
5 3 G 6 3 

II. ÉVFOLYAM 19. SZÁM Ára ÍO fillér. 

Í M 
A inai túlfűtött atmoszférában egy 

kicsike közgazdasági liir húzódott 
meg szerényen a napilapok hasábjain: 
Makón hatvan fillérbe kerül a hagyma 
kilóia. Ma, amikor a legmagasabban 
ivelo karrierek is letörőfélben van-
nak, méltán kelthet feltűnést a makói 
hagyma szédületes karriérje. A sze-
zon elején nyoic-tiz fillért fizettek a 
hagyma kilójáért, amikor többezer 
vagon árn várta a vevőt és most, 
amikor mindössze ötven vagonra te-
hető a makói készlet, toronymagasra 
szökött fel a hagyma ára. A terme-
lőnek nincs haszna belőle, de a kis-
fogyasztóra mégis nyomasztóan hat, 
hogy hatvan fillért kell fizetnie egy 
kiló hagymáért a piacon. És hasonló 
érzelmeket kelthet benne az is, hogy 
például Gyulán busz fillér a jobb-
minőségű krumpli kilója, amit más-
kor potom nyolc-tiz fillérért veszte-
gettek ebben az időszakban. Vájjon 
mi okozza ezt az érthetetlen drága-
ságot és mi lehet az oka annak, 
hogy ez az érthetetlen drágaság nap-
ról-napra jobban növekedik ? Nincs 
mód és eszköz arra, hogy véget ves-
senek az ilyen indokolatlanul magas 
áralakulásnak? Mert drága a tűzifa, 
drágul a kenyér, emelkednek az 
élelmiszerárak minden viszonylatban 
és ha ez igy halad tovább, akkor 
husz százalék ide, nyolcvan százalék 
oda, beleőszül a megélhetési gon-
dokba árja és nem árja egyaránt és 
ez lesz az a pont, ahol békességgel 
összetalálkozunk és szeretettel- át-
öleljük egymást, mert közös bubána-
tunkban elérkezünk ismét a teljes 
polgári jogegyenlőséghez. 

Nagy gyásza van- Békés várme-
gye közéletének, egyik legkima-
gaslóbb alakja, baiczai Beliczey 
Géza nagybirtokos, hétfőn május 
másodikán hosszú szenvedés után 
76 éves korában meghalt Buda-
pesten. 

Beliczey Géza fiatal kora óta 
jelentős és egyre növekvő fontos-
ságú szerepet töltött be Békés 
vármegye politikai életében. Nemes 
konzervativizmussal párosult izzó 
hazafisága már fiatal korában a 
közélet emberévé tette és elmond-
hatjuk róla, hogy egész életén át 
a közélet embere volt. Vezető 
szerepet töltött be nem csak vár-
megyéjének, hanem az egész or-
szágnak mezőgazdasági életében, 
de tevékeny részt vett és értékes 
működést fejtett ki a vármegyei 
közélet és országos politikai terén 
is. A közgazdasági életnek is ő 
volt egyik vezéralakja és Beliczey 
Gézát mindenütt ott találtuk, ahol 
áldozatkészségre és hazafias mun-
kálkodásra volt szükség. 

Régi magyar birtokpscsaládból 
született Beliczey Géza 1863. áp-
rilis 28-án, egyetemi tanulmányait 
Grácban és Bécsben végezte el, 
azután hazajött és Itthon csakha-
mar egyik vezetőembere lett a 
vármegyei közéletnek. 1912-ben 
elnöke, majd 1922-ben örökös 
tiszteletbeli elnöke lett a Békés-
vármegyei Gazdasági Egyesület-
nek, 1913-ban Békéscsaba városa 
országgyűlési képviselőjévé válasz-

totta, mely tisztséget egészen a 
forradalomig viselte. Közhasznú 
gazdasági szereplése elismeréseül 
az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület 1922-ben alelnökévé 
választotta, 1922-ben pedig a kor-
mányzó magyar királyi gazdasági 
főtanácsossá nevezte ki. Békés 
vármegye törvényhatósági bizott-
sága 1927-ben felsőházi taggá vá-
lasztotta és ebben a tisztségében 
a mult év őszén egyhangú lelke-
sedéssel ismét megerősi tette a 
vármegye bizalma. Fülünkben 
csengenek még Beliczey Géza 
meghatott köszönő szavai, mely-
lyel a vármegye bizalmának meg-
nyilvánulását fogadta és fogadal-
mat tett, hogy életének hátralevő 
éveit továbbra is a köznek és fő-
ként a gazdatársadalom érdekei-
nek szolgálatába fogja állítani, 
Nem sokáig teljesíthette ezt a 
nemes fogadalmat, mert csakha-
mar veszedelmes betegség támadta 
meg az életerős és magás kora 
dacára is fiatalos rugalmassággal 
tevékenykedő öregurat és több-
hónapi szenvedés után kioltotta . 
nemes életét. 

Közhasznú tevékenységeért kap-
ta meg a II. oszt. magyar érdem-
keresztet és a polgári érdemér-
met, Beliczey Géza széleskörű 
tevékenységet fejtett ki Békés 
vármegye és Békéscsaba társa-
dalmi és közgazdasági életeben 
is, Örökös tagja volt a vármegye 
törvényhatósági bizottságának, 
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diszelnöke a Békéscsabai Kisgaz-
dák Egyesületének, elnöke volt a 

: Békésmegyei Lótenyésztési Bizott-
mánynak, azonkívül elnöke volt 
a Békésmegyeí Általános Taka-
rékpénztár Részvénytársaságnak, 
alelnöke az AEG V-nek, váltóbi-
rája a Magyar Nemzeti Banknak 
és ezenkívül még számos kultu-
rális és közgazdasági egyesület és 
intézmény elnöke, vagy igazgató-
sági tagja volt. 

