szeitz 
kereskedelemellenes indítványát, 

A szavazás alatt a tisztikarral 
együtt mindössze huszonhármán 
tartózkodtak a teremben. Az 
első közgyűlés példátlan botránya 
nem sok jóval kecsegtet a kamara 
további működését illetően. 

Takarékpénztár i Egyesüle t 
Gyulán 

74. év i k ö z g y ű l é s é i 
február hó 27-én d. e, 11 

órakor tartja. 

H a l l o t t a . ? . „ 
— hogy Orosházán véres kardpár-

ba j volt dr. Bárány Aladár ügyvéd 
és Dónauer Elemér kereskedő között. 
A. párbajra egy peres ügyből támadt 
nézeteltérés adott okot.. Dónauer 
Elemér orrán és ka r ján súlyosan 
megsebesült a párbajban. 

— hogy l egeredménye -
sebben hirdet, ha a Vissz-
hangban hirdet! 

A ruhabeszerzés bizalom kérdése? 
Akkor keresse feS T i s c h E r n ő ruhallzletét! 

KÜiön méret -osztá ly . 
B é k é s c s a b a : Szt.- lstván-tér 10. Gyula: V á r o s h á z - u c c a 4. I 



Mem kerül le a., napirendről-
a vidéki bankkeiaceistrácl© 

A Pénzintézeti Központ még 
több évvel ezelőtt elkészítette 
a vidéki pénzintézetek koncent-
rációjára, illetve a vidéki hitel-
szervezet racíooalízására vonat-
kozó tervezetét. Az utóbbi időben 
annak alapján, hogy a fúziós tár-
gyalások vidéken egyre jobban 
elhúzódnak, olyan h'rek terjedtek 
el, amelyek szerint az illetékes 
pénzügyi vezetőkörök feladták 
volna a vidéki Hitelszervezet ra-
cíonalizásának tervét és elvét. 
Kitűnő helyről szerzett felvilágo-
sításaink alakján áz elterjedt hí-
rekkel szemben közölhetjük, hogy 

a Pénzintézeti Központ a Ma-
gyar Nemzeti Bankkal egyetér-
tően változatlanul a koncentráció 
megvalósításának elvi álláspont-

ján áli. 

Tény, hogy a vidéki hitelszerve-
zeti fúziók az 1937, évben nem 
öltöttek nagyobb méreteket, de 

ennek nem az az oka, hogy az 
illetékesek már nem látják szük-
ségeseknek a koncentrációs folya-
mat tovább folytatását, hanem ki-
záróan Ű gazdavédelmi intézkedé-
sek lebonyolításának elhúzódása, 
A P, K.-tól mindenesetre távol 
áll a fúziók erélyesebb sürgetése, 
mert 

a gazdarendelet lebonyolítása 
úgyis olyan atmoszférát fog te-
remteni, hogy kevésbé megala-
pozott vidéki hitelszervezeti ta-
gok önmaguktól igyekeznek kon-
centrációs uton a részvényva-

gyonokat megmenteni. 

Mindezek alapján a Pénzintézeti 
Központ ebben az évben is több 
fúzió indítására tesz lépéseket a 
tervezetében szereplő vidéki pénz-
intézetek igazgatóságainál és egé-
szen valószínű, hogy a koncentrá-
ciós akció egyes békéscsabai in-
tézetekre is ki fog terjeszkedni. 

М О Ж 6 0 
GYULA, Telelem 5 182»! 

Közelednek a mezőgazdasági 
kamarai választások . 

Az egyes mezőgazdasági ka-
marai körzetekben megindultak a 
kamarai választások előkészítő 
munkálatai, Ezeknek sorában 
most folyik a községi mezőgaz-
dasági bizottságok szervezése, 
amit a járási, majd pedig kerületi 
bízottságok összeállítása követ. 

Az ország mezőgazdasági szer-
vezeteinek reorganizálásával az 
illetékes körök azt a célt kíván-
ják elérni, hogy a most felmerülő 
termelési és értékesítési felada-
toknak mezőgazdaságunk minél 
tökéletesebben meg tudjon felelni. 
A világszerte folyó, erőteljes agrár-

verseny ugyanis megköveteli, hoáj 
Magyarország is tokozott felké-
szültséggel jelenhessék meg ter-
mékeivel a világpiacon. Erre és 
az Alföld-öntözéssel kapcsolatosan 
felmerülő kérdések megoldására 
pedig mulhatlanul szükséges a 
folyamatba tett átszervezés. 

