
; A halálos kimenetelű 
csabai körülmetélés ügye 

a törvényszék előtt 

A Kormányzó Ür 
rádiószózatának hatása alatt áll az 
egész ország. Megnyugvást kéltettek 
és önbizalmat fakasztottak mindenki-
ben ass államfő szavai. Megszűnt a 
lidércnyomás, mely heteken át rajta 
Ült a lelkeken. A Kormányzó Uí 
szavai után tisztán áll előttünk a 
kormányzat elhatározása. Törvényes 
észközök, alkotmányos át, a rendet 
és nyugalmat ebben az országban 
büntetlenül senki sem fogja meg-
zavarni. Súlyosan vét hazája ellen 
mindenki, aki ma az egységei: meg-
bontva, széthúzásra izgat. 
- Ézeket moadta Magyarország kor-
mányzója és a nép tiszteléttel és 
llálávaA fogadta az atyai intelmeket. 
Szóba került Békés vármegye köz-
igazgatási bizottságának ülésén is a 
Kormányzó Űr rádiószózata. Geiszt 
Gyula tette szóvá és hozzáfűzte, hogy 
erre a beszédre igazáu nagy szükség 
volt és aki ezért a beszédért nem 
érez hálát a Kormányzó Úr iránt, az 
nem méltó a magyar névre, az haza-
áruló. 

l)r. vitéz Riesóy-ühlarik Béla fő-
ispán reflektált Geiszt Gyula felszó-
lalására. Bizonyos az — mondotta — 
hogy ezt a szózatot minden magyar 
a legnagyobb tisztelettel és meg-
nyugvással fogadta egész Magyar-
országon. Ez a szózat alkalmas arra 
— mondotta tovább a. főispán —-
hogy az indokolatlan hisztériából 
származó és szándékos rosszakarattal 
felkeltett nyugtalanságot lecsillapítsa. 
Mindannyian csak & legnagyobb há-
lával . fogadhatjuk a legn$gás»bb 
helyről jött szózatot. 

Lelkes éljenzés és taps követte a 
főispán szavait. 

munkáms 
A halál szele sivított végig szer- a portás bebocsótotta, nyombaft 

dán este a gyulai Columbia teüc- munkahelyére ment. Itt társnőivel 
tilárugyár iftünkatérttiéin, Meghalt beszélgetve munkához látott, majd 
egy fiatal munkásasszöö'y, aki valamint ivott égy pohárból és 
mérget ivott, hogy öngyilkossági amint lenyelte a folyadékot, így 
kísérletével ráijesszen családjára, szólt a mellette dolgozó leányak-
de a méreg nem ismert tréfát és hoz: 
percek alatt kioltotta a iweggón- fia rossial táMliíék léfiríi, 
dolatlan fiatal nő életét, tegyétek vi№ borogatást ö Mfit» 

Szerdán délután hat órakör a lokomra. 
rendes időbén münkába állt Ko- Azután kiment a munkaterém-
váös Mihályné született Farkas bői. Amikor feltűnt hosszas elma-
Katalin huszonegyéves kötőgyári radása, a munkásnők keresésére 
munkásftő, Farkas Jenő ügyész- indultak. Csakhamar rá is akad-
ségí altiszt leáüya. Dé alig kezdte tak, ott feküdt eszméletlenül az 
még a munkát, bement á gyár-* illemhelyek folyosóján, Eleinte 
vezetőséghez és fofitós dolgára azt hitték, hogy rosszul lett a fia* 
hivatkozva, rövid időré távozási tal asszony, akit szívbajosnak ls-
efigedélyt kért» Nyolc órakor jött mertek. Levitték a földszintén íevő viáöisai a férji KóVács Mihály ki«- • pórtásszobába és Ott próbálták 
sérte el a gyár kapujáig és amint élesztgetni. Nyomban telefonáltak 
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a mentőkért és orvost is hívtak, 
de mire a közelben lakó dr. 
Friedmanri Bernát orvos a gyárba 
érkezett, az öngyilkos asszony 
már holott volt. 

Csakhamar megjelentek a gyár-
ban a szerencsétlen asszony szülei, 
eljött fiatal férje is, mindössze 
párhónapos házasok voltak és a 
szerencsétlen emberek kezüket 
tördelve, értetlenül álltak a halott 
asszony mellett. Az öngyilkos nem 
hagyott hátra búcsúlevelet, tetté-
nek okát hozzááartozói semmivel 
sem tudják megmagyarázni. Az 
öngyilkosság okára nézve mind-
össze az ád valamennyi támpon-
tot, hogy a fiatal házaspár között 
féltékenységi jelenetek fordultak 
elő és nem lehetetlen, hogy egy 
ilyen jelenet után akart a fiatal 
és meggondolatlan asszony egy 
öngyilkossági kísérlettel hozzátar-

tozóira ráijeszteni. A kísérlet — 
sajnos — jobban sikerült, mint 
ahogy tervezte és életével fizetett 
meggondolatlanságáért. 

A megejtett hatósági szemle 
után Kovács Míhályné holttestét 
a közkórház halottas kamrájába 
szállították és a csütörtökön meg-
ejtett boncolás során megállapí-
tást nyert, hogy gyümölcsfaper-
metezéshez használni szokott ni-
kotinlével mérgezte meg magát, 
amit egy őrizetlen pillanatban 
szerzett apjának kamrájából. Mi-
után nem kétséges, hogy öngyil-
kosság történt, az ügyészség meg-
adta a temetési engedélyt és a 
tragikus körülmények közt elhalt 
fiatal asszonyt pénteken délután 
5 órakor temették el a szentpál-
falvai Bem ucca 11 sz, alatti la-
kásáról páiyatársnőínek és isme-
rőseinek nagy részvéte mellett. 

Válasz Nádudvary Mihály 
„Gyomai Visszhang"-} ara 

Nádudvary Mihály, a gyomai 
közéletszabadalmazottpurifikátora 
nagyon szivére vette a gyomai 
közállapotokkal foglalkozó cik-
künket és „Gyomai Visszhang" 
címmel ujabb pamfletet, adott ki, 
melyben ismét támadást intéz 
Nemerey Péter ellen, azokívül 
korcsmai hangú, durva sértések-
kel illeti a „Visszhang"-ot és an-
nak felelős szerkesztőjét. 

Ezt a piszkolódó nyomtatványt 
több példányban elküldte Gyulára 
is és ez kényszerít bennünket 
arra, hogy jobb ízlésünk ellenére, 
foglalkozzunk vele. 

