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A legutóbbi csabai közgyűlésen 
szoba került, hogy kétszáz munkást 
ft«csátott el és pótolt környékbeli 
emberekkel egy iparvállalat azért, 
mert a környékbeli munkások .állí-
tólag olcsóbban dolgoznak, mint a 
csabaiak. Kétszáz munkás elbocsá-
tása, nagy szó, mert kétszáz munka-
nélkülit és sekszáz fcenyérnéíkülit 
jelent. Állítólag azért bocsátották 
el ezeket a. munkásokat, mert az 
aratási idüszakbau n-em akarnak napi 
két pengőért tíz óra hosszat dol-
gozni. Nem tudjak, hogy mi igáz 
ebből a panaszból, csak annyit in-
dánk, liqgy aratás idején a kétpen-
gos napszámmal szűken van meg-
fizetve a kétkézi munka. Békéscsaba 
polgármesterének kérdésére a gyár 
vezetősége- oda nyilatkozott, hogy 
csak női munkásokat vesz fel a kör-
nyékről: Ez a válasz nem kielégítő, 
mert nem cáfolja meg a kétszáz 
munkás elbocsátását. Ami pedig a 
női munkásokat illeti, akad Csabán 
munkanélküli feles számban, akár 
férfi,, akár nő, miért kell hát a csabai 
gyárnak Kigyósra menni női mun-
kásokért? Ha csak azért nem, mert 
a női munkaerő is olcsóbb Kígyóson; 
mint Békéscsabán. Л kérdés több 
utánjárást érdemel egy polgármesteri 
kéráezősködésnél. Hivatalból kellene 
megállapítani, mi igaz és mi nem 
igaz a kétszáz munkás panaszából. 
Mert ha igaz a panasz, ügy nem le-
het megelégedni a gyár nem sokat 
mondó kijelentésével, hauem gyöke-
reién- orvosoltatni kell a bajt, mert köz-
érdek, hogy kétszáz kenyérkereső em-
bert ok nélkül ki ne tegyenek az uccára. 

Részletes tudósítás a, Rfaczákjger 
főtárgyalásáról 

Parcel láz a Ros@nthaI-mal.om — : 
- , Szolnokon 

Tompa ügyészségi elnök rágalmazása 
pere Viraszfó Koppánnyal 

Az egész g y u l a i t á r s a d a l o m 

melegen ünnepli 
dr. Varga Gyulát 

t í z é v e s p o l g á r m e s t e r s é g e 
alkalmából 

Hétfőn, március 28-án lesz tíz, 
esztendeje annak, hogy Gyulát 
város képviselőtestülete a város 
polgármesterévé választotta meg 
dr. Varga Gyulát. Nehéz viszo-
nyok közt telt el ez a tíz esztendő 
és nagy feladatokat rótt a város 
polgármesterére. Dr. Varga Gyula 
mindenkor feladatának magasla-
tán állva, szeretettel, megértéssel 
és mindenki iránt jóakarattal in-
tézte a város sorsát ez alatt a 
tiz esztendő alatt, amivei polgár-
társainak szerető megbecsülését 
és osztatlan tiszteletét vívta ki 
magának, A jelentős évforduló 
közeledtével megérlelődött a város 

i vezető polgáraiban az az elhatá-
I rqzás, hogy tiszteletüknek és ra-

gaszkodásuknak ünnepies formá-
ban adjanak kifejezést polgármes-
terükkel szemben. Dr, bácó Apor 
Vilmos apátplébános és 41 kép-
viselőtestületi tagtársa aláírásával 
a következő indítvány érkezett 
be erre vonatkozólag, a város ve-
zetőségéhez: 

Tekinteies Képviselőtestület l 
Városunk polgármestere dr. 

Varga Gyula március 2&~áa tölti 
be polgármesterségének 10-ik év-
fordulóját. 

Polgármesteri működését olyan 
időben kezdette, mikor városunk 
társadalmában megnyilvánuló elé-
gedetlenség a közigazgatást is 
megzavarta. 

Ш 

1038: M Á R CL U S 271 

i i i i 

mailto:Ros@nthaI-mal.om


ű 2 VISSZHANŐ 0 

jÉfcsiSfc 

Polgármesterünk működésével az 
elégedetlenséget megszüntette, a 
közigazgatás helyes irányításával 
városunkban a nyugalmat helyre-
állította, az egyes társadalmi osz-
tályok közötti ellentéteket nagy-
ban csökkentette. 

Városunk fejlesztésében, külö-
nösképen a városrendezés terén 
olyan eredményeket ért el, ame-
lyek nemcsak Gyula megyei város 
lakosságának megelégedését biz-
tosították, hanem elismeréssel nyi-
latkoztak a városunkban megfor-
duló idegenek is. 

Koncíliáns egyéniségével váro-
sunk lakosságának minden osztá-
lyában személye iránti általános 
megbecsülést, megkülönböztetett 
tiszteletet és szeretetet ért el. 

Az előadottak alapján java-
soljuk ! ' . 

•Mondja ki a képviselőtestület, 
hogy dr. Varga Gyulái, városunk 
közszeretetben álló polgármesteréi 
abból az alkalomból, hogy március 
28-án tölti be polgármesteri műkö-
désének 10. évfordulóját, Gyula 
megyei város közönsége nevében 
ragaszkodó szeretettel üdvözli, vá-
rosunk érdekében kifejtett eredmé-
nyes működéséért elismerését fe-
jezi ki, további munkásságához Is-
ten áldását kéri és Őt 'ezen hatá-
rozatról diszkereteben foglalt át-
iratban értesiti. 