A mezőgazdasági kamarák vá-
lasztásai után, mint értesülünk, 
nagyobb, apparátussal kívánják az 
illetékes tényezők a mezőgazda-
sági kérdések iránti általános ér-
deklődést s a közvélemény ilyen 
irányú tájékoztatását szolgálni és 
biztosítani. 

Márciusban választja meg 
Smalay József utódát a 
szegedi Dugonics- Társaság 

A szegedi Dugonics-Társaság 
iránt mindig nagy volt az érdek-
lődés Békéscsabán, nem csak azért, 
mert első helyen áll a vidéki iro-
dalmi társaságok között, hanem 
azért ís, mert elhalt elnökét, dr, 
Szalay Józsefet, a literátus főka-
pitányt, igen intim szálak fűzték 

Békéscsabához. Elhunyta óta 
üresen áll a Dugonics-Társaság 
elnöki széke, melyet a jövő hónap-
ban tartandó rendes évi közgyű-
lésen fognak betölteni. Az elnök--
választás iránti érdeklődést fo-
kozza az, hogy dr, Sík Sándor és 
dr, Tonelli Sándor, a társaság al-

Február 26-án, szombaton 
Monstre kacagó est 

Modern Ali Baba: 
Főszereplő : Eddie Cantor 

Február 27. és 28-án 
vasárnap, hétfő 

T Ü N E M É N Y 
Főszereplő : Tyrcrae Power 

l E I H a d á s o k k e z d e t e ; vasár- és ünnep-, 
| nap 2, negyed 5, háromnegyed 7 és 9 
j órakor, hétköznapokon negyed 5, há-1 

romnegyed 7 és 9 órakor, 
« п и м ш в к т ш ш н м ш ж 
elnökei, le fognak mondani tisztsé-
gükről és így teljes elnökséget 
kell majd a közgyűlésnek válasz-
tani. 

Márciusi felolvasó ülésén ün-
nepli meg á Dugonics-Társaság 
a Szent István-jubileumi eszten-
dőt Ezen az ülésén dr. Síit Sán-
dor Szent Istvánról irt költemé-
nyét olvassa fel, dr, Glattfelder 
Gyula csanádi megyéspüspök pe-
dig előadást tart az első magyar 
királyról. 

H a l l o t t a ? ; . . 
— hogy február 27-én vasárnap 

este fél 9 órakor lesz az Aurora 
kör harmadik irodalmi bérleti estje, 
amelyen Szabó Lőrinc, az országos 
nevű költő, Laczkó Géza, a kitűnő 
prózaíró és ¡R. Simonffy Margit, a 
jeles előadómüvésznő fog szerepelni. 

ш \mm MUNHPT SZGR8TI? 
IBS PHI-IOR 

пвоттятшшу SZÜ HSGGLQTGT 

L 6 0 P 0 L D 
n y о т о з в а л . SZGRGZZG ве, 



Gyulán csak lebontanák a malmot, 
de Budapesten bontják is 

A gyulai Reisner-malom dugába 
dőlt lebontási kísérlete mellet nem 
lesz érdektelen, ha rámutatunk 
arra, hogy Budapesten is kisért a 
málofrílebontási láz, sőt ott egy 
ismert nagyvállalkozó sikerrel 
végre is hajtott ilyen malomlebon-
tást, megkontremínálván vele a 
budapesti téglakartelt és tégla-
gyárakat. 