Mindenekelőtt bejelentjük, hogy 
a bennünket érintő valótlan és 
sértő tényállítások miatt 1839— 
1938,; sz. alatt bűnvádi feljelentést 
tettünk Nádudvary Mihály gyomai 
nyomdász ellen. 

Megnyugvással vesszük tudo-
másul, hogy ő is sajtópert indított 
ellenünk, mert azzal alkalmat 
nyújt nekünk árra, hogy a biró-
ság előtt is bebizonyítsuk a cik-
künkben foglalt tényállítások va-
lóságát. 
. Polémiába- Nádudvary Mihállyal 

nem bocsátkozunk- Ferdítései kö-

zül csak egy-kettőre kívánunk itt 
rámutatni. Azt kérdezzük, miért 
takaródzik azzal az egyoldalú 
jegyzőkönyvvel, melyet megbízot-
tai a Nemerey Péter elleni ügyé-
ben felvettek? „'Miért nem tette 
közzé azt a jegyzőkönyvet is, 
amelyet ugyanezen ügyben Ne-
merey Péter megbízottai állítottak 
ki? És ha oly büszkén állítja, hogy 
őt á Nemerey-űgyben nem disz-
kvalifikálták, miért hallgat arról a 
becsülétügyi eljárásról, amelyet a 
Nemerey-üggyel kapcsolatbán 
közte és. Wagner Márton közt fel-
merült lovagias ügyben folytattak 
le és miért nem hozza nyilvános-
ságra énnek a becsületbiróságnak 
az ítéletét? 

Az érzékeny lelkű Nádudvary 
Mihály, aki portyázó röpirataiban 
oly nagy hidegvérrel gázol mások 
becsületébe, megsértődött azért, 
hogy cikkünkben „volt nyomdász"-
nak tituláltuk. Ebben ugyan semmi 
sértés nincsen, de szívesen helyre-, 
igazítjuk. Nádudvary ur nem volt 
nyomdász. Hanem mint a tündér-
mesékben mpndják, hol volt, hol 
nem volt. Régebben volt, aztán 
évekig nem volt,r .most újra az. 
A nyomdászmesterséget igazán 

senki sem akarja lebecsülni és 
igaza van Nádudvarynak, amikor 
megállapítja magáról, hogy „elég 
hosszú ujságiróí multam után is 
inkább vagyok egy nyomdának 
becsületes vezetője, mint becstelen 
ujságiró," 

Ezt Nádudvary mondja önma-
gáról, mi csak annyit mondunk, 
hogy aki ujságiró, az ne legyen 
ugyanakkor mozis, nyomdász, in-
gatlanforgalmi közvetítő, szóval ne 
legyen egy személyben üzletem-
ber is, mert ez sokat, nagyon so-
kat levon az ujságiróí tevékeny-
ség komolyságából. Sajnos, ez a 
szerkesztő-típus, mely<st Nádud-
vary ur képvisel, ujabban nagyon 
elszaporodott nálunk és égető 
szükség van az ujságiró kamará-
ra, hogy véget vessen ennek a 
visszás állapotnak. 

A továbbiakban pedig majd ta-
lálkozunk — a bíróság előtt. 

Tavaszra cipőt, harisnyát, minden-
nemű divatárut olcsón, nagy vá-
lasztékban a TANAI divatházában 
Gyulán. Merkúr bevásárlási helye. 

H a l l o t t a ? . . . 
— hogy szombaton, április 16-án 

kezdi meg békéscsabai vengégjátékát 
a Báuky-féle kamáraszintársulat, Da-
rio Nicodemi „Tökmag" c. vígjátéká-
val. A társalat titkára már megkezdte a 
bérletgyiijtcst. 

— hogy a inult vasárnapon egy-
másután kétszer ugrott a Körösbe B. 
L. békéscsabai műszerész. A makacs 
öngyilkosjelöltet mindkétszer kimen-
tették. 

— hogy vasárnap délelőtt nyílt 
meg ünnepélyes keretek közt a bé-
késcsabai fotókiállítás, amelyen érde-
kes és szép anyaggal vannak képvi-
selve Békéscsaba, Szeged és Miskolc 
amatőr fényképészei. 

— hogy rövidesen meteorológiai 
állomást állítanak fel Gyulán, melyet 
bekapcsolnak az Országos Méteórlógiái' 
és Földinágnesességi intézet hálóza-
tába. A város képviselőtestülete a"5 

legutóbbi közgyűlésen 300 pengőt 
szavazott meg a szükséges műszerek 
beszerzésére. -
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A békéscsabai ortodox metsző 

Stern Dávid magyar bánhegy esi 
terménykereskedőnek fia született 
a múlt évi december havában. A 
gyermek a békéscsabai városi 
kórház szülészeti osztályán szü-
letett és december 30-án hajtotta 
végre rajta a rituális körülmeté-
lést Waltner Mihály a békéscsabai 
ortodox izraelita hitközség met-
szője. A gyermek két és fél nap-
pal a rituális műtét után vérmér-
gezésben meghalt, ezért került a 
metsző most a gyulai törvényszék 
büntetőtanácsa elé, mely dr. Juhász 
Imre törvényszéki biró elnökléte 
alatt tárgyalta az ügyet. , 

Waltner Mihály vádlott azzal 
védekezett, hogy nem érzi bűnös-
nek magát, 35 éve metsző, Bé-
késcsabán 1909 óta foglalkozik 
rituális körülmetélések végzésével. 
Csabán 562 esete volt és soha-
sem származott baj belőle. El-
mondta a szerencsétlenül végző-
dött körülmetélés lefolyását, 

Dr. Ravasz Antal kórházi se-
gédorvos volt az első tanú- A 
gyermek egészségesen született, 
kissé gyenge volt, a szülés meg-
viselte, Tanú a körülmetélést de-
cember 30-án nem tartotta taná-
csosnak, mert a gyermeknek 
sárgasága és szájpenésze volt, de 
állapota lényegesen javult. Mint 
érdeklődő végignézte a körülme-
télést és azt tapasztalta, hogy 
sterilitás szempontjából lehetetlen 
olyan kézzel a műtétet végrehaj-
tani, mint azt a vádlott végezte. 
Á vádlott körmei sem voltak tisz-
ták. A gyermeken a műtétet kö-
vető napon már mutatkoztak a 
vérmérgezés súlyos tünetei. 