Gyula, 1938. március 15. 
Hazafias tisztelettel: Harsányi 

Pál, dr.. Scherer Ferenc, Góg 
András, Maróti Ferenc, dr. Lusz-
tig István, dr. Schneider József, 
Stéberl András, Hornok Gergely 
Piait Ferenc, Schillinger Lipót, dr. 
Blabó Dezső, Rózsa Gyula, Aba-
házi András, Bíró Ferenc, dr, 
báró Apor Vilmos, Csomós János, 
Molnár Albert, Metz József, Sol-
tész Béla, Id. Steigerwald István, 
Gróh Mihály, Winkler Lajos, vi-
téz Tar Antal, Sándor Dénes, 
Islvánfalvy Miklós, Schriffert Béla, 
vitéz Láng Ernő, Sal Józef, 
Schneider Mátyás, Barát István, 

czár Dezső, Ludvig József, Cser-
mák Andor, Démusz Ferenc, Hei-
línger Antal, Titz Reinhardt, M. 
Kempf József, Lázár Péter, Pus-
kás András, 

Az indítványt Gyula város kép-
viselőtestületének március 31-én 
dr. u. 4 órára összehívott rend-
kívüli közgyűlésén fogják tárgyalni 
és határozattá emelni. Több szó-
nok fogja méltányolni ezen a 
közgyűlésen dr, Varga Gyula pol-
gármester értékes működését és 
hervadhatatlan érdemeit és az 
ünneplő szónoklatok után átnyújt-
ják a polgármesternek a díszes 
kiállítású üdvözlő okiratot, melyet 
Kiss Sándor ipariskolai tanár, az 
ismert iparművész készített, 

A polgármester ünneplése után 
egyéb tárgysorozata is lesz a köz-

gyűlésnek, Határozni fognak töb-
bek közt a katonai hatóság ké-
relme felett melyben a Szent 
Imre t é r n e k terepsport céljaira 
való átengedését kéri. A polgár-
mester a kérelem teljesítését hozza 
javaslatba, mert a Szent Imre-tér 
parkírozása az eredeti elgondolás 
szerint nem sikerült, miután a tér 
talaja annyira szikes, hogy parkí-
rozás céljaira nem alkalmas. 
Ugyanezen a közgyűlésen történik 
majd előterjesztés a Vásártér ren-
dezésére nézve ís. 

A közgyűlést megelőzően, már-
cius 28-án déli 12 órakor Gyula 
város tisztikara fogja üdvözölni 
dr. Varga Gyula polgármestert 
tizéves jubileuma alkalmából és a 
tisztviselők nevében Szentes Ká-
roly városi főjegyző tartja az üd-
vözlőbeszédet. 

Egész Békés vármegye nagy 
megelégedéssel fogadta, hogy 

• dr. vitéz Ricsóy-Uhiarik Béla 
főispán a helyén marad 

Az a nagy feszültség, amellyel 
egész Békés vármegye közönsége 
a főispánkérdés megoldását várta, 
a napokban véget ért. Tudvalevő, 
hogy dr. vitéz Ricsóy-Uhiarik 
Béla főispánt Somogy vármegye 
főispáni székébe akarta ültetni a 
kormány. Ez ellen a terv ellen 
állást foglalt az egész vármegye, 
még pedig oly spontán egyöntetű-
séggel, aminőre aligha volt még 
eddig példa, Megszólaltak sorra a 
társadalmi egyesületek és alaku-
latok, megszólalt a városok és 
falvak népe és a vármegye vala-
mennyi országgyűlési képviselője 
dr, Bud János volt miniszter ve-
zetése alatt küldöttségileg járult a 
belügyminiszter elé, hogy Békés 
vármegye közszeretetben álló fő-
ispánját hagyja meg jelenlegi ál-
lásában. 

Megvolt rá minden remény, 
hogy a kérelem teljesülni fog, de 

teljes megnyugvás mégis csak ak-
kor következett be, amikor az uj 
főispánok kinevezése megjelent a 
fővárosi sajtóban, Eszerint a kor-
mány Barcsay Ákost, a szom-
szédos Bihar vármegye főispánját 
helyezte át Somogy vármegyébe, 
ahol még néhány hónappal ez-
előtt a kaposvári központi járás 
főszolgabirája volt. Helyébe a 
néhány hónappal ezelőtt kineve-
zett Vajay Károly szabolcsi fő-
ispán megy át Biharba. Megol-
dást nyert többek között Kozma 
György csongrádi főispán régóta 
húzódó ügye is, akit a kormányzó 
felmentett állásától és Csongrád 
vármegye főispánjává vitéz Bohr 
czos Miklós vármegyei tiszti fő-
ügyészt, Hódmezővásárhely város 
főispánjává pedig dr. Kászonyi 
Richárd csanádi főispánt ne-
vezte ki. ; 
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bujdosó Maczák Jánost 
Végre bírái elé került Maczák 

János, a békéscsabai városi vílla-
mosmü volt tisztviselője, akinek 
ügyében már kétizben tűzött ki a 
törvényszék eredménytelenül fő-
tárgyalást. Az első tárgyalásra 
sürgönyt küldött, a második tár-
gyaláson rendőr jelent meg he-
lyette, ekkor körözőlevelet adott 
ki ellene a törvényszék és Maczá-
kot, aki az „Összetartás" c, nyi-
las-újság kiadóhívatali tisztviselője 
leít, Budapesten letartóztatták. 
Március 7-íke, óta : előzetes letar-
tóztatásbán van és szuronyos 
börtönőr vezette fel a csütörtöki 
főtárgyalásra a gyulai ügyészség 
fogházából. 

A vádírat szerint egyrendbeli 
magánokirathamísitás, csalás, és 
sikkasztás bűntettével vádolja 
Maczákot az ügyészség, mert egy 
4'50 pengős váltóra, valamint egy 
meghatalmazásra ráhamisitotta 
nagybátyjának Botyánszky János 
békéscsabai polgári iskolai tanár-
nak a nevét és a váltó ellenérté-
két felvette a Frenkel-bankháztól. 
Azonkívül 60 pengő értékű belé-
pőjegy árával nem számolt el a 
Békéscsabai Vívó Egyesületnek. 

Vitéz Láng Ernő elnök kérdé-
sére Maczák kijelentette, hogy 
nem érzi biinosnek magát. A vál-
tót — úgymond — nagybátyja sa-
játkezüleg irta alá. O a váltót le-
számitoltatta, de lejáratkor bevál-
totta és a lejárt váltót félév múlva 
megsemmisítette. A Vívó Egyesü-
lettel elszámolt és még neki jár 
15 pengő az egyesülettől, 

— Ez önnek őszinte vallomása? 
—- kérdi csodálkozva a? elnök, 

— Igen, így történt. 
— ön egy kis bajba keveredett 

a villamos műnél. 
^ Soha semmi bajom nem 

volt vele. 
— Vigyázzon, — figyelmeztette 

'az elnök, — hivatalból állapítom 
majd meg! Lelznek itt iratok, 
többek közt az ön sajátkezű levele. 

