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Darányi 
miniszterelnök győri beszédének ha-
tása alatt áll az egész ország. A 
miniszterelnök oly nagyarányn gaz-
dasági programot adott, mely a leg-
szebb reményékkel és a jövőbe ve-
tett bizalommal kell, hogy eltöltse az 
ország minden egyes polgárát. A 
közéleti nyugvópont is biztosított-
nak látszik Darányi Kálmán kijelen-
téseivel, amelyekkel bátran és őszin-
tén szabta meg az utat a nyugtalan-
ságok megszüntetését célzó kormány-
zati teendők terén. 

A győri riadó politikai következ-
ménye volt a kormány szerdai le-
mondása, mely az első pillanatban 
aggasztólag hatott a közvéleményre, 
de néhány órán beliil teljes volt a 
megnyugvás, amikor Kitűnt, liogy 
Magyarország kormányzója isméit 
Darányi Kálmánt nevezte ki minisz 
terelnökkc és Darányi nyomban meg-
alakította u j kabinetjét, melynek 
javarészben az eddigi miniszterek 
lettek tagjai. Lázár Andor igázság-
ügyminiszter megrongált egészségi 
állapota miatt maradt ki az n j kor-
mányból, Fabinyi Tihamér pedig a 
.Hitelbank elnöki székével cserélte 
fel a pénzügyminiszteri bársonyszéket. 
Uj gazdát kapott, a fúldmivelésügyi 
tárca Marsall Ferenc személyében, 
pénzügyminiszter Reményi Schneller 
Lajos, igazságügyminiszter Mikecz 
Ödön lett, míg , a gazdasági ügyek 
tárcanélküli miniszterévé Imrédy Bé-
lát nevezte ki a kormányzó. 

jAz u j Darányi-kormány hivatása 
¡ magaslatán állva, biztos kézzel meg 

c' fQgja oldani a reáváró nagyszabású 
feladatokat. * 

s e m 
a bujdosó Maczák 

Pályaudvari misszí© v igyáz a nőkre 

Tüntettek az Aurora-bérlők — 
tüntettek a Turul-bajtársak 

Nagy botrányt rendeztek 
a turáni egyistenhívők 

Titokzatos égi tünemény — 106 évvel ezelőtt 
A H i t e l b a n k és M a g y a r Ál ta lános 
Takarékpénztár fuziójá következtében 

Békéscsabán is valtíszinüleg 
a két intézet 

A győri miniszterelnöki szózat 
és az ezt követő kormányrekon-
strukció után még egy váratlanul 
nagy esemény került a közérdek-
lődés központjába: a Magyar Ál-
talános Hitelbank és a Magyar 
Általános Takarékpénztár fúziója 
és a Hitelbanknál bekövetkezett 
vezérigazgató-Változás, melynek 
eredményeként Fabinyi Tihamér, 
az eddigi pénzügyminiszter fog-
lalta el a Hitelbank vezérigazgatói 
állását. 

érdekeltségeit 
A héten publikálta a Hitelbank 

mult évi mérlegét, mely az egész 
vonalon örvendetes fejlődésről ad 
számot. Betétállománya az elmúlt 
évben 20.7 millió pengővel emel-
kedett, a külföldi kötelezettségek 
4.8 millió csökkenést mutatnak, az 
üzletév ötmilliós felesleggel zárult 
«a hogy az igazgatóság osztalék 
fizetése helyett tartalékolásokra 
kívánja az egész nyereséget for-
ditani, az csak annak tudható be, 
hogy a nehezen áttekinthető vi-



lágpolítikaí és világgazdasági fej-
lemények mellett az osztalékfize-
tés ujrafelvétele ezidőszerint nem 
mutatkoznék indokoltnak. 

De néhány nappal á mérleg-
eredmény publikálása után ujabb 
szenzációval szolgált a Hitelbank 
március 9-iki hivatalos jelentése. 
Ebben arról adott hirt, hogy ér-
demes vezérigazgatója, 

dr Scitovszky Tibor lemondott 
vezérigazgatói tisztségéről, 

amit a bank igazgatósága legmé-
l y e b b sajnálattal vett tudomásul 
és köszönetének, elismerésének 
hálájának kifejezése mellett alel-
nökévé választotta meg a távozó 
vezérigazgatót. A megüresedett 
vezérigazgatói tisztségre v 

dr. Fabinyi Tihamér m. kir. tit-
kos tanácsost hivta meg az 

igazgatóság, 
aki rendkivüli képességei, tudása 
és gazdasági tapasztalatai folytán 
kiváló mértékben alkalmas a Hi-
telbank vezetésére. 

A másik szenzáció, mellyel a 
Hitelbank igazgatósága szolgál, az 
a bejelentés, hogy á március 29-én 
tartandó közgyűlés elé javaslatot 
terjeszt 

á Magyar Általános Takarék-
pénztár beolvasztása 

iránt, A javaslat szerint a beol-
vasztó Magyar Általános Hitel-
bank a beolvadó takarékpénztár 
részvényeseinek öt darab Magyar 
Általános Takarékpénztár Rt, 
részvény ellenében egy darab sa-
ját részvényét adja cserébe. 

Hasonló értelmű előterjesztést 
tesz a Magyar Általános Takarék-
pénztár igazgatósága is az ugyan-
csak március 29-ére egybehívott 
rendkívüli közgyűlésen részvénye-
seinek és- ezen a napon a két 
intézet egyesülése perfektté válik. 