Halála országszerte mély rész-
vétet keltett, de különösen nagy 
fájdalmat és megdöbbenést váltott 
ki közvetlen tevékenységének 
szinhelyén, Békéscsabán és Gyu-
lán, Gyászlobogó hirdette elhuny-
tát a vármegyeháza, békéscsabai 
városháza, Gazdasági Egyesület, 
Békésmegyei Altalános Takarék-
pénztár, valamint a Kaszinó és 
számos társadalmi egyesület épü-
letének ormain. Halálát özvegye, 
Belíczey Gézáné, született szé-
csényi Baghy Lujza, leánya kis-
terpesti Markovits Kálmánné, 
születetett Beliczey Mária, fia 
Belíczey Miklós, menye Beliczey 
Miklósné, született gróf Serrnage 
Ilma, veje Markovits Kálmán, 
továbbá unokái és az elhunyt 
nővérei ikvai özv. Pfeíffer Antal-

Egész Békés vármegye ott volt a csabai temetésen 

né, született Beliczey Ilona és 
nyéki Kíntzig Jánosné született 
Beliczey Erzsébet gyászolják. 
A b u d a p e s t i besseaatelés 

A beszentelési szertartást Buda-
pesten Kátay Béla pápai kamarás, 
a budai koronázó főtemplom plé-
bánosa végezte nagy papi segéd-
lettel. A kormány képviseletében 
dr. Marschall Ferenc földmivelés-
ügyi miniszter, a felsőházrészéről 
gróf Széchenyi Bertalan korelnök 
és báró Radvánszky Albert alel-
nök volt jelen, Békéscsaba váro-
sát dr, Bud János ny. miniszter, 
a város országgyűlési képviselője 
képviselte, de otf voltak a gyá-
szoló család tagjain kivül az el-
hunyt nagyszámú ismerősei és 
barátai is, A beszentelés után 
gróf Samssich László, az OMGE 
elnöke mondott búcsúbeszédet. 
Csütörtökön reggel két furgon 
indult el a temetőből. Az egyik-
ben az elhunyt Beliczey Géza 
fekete érckoporsója volt elhelyez-
ve, a másodikban a Budapestre 
érkezett koszorukhatalmas tömege, 
így indult el a két gyászfurgon 
Beliczey Miklós kíséretében Békés-
csaba felé. 

Délelőtt negyedtízenkettőkor ér-
kezett meg a halott Beliczey Géza 
Békéscsabára. Ekkor már a r. k. 
plébániatemplom előtt várakoztak 
a családtagok és jóbarátok, A 
templom gyászdrapériákkal és dél-
szaki növényekkel volt díszítve 
és a főoltár előtt felállított rava-
talra helyezték Beliczey Géza 
érckoporsóját, melyet teljesen el-
borítottak a koszorúk és virágok, 
A gyászhuszárokon kívül dísz-
sisakos rendőrök és tűzoltók áll-
tak a ravatal mellett őrséget, 
ezekhez csatlakoztak azután a 
vármegye és Békéscsaba város 
díszruhás huszárjai. 

Pontosan délután 2 órakor kez-
dődött a temetési szertartás, A 
templom ekkorára zsúfolásig meg-
telt, A megjelent előkelőségek 
sorában ott voltak: dr. vitéz 
Ricsóy-Uhlarík Béla főispán fele-
ségével, dr. Márki Barna alispán 
és felesége, gróf Merán János, 
gróf Wenckheim Lajos és József 
és feleségeik, Pintér Ferenc, vitéz 
Bóka Iván és Lőrinczy Béla tá-
bornokok, vitéz Jánossy Gyula 
békéscsabai és* dr. Varga Gyula 
gvulaí polgármester, Fabríczius 
Endre gazd. főtanácsos az OMGE 

képviseletében, báró Apor Vilmos 
és Csernus Mihály apátplébáno-
sok, dr. Szeberényi Zs. Lajos fő-
esperes, Reck Géza és Sztojano-
víts Szilárd földbirtokosok és fele-
ségeik, Stépán százados, az ismert 
urlovas, Beliczey János, a minap 
elhunyt Beliczey Tibor fia, Szalay 
Gábor és Lajos földbirtokosok, 
Telegdy Lajos kormányfőtanácsos, 
dr. Rell Lajos tanügyi főtanácsos, 
Bohnert József kormányfőtaná-
csos, Hudi József kormányfőtaná-
csos és Meskó Béla bankigazga-
tók, vitéz Orsovay-Grammlíng 
Alajos jószágigazgató, dr, Sebők 
Elek ügyvéd, Márki Jenő várme-
gyei gazdasági főfelügyelő, dr. 
Haviár Lajos vármegyei tb, fő-
szolgabíró, azonkívül számos vár-
megyei, állami és közigazgatási 
tisztviselő, községek képviselői, 
gazdaságok, egyesületek kiküldöt-
tei és az elhunyt uradalmi cseléd-
ségének nagyszámú küldöttsége. 