Maczák továbbra is megmaradt 
a merev tagadás mellett, mire 
Vitéz Láng főtárgyalás! elnök fi-

gyelmeztette a rendőrség előtt 
tett vallomására. 

— Kajdy fogalmazó ur azzal fe-
nyegetett, — mondotta erre Ma-
czák, — hogy nem bocsát el 
addig a rendőrségről, amig min-
dent be nem vallok/Ezért hagytam, 
hogy irjon, amit akar. 

Elnök erre felolvasta a jegyző-
könyvet, vádlott tagadta a jegyző-
könyvben foglaltakat, 

— Kért ön előzőleg pénzt a 
nagybátyjától? — faggatta tovább 
az elnök. 

— Csak a váltót vittem hozzá 
aláiras végett, pénzt nem kértem. 

— És ő megtagadta a váltó 
aláírását! 

— Nem tagadta meg, aláirta! 
— A vallomási jegyzőkönyv 

nem ezt bizonyítja! 
— Aláirtam a rendőrségen akár-

mit, csak hogy szabaduljak onnan. 
— Mi van a Botyánszkyhoz 

intézett levélben, — kérdi most 
az elnök. ~ • v • • • ' 

— Bejelentettém benne, hogy a 
pénzt felvettem. 

Elnök felmutatja a levelet, mire 
a vádlott megjegyzi, hogy ez a 
levél nem tőle származik. Nem 
igy címezte a levelét és nem pos-
tán küldte el. 

— Hát kivel küldte ? 
— A villamosmü pénzbeszedő-

jével, Hunyadi Jánossal, aki azóta 
meghalt. ; ' • . • 

— Mindenki meghalt, a váltó 
is, a küldönc is, csak maga él? 
Ha a váltó aláírása nem volt ha-
mis és ön azt rendbén beváltotta 
volna, ugy mi érdeke lett volna 
nagybátyjának az ön terhére ezt 
a levelet hamisítani ? 

— Azt nem tudom. Mig ki nem 
jelentettem, hogy magyar vagyok, 
keresztény vagyok, addig nem volt 
velem semmi bajuk — feleli emelt 
hangon a vádlott. 

— Kinek fáj az, hogy ön jó 
magyar és keresztény ? 

— Frenkel is azt hiszi felőlem, 
hogy én gyűjtöttem ellene az ada-

— Igaz, hogy Frenkel előtt be 
ismerte a váltóhamisítást? 

— Nem ismertem be! 
— És hogy azt mondta, hogy 

öngyilkos lesz, ha kiderül a do-
log ? 

— Sohasem mondtam ! 
A vádlott kihallgatása ezzel 

végett ért, 
A tanuk közül dr. Hein Ferenc 

elmondta, hogy Maczák többszöri 
felszólítás után megfizette a Vivó 
Egyesületnek a jegyfekért járó 60 
pengőt és hogy az egyesület nem 
kívánja Maczák megbüntetését. 

Botyánszky János polgári is-
kolai tanár, a vádlott nagybátyja, 
törvényes jogánál fogva nem tesz 
vallomást, 

Frenkel Miklós magánbankár 
vallomása során elmondta, hogy 
1934-ben 450 pengős kölcsönt kért 
a nagybátyjaL által aláírt váltóra, 
a pénzt kifizették és Botyánszkyt 
mint kezest erről a szokásos mó-
don értesítették. Erre megjelent 
nála Botyánszky és kijelentette, 
hogy az aláírás nem tőle szár-
mazik és hozzáfűzte azt is, hogy 
Maczákot ezért fel fogja jelen-
teni. Erre tanú behivatta irodá-
jába Maczákot is, Botyánszkyt is 
és megállapodtak abban, hogy 
nem tesznek Maczák ellen felje-
lentést, ha a váltót havi részle-
tekben kiegyenlíti. Ez meg is tör-
tént, Maczák fizetett és a váltót 
visszakapta. 

-— Beismerte ön előtt Maczák, 
hogy a váltót ő irta alá, — kér-
dezte az elnök. 

Igen. Vitán felül áll, hogy a vál-
tót ő irta alá. 

Maczák felugrik a vádlottak 
padjáról: Honnan tudja, hogy én 
írtam alá a váltót? Én ezt nem 
ismertem be soha! 

Izgalmas szembesítés után Fren-
kelt megesketik vallomására. 

Több lényegtelen tanúvallomás 
után dr. Gárdon kir. ügyész bi-
zonyitáskiegészitést indítványoz. 
Mindenekelőtt megállapít ja, hogy 
a vádlott most is rendőri felügye-
let alatt áll Budapesten. Azután 
kéri Viski Lajosnak, a Vivó Egye-
sület pénztárnokának kihallgatását. 

Dr. Vitális védő Mac? ák anyjá-
nak és testvérének kihallgatását 
kéri. 

A bíróság elrendelte a kért ta-
nuk, valamint dr. Kajdy rendőr-
fogalmazó kihallgatását és a tár-
gyalást m á r c i u s e l n a p o l t a , 
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Mint ismeretes, a Tiszántúli Me. 
zőgazdasági Kamara- békésvárme-
gyei kirendeltsége már megalaku-
lásakor, az ősszel azt a feladatot 
kapta,, hagy legyen állandóan 
összeköttetésben a vármegye ag-
rár-lakosságával és nyújtson annak 
minél teljesebb támogatást az 
összes' agrárvonatkozásu ügyek-
ben, A kamara rendelkezése foly-
tán a békésvármegyei kirendelt-
ség, hogy célját minél" sikereseb-
ben elérhesse és hogy az uj szer-
vezetet minél szélesebb népréte-
gek megismerhessék, — téli mező-
gazdasági szakelőadássorozatot 
tartott a vármegye tizenhat köz-
ségében, még pedig: Békéscsabán!, 
Mezőberényben, Orosházán, Gyo-
mán, Mezőmegyeren, Tótkomló-
son, Újkígyóson, Csorváson, End-
rődön, Kőrösladányban, Körös-
tárcsán, Szarvason, Füzesgyarma-
ton, Öcsödön, Szentétornyán és 
Kétegyházán. Mindenütt 10—10; 
tehát összesen 160 előadás volt. 
Az előadások nagy látogatottság-
nak örvendettek, a hallgatóság 
száma 30—200 között váltakozott. 