Ugy a kormányhatalom, mint 
a pénzpiac nagy örömmel látja 

Fabinyi Tihamért a megnövekedett 
Hitelbank élén és megelégedéssel 
fogadja a Magyar Általános Ta-
karékpénztárnak a Hitelbankba 
történő beolvadását, 

A tranzakció az ország legna-
gyobb bankjává teszi a Magyar 

Általános Hitelbankot, 

melynek betétállománya a fúzió 
után megközelíti a 300 millió pen-
gőt és ezzel a Hitelbank a hazai 
pénzintézetek élére kerül, A be-
olvasztás révén a Hitelbank fő-
városi fiókjainak száma tizzel, 
vidéki fiókjainak száma pedig 
huszoneggyel emelkedik. 

B é k é s c s a b á r a 
érthető érdeklődéssel fogadták a 
pénzügyi és gazdasági körök a 
Hitelbank és Magyar Általános 
Takarékpénztár fúziós tranzakció-
ját. A Hitelbanknak nincs Csabán 
fiókja, de' szoros érdekközösség-
ben áll a Békéscsabai Takarék-
pénztár Egyesülettel, mig a Ma-
gyar Általános Takarékpénztárnak 
saját fiókja van a városban. 
Mindkét csabai intézet vezetői 
csütörtökön reggel megkapták 
Budapestről a beolvadásról szóló 
hivatalos értesítést. Arról, hogy 
milyen kapcsolat létesül majd a 
két csabai intézet közt a jövőben, 
ma még nem hangzott el semmi-
féle nyilatkozat, de biztosra ve-
hető, hogy fúzió, vagy valamilyen 
szoros együttműködés jön létre 
Békéscsabán is a két intézet kö-
zött. Egyelőre a Hitelbank egy-
egy saját tisztviselőjének delegá-
lásával vesz részt a Magyar 
Általános Takarékpénztár fiókjai-
nak ügyvitelében. Csabán á Hi-
telbank felkérésére a Békéscsabai 
Takarékpénztár Egyesület egyik 
tisztviselőjét delegálták a Magyar 
Általános Takarékpénztár fiókjá-
hoz, aki ott már meg is kezdte 
működését. 

Békéscsabán megkezdte műkö-
dését a pályaudvari misszió 

A békéscsabai vasúti állomás 
egyre növekvő forgalma már rég-
óta kívánatossá tette egy megfe-
lelő szervezet létesítését, mely ol-
talmat nyújtaná a vonatokon utazó 
nőknek a mindgyakrabban 'elő-
forduló molesztácíókkal szemben. 
Különösen érezhető ennek a szer-
vezetnek a hiánya az iskolai tan-
év alatt, amikor a sérdültebb is-
kölásléányok egész tömegé lepi 

el a pályaudvar helyiségeit. Ebben 
az ügyben ankétot tartottak a 
mult héten a békéscsabai pálya-
udvaron vitéz Jánossy Gyula pol-
gármester elnöklete alatt. A meg-
beszéléseken résztvett a Magyar 
Családvédelmi Szövetség részéről 
Mók Ferencné főtitkárnő is, A 
Családvédelmi Szövetség, mely 
tudvalevőleg magában foglalja a 
leánykereskedelem elleni egyesü-

letet is, erős akciót indított a vas-
úton utazó magányos nők védelme 
érdekében, amit elsősorban a 
pályaudvari missziók utján kiván 
gyakorolni. 

Az értekezleten elhangzott fel-
szólalásokból egybehangzóan az 
tünt kí, hogy a csabai pályaudvar 
mai nagy forgalma mellett az in-
tézmény létesítését tovább elo-
dázi nem lehet. Szabó István 
MÁV, állomásfőnök szolgált erre 
nézve részletes és igen hasznos 
felvilágosításokkal, gyakorlati pél-
dákkal támasztotta alá megálla-
pításait és szívesen vállalkozott 
arra, hogy a vasút részéről a leg-
messzebbmenően támogassa a 
misszió működését. 

Különösen hangoztatták az ér-
tekezlet tagjai, hogy a missziós 
hölgyeknek elsősorban az iskolás-
lányokra kell figyelmüket ktter-
jeszteniök. Ez az intézkedés bizo-
nyára nagy megnyugvást kelt majd 
a gyulai szülők körében, akiknek 
leánygyermekei nagy számban lá-
togatják a békéscsabai tanintéze-
teket. . 

Ezekűtán vitéz Jánossy Gyula 
polgármester nyomban kinevezte 
a pályaudvari misszió két hölgyét 
dr. JankÓ Mária és Berbekucz 
Margit személyében, akik jelenleg 
az egri norma szerinti városi sze-
génygondozásnál fejtenek kí tevé-
kenységet. A kínevezett missziós 
hölgyeket MókFerencné főtitkárnő 
nyomban kioktatta a kötelessé-
geik felől és a misszió két hölgye 
most már felváltva szolgálatot tel-
jesít a nap bizonyos szakában a 
csabai pályaudvaron, azokban az 
órákban, amikor a vonatok for-
galma ezt szükségessé teszi. ' 

H a l l o t t a . ? . . 
— hogy Tolnai Andor színigaz-

gató tárgyalásokat folytat Békés-
csaba város vezetőségével arra 
nézve, hogy szeptember elején tár-
sulatával Békéscsabára jöjjön. A 
tárgyalások eredménnyel kecsegtet-
nek és valószínű, hogy Tolnai kapja 
meg az őszi szezonra a csabai szín-
házat. 