Dr,- Domanek Pál esperes-
plébános végezte a gyászszertar-
tást nagy papi segédlettel, Ennek 
végeztével kitódult a közönség a 
templomból és eltartott egy ne-
gyedóráig, amig a komor fekete 
érckoporsót a díszes gyászhíntóar 

helyezhették. Lassú méltósággal 
hordták ki a szebbnél-szebb ko-
szorúk végeláthatatlan sorát, több 
mint hetven köszörűt kellett el-
helyezni a gyászhintón és az utána 
haladó koszorús kocsin. Ezalatt 
fagyasztó, hideg havas eső verte 
a gyászoló közönség hősszu sorát, 
de a tömeg kitartott a télre for-
dult májusi időben és méltóság-
teljesen indult el a gyászmenet a 
Széchenyi liget melletti katolikus 
temető felé. 

A temetői gyászszertartás vé-
geztével Geist Gyula gazdasági 
főtanácsos vett bucsut a Békés-
vármegyei Gazdasági Egyesület 
nevében ennek elhunyt elnökétől, 
utána vitéz Jánossy Gyula pol-
gármester búcsúztatta Beliczey 
Gézát, mint a város hü fiát, aki-
nek minden cselekedetét városa 
iránti szeretete és ügybuzgalma 
hatotta át. Végül dr. vitéz 
Márki Barna alispán mondott 
könnyeket fakasztó búcsúbeszé-
det. A vármegye nevében meg-
ható szavakkal búcsúzott a vár-
megye felsőházi tagjától és 
örökös törvényhatósági bizottsági 
tagjától. Egész Békés vármegye 
szive itt dobog most — mondotta 
—• amikor utolsó Istenhozzádot 
mondunk Beliczey Gézának ! 

Az Iparos Dalárda Himnuszával 
ért véget a méreteiben és benső-
séges mély gyászban egyaránt 
nagyszabású temetés. 

Pénteken délelőtt 11 órakor 
engesztelő szentmiseáldozatott mu-
tattak bé az elhunyt lelkíüdveért 
a békéscsabai r. k. plébániatemp-
lomban és ugyancsak pénteken 
délelőtt féltizenkét órakor, a gyász-
mise után gyászülést tartott a 
Békésmegyei Gazdasági Egyesü-
let elhunyt elnökének emlékére. 

A békésmegye íek Budapesten a 

M e t r o p o I e b a n 
találkoznak 

Rákóczi-ut 58. 
Pompás ui kávéháza, János-vitéz sörö-
zője, gyönyörű télikertje a főváros 
látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, 
előnyös penzióárak. Cigány": Farkas Jós-

ka. Jazz-tánc; Virárty swíngorchestra. 

Próbálja m e g egyszer 
\Osa is ..:••• 

a METROPOLE-t 

Remdelje layosistatvámyait 
a LEOPOLD-nyomdában. 
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Bodóczki Ilona Irén békéscsabai 
59 éves cigányasszony, aki kézi-
munkavarráson kivül a sokkal job-
ban jövedelmező kuruzslással is 
foglalkozik, ezéví március 26-án 
felkereste tanyáján Juhász Ádám-
nét, egy csabai gazdálkodó fele-
ségét, akiről tudta, hogy szembaja 
van és a keze is fáj. Nagy bő-
beszédüséggel rábirta a hiszékeny 
tanyai asszonyt, hogy gyógyittassa 
magát vele, ő biztosan kigyógyít-
ja mindkét betegségéből. Azt me-
sélte neki, hogy a szemfájás nem 
Istentől való betegség, hanem 
„rontás" és ő a máriaradnai kegy-
helyről hozptt „szentvizzel" biz-
tosan .kigyógyítja, fájós kezére 
pedig egy igen jó kenőcsöt, „zöld 
pópíumot" fog hozni, ami a kezét 
egész biztosan meggyógyítja. Ter-
mészetesen, mindkét gyógyszer 
beszerzésére pénzre van szüksé-
ge, de ettől függetlenül is adjanak 
neki pénzt — mondotta —, mert 
ő nagyon szegény, 

A hiszékeny tanyai asszonyt 
nem volt nehéz behálózni, a ci-
gányasszony állandó vendég lett 
Juhászék tanyáján és közönséges 
„semmívizzel" meg valami zöld 
kotyvalékkal gyógyítgatta az asz-
szonyt, természetesen minden ered-
ményínélkül. A kuruzslónő mindén 
egyes látogatása . alkalmával 10-
20-30 pengőt csalt ki Juhásznétól 
ezenkívül élelmiszereket, ruha-
nemüket, tollat követelt tőle, Juhász-

ékat annyira hatalmába kerítet-
te, hogy ezek gondolkodás nélkül 
fizettek neki, ki hagyták magukat 
fosztani mindenükből, sőt 300 
pengő kölcsönt is szereztek a ku-
ruzsló cigányasszony kapzsiságá-
nak kielégítésére, 

A babona és kuruzslás iránt 
fogékony, csekély műveltségű ta-
nyai embereket annyira befolyása 
alá kerítette a veszedelmes asz-
szony, hogy nem kevesebb, mint 
650 pengő kárt okozott nekik. 
Végre is ráeszméltek Juhászék, 
hogy egy csalónő hálójába kerül-
tek és amikor kiderült, hogy be-
szélni sem lehet Juhászné gyógyu-
lásáról, feljelentették Bodóczki 
Ilona Irént a rendőx-ségen. Csalás 
és kuruzslás büntette miatt indult 
meg az eljárás ellene és a gyulai 
törvényszék ezért hathónapi bör-
tönbüntetésre Ítélte, ami jogerőre 
emelkedett, 

Ámde a becsapott Juhászék 
ezzel nem érték be, megtudták 
hogy a koldusként fellépő cigány-
asszony jó módban él, sőt fél házré-
sze is van Békéscsabán a Honvéd 
uccában. Ezért most a bünper 
befejezése után polgári keresetet 
indítottak ellene a kicsalt 650 
pengő tőke és járulékai visszafi-
zetésé iránt. A nem mindennapi 
kártérítési perben már megtörtént 
a perfelvétel a békéscsabai járás-
bíróságon. 