Előadók voltak a kamara részé-
ről Varga László m, kir. gazdi 
tanácsos, mezőgazdasági kamarai 
főtitkár, a békésvármegyeí kíren* 
deltség munkásságának közvetlen 
irányitója, vajamint Bénává Géza 
és Krafcsik Ödön kamarai elő-
adók, Hortobágyi Jenő hírlapíró», 
kamarai irodavezető,. Szakácsi Já-
nos kamarai előadó, úgyszintén a 
szarvasi m.. kir, Tessedik közép-
fokú gazd, tanintézet igazgatója: 
dr. vitéz Székely Győző és Kachel-
mann Kurt és Vadányi Miklós, 
az intézet tanárai. Előadásokat 
tartottak még: Benedek Pál, a bé-
késcsabai m, kir. gazdasági szak-
iskola igazgatója, Boros M. János 
gazd. isk. igazgató, valamint Lu-
dány Béla és Kelecsényi György 
szakisk. tanárok és Sárai Vilmos 
kertészeti szakkeüzeg, 
• Az clpadáisok megyeszer te nagy 

sikerrel fejeződtek be. A résztve-
vők mindenütt élénk érdeklődést 
tanúsítottak az előadások iránt és 

1 így értékes tudnivalókkal lettek 
gazdagabbak. Nemcsak azokban 
a községékben, ahol előadások 
voltak, hanem a megye többi köz-
ségeiben is az az általános kíván-
ság merült fel, hogy az idén elő-
ször bevezetett „kamarai napok"-
at a jövőben is tartsák meg min-
denütt. 

A békésmegye iek Budapesten a 

M e t r o p o I e b a n 
találkoznak . 

Rákóczi-ut 58, 
Pompás uj kávéháza, János-vitéz sörö-
zője, gyönyörű télikertje a főváros 
látványossága. Olcsó,, kényelmes szobák, 
előnyös penzíöárak. Cigány; Farkas Jós-

ka. Jazz-tánc; Virány swingorchestra. 

P r ó b á l j a m e g e g y s z e r 
Ö n ís 

a M E T R O P O L E - t 

Hallotta 7 , 
— hogy hat országgyűlési' kép-

viselő Matolcsy Mátyás vezetése 
alatt kilépett a független kisgazda-
pártb&l és aj pártot alakit, Az uj 
alakulat tagjai: Matolcsy Mdtyds, 
Rakovszky Tibor, Némethy Vilmos, 
Horváth Ferenc,, Láng, Lénárdt és 
Mózes Sándor. 

'— hogy a MÁVAÜT elleu komoly 
panaszok hangzottak el Békéscsaba 
város közgyűlésén. Régebbi keletnek 
ezek a panaszok, de siket fülekre 
találtak rendszeresen ennél a közle-
kedési vállalatnál, inig most végre 
komoly helyen és felelősségteljes aj-
kakról hangzott cl kedvezőtlen bírá-
lat a MÁV aiitóbnszközlekedési vál-
lalata felett. Különösen' a gynla-csa-
bai járat szolgáltat állandó panaszra 
okot, ahol elavult és kis befogadóké-
pességű jármiivekkel bonyolítják le 
az egyre növekvő forgalmat anélkül, 
hogy az utazóközönségnek pénzéért 
kellő kényelmet és biztonságot nyujr 
tanának, A kiláitásba helyezett pol-
gármesteri intenvenció remélhetőleg 
javítani fog. a mai tűrhetetlen álla-
potokon. 

BÉKÉSCSABA X D ^ Í T ^ 

Hallotta? . . . 
— hogy a pénzügyminiszter ár. 

Faragó Géza gyulai p. ü. titkárt a 
paksi kir. adóhivatalhoz helyezte át 
és megbízta ezen hivatal vezetésé-
vei, ár. Varga János p. ü. titkárt 
Gyuláról a celldölmölki kir. adóhi-
vatalhoz, dr. Tamdssy Emil egri p. 
ü. titkárt pedig a gyulai pénzügye 
igazgatósághoz helyezte át Dr. Ttor 
rnássy p. ü. titkár testvére Tamdssy 
Dezső gyulai gimnáziumi tanárnak 
és ár. Tamdssy Károly békéscsabai 
városi aljegyzőnek. 

Szerencsés ügyfeleink 
a legutóbbi, két b ú z á s o n 

egymásután 2 - s z e r nyerték 
a 100.000 P-s 
főnyereményt 

P 100.000 főnyereményt a 25Í966 számmal, 
¡¡P ÍQO/OOO f^nyenemérbyt a 81.522 számmal, 

•J 
•j B É K ÉS C S A B A 

M. kir. osztály sorsjáték iőárusitéja 
„Csaba" Híteliroda központja. Telefon: 4-46, 

Ugyancsak ügyfeleink nyerték 
a korábbi játékokon: 

P 200,000 főnyereményt a 14,925 szfímu, 
P 35.000 főnyereményt a 17.926 számú; 
P 30.000 főnyereményt, a 39,379 számú, 
P 20.000 főnyereményt a 78.120 számú, 
P 20 000 főnyereményt a 69.529 sz&ntr, 
P 10,000 főnyereményt a 38.449> számú, 
P 10 000 főnyereményt a 13,752 számú 

sorsjegyekkel és még számos nagy 
nyereményt 

SS 



Dr. Tompa Gyula ügyészség i elnök 

V i r a s z t ó K o p p á n n y a l , a turáni 
egyistenhívők orosházi táltosával 

Megemlékezett már a napi sajtó 
arról, hogy a szegedi törvényszék 
a mult szombaton tárgyalta Vi-
rasztó Koppány orosházi „egy-
istenhivő táltos" legújabb bűn-
perét',. melyet azért indítottak 
ellene, mert egy beadványában 
megrágalmazta dr. Tompa Gyulát, 
a gyulai ügyészség elnökét; akiről 
azt állította, hogy engésztelhetet-
fenül gyűlöli őt és „mindenáron 
meggátolja őt igazságának bebi-
zonyításában," 

„Beleegyezésem nélkül evan-
gélikusnak kereszteltek" 

Virasztót, aki izgatásért kapott 
büntetéseit tölti a szegedi Csillag-
börtönben, fegyőr vezette a tár-
gyalásra. A rabruhás, hegyesre 
pödört bajuszu tálltos az elnöknek 

a kérdésére, hogy milyen 
ásu, így Jelelt: 

— Turáni egyistenhivő... 
— Azelőtt milyen vallású volt ? 