— hogy Medgyesegyhdzán kis-
holdankint 1500 pengőért kelt el 
Csolnoki husiparosnak 21 holdas 
birtokrésze. A szokatlanul magas 
vételárból a földárak rohamos emel-
kedésére lehet következtetni, de az 
sem lehetetlen, hogy a vevők nagy 
földéhsége eredményezte ezt á 
magas árat. 
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Legújabb tavaszi 
n ő i k a b á t o k n a g y vá -
l a s z t é k b a n r a k t á r o n . 
„Bizalom" Híteliroda tagja, 

Békés vármegye közigazgatási 
bizottsága üdvözlő táviratot kül-
dött Darányi miniszterelnöknek 

Szerdán dólelőtt ülést tartott 
Békés vármegye közigazgatási bi-
zottsága dr. vitéz Ricsóy-Uhlarik 
Béla főispán elnöklete alatt. Az 
alispáni jelentés kapcsán dr, Te-
legdy Lajos kormányfőtanácsos 
azt indítványozta, hogy üdvözölje 
táviratban a közigazgatási bizott-
ság Darányi Kálmán miniszter-
elnököt országos jelentőségű győri 
beszédeért. Majd a zsidókérdéssel 
foglalkozott, még pedig a baromfi-
exporttal kapcsolatban és ugyan-
ezzel a kérdéssel foglalkozott a 
következő felszólaló Sebők Elek 
is, aki a keresztény sajtó támo-
gatására tett javaslatot. 

Az alispán és főispán hozzá-
szólásai után a bizottság meg-
hozta határozatát, mely szerint 
Békés vármegye közigazgatási bi-
zottsága táviratilag üdvözli dr. 
Darányi Kálmán miniszterelnököt 
és kormányát és igaz meggyőző-
déssel és szeretettel kívánja, hogy 
a győri beszédben kifejtett tervek 
minél teljesebben megvalósulhas-
sanak, valamint azt is kéri, hogy 
a kormány részesítse támogatá-
sában a keresztény sajtót. 

Ezután elfogadta a közigazga-
tási bízottság az alispáni jelentést 
és az egyes előadók jelentéseit. 

az Aurora bérlői a berlini 
filharmonikusok ellen, 

a Turul-bajtársak az Aurora ellen 
? Az eléggé el nem ítélhető, két-, 
balkezes intézkedések egész sora 
történt Békéscsabán a berlini fil-
harmonikusok. szerepeltetése kö-
rül. Az első hiba már ptt tör-
tént, hogy lekötötték a filharmo-
nikusokat, holott jól tudhatták 
azok, akik az Aurora hangverse-
nyeinek ügyét intézik, hogy a 
törzsközönség egyrészénéi a ber-
lini filharmonikusok ¡szerepeltetése 
nem fog tetszéssel találkozni. 

Bocsássuk előre, hogy ez az 
idegenkedés semmivel sem volt 
indokolt és mindenképpen elité-
lendő dolog volt, mert más a po-
litika és más a művészet és nem 
lehet elvitatni, hogy a berlini fil-
harmonikusok vendégszereplése 
művészeti szempontból csak nye-
reséget jelent Békéscsaba számára. 
De ha már akadtak — eléggé 
helytelenül — hangok azon a vá-
lasztmányi ülésen, amelyen a ber-
liniek vendégszereplését bejelen-
tették, ezek szérepeltetése ellen, 
ugy módot kellett volna „találni 

arra, hogy a berliniek vendégjá-
tékát lemondassák és ne tegyék 
ki őket egy olyan helytelen és 
káros tüntetésnek, aminőnek a 
városi színház volt hétfőn a szín-
helye. 

Az Aurora egyes bérlői ugy 
véltek kifejezést adni világnézeti 
felfogásuknak, hogy kiváltották je-
gyeiket a hétfői hangversenyre, de 
távolmaradtak a hangversenyről, 
így esett meg azután, hogy a pénz-
tárnál nem lehetett jegyet kapni 
és azok, akik elmentek volna a 
hangversenyre, nem mehettek el, 
azok pedig, akik a jegyeiket meg-
váltották, nem mentek el mind-
annyian a hangversenyre, hanem 
egyrésziik távolmaradással tűnte* 
tett a németek ellen. 

Ez az eljárásuk azután alkalmat 
és okot szolgáltatott a Turul-
bajtársaknak arra, hogy tüntetést 
rendezzenek a németek mellett 
és az Aurora ellen és csak az 
ifjúság józanságának és fegyelme-
zettségének tudható be, hogy ezek 

a tüntetések komolyabb méretet 
nem öltöttek. 

A dolog miodenképen elitélendő, 
mert akik ezt csinálták, nem hasz-
náltak vele sem világnézetüknek, 
sem Békéscsaba művészeti hírne-
vének, de legkevésbé az Aurorá-
nak, melynek vezetőségét komoly 
szemrehányás illetheti azért, hogy 
ezzel a nem eléggé előrelátó ren-
dezésével ilyen kellemetlen inci-
densekre lehetőséget szolgáltatott. 

K L I R A I . Y 
MOZGÓ 

GYULA, Telefon: 182, 

Március 12-én, szombaton 

Izgalmas dötektivfílm 

DÉLTENGER HŐSEI 
Dzsungeltörténet 8 felvonásban 

Március 13-án és 14-én 
vasárnap, hétfőn 

Főszereplő : Deanna Durbin 

VASEMBER 
Filmregény 8 felvonásban 

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

romnegyed t 9 órakor, 

Hallottá ? - , . 
— hogy nagyon fényes sikerűnek 

ígérkezik a gyulái frontharcosok 
március 12-iki" miivészestje. A mii-
vészest műsorából kiemeljük. Engel-
bach Alajos ny. ezredes, országos 
alelnök megnyitó beszedét, dr. Rátz 
Kálmán ny. vezérkari őrnagy, orsz. 
képviselő „Magyar sorsproblémák,, c. 
előadását, lítry Anna operaénelcesnő 
magyar nótáit, a regös csoport, dr. 
Kovalszky Róbert zongoraművész, 
Köblös József operaénekes, Sárváry 
János tárogatómiivész számait. Belé-
pőjegyek ára: 2, 1 pengő, 50 és 30 
fillér. Kaphatók egész nap a front-
harcos-otthonban. 
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A bujdosó Maczák.. 
Szegeden sem jelent meg 
a bíróság előtt 