Két emberi meggyilk©Ilf 
azután éhségszfarájkbá . kezdet 

Letartóztatták és beszállították 
elmekós-ház megf igyelő jébe 

gyilkosság 

a z 

Borzalmas kettős 
történt az egyik sarkadkereszturi 
tanyán. Egy ismeretlen ember 
bekopogtatott özv, Czeglédi And-
rásné tanyájára, ahol az özvegy-
asszony leánya, Háló Lajosné 
nyitott neki ajtót. Az ismeretlen 
ember vasdoronggal fejbevágta 
Hálónét, majd a segítségére siető 
édesanyját ís. Néhány órával ké 

szomszédok. 
Az okányi csendőrök rövid 

nyomozás után elfogták a kétsze-
res gyilkosság tettesét Gulyás 
Vilmos 21 éves sarkadí földmun-
kás személyében. Az elvetemült 
ember eleinte tagadott, a helyszí-
ni szemle alkalmával azonban 
megtörte a tetemrehívás és be-
vallotta, hogy Hálóné különváltan eatísauyjcu jb. i iBuauy u i a ™ «.c.- ••"ex ; 

sőbb holtan akadtak rájuk a I élő férje bérelte fel a gyilkosságra. 

A csendőrség letartóztatta a 
gyilkost és felbujtóját és mindket-
tőt behozta a gyulai ügyészség 
fogházába. Gulyás azt vallotta, 
hogy Háló Lajos életfogytiglani 
járadékot igért neki a gyilkosság-
ért és ráadásul még egy hizót is-
Gulyás Imre a fogházban éhség-
sztrájkba kezdett és oly zavarosan 
viselkedett, hogy Lánczy Lajos 
vizsgálóbíró elrendelte elmeorvosi 
megvizsgálását. 

. N y i l a t k o z a t 
A „Békés"-ben, mint a „Vissz-

hang" zárgondnoka felhívást tet-
tem közzé a „Visszhang" előfize-
tőihez és hirdetőihez. Miután a 
zárgondnokság megszűnt, igy az 
említett felhívásom is hatályát 
vesztette. 

Gyula, 1938 május 6, 
Balázs Árpád 

Hallotta? , . . 
— hogy meghalt Nagy . Endre, a 

kitűnő író, újságíró és. konferanszié, 
a magyar kabaré megalapítója és 
úttörője. Hatvannégy éves volt és 
Nagyváradon kezdte pályafutását. 
Mindazok, akiknek életében sok de-
rűs percet szerzett, szomorúan gon-
dolnak most halálára. 

— hogy súlyos csapás érte , dr. 
Tury Ferenc gyulai ügyvédet. Édes 
anyja özv. Tury JFei'enciié kedden 
meghalt és csütörtökön délután te-
mették el az uj református temető 
halottasházából. 
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A gyulai csendes Vad uccában 
esemény történt csütörtökön éjjel, 
Ismerétlen lovagok leszedték ' a 
falról és összetörték, a „Visszhang" 
cégtábláját. Betörték a tábla üveg-
lapját, szétfeszítették a rámáját, 
kivették belőle és elvitték a kar-
tonpapirra nyomott cégfeliratot. 

Reggelre már csak a keret ron-
csai hirdették a gyászos pusztu-
lást az épület falán, mi pedig fel-
jelentést tettünk a rendőrkapi-
tányságon az ucca éjjeli lovagjai 
ellen. 

Rendeljen nyomtatványt 
a L e o p o l d » 
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Május 7-én, szombaton 

Az ördög bábuja 
Főszereplők: Lionel Barrymore, Frank 

| Lawton Maureen, 0. Suliivan és 
Róbert Greig 

M o t o r o s ő r j á r a t 

Május 8, 9, vasárnap, hétfő 

Kalózkirály 
Főszereplők; Gaál Franciska és 

Fredric Alarch. 

E l ő a d á s o k k e z d e t e i vasár- és ünnep-
nap 2, negyed 5, háromnegyed 7 és 
órakor, hétköznapokon negyed 5, há-

romnegyed 7 és 9 órakor. 
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Magy ^tlcere a>. béfeésl 

Békés község törekvő népe is-
mét beszédes tanújelét adta élet-
revalóságának. Május elsején nyilt 
meg és tizedikén zárul a békési 
háziszőttes-tanfolyam kiállítása a 
Kultúrházban. Sokszáz látogatója 
volt eddig a kiállításnak és aki 
megnézte, a legnagyobb elismerés-
sel nyilatkozik a békési lányok 
kézügyességéről. 

A háziszőttes-tanfolyam az Is-
kolánkívüli Népművelési Bizottság 
égisze alatt működik és Janszky 
Elemérné tanítónő a vezetője. 
Rendszerint szeptember elején 
kezdődnek ezek a kilenc héten 
át tartó tanfolyamok. A most zá-
rult tanfolyam a harmadik volt 
szeptember óta és most szünet 
következik ismét szeptemberig, 
mert a nyári hónapok nem alkal-
masak a tanításra, más dolguk 
van ilyenkor a növendékeknek. 