— kérdezte az elnök, 
— Beleegyezésem nélkül evan-

gélikusnak kereszteltek felelte 
a vádlott. 

— Általában a csecsemőket soha-
sem szoktak megkérdezni, hogy 
beleegyeznek-e a keresi telesbe, 
vagy sem — jegyezte meg az 
•fnök. 

Lelkikg mindig pogány vol-
tam - replikázott a táltos, aki 
ezután elmondotta, hogy foglal-
kozásra nézve elektrotechnikus, 
II esztendeig magántisztviselő is 
volt, izgatásért többízben el volt 
Ítélve,, jelenleg is büntetését toll 
és ujabban a kuriá is elitélte két-
esztendei fegyházra. 

„Fégphnif kérek; Tompa 
elnök ellen!" 

— Fegyelmet kérek Tompa 
ügyészségé elnök ellen — jelerE-
.tette- kf ezután — és a fegyelmi 
tórfc majid igázolom állításaimat. 
Ha azonban ott. nem-, igazolnám, 
-csalt- »kfcor állíthatnak bíróság 
• elé*. . , 

— Mag*a ugy látszik mindent 
jobban fad — jegyezte meg az 
elnök, A börtönben is állandóan 

a vádirat átvételét 

is megtagadta. , , 
— Azért tettem, mert a bör-

tönigazgató ur minden jogomat 
felfüggesztetter így ezzel a jogom-
mal sem kívántam élni. 

Virasztó ezután kérte a bead' 
ványában foglaltakra nézve a 
valóság bizonyításának elrendelé-
sét, közérdekre és jogos magán-
érdekre való hivatkozással. 

„A turáni imakönyv miat t . . . " 
Elmondotta, hogy mielőtt a 

Csillagba került volna, a gyulai 
ügyészség fogdájában ült, bünte-
tését töltötte ki. Közben volt hat 
olyan ügye, amelyet ő indított. 
Kérte az elnököt, hogy ügyvédet 
fogadhasson és hogy az iratokat 
tanulmányozhassa, azonban erre 
engedélyt nem kapott, úgyszintén 
nem engedte meg az elnök azt 
•sem, hogy „egyistenhivő imaköny-
vét" és egyéb hasonló könyvéií 
bevitethesse. Magánzárkába zárták 
és igv elesett "pereiben a per-
orvoslatok lehetőségeitől, anyagi 
veszteség is érte. 

— Kért volna katolikus vagy re-
formátus imakönyvet — jegyezte 
meg' az elnök- —y azt biztosan ka-
pott volna t 

— Azokhoz nekem semmi kö-
zöm — válaszolta a vádlott. 

Elmondotta ezután, hogy egyik 
ízgatásí perében, amelyet a gyulai 
ügyészség tárgyalt, Tompa elnök 
képviselte a vádat és az elnök a 
bíróság előtt egy napilapot lobog-
tatott, amelyben a turáni keresz-
telőről történt felvételek voltak 
láthatók és az elnök azt hangöz«-
tatta, hogy a vádlott a nemzetet 
is meggyalázta. 

—- így csinált ellenem a bíró-
ság előtt hangulatot az elnök ur 
— mondotta — és ennek köszön-
hetem, hogy őt hónapra ítéltek 
olyan ügy miatt, ami miatt mások 
ellen eljárás sem indult. Állításai 
igazolására tanukat nevezett meg 
és iratokat kért beszerezni. 

Tompa ügyészségi elnök : 
„Tizenegy beadványban: sérte-

getett! .,, 
A biróság ezután a terembe 

szólította dr, Tompa Gyula ügyész-

ségi elnököt, aki kijelentette, hogy 
nem ellenzi a valóság bizonyítá-
sának elrendelését. A vádlottal 
mindössze egyszer beszélt és a 
vádlott ezaikalommal a turáni 
imakönyv bevitelére kért enge-
délyt, amit azonban megtagadott. 

— Azért tagadtam meg — mon-
dotta — mert hiszen a vádlott 
éppen ezekkel az ügyeivel kap-
csolatban lett elítélve. Magánzár-
káról, egyéb kérelmeiről nem tud 
a vádlottaknak, a magánzárkát a 
fogházgondnok adhatta neki re-
nitens magaviselete miatt — val-
lotta tovább az elnök, aki még 
elmondotta, hogy Virasztó nem 
először rágalmazta meg őt 

— Tizenegy beadványa volt és 
ezekben mindben súlyosan sérte-
getett, talán ez a mostani bead-
ványa volt a legenyhébb. Emiatt 
sem tettem volna feljelentést, ha 
a főügyész ur.egyenesen fel nem 
szólit rá. 

„Mit gondéi, ki fag magával 
lóhúst enni I ? . . . " 

— Hallja Virasztó! — mondotta a 
tanácselnök — hát ez az a nagy 
üldözés és gyűlölet, amiben ma-
gának része volt ? Maga állan-
dóan sértegette az elnök urat oh 
nélkül és most is csak kényszerű-
ségből jelentette fel magát. Nem 
volna-e helyesebb, ha maga most 
itt szépen megkövetné az elnök 
urát? 

— Nekem nem volna semitfti 
kifogásom ellene — válaszolta a 
vádlott — hiszen az elnök ur is 
az én magyar fajtámhoz tartozik, 
de én a hitemért már nagyon 
sokat szenvedtem és szenvedek 
'majd .ewrtfr^ '̂v;;1 '̂:̂ ' 

lsTgya® kérem —; mondotta 
anz elnök — hagyjon fel már ezzel 
ff zögyvasággal, van a magyar-
ságnak úgyis elég baja. Mit ¿on-
dói, ki' fog maga után menni ló-
hust enni. . ,1? 