A kérdéssel érdemes foglalkozni, 
Amikor az egész ország panasz-
tól volt hangos, hogy a téglakar-
tel 38 pengőre drágította a közön-
séges tégla ezer darabját, s emiatt 
nem tudtak építkezni, akkor 
Schiffer Miksa, a magyar közgaz-
dasági élet egyik legtevékenyebb 
tagja,, vállalkozott aira, hogy a 
8000 négyszögöles területen lévő 
régi' és leállított budapesti Erzsé-
bet-malmot saját válalkozásában 
lebontja és a használt téglákat 
értékesíti. Az üzlet létre is jött 

és közel két éven át szakadat-
lanul bontották a gőzmalmot és 
az abból kikerült sokmillió tég-
lából tíz és néhány pengőért kí-
nálta a tégla ezer darabját, 

Amikor a nagy téglagyárak nem 
nagyon szemfüles vezetői észbe 
kaptak, akkor már mindenki a 
Schiffer-féle téglákat vásárolta, 
Most a Lujza-malommal szeretné 
megcsinálni Schiffer ugyanezt a 
császárvágást, de a téglagyárak 
idejekorán közbeléptek, nehogy 
Schiffer másodszor ís „betörjön" 
a budapesti téglapiacra. 

Gyulán az eset nem azonos. 
Itt kartelen kívül álló téglagyárak 
dolgoznak, s így az ócska tégla 
forgalombahozatala távolról sem 
oly jó üzlet, mint Budapesten. 
Azonkívül itt üzemben álló, nem 
pedig rég leállított gőzmalomról 
volt és van szo. 

P é n z i n t é z e t e k 
k ö z g y ű l é s e 

A Magyar-Olasz Bank Rész-
vénytársaság melynek Békéscsabán 
is van fiókintézete, folyó hó 21-én 
tartott XVIII. évi rendes közgyű-
lése az igazgatóság valamennyi 
javaslatát egyhangúlag elfogadta 
és ennek alapján elhatározta, 
hogy osztalék fejében folyó hó 
22-től kezdődően részvényenként 
1,50 pengő fizettessék ki. 

A Nemzeti Hitelintézet Rész-
vénytársaság, melynek gyulai 
fiókja szép eredménnyel működik, 
február 18-án tartotta dr, Gévay-
Wolff Nándor nyug. államtitkár 
elnöklete alatt idei közgyűlését, 
A kincstár, valamint a magyar 
katolikus tanulmányi alapok kép-
viseletében Sztainoray János kor-
mányfőtanácsos jelent meg. A 
közgyűlés elfogadta az igazgató-
ság javaslatait és elhatározta, hogy 
a kimutatott 218.000 pengős tiszta 
nyereségből három százalékot jut-
tasson a részvényeseknek. 

?: Az Orosházi Takarékpénztár 
vezetősége az elmúlt napokban 

publikálta az intézet mérlegét. Az 
1937 évről kiadott zárszámadás 
903,332 pengő saját tőke mellett 
53.029 pengő nyereséggel zárult, 
azonban az eredményszámlán ke-
resztül 3270 pengőt leírásokra, 
13.950 pengőt pedig a nyugdijtar-
talékalap dotálására fordítottak, 
úgyhogy végeredményben az 
Orosházi Takarékpénztár igen 

kedvező eredményt ért el Az in-
tézet betétállománya 2,115.174 P, 
a váltótárcája 3,852.394 pengő, a 
folyószámla adósai pedig 498,430 
pengőt tesznek ki. 

A Tótkomlósi Takarékpénztár 
fébruár 20-án tartotta meg 65-ik 
évi rendes közgyűlését. Elhatároz a 
a közgyűlés, hogy az 1937, évre 
osztalékul 60 fillért fizet részvé-
nyenként, A, közgyűlés melegen 
ünnepelte Machan Mihály gazdál-
kodót, aki az igazgatóságnak 50 
éve tagja és Németh Mártát, aki 
25 éve tisztviselője a Tótkomlósi 
Takarékpénztárnak, 

A b é k é s m e g y e i e k Budapes t en a 

M e l r o p o l e b a n 
találkoznak 

Rákóczi-ut 58. 
Pompás uj kávéháza, János-vitéz sörö-
zője, gyönyörű -télikertje a főváros 
látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, 
eiőtiyös penzíóárak. Cigány; Farkas Jós-
ka. Jazz-tánc; Vírány swingorchestra, 

Próbálja meg egyszer 
ön is 

a METROPGLE-ft 
Gyeiig© volt a csabai vá-

sár . A hétfőn, kedden és szer-
dán megtartott békéscsabai tava-
szi országos vásár minden tekin-
tetben gyengén sikerült. A szarvas-
marhavásáron nagy felhajtás 
mellett közepes volt a forgalom,® 
amihez részben a túlságosan ma-
gas árak is hozzájárultak. Hatal-
mas felhajtás volt a lóvásáron, de 
a forgalom itt is vontatott volt. 
A szerdai kirakodóvásárt meg-
zavarta a délelőtti erős havazás 
és hozzáértők megállapítása sze-
rint évek óta nem volt gyengébb 
vásár a mostaninál. 