Pataki Lajost elítélték» Hrabovszky Mihályt fel-
mentették az „Ökö l " sa j tóperében 

Az „Ököl" ezúttal ismét Szege-
den vendégszerepelt, ahol a bün-
tetőtörvényszék tárgyalta újból a 
Zahorán—Maczák—Jaczina—Hra-
bovszky csoport izgatási ügyét. 
A „Vérfertőzés" és a „Te csabai 
léány . . ." cimü cikkek kerültek 
ezúttal a bíróság elé, amelyek 
izgató tartalmukkal nagy felhábo-
rodást keltettek, nem csak meg-
jelenésük helyén, hanem még a 
képviselőházban is, ahol több 
szónok foglalkozott a csabai nyi-
lasröpirat féktélen hítfelekezet 
elleni izgatásával, 

A t utóbbi cikkért Zahorán Pál 
vállalta az első tárgyaláson a 
szerzőséget, de csak egy ideig, 
mert később megtagadta szerzői 
mivoltát és Pataki Lajos nőíszabót 
nevezte meg mint a cikk szerző-
jét, A tárgyalást ezért elnapolták 
és a most megtartott második; 
tárgyaláson már Pataki Lajos ült? 
a vádlottak padján Hrabovszky 
Mihály tanítóval együtt. Maczák 
János szokása szerint ezúttal sem 
jelent meg a tárgyaláson és elma-
radt Jaczina Tibor textilmunkás 
is, akiknek ügyét elkülönítette a 
bíróság. 

Pataki mindenáron azt igyeke-
zett bizonyítani, hogy az izgató 

cikket közérdekből irta, de a fő-
tárgyalási elnök keményen rászólt: 

— Mondja csak kérem, miért 
izgatnak maguk folytonosan ? Még-
is csak borzasztó, hogy a tör-
vényszék jóformán nem is tárgyal 
mást, csak a nyilasok izgatási 
ügyét/. . . ! Mit gondol, hova fog 
ez vezetni? 

—- A törvény megváltoztatására, 
— felelte hetykén a vádlott női-
szabó, 

— Én csak annyit mondok, 
hogy jó lesz abbahagyni az izga-
tást, - fjgyelmeztette erre a ta-
nácselnök, — mert a hatóságok 
megunják ezeket a dolgokat és 
jön a fegyház .. . / 

Hrabovszky Mihály a másod-
rendű vádlott is tagadta bűnössé-
gét és azt adta elő védekezésül, 
hogy a. kérdéses cikket nem a. 
zsidók ellen, hanem csak két to-
lakodó ügynök ellen irta, 

A bíróság bűnösnek mondotta 
ki Pataki Lajost hitfelekezet el-
leni izgatásban és ezért kéthónapi 
fogházra ítélte, Hrabovszky Mi' 
hály tanítót pedig felmentette, mert 
cikkében nem látott izgatást. 

Az ítélet nem jogerős. 

jGyulán megtörtént 
a németországi munkás-
transzport kiválogatása 

Szerdán Gyulára érkezett a né-
metországi murikásókat kiválogató 
bizottság, mely a , magyar kor-
mány megbízottam kívül egy né-
metországi kiküldöttből állott, A 
német kiküldött a városháza ud-
varán sorozás alá vette a magyar 
hatóságok által előzetesen össze-' 
irt embereket, de ezeken kivül 
sokan jelentek meg olyanok is, 
akiket az itteni hatóságok nem 
vettek fel a ldküldendő munkások 
jegyzékébe. 

A német megbízott ez utóbbiak-
ból is akart embereket felvenni, 
aminek következtében némi né-
zeteltérés támadt kőzte és a ma' 

gyar hatóságok képviselői között, 
A vitának a helyszínen megjelent 
dr. vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla ve-
tett véget és az ő közbelépése után 
a gyulai munkások sorozása min-
den incidens nélkül véget ért. 
Gyuláról kerek száz munkás megy 
ki az idén Németországba. 

Egyébként szerdán még Gyula-

várival végzett a sorozóbízottság, 
csütörtökön pedig Kétegyházán, 
Kígyóson és Mezőmegyeren fe-
jezte be a munkások felvételét, 
Békéscsabára csak a jövő héten 
kerül a sor. Mint érdekességet 
említjük meg, hogy a német meg-
bízott pontos jegyzéket hozott 
magával azokról a magyar mun-
kásokról, akiknek munkateljesít-
ménye ellen kifogás merült fel 
tavaly a munkaadók részéről. 
Ezeket irgalmatlanul visszavetette, 
ha az uj jegyzékbe fel voltak 
véve és más jelentkezőket soro-
zott be helyettük. 

Betegszáll ító kocsit 
a gyulai pálya-
udvarra S 

A Vöröskereszt Egylet békés-
csabai választmánya idei közgyű-
lésén elhatározta, hogy 200 pen-
gő költséggel egy gummikerekü 
betegszállító tolókocsit szerez be, 
melyet használatra átad a csabai 
vasúti állomásnak- A praktikus 
tolókocsi lényegesen megkönnyíti 
a vasúton szállított súlyos betegek-
nek a vonatról yaló leemelését 
és akár a mentőkocsiba, akátv egy 
másik vasúti kocsiba való átszál-
lítását, Utóbbi eset különösen 
gyakori a csabai állomáson, ahon-
nan sok beteget hoz a vonat a 
gyulai kórházba. 