í télet: egyhónapi fogház 
A törvényszék a bizonyítási in-

dítványt, mint teljesen alkalmat-
lant', elutasította és Virasztó Kop-
pányt rágalmazás cimén egyhónapi 
fogházra ítélte.. Az Ítélet nem jog-
erős. 

Itt említjük meg, hogy ugyan-
ezen a napon Budapesten js ítél-
kezett a törvényszék Viras&a 
Koppány és Bencsi Zoltán felett. 
A törvényszék Bencsi Zoltánt 
1Ö0 pengő pénzbüntetésre, Virasztó 
Koppányt- pedig kéthónapi fog-
házra ítélte. Ez az ítélet sem 
jogerős. 
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•av; t e - s « f a a Egy próbarendelés meggyőzi IRIMY és OLLÁRY készülnek — Legújabb tavaszí 
t l Í © i g ' y S M . Ő S t l f S i t e l Önöket, hogy legszebb sza- uriszabóknál n ő i k a b á t o k n a g y v á-

básu ruhák olcsón, kellemes B é k é s c s a b a 
fizetési kedvezmények mellett Andrássy-ut 16, sz. a. 

l a s z t . é k b a n r a k t á r o n . 
„Bizalom" Hitelirodá tagja. 

M á r o l y J ó l m e g y 
a csabai Rosentbal-malomnak, 
.hogy p a r c e l l á z n i a k a r — 

: Szolnokon 
Több, mint harminc év telt el 

azóta, hogy áz ország leghíresebb 
malmainak egyike, a Szolnoki 
Hungária Mümalorn leégett. En-
nek a malomingatlannak, jobban 
mondva a teleknek tulajdonosa 
az Első Békéscsabai Gőzmalom, 

A Békéscsabai Gőzmalom most 
engedélyt kért Szolnok városától 
arra, hogy az egykori malom tel-
két házhelyekké parcellázza, Szol-
nok város terjeszkedésével ugyanis 
a malomterület értéke állandóan 
emelkedett és most parcellázva 
jó áron lehetne a hatalmas telket 
értékesíteni. 

Szolnok város vezetősége érte-
sülésünk szerint szívesen fogadta 
a parcellázás tervét, de ennek 
engedélyezését ahhoz kötötte, 
hogy a parcellázó malomvállalat 
tartozik a telket előbb saját költ-
ségén utakkal és egyéb közmü-
vekkel ellátni. Ehhez azonban 
pénz kell, sőt sok pénz kell, ami 
felett — ugylátszik — a csabai 
malom pillanatnyilag nem rendel-
kezik, mert a szükséges tőke elő-
teremtése céljából tárgyalásokat 
kezdett csabai és fővárosi pénz-
intézetekkel. 

kádár zsoka — ács józsef 
jazz-duo 

MINDEN ESTE A KOMLÓ GRILL-BEN 

T Á N C ! 

a gyümölcstermelés és 
racionálisabb szervezésére és 

rövidesen mint konkrét valóságot 
üdvözölhetjük. A bank munka-
köre egészen széles, Mindenek-
előtt a gyümölcstermelés országos 
normalizálását és standardizálását 
tüizté ki feladatául, mert sikeré-
nek és létjogosultságának elenged-
hetetlen feltétele, hogy a sokféle 
gyümölcsfajta termelése helyett 
egységes minőségű gyümölcsök 
termesztésére térjen át gyümölcs-
gazdálkodásunk. Ezt az eredmé-
nyes kiviteli tevékenység Írja elő 
parancsolólag, mert ha eddig gyü-
mölcskivitelünk gyümölcsfélesége-
ink utólérhetetlen zamata ellenére 
sem váltotta be a hozzáfűzött re-
ményeket, ennek oka egyedül ott 

A magyar gyümölcstermelés és 
értékésités racionálisabb szervezé-
sevek kapcsolatbari mái /a mult 
évben felmerült az a gondolat, 
hogy egy gyümölcsbank alapítá-
sával biztosítsák e nagyszabású 
és sok tőkét igénylő munka tőke-
szükségletét és finanszírozását. Az 
ország gyümölcstermelői érthetőén 
nagy örömmel üdvözölték az 
egészséges gondolatot, mely min-
den bizonnyal a kormányzat ré-
széről. is támogatásra talál abban 
a pillanatban, mihelyt a megvaló-
sulás stádiumába lép. 

A gyümölcsbank célkitűzéseit 
és munkakörét most már részle-
teiben is kidolgozták, úgyhogy 

keresendő, hogy azonos fajtából 
és minőségekből vajmi ritkán tu-
dunk nagyobb tételt szállítani. 

A gyümölcsbank második fon-
tos feladatát abban látja, hogy a 
gyümölcstermelőket még idejében 
és kellő menyíségben ellássa a 
megfelelő növényvédőszerekkel, 
mert bebizonyosodott, hogy a hi-
ányosan alkalmazott növényvéde-
lem ugyancsak nagy kerékkötője 
a természeti adottságaiban egye-
dülálló magyar gyümölcs erőtelje-
sebb kivitelének. Másrészt azt is 
tapasztalták, hogy a gyümölcstea 
melő gazdák legtöbbje éppen ak-
kor fogyott ki tőkéjéből, amikor 
a növényvédőszerek alkalmazásá-
nak ideje eljött. 

Az alapítandó bank ezen az 
anomálián ugy kíván segíteni, 
hogy a gyümölcstermelőknek az 
eredményes növényvédelem: biz-
tosítására készpénz- vagy áruhi-
telt nyújt. A hitelt fejében a kellő 
biztosítékon kívül csupán ahhoz 
ragaszkodik a bank, hogy a hitelt 
igénylő termelő a banknak a ma-. 
gyar gyümölcsgazdálkodás egye-
temes érdekeit szem előtt tartó 
intézkedéseit magáévá tegye, , 

A növényvédelem hathatósabb 
megszervezése céljából az a gon-
dolat is. felmerült, hogy ha a bank 
nem tudna méltányos megegye-
zésre jutni a növényvédőszereket 
előállító gyárakkal, maga létesít-
sen ilyen szerek gyártására üzemet. 
A gyümölcsbank, különösen a 
gyümölcskivítelben kíván nagyobb 
szerephez jutni, de a belföldi gyü-
mölcsfeldolgozó iparoknak is ke-
zére akar járni, még pedig oly 
értelemben, hogy konzervgyáraink 
igényeiknek megfelelő gyümöl-
csöt kapjanak. 