Vallomására megeskették. 
Csáki Eszter szülésznő azt val-

lotta, hogy a kórházban nem ta-
nácsolták a körülmetélést, m^rt. 

a gyermek sárgaságban szenvedett. 
0 kisérte ki a kórházból a gyer-
meket és ő is vitte vissza, magát 
a műtétet nem látta, 

Vallomására letette az esküt. 
Stern Dávid terménykereskedő, 

az elhalt csecsemő atyja, ugy ta-
lálta, hogy a metsző éppenugy 
végezte a körülmetélést, amint ő 
azt előzőleg igen sok esetben 
látta. Szerinte a metszőt nem 
terheli mulasztás, a vádlott meg-
büntetését nem kivánja. Az orvos 
nem tett előtte olyan kijelentést, 
hogy a gye-meket nem lehet 
körülmetélni, a lakásban azt 
mondta dr. Ravasz, hogy meg 
lehet csinálni a körülmetélést. 

Szembesítés után ugy Stern, 
mint dr. Ravasz megmaradt vallo-
mása mellett. 

Dr, Vértes Andor védő a tanú 
megesketését kérte, amit dr. 
Schrőder Gábor hevesen ellenzett. 
A vallomás — mondotta —"nem* 
felel meg a valóságnak és előre-
láthatólag a többi tanuk is igy 
fognak vallani. Itt egy előkészíteti 
mentőakció folyik és kénytelen le-
szek — mondotta az ügyész — a 
hamis tanuk ellen eljárást indítani. 

A bíróság ugy határozott, hogy 
a tanú megesketése tárgyában ké-
sőbb fog dönteni. 

Gutmann Márton 73 éves csa-
bai tollkereskedő szintén mentő-
vallomást tesz a vádlott mellett, 
valamint Stern Ármin is, akinek 
házánál a körülmetélési szertartás 

A három tanút nem eskette 
meg a bíróság, mert vallomásukat 
aggályosnak találta. 

Dr. Karoliny Lajos egyetemi 
magántanár szakértői véleményé-
ben arra utalt, hogy súlyos fer-

tőzés következett be az újszülött-
nél, amit előidézhetett a kés, me-
lyen gennykel ő bacillusokat ta-
láltak, továbbá a kéz hiányos fer-
tőtlenítése is, de a vádlott szájából 
bajuszától és szakállátói is szár-
mazhatott a seb megfertőzése, 

Dr, Schrőder kir. ügyész válto-
zatlanul fenntartotta a vádat, míg 
dr. Vértes védő arra utalt, hogy 
a vádlott pontosan az egyház ri-
tuális előírásai szerint végezte fe-
ladatát, tehát nem terheli őt gon-
datlanság. Felmentő ítéletet, vagy 
enyhe büntetést kér. 

Délután félnégy órakor hirdette ki 
az elnök a törvényszék ítéletét, mely 
szerint bünősnekmondottaki Walter 
Mihály vádlottategyrendbeligondat-
lanságból okozott emberölés vétsé-
gében és ezért 100 pengő pénz-
büntetésre ítélte, A gondatlansá-
got a sterilizálási eljárás tökélet-
lenségében és a kéznek tisztá.ta-
lanságában látta fennforogni a bí-
róság. Az ítélet jogerős. 

Hallotta? . . . 
—t hogy a Frontharcos Szövetség 

gyulai főcsoportja múlt szombati tár-1 

sasvacsöíáján melegen ünnepelték a 
jubiláló ,<lr. -Varga Gyula polgárin es-
teit, a most kinevezett Hegyi András 
számvevőségi tanácsost, az aranyko-
szortts Stéberl Andrást, az oklevéllel 
kitüntetett Volent Audrást, az áldo-
zatkész Schueidt-r József ecetgyárost 
és a vitézzé avatott Embő Peroncet. 

— hogy a 11 ékés vár megye egész-
ségügyi szolgálatára szánt Röntgen-
autó három hét múlva útnak indul 
és megkezdi működését a vármegyé-
ben. 

— hogy szerdáu délután ujabb 
mnukásviinat indult Békéscsabáról 
Németországba. A vonatnak nyolc-
száz utasa volt, háromszáz Békés és 
ötszáz Csanád vármegyéből. A mnn-
kások búcsúztatásánál megjelent Ri-
csóy-Uhlarik Béla főispán ós felesége 
is. 

| Szerencsés ü gyfeleink 
a legutóbbi két húzáson 

egymásután 2 - szer nyerték 
a 100.000 P-s 
főnyereményt 

P 100.000 főnyereményt a 25.966 száminál, 
P 100.000 főnyereményt a 81.522 számmal. 

B É K É S C S A B A 
M. kir. osztálysorsjáték főárusitója 

„Csaba" Hitelírodáközpontja. Telefon: 4-46, 

Ugyancsak ügyfeleink nyerték 
a korábbi játékokon: 

P 200.000 főnyereményt a 14.925 számú, 
P 35.000 főnyereményt a 17.926 számú, ] 
P 30.000 főnyereményt a 39.579 számú, 
P 20.000 főnyereményt a 78.120 számú, 
P 20 000 főnyereményt a 69.529 számú, j 
P 10.000 főnyereményt a 38 449 számú, 
P 10 000 főnyereményt a 13.752 számú | 

sorsjegyekkel és még számos nagy 
nyereményt. 
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• Furcsa fátélc folyilc 

1RIMY és ÖLLÁRY készülnek — Legújabb tavaszi 
uríszabókraál n ő i k a b á t o k n a g y v á-

B í k é s c s a b a l a s z t é k b a n r a k t á r o n , 
Andrássy-ut 16. sz. a. „Bizalom" Hiteliroda tagja, 

M ö r H i 
Mielőtt e kényes kérdés körüli 

fejtegetéseinkbe bocsátkoznánk, 
meg keli állapítanunk, hogy jelen 
qorok irója volt az, aki a gyulai 
partfürdő engedélyezésének pilla-
natától kezdve a legélesebb har-
cot indította a szegénysorsu la-
kosság íngyenfürdőjének érdeké-
ben és egy pillanatra sem tért el 
ebben a kérdésben eleve elfoglalt 
álláspontjától. 

Ennek előrebocsátása után ki 
kell jelentenünk, hogy furcsa játék 
az, ami ma a gyulai ingyenf ürdő-
zés körül folyik. Elénk emléke» 
zetünkben van annak a városi 
közgyűlésnek a lefolyása 1930 
tavaszán történt — amikor a kép.' 
yjselötestiilet engedélyt adott a 
Pfaff és Schneider cégnek a part-
fftrdő létesítésére. Schneider Má-
tyás, a cég beltagja, nehezen ment 
bele a dologba, elfogadhatatlan^ 
nak találta a város által szabott 
főtételeket és, a vita folyamán vá-
ratlanul visszavonta a fürdő léte* 
sitésére vonatkozólag benyújtott 
ajánlatát. Nagy megrökönyödés 
támadt Schneider Mátyás szavai 
nyomán, a polgármester felfüg-
gesztette a közgyűlést, a befolyá-
sosabb városatyák Schneider Má-
tyással együtt bevonultak a pol-
gármesteri szobába és hosszas ka-
pacitálás után sikerült csak Schnei-
der Mátyást ajánlatának féntartá-
sára birni. 