De a csabai intézkedéssel még 
nem teljes a betegek kényelme, 
mert a gyulai állomáson való le-
szállításuk alkalmával kínos tor-
turát kell elszenvedniük, amíg 
a vasúti kocsiból a kórházba vi-
vő járműig eljutnak, A vármegyei 
mentőegyesületre hárulna most az 
a feladat, hogy a csabai Vörös-
kereszthez hasonlóan egy megfe-
lelő tolókocsit beszerezzen és azt 
a gyulai állomás rendelkezésére 
bocsássa, A költségek nem szá-
mottevők és remélhetőleg ez az 
intézkedés hamarosan meg is fog 
történni. 

Hal lo t ta? . . . 
— hogy legeredménye-
sebben hirdet, ha a Vissz-
hangban hirdet! 

Kül> é s belföldi gyapjú 

rendkívüli o l c s ó árban Neumann Márton 
cégnél , Gyulán 
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Nagy botrányt rendeztek Budapesten 
a „turáni egyistenhívők" 

Szobrász é s lakberendező i z g a l m a s köze lharca 
a műteremben 

Ismét foglalkoztatták a rendőr-
séget a „turáni egyistenhívők" 
szektájának tagjai. Ezúttal nem 
véres pogány keresztelőt rendez-
tek, vér helyett lekvárral, hanem 
nagy verekedést egy pesti szob-
rászmüteremben, melynek egy-
előre csak egy értékes szobor 
esett áldozatul. 

A dolog ugy történt, hogy 
Fenyő Béla lakásberendező, aki 
tagja a „turáni egyistenhívők" 
szektájának, feleségével egy orosz-
országi származású, csinos fiatal 
nővel, állandóan meg szokott je-
lenni az újkori pogányok össze-
jövetelén, Itt ismerkedtek meg 
Sziklai István szobrászművésszel, 
aki udvarolni kezdett a szép orosz 
asszonynak és megkérte, hogy 
álljön neki modellt a görög nő 
cimü szobrához. Fenyőné teljesi-

'»~Mte; & kérést, a szobor elkészült 
és oly jól sikerült, hogy a szob-
rász elnyerte vele tavaly a Nem-

zetközi Vásár nagy aranypla-
kettjét. 

Ámde tudomást szerzett a do-
logról a férj is, felrohant a szob-
rász műtermébe, ott idegrohamá-
ban törni-zúzni kezdett és az 
értékes szobrot darabokra törte, 
A műteremben ott volt a dü-
höngő férj felesége is. Az asszony 
sírógörcsöt kapott, a férjet nagy-
nehezen lecsillapították és a do-
lognak a bíróság előtt lett foly-
tatása- Részint a büntetőbíróság 
előtt, részint a polgári bíróság 
előtt, ahol a szobrász a tönkretett 
szobor értékeért indított pert a 
lakberendező ellen, ítéletre azon-
ban nem került a dolog, mert az 
ügyvédek békét teremtettek a 
pereskedő pogányok között. A 
lakberendező fizetett, az asszony 
visszatért férjéhez és most mind-
hárman újból buzgón áldoznak az 
ősturání pogányok istenének . . . 

Ruhát csináltat? 

Vásároljon nálunk tértiszövetet 
e g e s 

Remek minták 

K U L P I N D I V A T H Á Z 
— — — iiiir ir•imiii miiii in 

B é k é s c s a b a 

H a l l o t t a ? . . . 
í — hogy Petényi (Donner) László 
ár. békéscsabai városi m. kir. tiszti 
orvos kedden letette a Vitézi esküt 
a gyulai vitézi székkapitdnyságon. 
Dr. Petényi (:Donner) Lászlót má-
jusban fogják vitézzé avatni. 

— hogy Haviárok párharca lesz 
a vármegyei másodfőjegyzői állásért 
meginduló versengés. A Bakos József 
főszolgabíróvá történt megválasztásá-

val megüresedett másodfőjegyssői ál • 
lásra nemsokára kiírják a. pályázatot 
ós a májusi megyegyiüós fog dönteni 
az állás betöltése felett. Értesülésünk 
szerint Kaviár Lajos Viktor árvaszé-
ki ülnök és Kaviár Lajos tb. főszol-
gabíró fog pályázni az állásra és 
erős küzdelemre van kilátás a két 
Haviár közfitt, akik mindketten érté-
kes és megbecsült tagjai a vármegye 
tisztikarának. 

Az elitélt 

negyven pengője... 
A biróí szobában derűs jele-

netek is akadnak. Ilyen derűs 
jelenet játszódott le a napok-
ban az egyik járásbirói tárgya-
lószobában is. Öreg gazda ál-
lott a biróság előtt valami ki-
sebb cselekménnyel vádolva. 
Az öreg váltig tagadta bűnös-
ségét, de jöttek a tanuk és el 
lene tettek vallomást, A biró 
megállapította a gazda bűnös-
ségét és kihirdette az ítéletet, 
amely szerint a biróság az öre-
get 40 pengő pénzbüntetésre 
ítélte, 

— Megértette az Ítéletet? — ' 
kérdezte a b}ró. Negyven pen-
gőt kapott. , , Megnyugszik vagy 
fellebbez? , , , 

Az öreg kis lélekzetet vett, 
aztán csendesen mondta. 

— Hát . .. Megnyugszom , 
Akkor rendben is vagyunk, 

elmehetnek haza, — így a biró 
és gyorsan elővett egy másik 
ügyet. 