A most zárult tanfolyamnak 38 
növendéke volt, 13—16 éves lá-
nyok, de volt közöttük egy hat-
vanesztendős néniké is. U volt a 
tanfolyam legszorgalmasabb nö-
vendéke és bámulatosan szép 
itounkákkal szerepel a kiállitáson. 
Hasonlóan szép az is, amit a fia-
tal növendékek produkáltak. Házi- * 
szőttes abroszok, kávéskészletek, 
függönyök, kötények, szitálóköté-
nyek, dísztörülközők és egyszerű 
törülközők, pohártörlők, párnák 
sorakoznak fel pazar változatos-
ságban a kiállítási terem asztalain, 

állványain és a falakon, A szőt-
tesek mintái szebbnél-szebbek, 
színpompásak, magyaros és helyen-
kínt eredeti békési motívumuak. 

Meleg érdeklődést tanúsít a 
békési háziipar termékei iránt 
Almásy Denise grófnő is, a vár-
megyei háziipari mozgalom lelkes 
támogatója. A békési háziszőttes 
bemutatóra került és nagy sikert 
aratott az idei mezőgazdasági ki-
állítás háziipari csoportjában és 
megfelelően képviselve van a 
mostani nemzetközi árumintavá-
sáron is. Kár, hogy a drága nyers-
anyagbeszerzés nem teszi verseny-
képessé a gyári áruval szemben 
és ezért nem érhetnek el vele 
kellő forgalmat. De a jövő remél-
hetőleg erre is nyújt majd segít-
séget és a békési háziszőttest ár 
tekintetében is versenyképessé 
teszi. 

Külön érdekessége a kiállítás-
nak az a tíz darab ingecske, mely-
nek anyagát egy tizennégyéves 
leányka szőtte és a vászonból 
a mindig áldozatkész Ilyes Lász-
lóné varrt tíz ingecskét tíz szegény 
fiu számára. Ott sorakoznak fel 
a kis ingek az egyik asztalon, 
mindegyiken rajta van tulajdono-
sának a neve. Ez a tiz ingecske 
minden szónál beszédesebben hir-
deti azt a nemes szellemet, mely 
Békés község minden társadalmi 
megnyilvánulását uralja, 

vényszék elé került, de vele 
együtt a vádlottak padjára került 
Kunczi József, a csodaszer készí-
tője is. A gyulai törvényszék 
Kulich Bélát héthónapi fogházra 
és 50 pengő pénzbüntetésre Ítélte, 
Kunczi Józsefet pedig egyhónapi 
fogházra és 100 pengő pénzbün-
tetésre ítélte. 

Most került az ügy a szegedi 
tábla elé, a fellebbviteli tárgyalá-
son azonban csak Kulich Béla 
jelent meg, mert Kunczi Józsefet 
azóta elmegyógyintézetben figyelik 
meg a gyulai törvényszék vizsgá-
lóbirájának előterjesztésére. Soro-
zatos ügyei ugyanis, amelyek az-
óta foglalkoztatták a birőságot, 
arra engednek következtetni, hogy 
Kunczi bácsi elméjében- van egy 
kis hiba, aminek következtében 
oly rendületlenül kitart a sósav 
mellett és ezzel akarja egészsé-
gessé varázsolni az egész világot. 

így azután Kulich ügyét külön 
tárgyalta a tábla. Kulich itt is 
tagadott, de a tábla megállapította 
bűnösségét és Helybenhagyta a 
törvényszék által reá kiszabott 7 
hónapi fogházat és 50 pengő pénz-
büntetést. Az ítélet nem jogerős. 

Hallotta? . . . 
— hogy a múlt szombaton meghalt 

özv. Somogyi Gynláné született Al-
í'andry Teréz tánctauitónő, a gyulai 
táncoló ifjúság kedvelt Somogyi né-
nije. Halálát egyetlen leánya gyászol-
ja , aki teljesen árván maradt és 
megsegítésére széleskörű társadalmi 
akció indult meg Gyulán. 

Zárt intézetben 
figyelik Kunczi bács i t /a 
„geofizikai csodagyógymód" 
apostolát 

Kunczi József a nálunk is jól 
ismert kuruzsló „csodadoktor" 
foglalkoztatta ismét egyik régebbi 
ügyével a szegedi kir. táblát, Ez-
úttal nem ő maga, hanem egyik 
lelkes hive, Kulich Béla 65 éves 
mezőberényí szabómester ült a 
vádlottak padján, aki szorgalma-
san árusította Kunczi csodaszerét, 
mely a vegyvizsgálati megállapí-
tás szerint nem volt egyéb közön-
séges sósavnál, Kulich végigapos-
tolkodta a csodaszerrel egész Bé-
kés és Bihar vármegyét és külö-
nösen Sarkadkereszturon műkö-
dött kitűnő eredménnyel. A vád-

irat szerint mindenütt „dr, Kulich" 
néven mutatkozott be és miután 
négy nyelven beszél, sikeresen 
terjesztette a Kunczi által forga-
lomba hozott kotyvalékot. 

Kulich működésének eredménye 
az volt, hogy páciensei husz na-
pon tul gyógyuló sérüléseket 
szenvedtek a karra vagy a comb-
ra karcolt sebekbe csepegtetett 
sósavtól. Az öreg szabómester jó 
üzleteket csinált, mert 1.60 pen-
gőért kapta Kunczitól a gyógy-
szer adagját, amit 5 pengőért 
adott tovább hiszékeny páciense-
inek. Manipulációiért a gyulai tör-
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Érdekes és nem mindennapi 
valutavétség-ügyet tárgyalt a bé-
késcsabai büntetőjárásbíróság. A 
tárgyalást a budapesti valuta-
ügyészség megkeresésére tartotta 
dr, Romváry Tibor büntető járás-
bíró, még pedig egy olyan ügy-
ben, amelyik a békéscsabai ál-
lamrendőrség feljelentése alapján 
már 1935-ben foglalkoztatta a 
járásbiróságot. 