Azután létrejött a szerződés a 
város és a fürdőt létesítő kft, kö-
zött. A szerződés pontozatai — 
megmondjuk ma is — antiszociá-
lisak voltak é& sérelmesek a vá-
rQS. kkQs.aágának széles rétegeire 
nézve, amennyiben eltiltották az-
ifgyenes szabadfürdő^.ést ugy a 
^aití^dö feletti, mint, a partfürdő 
alatti esatornaréazeken. Ámde még 
így sem volt a partíürdő létesítése 
anyagilag; előnyös. % vállalkozók 

,sj?4máía,. akik qsak tá%e;té^el 
tudták a fürdőt a mai napig is 
féntartani. 

... ... van 
az ingyenes népfurd'o kérdése és mi 

is minden alkalmat felhasználtunk 
arra, hogy ez a jogos követelés 
megvalósíttassék. „ Most a megva-
lósulás stádiumába lép, de nem a 
megfelelő módon, Mert elsősorban 
sérti a partfürdő kft, szerződéses 
jogait és súlyos kártérítési pernek 
teszi ki a várost. Másodsorban a 
tervezett megoldás veszélyezteti 
a fürdőző közönség egészségét, 
Nem felejtettük még el, milyen 
drákói szigorral tiltotta el ugyanaz 
az egészségügyi hatóság a csa-
torna jegének hűtési célokra való 
felhasználását, amelyik most a 
csatornában való szabadfíirdést 
meg akarja engedni. A tífusz-
veszély voit a jégvágásí tilalom 
oka, ez a tifuszveszély, ha a 
csatorna vize fertőzött, fennáll a 
fürdőzőkre nézve is. Természete-
sen csak a város belterületén, 
vagy közvetlenül a belterület alatt, 
ahol a csatorna vize fertőzésnek 
van kitéve. 

A szabadban való ingyenes für-
dést meg kell tehát engedni, de 
nem a város belterületén, hanem 
a strandfürdő feletti csatorna-
részen és ott is ugy, hogy a város 
kavícsszürő létesítésével gondos-
kodjék a fertőzőanyagoknak a 
vízből való eltávolításáról. Ez nem 
jár elviselhetetlen költséggel, ennyi 
áldozatot meghozhat a város a 
szegényebb néposztály érdekében. 
De segítene a bajon az is, ha a 
strandfürdőben hetenkint, mond-
juk két napon át , egészen olcsó 
népfürdő-napokat létesitenének, 
ahol a vagyontalan lakosság fil-
lérekért hoizájüthatna a szabad-
fürdő élvezetéhez. Ez nem ron-
taná a strandbérlők anyagi érde-
keit és a kérdés megnyugtató 
megoldásához vezethetne. 

Semmiesetre sem szabad azon-
ban e&t a fontos. ké*dés| akár a 
fürdőzők egészségének veszélyez-
tetésével, akár á város anyagi 
érdekeinél kockázata mellett meg-
oldani, && « M á 9%. 
körök jóakaratú figyelmébe. 

KIRÁLY 
M O M Ó 

G Y U L A , T e l e f o n ; 1 8 2 , 

Április 9, szombat 
Staa és Paa óriási filmje 

V a d n y u g a t i 
őrjárat 

Április 10, 11, 12, 
vasárnap, hétfő, kedd 

• Magyar film! 
Páger Antal, Tőkés Anna, Kabos 

Gyula, Turay Ida, Uray Tivadar 

HOTEL 
KIKELET 

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

romnegyed 7 és 9 órakor. 

Hallotta? . 
— hogy százteritekei banketten 

búcsúzott, el Békéscsaba város tiszti-
kara és közönsége Kós Sándor szám-
vevőségi főtanácsostól, akit a minisz-
ter Szekszárdra helyezett át. A va-
csorán vitéz Jánussy (lyuk polgár-
mester méltatta a távozó főtanácsos 
érdemeit, s utána Horvátliy Miklós 
számvevőségi tanácsos ós dr. Medo-
varszky Mátyás városi főjegyző mon-
dott még búcsúztató beszédet. 

— liogy a legszebb cipők a 
SCHIFF CIPŐ HÁZBAN kaphatók Bé-
késcsabán ! 

— hogy a héten feltörték Fisch-
lovits és Schwarcz békéscsabai textil-
árukereskedők Audrássy ut 11. sz. 
alatti üzletének kirakatát é» 500 
pengő értékű árut loptak ki belőle. 

— hogy Békéscsaba város képvi-
selőtestülete hétfőn, április U-én 
délután & órakor rendkívüli közgyű-
lést tart, melyen a lakbérleti szabály-
rendeletet fogják tárgyalni Az ápri-
lisi rendes közgyűlést április 25-én 
feítjife meg. 

•-• ••• _• -, .: •--- • - -•- - -•— • • j • • •, • i.. 
sÜSéi 
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Lelepleztek 
egy gyáralapító íparlpvagot 
Mezőberéstyben 
Kalandos történet egy álvegyészmérnök 

' szélhámosságai körül 
Л mült év őszén egy beteges 

külsejü, nyomorék férfi telepedett 
•le feleségével együtt Mezőberény-
ben. A férfi temesrékási dr. Szi-
geti Pál Ferenc vegyészmérnök-
nek mondotta magát és csakha-
mar hire járt, hogy nagyszabása 
műtrágyagyárat akar a községben 
alapítani. Szigeti azt mesélte, hogy 
tartalékos huszárfőhadnagy, majd 
később repülőtiszt volt a világhá-
ború alatt és Verdun ostrománál 
vesztette el testi épségét. El-
mondta azt is, hogy nagyapja, aki 
táborszernagy és Ferenc József 
király legbizalmasabb embere volt, 
halála után harmincezer holdas 
birtokot hagyott hátra Ternés vár-
megyében és húszezer holdat 
Nyitrában. Halála után özvegye 
eladta a hatalmas földbirtokot és. 
textilárugyárat alapított Ausztriá-
ban. Most nagyanyja idős korára 
való tekintettel pénzzé tette gyá-
rit Щ ő is Mezőberénybe költö-
zik, hogy anyagi támasztékot 
nyújtson unokája vállalkozásának. 