Hanem az öreg magyar csak 
nem mozdult az asztal elől, 
Forgatta a kalapját és várt, 
szemmélláthatólag várt valamire. 
Végre a biró felpillantott iratai-
ból,".: 

— Maga mire vár? Miért 
nem megy haza? 

— Azt a kis pénzt várom. . . 
— Milyen pénzt? — csodál-

kozott a biró. 
. — Azt a negyven pengőt. 

Tetszett mondani, hogy — kapok. 
— Dehogy maga kapja bará-

tom! Maga adja! Annyira van 
elitélve — világosította fel a 
biró. 

Én-e?'— kérdezte megütőd-
ve az öreg. Akkor nem nyug-
szom meg kérem. , , — szólt és 
nagy morgások közepette tá-
vozott a teremből. De még az 
ajtóban sem tudta elfojtani, ami 
kikívánkozott belőle: 

—• Még azt a kis pénzt is 
sajnálják az embertől. . . . 

mmmmmmmmmmmmlmmmmtmaiammmtttmman 
Áruhordó tasakot 

cukorkazsákot 
magzsákot 

k é s z í t 

L E O P O L D SÁNDOR 
könyvnyomdája, Gyula. 
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MIS ROTGSZ 
1. A berlini filharmonikusok való-

ságos idegenforgalmi napot rendez-
tek Csabán. A hangversenyt követő 
napon is itt tartózkodtak a művé-
szek Csabán és a délelőtti órákban 
végig sétáltak a városon. Nagyon 
udvariasak voltak, mert minden : 

tetszett nekik, csak abba nem tud-
tak belenyugodni, hogy egész nap 
egy „tsikos" sem került elébük. 
Ugy látszik, sürgősen kellene né-
hány hortobágyi csikóst Csabára 
telepíteni, mert az bizonyosan job-
ban megmarad az idegenek emléke-

' zetében, mint egy sa lamander . . . 

2. Apolló kontra Csaba Mozgó — 
hangzott el a felhivás a járásbíróság 
folyosóján az e heti perfelvételi tár-
gyalási napon. Bent a tárgyaláson 
pedig kiderült, hogy a két mozi-
vállalat között ismert szerződéses 
megállapodást mindkét vállalat meg-
sértette, mert az egyik a „Száz 
férfi egy kislány"-t, a másik az 
„örök titok" c. filmet megállapodás-
ellenesen pergette le. Mindkét mozi 
most ezer-ezer pengőt követel egy-
mástól és igy valószínűleg „örök 
titok" marad,. hogy végeredményben 
melyikük követett el szerződés-
s z e g é s t . . . 

•3. A személyiség kialakulása cimen 
igen értékes előadást tartott az Or-
vosi Kör meghívására Hrabovszkyné 
dr, Révész Margit pszichológus, 
niely alkalomból a laikus közönség 
is nagyszámban jelent meg a Casinó 
termeiben. Az előadás befejeztével 
dr. Fischmann Mihály köszönte 
meg a hallgatóság nevében az il-
lusztris előadó tanítását, A szemé-
lyiség kialakulásában 'most megta-
nulhattuk — mondotta — három 
princípium játszik főszerepet. Az ér-
telem, az érzelem és az akarat. Át-
lagos értelmünk felfogta az elő-

- adónő klasszikusan egyszerű gondo-
latai;, melyek ha már a mi szemé-
lyiségünk kialakulásában nem is 
lehetnék döntőek, döntő súlyúak azok 

- a nekünk legkedvesebb uj generáció 
életében, Érzelmünk spontán meg-
nyilatkozása a hála érzése a nagy-

szerű előadónőnk személye iránt és 
végül a harmadik tényező alapján 
akarjuk, hogy jó impressziókkal 
távozzék körünkből és ezentúl is 
minél többször járjon el közénk — 
haza Csabára. 

4. A Kereskedelmi Csarnok ve-
zetősége nagyszabású műsoros est 
megrendezésén fáradozik. A március 
19-én tartandó estélyen az Újság 
munkatársai is közremeködnek. így 

a kiváló publicista Zsolt Béla, vala-
mint a kitűnő Vándor Kálmán. A 
Notesz értesülése szerint, szó van 
arról is, hogy az estélyen fellép a 
tehetséges Kertész Edit előadómü-
vésznő is, ki Ady és Szép Ernő 
versek előadásán kívül még a diva-
tos fővárosi színészeket is művészi 
tökéletességgel tudja utánozni. Re-
mélhetőleg szerencsénk lesz hozzá! 

(k. gy.) 

KÁDÁR ZSOKA - ÁCS JÓZSEF 

JAZZ-DUO 

MINDEN ESTE 4 KOMLÓ GRILL-BEN 

T Á N C ! 

Felépül a gyulai 
Lórántffy Zsuzsanna Egyesület 

kulturháza 
A gyulai Lórántffy Zsuzsanna 

Egyesület elhatározta, hogy a re-
formátus parókiának Novák-uccá-
ra néző telkén kultúrházat épít, 
melyben a protestáns társadalmi 
és kulturális egyesületek nyerné-
nek elhelyezést, A kulturház cél-
jaira az egyház vezetősége 5000 
pengőt adományozott, Gyula vá-
ros képviselőtestülete pedig elha-
tározta, hogy 5000 pengő költség-
gel felépítteti a kulturház épületét, 
még pedig a városi ínségmunkák 
keretében, Feltjerjesztésében 

kérte a belügyminisztert, 

hogy a városi ínségmunkák kere-
tét ezzel az 5000 pengővel emelje 
fel. 
. Most érkezett le a; 'belügymi-
niszter határozata, mely szerint a 
város határozatát jóváhagyja, de 
csak az eddig megállapított költ-
ségvetés keretei között, igy tehát 
az e célra szánt 5000 pengővel az 
inségmunkaköltségvetés egyéb té-
teleit kell megfelelően csökken-
teni, _ • „ 

A Lórántffy Zsuzsanna Egye-
sület kultúrházának felépítése ily-
módon biztosítva van. 