Még 1935. május 30-án történt, 
hogy Doncsek Jánosné egy ötven 
svájci-frankos bankjegyet talált a 
csabai piacon. Az idegen valutát 
nem szolgáltatta be a rendőrség-
nek, hanem megtartotta, sőt el is 
dicsekedett ismerősei előtt az ér-
tékes lelettel. így jutott a dolog 
Erdős János napszámos tudomá-
sára, aki azzal az Ígérettel csalta 
ki tőle a svájci bankjegyet, hogy 
jó áron fogja azt zugforgalomban 
értékesíteni és az ellenértékét ter-
mészetesen átadja Doncseknénak, 

Erdős meg is kapta a valutát 
és felutazott vele Budapestre, hogy 
ott értékesítse. A beváltás azon-
ban nem sikerült, a dolog kitu-
dódott és Erdős ellen megindult 
a kíhágási eljárás a valulaügyész-
ségen, Hosszú nyomozás után 
most került az ügy a csabai já-

rásbíróság előtt tárgyalásra. Idő-
közben Erdős ismét felutazott 
Budapestre és azzal jött vissza, 
hogy sikerült a kérdéses bankje-
gyet visszaszereznie. A csabai 
tárgyalás során le is tette azt a 
biróság asztalára és az ügyészi 
megbízott nyomban indítványozta 
a bankjegynek bűnjelként való 
lefoglalását. 

Mielőtt a járásbíróság a lefog-
lalást foganatosította volna, egy 
jelenlevő ügyvéd, aki végighall-
gatta a tárgyalást, tüzetesebben 
megtekintette a lefoglalandó bank-
jegyet és mosolyogva hívta fel a 
biróság figyelmét arra, hogy kár 
a fáradságért, mert a „bűnjel" 
nem svájci frank, hanem egy 50 
márkáról szóló, 19li. évi kibocsá-
tású és a forgalomból rég kivont, 
teljesen értéktelen német birodalmi 
bankjegy. 

Erre ugy Doncsek Jánosné, 
mint Erdős János egybehangzóan 
azt állították, hogy ezt a bankje-
gyet találta az asszony és ezt 
akarta Erdős svájci frankként ér-
tékesíteni. A bíróság a változott 
tényállás után nem tehetett egye-
bet, mint hogy bűncselekmény 
hiányában megszüntette az eljárást 
a vádlottak ellen. 

Hamarosan megkezdődik Gyomait 
a póhalmi birtokrész parcellázása 

Ezévi április 3-íkí számában 
ielentette a „Visszhang", hogy a 
Gyoma melletti Póhalmon özvegy 
báró Huszár Lászlóné birtokából 
mintegy 1600 holdat parcellázni 
fognak. Mint most értesülünk, 
ebből a birtoktestből dr. vitéz 
Ricsóy-Ühlarik Béla főispán köz-
benjárására 1300 holdat telepítési 
célokra megvásárolt a földmivelési 
kormány és ezt részben kisbirtok-
tulajdonként, részben kisbérlet 
formájában szét fogja osztani az 
igényjogosult törpebirtokosok és 
földmunkások között. 

A parcellázás előmunkálatai 
már régebben megkezdődtek és 
az igényjogosultak már az első 
napokban kétszeresen túljegyez-
ték a parcellázásra kerülő terü-

letet, ugy hogy az igénylők csak 
felét kaphatják meg az igényelt 
földterületnek. Még igy is nagy 
az öröm Gyoma község földéhes 
népe között a parcellázás miatt 
és a sikeres dobozi parcellázás 
után ez lesz a második szép ered-
ménye a vármegye főispánjának 
az arra érdemes kisemberek föld-
hözjuttatása terén. 

Hallotta ? . . . 
— hogy május 13-áu közgyűlést 

tart Békésvármegye törvényhatósági 
bizottsága ós ezen a közgyűlésen 
fogják a máso¿főjegyzői állást betöl-
teni. A közigazgatási bizottság má-
jus 11-én, a kisgyűlés 12-én tar t ja 
május havi ülését. 

Helyreállt a béke 
a gyulai újságíró-

fronton 
A junius 23-iki sajtónap nyo-

mán tárgyalások indultak meg 
Tábor József és Vermes Ernő 
szerkesztők között a még elintézet-
len peres ügyek békés lebonyolí-
tása érdekében, A mindkét részről 
teljes jóakarattal megindult tár-
gyalások lehetővé tették, hogy a 
folyamatban levő sajtópereket 
kölcsönös nyilatkozatokkal elintéz-
zék. A nyilatkozatok elégtételt 
szolgáltatnak a megbántott fe-
leknek és ezek kicserélése után 
Vermes Ernő a még elintézetlen 
sajtópereket visszavonta és az 
eljárás megszüntetését kérte a 
bíróságtól. Ezzel a csaknem egy 
év óta húzódó perlavina véget 
ért a gyulai újságírók között. 

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 vasárnap, május 8-áii 

reggel filléres gyors indul Gyuláról 
és Békéscsabáról Budapestre. A me-
netjegyen kívül a Nemzetközi Vásár 
belépőjegyét is meg kell váltani. 
A vonat vasárnap reggel 6 óra 32 
perckor indul gyuláról, 7 órakor 
Békéscsabáról és 10 óra 40 perckor 
érkezik Budapestnyugati pályaudvarra. 
A issza ugyanonnan 23 óra 33 perc-
kor indul és Békéscsabára reggel 3 
óra 30 perckor, Gyulára 4 óra 31 
perckor érkezik. A menetjegy ára 6 
pengő. Csütörtökön már az összes 
jegyek elfogytak. 