Olcsó és j6 szál loda Pestén a 

I 
a Rákóczi uton 150 kényelmes szoba 
4 pengőtől, teljes penzióval 9 pengő-
től. — Az étteremben szegedi Farkas 
Jóska muzsikál, a télikertben délután, 
és este a Virány jazz játszik á tánchoz,; 
Hallgassa meg mindkét zenekart rádión;. 
Adjon barátainak találkozót, hívja meg 

Őket vacsorára a 

METROPOLE-ba 

MEBg 
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1 1. Az Újság két kiváló munka-
társa, Zsolt Béla és Vándor Kálmán 
Szerzői estje nagyszámú közönség 
részvételével zajlott le az elmúlt 
szombat este. Zsolt Béla a másnap 
megjelent „Sziget" cimíi vezércikké-
vel aratott nagy sikert, míg Vándor 
Kálmán elbeszéléseinek közvetlen 
élőadási módjával került közelebb 
olvasóközönségéhez. Méltóan illesz-
kedett az est keretébe Kertész Edit 
f lőadómtivésznő is, ki Zsolt, Ady és 
Szép Ernő verseket szavalt sok fi-
nom megérzéssel, majd kitűnően 
imitálta Basilidesz Mária egy ének-
számát és Vaszary Pirit a „Pót-
vizsga" c. színdarab egyik jeíene-
téből. 

Uri. szabó Budapesten : Rarfmann 
Kecskeiuéti-u. 9. Fogalom. 

; 2. Méghitt ünneplésben részesitet-
ték csütörtökön névnapja alkalmá-
ból dr. Felföldi Gábort , a békés-
csabai kir. járásbíróság elnökét. 

•Barátai, tisztelői és tisztviselői jó-
kívánságok tolmácsolásával keresték 
fél, de ott volt az ügyvédi kar szá-
mos tágja is, kik a reggeli perfel-
vétel után — sör és bor „felvételre" 
jelentkeztek az Elnök Urnái. A No-
tesz kívánja, hogy kedves Elnök 
Urunk ugy a reggeli perfelvételeket, 
mint névnapi szives vendéglátásait 
friss erőben, egészségben — ad 
multos annos — megtartsa. 

A Notesz hirdetései diszkrétek és 

3. Stern Samu „A zsidókérdés 
' Magyarországon" cimü röplapját 
/elküldte az egyik csabai tantestület 

tagjainak is. A tanár urak bontat-
. tanul ad act'a tették a maguk pél-

dányát, csupán az egyik példányt 
„ részesítették kivételes elbánásban. 

Ez a példány a szélsőjobboldatisá-
gáról ismert tanár urnák volt ci-

^mezve, aki a posta érkezésekor nem 
tartózkodott ép . a „tanáriban." Az 
égyik tréfacsináló tanár a „tizperc-
ben" ezt a példányt így dedikál ta : 
5,A hazai zsidóság nagy barátjának, 
tisztelő híve: Stern Samu." Monda-
nunk sem. kell, a tanár ur nem ma-

radt adós a rögtönzött szóbeli 
„válasziratában"! 

Cipő; Szemenyeinél. Perencz József 
tér 12. 

4. Albrecht lür. herceg multévi 
délamerikai repülőutján a magukkal 
vitt Gerle gépen résztvett Bánhidy 
Antal műegyetemi tanársegéd is, ki 

a csabai Kultúrpalotában hétfőn 
este „Délamerikai repülőélményeim" 
címen előadást tart a Pos tás Spor t -
egyesület rendezésében. A Notesz 
értesülése szerint az előadás kere-
tében az expedició alkalmával a 
brazíliai őserdőkben készült film is 
bemutatásra kerül. (k . g y . ) 

gy síkere volt 
a vármegyei mezőgazdasági 
értekezletnek Békéscsabáit 

A mult év óta működik Békés-
csabán a Tiszántúli Mezőgazda-
sági Kamara békésmegyei kiren-
deltsége és rövid fennállása óta 
is jelentős szerepet tölt be a vár-
megye agrái életében, Az elmúlt 
vasárnap nagyszabású mezőgaz-
dasági értekezletet rendezett a 
kirendeltség Békéscsabán, melyen 
nagyszámban jelent meg a vár-
megye gazdatársadalma és mind-
végig élénk érdeklődést tanúsított 
a megvitatásra került kérdések 
iránt, 

Lossonczy István országgyűlési 
képviselő, a Tiszántúli Mezőgaz-
dasági Kamara elnöke nyitotta 
meg tartalmas beszéddel az érte-
kezletet, A minőségi buza érté-
kesítési problémájával foglalko-
zott, majd a földbirtok magas ka-
taszteri osztályozása ellen emelt 
szót és végül a mezőgazdasági 
munkásság kereseti lehetőségének 
biztosítását sürgette. 

Czeglédy Béla gazd. főtanácsos, 
kamarai igazgató ismertette ezután 
a kamarai külső szolgálat jelen-
tőségét és bejelentette, hogy Bé-
kés vármegyében valósitja meg 
először a kamara a jogi tanács-
adói kar megszervezését, hogy 
jogi vonatkozású kérdésekben is 
védelmet nyújthasson az agrár-
lakosságnak. 

Varga László gazd. tanácsos, 
kamarai főtitkár a békésmegyei 
kirendeltség célkitűzéseit ismer-
tette s utána 

Kienitz Vilmos igazgató-főmér-
nök tartott érdekes előadást az 

öntözés időszerű problémáiról, 
amit nagy érdeklődéssel hallga-
tott az egybegyűlt közönség. Elő-
adásában rámutatott azokra a 
legfontosabb irányelvekre, ame-
lyeket a Körösök vízének haszno-
sítása terén a közel jövőben gya-
korlatilag alkalmazni kell. 

Az elhangzott beszédek után 
vitéz Bocskóy András gazdasági 
iskolai igazgató javaslatára nagy 
lelkesedéssel elhatározta az érte-
kezlet, hogy táviratilag üdvözli 
dr. Marschall Ferenc földmivelés-
ügyi minisztert és vitéz Mecsér 
Andrást, az Országos Mezőgaz-
dasági Kamara elnökét. 