Hallotta? . 
— hogy hétfőn váratlanul meg-

halt Budapesten Divényi Rezsöné, a 
Vöröskereszt országos igazgatójá-
nak felesége. A fiatat urnö részt-
vett néhány héttel ezelőtt a békés-
csabai Vöröskereszt-bálon, ahol az 
előkelőségek közt foglalt helyet és 
mindenkit megnyert közvetlenségével 
és kedves modorával. Halála nagy 
megáöbbentést és általános részvé-
tet váltott ki Békéscsabán. Temeté-
sén a Vöröskereszt Egylet békés-
csabai választmánya is képviseltette 
magát.' > -ií •• 

** 
v é d j e g y ű kézimunka 

l o r o n l á L l l i 

kérjen. Ex biztosítja a 
legfőbb minőséget . 

M i n d e n szaküzletben 
kapható. 

A ruhabeszerzés bizalom kérdése? 
Akkor keresse fel Tisch Ernő ruha üzletét I 1 

Külön méret-osztály. 
Békéscsaba: Szt.-lstván-tér 10. Gyula: Városház-ucca 4. 



Békéscsabáit é s Gyulán Is mozielőadást 
tartanak Albrecht főherceg 

dé lamerikai útjáról 
A m. kír. posta rendezésében 

érdekes mozielőadás keretéban 
ismertetik Békéscsaba és Gyula 
városok közönségével Albrecht 
főherceg ismeretes délamerikai 
utazásának eseményeit. Az előa-
dást Bánhidy műegyetemi tanár 
fogja tartani, aki a főherceget dél-
amerikai utján elkísérte. A közel 
két óra hosszat tartó érdekes elő-
adás iránt nagy érdeklődés nyil-
vánul meg mindkét városban. 
Értesülésünk szerint az iskolai ta-
nulóifjuságnák két-két előadást, a 

felnőttek számára pedig egy-egy 
előadást fognak tartani. Az elő-
adások jövedelme kulturális célo-
kat szolgál. 

Békéscsabán március 28-án, 
Gyulán március 29-én tartják meg 
az előadásokat. A gyulai előadá-
sok rendezésével Szász Domokos 
póstafőfelügyelő, a gyulai póstahi-
vatal főnöke van megbízva. Az 
előadások helye még nincs meg-
állapítva s azt legközelebb fogjuk 
közzétenni. 

S z á z h a t é v v e l e z e l ő l l ' i s 
. t i i p k z a l o s é g i t ü n e m é n y 

e j t e t t e i t e c j a l o m b a G y u l a 
r : V a r o s n é p é t 

Emlékezetes még az a ritka és 
érdekes égi tünemény mely ez 
évi január 25-én este ejtette bá-
mulatba az embereket. Tüzvörös 
fényben lángolt az égboltozat 

• északi része és eleinte azt gon-
Á dolta mindenki, hogy hatalmas 
t tűzvész pusztít valahol a közelben, 

míg végre rájöttek az emberek, 
hogy északi fény a nem minden-
napi égi csoda, mely hosszú évr 
tizedeken át nem volt látháto 
Magyarországon. 

Erre a tüneményre visszaemlé-
kezve, érdékes ujságközleményt 

? küldött be szerkesztőségünknek 
egyik olvasónk. Az újságcikk né-
met nyelven jelent meg és magyar 
fordítása a következőképen hang-

. zik: , 
Csodálatos e s e m é n y e k a 
föld légkörében. Világító 

l ég i tünemények. 
Az 1836-ik évi „Brünner Volks-

kalender" 210-ik oldalán a követ-
kező esemény olvasható: 

Gyulán, Békés megyében, az 

1832-ik évben, december 12-éről 
13-ára virradó éjjelen, amidőn az 
égboltozatot teljesen megvilágította 
a hold, egész hirtelen látható lett 
az égboltozaton egy körülbelül 
3—4 öl hossz;u világos test, mely-
nek alakja egy teli zsákra hason-
lított és mozdulatlanul állt meg-
jelenése helyén, Kevés idő mul-
tával ennek a zsákalaku testnek 
a két vége egymásfelé húzódott 
és szabályos köralakká formáló-
dott át. 

Nyomban az átformálódás után 
több kisebb-nagyobb világító test 
vált láthatóvá a nagy világító test 
mellett, ezek, — mint a csillag-
hullás — ide-oda röpködtek, 
mintha a földre akarnának lehul-
lani. 

Éjfél után 1 órakor a nagytest 
szétpattant és elterült az égbolto-
zaton, egy vergődő kígyóhoz ha-
sonló mozgással. Ugy látszót^ 
mintha keleti és nyugati irányban 
megnyílt volna az égboltozat és 
olyan világosság támadt, mely a 

holdfényt csaknem teljesen ele-
nyésztette, 

A tündöklő égnyiláson olyan 
zűrzavar volt észlelhető, mintha 
minden csillag el akarná hagyni a 
helyét. Ez az állapot hajnali há-
rom óráig tartott el, amikor egy 
nagy felhő az egész tüneményt el-
takarta, de még a felhőn át ís — 
bár sokkal homályosabban — ész-
lelhető volt a csillagok nyugtalan-
sága. 