1 9 3 p ss s te 

TELEFON: 

200 
permetező gépek, 
legújabb kivitelű 

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

árakon beszerezhetők 
S C H N E R H É N E S N É I . 

Gyulán, a Komlóval SMiaben 



O e — VISSZHANG 

„A N á d o r é s a Komló . Csa-
a Nádor szállodának a sorsa 

még mindig bizonytalan, Gyulán 
a Komlónak bérlete nincs még 
eldöntve, A Nádor ügye sürgő-
sebb, mert már évek óta szüne-
tel az üzeme, A tulajdonos Ke-
reskedelmi Bank nehezen szánja 
rá magát a szükséges nagyszabású 
befektetésekre, jobban szeretné 
eladni az ingatlant. Csak ha az 
eledás — a mire nézve komoly 
tárgyalások folynak — nem sike-
rülné, akkor szánná el magát a 
bérbeadásra, aminek ügyében szin-
tén tárgyal a gyulai Komló jelen-
legi bérlőivel. Ebből arra lehet 
következtetni,, hogy a Komló bér-
letére nézve még nincs megegye-
zés az uj tulajdonos és a régi 
bérlő között. Arról ís beszélnek, 
hogy a mostani bérlet lejárta után, 
tehát ötnegyed év múlva, házike-
zelésbe veszik az uj tulajdonosok 
a szállodát és szakértő üzletveze-
tőt állítanak az üzem élére. Mind-
ezek azonban csak kombinációk 
és senki sem tudhatja ma még, 
hogy mit fognak a két szálloda 
ügyében folyó tárgyalások ered-
ményezni. 
Szaporítják a z osztálysors-
JeigyekeS. A Pénzintézeti Központ 
égisze alatt működő osztálysorsjá-
ték üzemben reformok készülnek. 

Hir szerint már a legközelebbi játék 
alkalmából kétezerrel szaporítják 
az osztálysorsjegyek számát, vagy-
is az eddigi 86.000 darab helyett 
88.000 darab sorsjegy fog a sors-
játékban résztvenni. Ezenkívül az 
ezerötszázas kontingenssel rendel-
kező főelárusítók keretét 10 szá-
zalékkal csökkenteni fogják és az 
uionan kibocsátandó valamint fel-
szabaduló összesen 8000 darab 
sorsjegyet uj igénylők közt oszt-
ják szét. Szó van arról is hogy a 
kővetkező alkalommal további 
2000 darabbal kilencvenezerre 
fogják emelni az osztálysorsjegyek 
számát. 

Versenytárgyalási 
hirdetmény 

A gyulai m. kir, állami kórház 
területileg Gyula m. városra kor-
látozott versenytárgyalást hirdet 
az 1938—39, költségvetési évben 
szükséges borotválási és hajvágási 
munkálatokra. 

Az ajánlattételhez szükséges 
nyomtatványok a kórház gazda-
sági hivatalában hétköznap 8—11 
óra között fsz. 1. szám alatt díj-
mentesen beszerezhetők. Továbbá 
a gyulai általános Ipartestületben 
és a H, R. Ö. A. gyulai fiókjánál, 

CIPŐT 
tavaszra 

a budapesti és szegedi Kereske-
delmi Iparkamaránál megtekint-
hetők. 

Az ajánlatokat 1938. évi március 
hó 18-án d. e. 11 óráig kell a 
kórház gazdasági hivatalába be-
nyújtani. 

Bánatpénzt nem kell letenni,.. 
Gyula, 1938 február hó. 

Kóthásísazgatóság 

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

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 díj egy évre 5 pengő. 
Hatóságoknak, vállalatoknak, pénzinté-
zeteknek mellékkíadványokka! együtt 

30 pengő. 

Hirdetések hasábmillimétersoronkint 10 f. 

Nyomatott Leopold Sándor nyomdájában 
Gyulán. 

s25épeí, 161 és olcsói 

Merkúr 
bevásárlási 
helye 