Eddig szólt a kalandos történet, 
mely hitelre is talált Mezőberény-
ben. A mérnök ur pedig szorgal-
masan tartotta előadásait a gaz-
dakörben a műtrágyázásról, nagy 
bőbeszédüséggei tárta fel múltját, 
elmondta, hogy New-Yorkhan 
szerezte vegyészmérnöki diplomá-
ját, ugyanott tanár volt a „High 
Scooi"-on, Hollandiában egy cso-
koládégyárnak volt igazgatója, ké-
sőbb Párizsban egy kozmetikai 
gyárat igazgatott, majd több évet 
töltött Olaszországban, Görögor-
szágban, Törökországban és Auszt-
riában. Előadása szerint a világ-
háborúban a pozsonyi huszárez-
rednél szolgált, itt hercegekkel és 
grófokkal vívott párbajaival tette 
pagát híressé, majd repülőtiszt 
lett belőle, Verdunnél teljesített 
szolgálataközben lezuhant és így 
lett nyomorékká, 

A kalandos történetek nyomán 
egyre nőtt a nimbusza, a* 
зет homályosított el, hogy nagy-
arányú közgazdasági tevékenysége 
mellett angol, olasz, törők, német 
4s francia nyelvleckéket is adott, 
hitvese pedig kozmetikai szerekkel 
házalt & községben. Közben tár-
sulási t&ráyal&SQkat folytatott, 

előbb egy mezőberényi ismert 
kereskedővel, majd egy vagyonos 
iparossal, amelyek azonban nem 
vezettek sikerre, mert a társak 
nem voltak hajlandók a pénzt ki-
adni a kezükből. 

Végre megtörtént, a szélhámos 
leleplezése. Kovács Dénes buda-
pesti lakos jelentette fel cimbitor-
lásért és annak megállapítását is 
kérte, vájjon Szigeti nem követett-e 
el bigámiát? így került az ügy a 
csendőrség eló. A nyomozás fuc-
csa dolgokat állapított meg,. Első-
sorban kiderült, hogy Szigeti jogo-
sulatlanul használja a „ temesrékási,, 
előnevet, mert mint egyszerű Szi-
geti Pál született Temesrékáson, 
1901-ben, most tehát 37 esztendős 
és mindössze 12 éves volt a vi-
lágháború kitörésekor. Tanulmá-
nyaiban nem jutott tovább a ke-
reskedelmi iskola első osztályá-
nál, tehát jogosulatlanul használja 
a vegyészmérnöki cimet és mindaz, 
amit kalandos életfolyásáról elő-
adott, nem egyéb szemenszedett 
hazugságnál. Báj van a mezőberé-
nyi feleségével is, akivel csak vad-
házasságban él, mert igazi felesége, 
akivel a mult évben kötött há-
zasságot, még nem vált el tőle, 
De baj van a bécsi nagymamával 
is, akinek a holdban van a me-
sébe illő vagyona. 

Mindezen leleplezések dacára 
Szigeti most is azt állítja még a. 
csendőrség előtt, hogy Konstanti-
nápolyban szerezte meg a vegyész-
mérnöki diplomát és jóllehet Kon-
stantinápolyban nincs is műegye-
tem, mégis megígérte a csend-
őröknek, hogy diplomáját, amint 
Bécsből megérkezik, néhány na-
pon belül fel fogja mutatni, Ennek 
az ígéretének teljesítésével azon-
ban mindmáig adós maradt és a 
csendőri eljárás tovább folyik el-

Tavaszra aagy mennyiségű Hamerli 
pécsi kesztyűk érkeztek, melyek 
minden színben és fazonban P 4.50, 
4.90 árban kerülnek eladásra. 
Reklámkesatyük már P 3.90-órt 
kaphatók a TANAI divatházban 
Gyulán. Merkúr bevásárlási helve. ' .II»!!» Ml. ' ... — 
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H a l l o t t a ? . . . 
— hogy Darida Károly békóscsa-* 

bai tanitót tiszteletbeli elnökévé vá* 
lasztotla az Országos Magyar Méhé-
szeti Egyesület. 

— hogy 'nagyszabású rágalmazási 
biinpert tárgyalt a héten a békési 
járásbíróság. A pernek K. L. Szabó 
öábor községi bh'ó volt a sértetje. 
Tizennégy vádlottat vádolt az; ügyé-
szi megbízott hivatalból üldözendő 
rágalmazás és becsületsértés vétségé-
vel, majd ujabb nyolc egyénre ter-
jesztette ki a vádat és vádlott lett a 
per két tanújából is. A nagyárányu 
bünper; április 13-án tárgyalják to-
vább. 

—- hogy a kormányzó a% igazság, 
iigymittiszter előterjesztésére dr. Mol-
nár László budapesti és dr. Csajághy 
István szegedi törvényszéki jegyzőket 
a békéscsabai, űr. Dely Istváu kftltb 
csai törvényszéki jegyzőt a szeghal-
mi, dr, Hoffmaun József gyulai tör-
vényszéki jegyaőt a battonyai járás-
bírósághoz járásbirákká neyente fej, 



C S R B f l l 

' mis noiesz 
/ . Az AUrora Kör legutóbbi hang-

versenyén kinos feltűnést keltett az 
a közbeszólás, mely azalatt történt, 
mialatt a színpadon Friss Antal gor-
donkaművész Kósa György szonati-
náját játszotta. A jobb egyes páholy 
basszushangu bérlője nem először 
jelenti be ilytriódon különvéleményét 
a bérleti hangversenyek müsörössze-
állitásával szemben. Ez alkalommal 
azonban nem maradt egyedül „el-
lenzéki" véleménynyilvánításával; 

2. Berettyóújfaluból jelentik a 
Notesznak, hogy az egyik nemzet 
köri kőolajvállalat békéscsabai kör-
zetének elegáns képviselője, a na-
pokban tartja ott « eljegyzését azzal 
a fiatal szép leánnyal, aki kellemes 
megjelenésével nem is olyan nagyon 
régen Csabán is sok sikert aratot t . . . 