— hogy a detektívek a jövőben 
jelvényt fognak viselni. A detektív 
jelvény brouzötvözetből készült, há-
rom piros-fehér-zöld sziilii függőleges 
mezőre osztott zománcozott korong. 
Koronás magyar cimer alatt a „DE-
TEKTÍV" felirás olvasható. Jogosu-
latlan használatát és forgalombalió-
zatalát szigorúan büntetik. 

— vasárnap délután felborult és 
teljes szaltót csinált egy autó a gyu-
lai ország uton a veszei híd közelé-
ben. Az uton haladó emberek segí-
tették ki az autó utasait veszedelmes 
helyzetűkből. Komoly baja senkinek 
sem esett és az autó is csakhamar 
továbbrobogott a veszedelmesnek lát-
szó baleset után. 
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sága teljesül a gyulaiaknak. 

A szegedi vonatjáratok menet-
ideje is megrövidül bizonyos vi-
szonylatokban. A Békéscsabáról 
reggel 7 óra 45 perckor induló 
motorvonat valamivel később in-
dul majd Szeged leié anélkül, 
hogy érkezési ideje változnék. 
Ellenvonata, mely most 13 óra 21 
perckor indul Szeged Rókus állo-
másról, viszont mintegy félórával 
korábban fog Békéscsaba felé in-
dulni. Este egy ujabb vonatpár 
fog közlekedni Békéscsaba és 
Gyula közt, egyéb lényeges vál-
tozás nem lesz a nyári menet-
rendben. 

Nemsokára életbelép a nyári 
menetrend a MÁV vonalain, de 
nem sok változást hoz Gyula és 
Békéscsaba számára- Érdekes újí-
tás lesz, hogy a Békéscsabáról 
reggel 7 óra 42 perckor induló 
sebesvonat a keleti pályaudvar 
helyett Cegléden át a nyugati 
pályaudvarra fog befutni és me-
netideje ennek következtében kö-
rülbelül tiz perccel meghosszab-
bodik, Ez a vonat Gyuláról köz-
vetlen kocsit kap Budapestre és 
a Budapestről délután 5 óra 10 
perckor induló sebesvonat szintén 

. közvetlen kocsit hoz majd Gyu-
láig, amivel egy régi jogos kiván-

Á soiför nem tudott autót vezetni, 
a kormánykerék törött volt 

A kocsi árokba zaifeaiat» tatasai súlyosan 
megsebesültek. Ítélet s háromhavi fogház 

Tóth MihálynéésPurzsa György-
né gazdaasszonyok Megyesegy-
házáról Kétegyházára indultak el 
ez évi január 15-én Farkas G. 
Mihály megyesegyházaí autófuva-
rozó bérautóján. Alighogy elindul-
tak, az országúton 60 kilométer 
sebességgel haladó gépkocsi neki-
ment egy útszéli eperfának, azu-
tán az árokba zuhant és utasai 
súlyos homlokcsontrepedést szen-
vedtek, ugy hogy hetekig állottak 
ápolás alatt a gyulai kórházban. 

A szerencsétlenséget az okozta, 
hogy az autó kormánykereke és 
fékszerkezete felmondta a szolgá-
latot, a soffőr nem volt ura a 
járműnek és nem tudta megaka-
dályozni, hogy az árokba fordul-
jon, így került most Farkas G. 
Mihály gondatlanságból okozott 
súlyos testisértés vétségével vá-
dolva a gyulai törvényszék elé, 
A főtárgyaláson dr, Kulitzy Béla 
törvényszéki biró elnökölt, 

A vádlott tagadta bűnösségét, 
de Fáry István ipari főfelügyelő' 
kérdéseire oly meglepő válaszokat 

' adott, amelyekből kitűnt, 1 hogy 
bár tiz esztendő óta foglalkozik 
autóvezetéssel, a közlekedési sza-
bályoknak még legelemibb részé-
vel sincs tisztában. Kitűnt Fáry 
főfelügyelő szakértői véleményé-
ből az is, hogy az autó kormány-
kereke már hónapok óta meg 

volt repedve és a baleset előtt 
kettétört. Ez okozta a súlyos sze-
rencsétlenséget. Ezenkívül a fékek 
sem működtek, ami fokozta a 
baleset súlyosságát. 

A törvényszék mindezek után 
bűnösnek mondotta ki Farkas G, 
Istvánt a vád szerinti bűncselek-
ményben és ezért háromhavi fog-
házra ítélte. Az ítélet nem jogerős, 

— hogy Preszly Elemér lemondott 
a pestmegyei főispánságról. A lemon-
dást Endre László alispánságával 
hozzák kapcsolatba. A lemondást a 
kormány elfogadta és valósziuiileg 
Fáy István lesz Preszly utódja. 

— hogy szeptemberben zene isko-
la nyilík meg Orosházán. A kormány-
támogatással létesülő zeneiskolának 
Géczyné Iszlay Gabriella okleveles 
zenetanárnő lesz a vezetője és Pfei-
fer Elek, a gyulai zeneiskola igazga-
tója is fog az orosházi zeneiskolában 
tanítani. ... 

— hogy belügyminiszteri rendelet 
alapján felülvizsgálják a községek 
szociális helyzetét és erről jelentést 
terjesztenek a miniszter elé. A ren-
delet most érkezett le Békésvárme-
gyéhez és a kérdőiveket már kiküld-
ték a községeknek. 