Borzalom és félelem fogta el a 
lakosságot, mindenki azt hitte, 
hogy elérkezett a világ vége, 
Nagyváradon és környékén is lát-
ták ugyanebben az időben a tü-
neményt, ott ugy tünt fel, mintha 
égő fáklyákkal dobálóznának az 
égboltozaton, Debrecenben, Tar-
calon és Tordán (talán Maros-Tor-
dán) szintén látták a tüneményt. 
Vájjon mit jelent ez? 

Hallotta? . . , 
— hogy hétfőn meghalt a 101 éves 

Frisch Hermau, Békéscsaba legöre-
gebb polgára. Kiterjedt családján 
kiviil Öt gyermeke, harmincnyolc 
unokája és hetven dédunokája gyá-
szolja! -

hirdetmény 
Békéscsaba megyei város pol-

gármestere versenytárgyalást hir-
det az Andrássy-ut 3, szám alatti 
Szucsu-féle telken létesítendő hat 

bérletére- A helyiségek tervei, va-
lamint a bérletre-vonatkozó min-
dennemű felvilágosítás a városi 

A pályázat határideje március 
26 délelőtt 11 óra. 

Vitéz Jánossy s. k, 
polgármester 

¡LEGJOBB CIPÓ 
LEGSZEBB DIVATÁRU 

legolcsóbban a 
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Tavaszi haszonállat-
vizsgálat 

Felhívom a gazdákat, hogy а 
birtokukban levő összes lovakat, 
csíkókat, öszvéreket és szamara-
kat az alább megjelölt helyen és; 
időben, állatorvosi vizsgálat cél-
jából vezessék elő : 
1938. március hó 17-én 

a volt Imris (Szalay) csárdai 
előtti térségre: a 816—836, 
877—926, 941—1000,1339-1433 
számú tanyák állománya 

1938. március hó 18-án 
a Mekis-féle csárda elé! a 
195-212, 671-815, 837-876, 
927—940, 1560—1631 és az 
1667—1703. számú tanyák állo-
mánya. 

1938. március hő 21-én 
a szentmiklósi Fiala-féle csárda 
előtti térségre: a 256—670. ta-
nyaszámok állatállománya. 

1938. március hó 22 -én 
a nagymegyeri Milyó-féle iskola 
előtti térségre: a 84—194 és a 
213-Г-255, számú tanyák állat-
állománya, 

1938. március hó 24-én 
az Orosházi kövesut mentén, a 
2, sz, (Veszelka-féle) őrházhoz; 
az 1434- 1559, 1704—1864. ta-
nyaszámok állatállománya, 

1938. március hó 28-án 
az Ujvásártérre : az I—VI, ke* 
rület, továbbá az 1—38. tanya-
számok állatállománya. 

19,38. m á r c i u s hő 29 -én 
ugyanide vézetendő: az 1632— 
1666 és az 1865—2401, tanya-
számok állatállománya, 
1.'Aki lovait a kijelölt helyre 

elővezetni nem tudja, köteles ezt 
8 nappal a vizsgálat megkezdése 
előtt a városházán (62. sz. szobaj 
bejelenteni, mely esetben a vizs-
gálat az arra illetékes hatósági 
állatorvos utján (dr, Mózes Imre 
Szt. István tér 3.) tulajdonos ud-
varában s annak költségére fog 
megtörténni. 

2. Állatorvossal szerződéses vi-
szonyban lévők pedig kötelesek 
legkésőbb 3 nappal a kitűzött 
vizsgálat előtt állatállományuk 
pontos létszámát és egyenként 
történt megvizsgálását igazolni és 
a vizsgálatra illetékes hatósági 
állatorvosnak írásban bejelenteni. 

Ugy az 1. és 2. pontban emlí-
tett, valamint a többi állattulaj-
donosok is lovaikat és a többi 
haszonállatokat (szarvasmarha, ser-
tés juh) a vizsgálati napok dél-
utánjain tartsák otthon, mert azok 
esetleg ott fognak megszemléltetni. 

Az 1 éven alóli csikók szárma-

zását igazoló fedezte,tési hár.cát a 
vizsgálat alkalmával be kell mu-
tatni, úgyszintén az 1 éven felüli 
mének ménmegtartási igazolvá-
nyát, vagy az ívartalanitási hatá-
rozatot. 

A lóvizsgálat mindenkor reggel 
8 órakor kezdődik és délután 1 
óráig tart. 

A kijelölt helyről és időben va-
lamely fontos ok miatt elmara-
dottak állatjainak 

pótszemléje 
1938. március hó 29-én dél-
után 3—5 óráig a z Ujvásár-
téren l e s s megtartva . 

Az elővezetésnél a csoportos 
beosztás és a kitűzött idő ponto-
san betartandó, mert a fenti sor-
rendtől eltérés nem engedélyez-
hető. 

A szemléről való elmaradás ki-
hágást képez és súlyos pénzbün-
tetést von maga után. 

Békéscsaba, 1938 március hó 1, 
vitéz Jánossy Gyula 

polgármester 

A békésmegye íek Budapesten a 

M e tr opoleban 
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 swingorchestra, 

Próbálja m e g egyszer 
Ön is 

a METROPOLE-t 

TELEFON: 

1 9 3 8 . t y p u s u 

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 
é s e g y é b vasáruk lego lcsóbb 

árakon beszerezhetők 

S C H N E R D É N E S M É L 
Gyulán, a Komlóval saexnbsn 

névjegy 2 pengő 
(bármilyen alak és itöveggel) 

Leopold-nyomda 
Gyula. Г 

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

zeteknek mellékkiadványokkai együtt 
30 pengő. 

Hirdetések hasábmillimétersoronkint lOíf . 

Nyomatott Leopold Sándor nyomdájában 
Gyulán. . 
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