Tanuljon franciául Felici mestertől 1 

3. Miyasaki Tomi, vagy ahogy 
néhány évvel ezelőtt a szimpatikus 
japán fiatalembert egész Csabán 
hívták, egyszerűen — Tomi, — 
Honoluluból most azt irja a Notesz-
nak, hogy röviddel ezelőtt Csabai 
(Weinberger) László operaénekes 
New-Yorkból küldött részére levé-
lét, melyben ottani nagy sikereiről 
számol be. Tomi — mint írja —-
még nőtlen és mindig nagy szeré-
tettel gondol vissza Csabára, ahová 
őt oly sok kedves ismeretsége és 
emléke fűzi. Időközben Csabai 
László megnősült és New-Yorkból 
visszaérkezett Békéscsabára. Már 
szombaton este közre is működik a 
magántisztviselők előadóestjén. 

A Notesz hirdetései diszkrétek és 
eredményesek. 

4.'Bankközi vidéki bajnoki kardvivó-
versenyt rendez Békéscsabán szom-
baton esie a Pénzintézeti Sportegy-
letek Ligája. A versenyen a Csaba 
Vívó Egyesület két bankos tágja, 
Karácsonyi Lajos és Frenkel Miklós 
is résztvesz. Vivó és bankkörökben 
érdeklődéssel várják, hogy az idei 
bajnoki versenyen ki lesz a „leg-
jobb csabai vivó" és ki veheti át a 
Bohnert őméltósága által kiosztásra 
kerülő értékes dijakat. 

(k. gy.) 

H a l l o t t a ? . - « 
— hogy Orosházán évi közgyűlést 

tartott a Frontharcos Főcsoport, 
mélyen lelkes ünneplésben r,észesitet-
ték Bakos Józsefet, a iáiás u j fő-
szolgabíróját. 

A Kúria fogegységri tanácsánál keres 
orvoslást Vermes Ernő egy marasztaló 

ilélet miatt 
A műit héten tárgyalta a gyulai 

kir. törvényszék bün te tő felebb-
vitelí tanácsa azt a feljelentést, 
amelyet Balázs Á r p á d tett Vermes 
Ernő ' e l l en hatóság előtti rágal-
mazás miatt azért, mer t Vermes 
Ernő őt megelőzőleg rágalmazás-
ért beperel te s ebben a pe rben 
á bíróság Balázszsal szemben 
bizonyítékok hiányában fe lmentő 
ítéletet hozott. A hatóság előtti 
rágalmazás vétségének vádja alól 
első fokon bűncselekmény hiánya 
címén felmentették Vermes Ernőt. 
Most azonban a felebbezé'sí ta-
nács megváltoztat ta a felmentő 
ítéletet és Vermes te rhére meg-
állapította a hátóság előtti rágal-
mazás t s őt ezért 50 P pénzbün-
tetésre Ítélte. 

Mivel ez a marasztaló ítélet 
r endes uton feljebb nem vihető, 

Vermes E r n ő védő je u t ján a 
Kúria jogegységi t anácsához for-
dul u, n. jogegységi perorvoslat 
íránt, azon az alapon, hogy az ő 
elitélése elvi e l lenté tben áll a, 
gyulai kir. törvényszék és más : 
bíróságok által eddig á l landóan 
követet t gyakorlat tal . Az eddigi 
bírói gyakor la tban u. í, a hatóság 
előtti rágalmazást sosem állapítot-
ták meg, hogyha a megelőző ügy-, 
ben a vádlot t által fel jelentet t 
személyt a bíróság csak bizonyí-
tékok h iánya okábó l mente t te föl, 
a bűnvádi pe r rend ta r t á s 326. §. 2. 
pon t ja a lapján. Amenny iben a 
koronaügyész ezt a kérdés t a 
Kúria jogegységi tanácsa elé viszi, 
ugy a végső döntést ebben az ügy-
ben a Kúria elvi állásfoglalása[ 
fogja meghozni. -V'V1 

Apor Gizella bárónő 
a betegek eucharizsti-

kus kongresszusáról 
A z euchariszt ikus kongresszus 

előkészítő bizot tságának keretén 
belül külön szakbizottság foglalko-
zik azzal a szép gondolattal, ho-
gyan lehetne a fekvő betegekhez 
is eljuttatni a májusi euchariszti-
kus ünnepségek hangulatát , Serédi 
hercegprímás nagy megértéssel ka-
rolta fel az eszmét. Czapik kano-
nok elnöklete alatt Esterházy 
M á r y grófnő, az Oltáregyesület 
elnöke, gróf Hunyady Józsefné 
és Apor Gizella bá rónő megalakí-
tot ták az euchariszt ikus kongresz-' 
szus betegápolónői bizottságát. 

— Ugy érezzük, — mondja az 
akcióról Apor Gizella bá rónő — 
hogy a szenvedők, a be tegek nem 
nélkülözhet ik azt a mélységes vi-
gaszt, melyet az összetar tozás ér-
zése jelent a kongresszus minden 
egyes résztvevőjének. Először ugy 
gondoltuk, hogy egy-egy kórház 
katol ikus fekvőbetegei t közös 
kó r t e r embe egyesitjük és ott ta-t-
juk meg az ünnepségeket , nehogy 
a legcsekélyebben is zavar juk a 
más vallású betegeket . Ez azon, 
ban nem bizonyult kivihetőnek 
és ezért , a jelenlegi terv szerint-
minden kórházban lehető sok ol-
tár t áll í tunk fel. 

— Május 1-je idén a „betegek 
kongresszusa", ez a nap kizárólag 

az ő napjuk. 
— A kö rmene t során, melyet 

május 1 -én t a r t anak meg, az Oltá-
ríszentséggel n e m csak á tmennek 
a kór t e rmeken , á ldást osztogatva, 
hanem az egyházi főméltóság a 
monstranciával minden egyes fekvő, 
katolikus beleg ágyához odamégy 
és egyénileg megáldja. Ez a szép 
szokás Lourdesban általános, de, 
ugy tudom, h a z á n k b a n még idáig 
nem valósí tot ták meg. 

A magyar püspöki ka r m á r ' 
őszi konferenc iá ján elhatározta , 
hogy lehetőleg minden kórház és 
intézet betegeit részesíteni kellene 
az euchariszt ikus kongresszus 
lelki meggazdagodásában, és ezért, 
a „betegek kongresszusának" 
napja előtt, április 28—29—30-án 
Triduumot rendeznek a betegek: 

részére, amelyen természetesen 
csak egy rövid prédikációt ta r ta-
n a k naponta . 