Az ezután elhangzott felszóla-
lások sorát 

dr. vitéz Ricsóy- Uhlarik Béla 
főispán beszéde zárta be, aki az 
agrárösszefogást sürgette és meleg 
szavakkal méltatta a kamarai ki-
rendeltség eddigi működését. 

Az értekezlet után százteritékes 
bankett volt a Csaba szállodá-
ban, melyen dr, vitéz Ricsóy-
Uhlarik Béla főispán Magyaror-
szág kormányzójára, vitéz Jánossy 
Gyula polgármester a vármegye 
főispánjára és az egybegyűlt ven-
dégekre, Lossonczy István pedig 
a vármegye gazdaközönségére 
mondott pohárköszöntőt. 

Hallotta? . . . 
— hogy legeredménye-

sebben hirdet, ha a Vissz-
hangban hirdet! 

A puhabeszerzés bizalom kérdése? < 
Akkor keresse fel Tisch Ernő ruhaUzletét! 

Kjaiön méret -osz tá ly . 3 ? . f ' ; 
B é k é s c s a b a : Szt . - lstván-tér 10. Gyula: Városház -ucca 4. 
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A muít héten is ülésezett az 
Országos Malomszövetség és is-
mét a malomipari zártszámmal és 
a Molinum-malinok ügyével fog-
lalkozott. Egyre erősebben nyil-
vánul meg az ország molnársága 
körében az az óhaj, hogy a ma-
lomiparban numerus clausust ve-
zessenek be és ne engedjék meg 
a már régebb idő óta. nem mű-
ködő malmoknak újbóli üzembe-
helyezését. Ugyanezzel a kérdés-
sel függ össze a leszerelt malmok 
berendezésének újbóli forgalomba-
hozatala is, ami ellen szintén 
gátló rendszabályokat kívánnak 
életbeléptetni a - malom tulajdo-
nosok, . ... 

A malomipar helyzete ma két-
ségtelenül súlyos, mert a vidéki 
malmok elhelyezkedése, azoknak 
őrlési képessége nincsen min-
denütt arányban a szükséglettel. 
Egyes helyeken, így Gyulán is, 
tulsok inalom működik, aminek 
eredménye a kialakult egészség-
telen konkurrencia. A molnárság 
azt kívánja, hogy ott, ahol éppen 
az egészségtelen konkurrencia 
miatt egy-egy malom kiesik a 
küzdelemből, annak újbóli üzembe-
helyezése csak az érdekeltek 
meghallgatása után és a hatósá-

gok megfelelő ellenőrzése és en-
gedélye alapján történhessék. Ez 
a szempont vezeti az Országos 
Molnárszövetséget akkor, amikor 
részt kér a Molínum-matmok 
ügyének rendezéséből, mert éppen 
a Molinum vidéki malmainak 
sorsa közelről érinti a vidéki 
malomipart. 

A gyulai Moliaum-malom sorsa 
ügyében még nem ismeretes a 
döntés, de a beavatottak ugy 
tudják, hogy a néhány hónap 
előtt megejtett, bizottsági felül-
vizsgálat eredményeképen a ma-
lom leállítására történt előterjesz-
tés. Ezt helyezte kilátásba Bor-
nemisza iparügyi miniszter ís a 
békésmegyei molnárszövetség nála 
járt vezetőinek. A döntés — is-
mételjük— még nem ismeretes, 
de mégis az a hír van elterjedve, 
hogy hamarosan leállítják a gyu-
lai malmot és gabonatárházat csi-
nálnak belőle. Arról is beszélnek, 
hogy katonai anyagraktár céljaira 
nagyon alkalmas volna a malom 
épülete. Hogy mí lesz a végleges 
sorsa az egykor virágzó Reisner-
malomnak, az hamarosan ki fog 
derülni, mert a Molinum döntése 
már nem késhet sokáig. 

TELEF0NÍ! 

1 9 3 8. , t y p u s t i 

permetező gépek, 
l e g ú j a b b k i v l i e l í i 

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 v a s á r u k , l e g o l c s ó b b 

3 á r a k o n be szerezhe tők 

SCHNE'R D É N E S N 

KIRÁLY 
M Q Z S C t Ö 

GYULA, Telelőn i 18X 

Március 26-án,, szombaton. 
Csak 16 éven felülieknek! 

i Március 27, 2® és 29-én, 
vasárnap, hétfő, kedd 

Maga lesz 
a férjem 

Kabos Gyula, Csrortos Gyufa, 
Jávor Pál, Agay íré®, Kfs* 

Manyi főszereplésével 

Gyulán, a Komlóva l n M M b w 

E l ő a d á s o k k e z d e t e : vasár- és ünnep-
nap 2, negyed' 5, háromnegyed % éa 9 
órakor, hétköznapokon negyed 5, há-

romnegyed T és í órakor. 

Hallotta? .. ... 
— liogy március 27-ért Filléres 

vonat indul a tenyészállatvásár meg-
tekintésére Budapestre. A vonat reg-
gel 6 óra 32 perekor imlirl éyirMrl, 
7 órakor Békéscsabái-ól és délelőtt 
10.50 perckor érkezik Budapest nyu-
gati pályaudvarra. Vissza ugyanon -
uan éjfél után, 0,40 órakor indul a 
vonat. A menetdíj 4.50 P., a kiálli-
tási belépőjegy ára 1.60 P. A filléres 
vonat jegyeit Békéscsabán1 a városi 
uictte^egyiroda, Gyulán a vastrti 41-
lomási pénztár árusítja. 

V I S S Z H A N G 
Gazdaságpolitikai és társadálmi hetikig 

Megjelenik minden vasárnap» , 
Felelő» szerkesztő és kiadó': 
V E R M E S ERNŐ 

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

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

Előfizetési • díj egy évre- S peng&. 
Hatóságoknak, vállalatoknak, pénzinté-

zeteknek mellékkiadványokkal együtt 
30 pengő. 

Hirdetések hasábmilliméterioronkint Í9Í. 

Nyomatott Leopold Sándor nyomdájában 
'Gyulán, 

, . . 

VISSZHANG Q 