A békésmegye iek Budapesten a 

M e t r o p o l e b a u 
találkoznak 

Rákóczi-ut 58. 
Pompás uj kávéháza, János-vitéz sörö-
zője, gyönyörű télikertje a főváros 
látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, 
előnyös penzióárak. Cigány: Farkas Jós-
ka. Jazz-tánc; Virány swíngorchestra, ' 

Próbálja stieg egyszer 
On IS ' ' 

a METROPOLE-t 
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F e l b o n t o t t á k a z a s z f a l t -

b u r k o l a t a j á n l a t o k a t . Gyula 
városa pályázatot hirdetett az ál-
lami kórház előtti útszakasz asz-
faltburkolási munkálataira, Az el-
múlt héten bontottál* fel a beér-
kezett ajánlatokat. Öt vállalkozó 
cég pályázott a munkálatokra, 
még pedig a Magyar Aszfalt rt. 
Budapest P. 15.012, Heilinger 
Antal Gyula P. 16 920, Czikó 
István Budapest P. 13,520, Utépi-" 
tő és Aszfaltvállalkozásí rt. Buda-
pest P. 15.069'90, The Neuchatel 
Asphalt Co, Ltd. Budapest P. 
14.280 ár mellett. 

K o n z e r v g y á r a t a k a r n a k 
l é t e s í t e n i B é k é s c s a b á n ? B é -
késcsaba iránt állandó érdeklő-
dés mutatkozik a nagyipari vál-
lalkozók részéről. Legutóbb egy 
dán pénzcso^ort foglalkozott az-
zal a tervvel, hogy nagyszabású 
húsfeldolgozó igarí üzemet létesit 
Békéscsabán. Á tervbevett gyári 
üzem főleg dobozos sonka készí-
tésével szándékozott volna foglal-
kozni és áruját 90 százalékban 
Amerikába, 10 százalékban más 
külföldi államok részére exportál-
ta volna, A terv — sajnos — 
már az első érdeklődés stá-
diumában meghíusult, mert a 
fűtőház hiánya lehetetlenné tette 
a konzervgyár felállítását. Nincs 
kizárva, mihelyt a hűtőház felé-
pült Békéscsabán, a dán pénz-
csoport ismét foglalkozni fog ter-
vének magvalósításával. 

Fontos szociális 
intézkedések a békés-

A békéscsabai városi Villamos 
Mű igazgatósága április havi ülé-
sében fontos szociális intézkedé-
seket léptetett életbe alkalmazottad 
nak javára. Elhatározta az igaz-
gatóság, hogy minden legalább 
égy év óta állandó munkakörben 
dolgozó családos órabéres alkal-
mazottja havonta családi pótlékot 
kap, még pedig feleség után 4 50, 
első és második gyermek után 
egyenkint 9.-, harmadik és minden 
további gyermek után fejenkint 

11.50 pengőt. Ez a pótlék csak 
tizenhatodik életéven aluli önálló 
keresettel nem rendelkező gyer-
mekek után jár. 

Ez a humánus és szociális rendel-
kezés kereken negyven órabéres 
alkalmazottat — kiknek összesen 
ötven igényjogosult gyermekük van 
— juttat jobb életkörülmények 
közé. Elhatározta továbbá az 
igazgatóság, hogy a világháború-
ban résztvett tűzharcos órabére-

seínek még külön 3.60 pengős 
hadipótlékot is ad, 

Végül jóváhagyta az igazgató-
ság az órabéresek fizetéses sza~ 
badságának kibővítéséről szóló 
javaslatot is, melynek értelmében 
az órabéres alkalmazottak a 2—5 
szolgálati évben hat, azontúl évén-
te tizenkét munkanap szabadságot 
kapnak, napi nyolcórai munkaidő 
bérének és az összes pótlékok-
nak teljes megtérítése mellett, 

* # 

aia yut a daidósá^ 
Mialatt a jobboldali társadalom 

egyre hangosabban sürgeti a zsidó-
kérdés országos rendezését, Új-
pesten maga a zsidóság kezde-
ményezett egy olyan mozgalmat, 
amelyik — ha sikerre vezet — 
korszakalkotó reformokat való-
sitana meg a zsidóság egyházi 
életében. Dr. Enod József ismert 
újpesti ügyvéd áll a mozgalom 
élén és a megalakult országos bí-
zottság kiáltványában bejelentette 
a Magyar Ószövetségi Egyház 
megalapítását, melynek alapvető 
céljai a következők: 

Elhagyni mindent, ami régi vo-
natkozású, mert a zsidó, az izra-
elita elnevezés nem fedi a való-
ságot. Hitünk — mondja a kiált-
vány — az egy Isten imádata, 
vallásunk a formákon tul emelke-
dett erkölcsi tanulmányok, imád< 
ságunk nyelvezete héber helyett 
magyar legyen, A bibliai időszá-
mítás helyébe lép a magyar hazai 
naptár. Hetedik napnak nem a 
szombatot tekintik benne, hanem 
ugy, amint a keresztény feleke-
zeteknél : vasárnap a megpihenés 
napja. Az újév január elsején kez-
dődik és a zsidó népi szokások 
megtartását teljesen mellőzik. 

A kiáltvány kibocsátói megál-
lapítják, hogy a magyar zsidóság 
egy része már régen elszakadt á 
mózesi törvényektől. Légüres tér-
ben éltek, nem tartották be az 
étkezési szabályokat, nem mon-
dották el a nap meghatározott 
részeiben a rájuk nézve idegen 
és érthetetlen szövegű imákat, a 
szombat munkaszüneti és rituális 
szabályait kötelezőnek el nem 
ismerték és így elvesztették a 
.vallási meggyőződésük szerinti 
kapcsolatot az Istennel. Az ószö-
vetségi hitvallás visszaadja a hitet 
és az egy Isten határtalan szere-
tetét. 

Az ószövetségi egyháznak. csak 
az lehet tagja, aki hazánk törvé-
nyei szerint magyar állampolgár. 
Büntetett előéletű ember az egy-
ház tagjai sorába fel nem vehető, 
Az. egyházi és papi szervezetben 
a római katolikus egyház hierar-
chikus rendszerét tartják helyes-
nek. A kiáltványt végül azzal fe-
jezik hp, hogy az ószövetségi hit-
vallás már régen benne él lel-
künkben és annak a reményének 
adnak kifejezést, hogy e?, az át-i 
alakulás simán és minden akadály 
nélkül fog megvalósulni. 
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A ruhabeszerzés bizalom kérdése? 
Akkor keresse fel Tisch Ernő ruhaUzletétI 

Külön méret-osztály. 
Békéscsaba: Szt.-lstván-tér 10. Gyula: Városház-ucca 
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Álsó-Fehér-Körösi Ármentesítő, { 48/4—1938, ikt. szám, 
6 Belvizszabályozó és Vízhasznosító 

Társulat, Gyula 
263—1938 szám. 

Hirdetmény 
Az Álsó-Fehér-Körösí Ál men-

tesítő Társulat a tulajdonát ké-
pező feketekörösi remetei, szana-
zugi, a Fehér- és Feketekörös 
egyesülésénél levő és a kettős-
körösi balparti dobozi, békési 
hullámterét legeltetési vagy ká-
száltatásí célra egy évre haszon-
bérbe adja. 

A feketekörösi remetei hullám-
tér a lugosí átmetszés alsó végé-
től a remetei közúti hídig terjed, 
területe 9 kat. hold. 

A feketekörösi szanazugi hul-
lámtér a gyula—sarkadí országúti 
lejárótól lefelé a dobozi határig 
terjed, területe 41 kat. hold 610 
né; 

Fehér- és Feketekörös egye-
sülésénél levő hullámtér a dobozi 
határtól a Fehérkörös jobbparti 
töltésének végéig terjed, területe 
kb. 4 és fél kat, hold, 

A kettőskörösi dobozi hullám-
tér az 1000 fm-től a 3700 fm-ig 
terjed, területe kb. 45 kat. hold. 

A kettőskörösi békési hullám-
tér a Doboz—békési határtól le* 
felé a 10.900 töltés folyóméterig 
terjed, területe kb, 90 kat. hold, 

A legelő területek külön-külön 
adatnak ki bérbe. 

Az ajánlatok folyó évi április 
hó 11-én déli 12 óráig adandók 
be a Társulat irodájában Gyulán, 
Kossuth Lajos utca 19. sz. alá, 
ahol a bérlet részletes feltételei 
is a hivatalos órák alatt 8-tól fél 
2 óráig megtudhatók. 

Gyula, 1938, április hó 1-én. 
K i e n i t z V á m o s s. k. 

igazgató-főmérnök 

Olcsó ós jó szá l loda . P e s t e n a 

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

őket vacsorára a 

METROPOLE-ba 

Versenytárgyalási 
hirdetmény 

(Kivonat) 
A gyulai m, kir, állami kórház 

nyilvános versenytárgyalást hirdet 
2500 métermázsa hazai szárma-
zású dorong tűzifa szállitására. 

A kiirás részletei (teljes szö-
vegű versenytárgyalási hirdet-
mény, általános és részletes szál-
lítási feltételek, ajánlati és költ-
ségvetési űrlap) a gyulai m. kir. 
állami kórház gazdasági hivatalá-
ban kétköznaponként 8 és 14 óra 
között díjmentesen kaphatók, to-
vábbá a budapesti és szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamarában, 
a gyulai polgármesteri hivatalban 
és Általános Ipartestületben, a 
H. R. Ö. Á. Nemzeti Szövetsége 
gyulai fiókjánál megtekinthetők. 

Az ajánlatokat 1938. évi április 
hó 26-án d, e. 11 óráig kell be-
nyújtani a gyulai m, kir. állami 
kórház gazdasági hivatalában. 

Felbontás 15 perccel később. 
Bánatpénzt le kell tenni. 
Gyula, 1938 április hó. 

K ó r h á z i g a z g a t ó s á g : 

227/3—1938. ikt. szám. 
Versenytárgyalási 

hirdetmény ..... 
A gyulai m, kir. állami kórház 

területileg Gyula m, város terü-
letére korlátozott versenytárgya-
lást hirdet az 1938—39, költség-
vetési évben elhalt és a kórház 
által temetendő szegény betegek 
temetésére. 

Az ajánlattételhez szükséges 
nyomtatványok a gyulai polgár-
mesteri hivatalban és Általános 
Ipartestületben, a „Hadröá" gyulai 
fiókjánál, a budapesti és szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamaránál 
megtekinthetők, illetve a kórház 
gazdasági hivatalában hétköznap 
8—11 óra között fsz. 1. szám 
alatt díjmentesen beszerezhetők. 

Az ajánlatokat 1938. évi április 
hó 28-án d. e. 11 óráig kell a 
kórház gazdasági hivatalába be-
nyújtani. 

Felbontás 15 perccel később. 
Bánatpénzt letenni nem kell. 
Gyula, 1938. évi április hó. 

Kórházig-azgatósáff 

4090—1938. vght. szám, 
Pk, 10107—1937 szám. 

Árverési hirdetmény 
Dr, Fischer Ferenc békéscsabai 

ügyvéd által képviselt Reímantt 
Gyula bpestí bej. cég javára 100 P 
tőke és több követelés járulékai 
erejéig békéscsabai kir. járásbíró-
ság 3100/1936. sz, végzésével el-
rendelt kielégítési végrehajtás foly-
tán végrehajtást szenvedőtől 
1937. év április hó 13-án le-
foglalt 3000 P-re becsült ingósá-
gokra a békéscsabai kir. járásbí-
róság fenti számú végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak az 
1908. évi XLI. t-c. 20. §-a alapján 
a foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tünő más foglaltatok javára is, az 
árverés megtartását elrendelem,, 
de csak arra az esetre, ha kielé-
gítési joguk ma is fennál és ha 
ellenük halasztó hatályú igényke-
reset folyamatban nincs, — vég-
rehajtást szenvedő lakásán Békés-
csabán, Ujkigyósi-u, 22, sz. alatt 
leendő megtartására határidőül 
1938. é v i á p r i l i s h ó 13, n a p -

f á n a k d é l e l ő t t 10 ó r á j a 
tűzetik ki, amikor a bíróság ál-
tal lefoglalt Chevrolet teher-
autó s egyéb ingóságokat a lég-
többet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron 
alul is — de a kikiáltási ár két-
harmadánál alacsonyabban nem — 
el fogom adni. 

Békéscsaba, 1938. március 26. 
S o n n e n f e l d 

kir. járásbirósági végrehajtó, 

R e n d e l j e n y o m t a t v á n y a i t 
a L E O P O L D - n y o m d á b a n . 

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 ERNŐ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal! 
BÉKÉSCSABÁN, Andrássy-ut 7. 

Engél Hirlapiróda. Tel, 253. 
GYULÁN, Vad-ucca 3. Tel. 31. 

Előfizetési díj egy óvrt 5 pengd. 
Hatóságoknak, vállalatoknak, pénzinté-

¡téteknek mellékkiadványokkal együtt 
30 pengő. 

Hirdetések hasábmillimétenoronldnt 10 f. 

Nyomatott Leopold Sándor nyomdájába* 
Gyulán. 