Véres krónika Békés-
csabán 

A békéscsabai „Viharsarok", a 
Luther- és Beliczey-utca kömvé-
ke, egyidő óta állandóan beszél-
tet magáról. Egy ottlakó orvost 
négyszer hivtak egy hé en belül 
elsősegély-nyújtásra, mindannyi-
szor uccai verekedésekről volt 
szó, melyek során garázda suhan-
cok megvertek, vagy megkéseltek 
békés járókelőket. Itt támadták 
meg Waltner Mihály csabai zsidó 
kántort, majd egy nappal később 
Sábel Jakab kereskedő nejét, le-
ányát és két fiát. A rendőrség 
elismerésreméltó gyorsasággal ki-
nyomozta és elfogta a támadókat 
Lázár János, ífj. Ozgyim András, 
Husan János és Korcsok János 
napszámosok személyében, akik 
ellen megindult a büntető eljárás. 

Vasárnap este ujabb véres tá-
madás történt, melynek Stefano-
pics András 41 éves gyulai nap-
számos volt az áldozata. Békésen 
haladt este 8 óra körül a Beiiczey 
ucca 14 sz, ház előtt, ahol három 
ismeretlen férfi nekitámadt és 
boxerrel ágybafőbeverte. A járó-
kelők hívtak orvost hozzá, aki 
elsősegélyben részesítette, majd a 
mentők szállították be a kórház-
ba. Stefánovits állapota komoly, 
de nem életveszélyes. Támadói 
még nem kerültek rendőrkézre. 

Véres szenzációja volt hétfőn 
délután az Andrássy útnak, ahol 
az Irányi ucca kereszteződésénél 
Beregszászi András 58 éves ha-
rangozót halálra gázolta a Bohn 
téglagyár teherautója. A pótkocsi 
teljesen szétroncsolta a szeren-
csétlen ember koponyáját. A vizs-
gálat eddigi adatai szerint való-
színűleg- maga az áldozat volt 
szerencsétlenségének oka, 

— hogy május B-án, 4-én és 5-én 
kedden, szerdán és csütörtökön 
eucharisztikus triduumot tartottak a 
betegek részére a gyulai kórházban. 
Az egyes kórtermekben ideiglenes 
oltárt állítottak fel, melyet a missziós 
hölgyek szépen feldíszítettek. Az ol-
tári szentséget felvitték a kórter-
mekbe, ahol rövid ájtatosságot tartot-
tak és kiosztották a betegek közt 
az emlékfüzeteket, i 

— hogy a vármegyei másodfőjegy-
zői állásra hat, a békéscsabai) meg-
hirdetett városi állásokra huszonöt 
pályázat érkezett be. 



Nagy az érdeklődés a ¡békés-
szentandrási orvosgyíilés iránt 
Mint már megírtuk, békésszent-

andráson kétnapos vándorgyűlést 
tart a Magyar Tüdőbeteggondozó 
és Gyógyító Orvosok Egyesülete 
és a Békésvármegyei Orvostovább-
képző Bízottság. Az előadások 
anyagát a tuberkulózis elleni küz-
delem szolgáltatja és tudományos 
előadások felváltva szerepelnek a 
nagyközönség által is megérthető 
népszerű előadásokkal a vándor-
gyűlés tárgysorozatán. így már 
előre is nagy érdeklődés nyilvá-
nul meg a vándorgyűlés iránt, 
ami biztosítja annak sikerét. 

A megnyitó ülést szombaton, 
május 7-én délután fél 5 órakor 
tartják. Előbb dr. Baitz Géza 
(Budapest), majd dr. Mészáros 
Gábor, a gyulai állami kórház 
igazgatója mond elnöki megnyitó-
beszédet, Ezután dr, Petrányi 
Gyüző ismerteti az alföldi gümő-
kórelleni küzdelem tervrajzát, dr. 
Mészáros Gábor egyetemi magán-
tanár népélelmezésünk hibáiról 
tart előadást, dr, Szerényi-Miato-
vics Iván békésszentandrási orvos 
pedig a gümőkórelleni küzdelem 
helyi vonatkozásait ismerteti. 

Este félkilenc órakor társas-
vacsorára ülnek össze a vándor-
gyűlés résztvevői. 

A második napon, vasárnap, 
május 8-án délelőtt 9 órakor foly-
tatják a vándorgyűlést. Öt előadó 
szerepel a tárgvsorozaton. Dr. 
Pekanovich István (Budapest) „A 
művi légmellkezelés javallatai, 
ellenjavallatai és várható ered-
ményei", dr. Szarvas András 
(Kecskemét) „A tanyai élet és a 
tuberkulózis", dr, Dobszay László, 
a gyulai állami gyermekmenhely 
igazgatója „A gyermekkori occult 
tuberkulózis", dr, Gáli Géza, a 
Józsefszanatórium igazgató-főor-
vosa „A tuberkulózis-fertőzés be-
folyása a betegek lelkiállapotára" 
és dr. Gaskó Dezső (Budapest) 
„A gümőkór és a lakás" cimen 
tart előadást. 

Déli 1 órakor társasebéd lesz, 
utána a tüdöbéteggondozót, a 
Stefánia Szövetség helyi' intéz-
ményét és a szőnyeggyár kiállí-
tását tekintik meg a vándorgyű-
lésen megjelent orvosok és ven-
dégek. 

Feleség© után halálba ment 
Kovács Mihály, a z öngyi lkos 

munkásnö fiérfe 
Alig egy hónapja, hogy öngyil-

kossá lett Kovács Míháiyné szü-
letett Farkas Katalin huszonegy-
éves kötőgyári munkásnő a gyu-
lai Columbia-gyárban. A néhány 
hónap óta házas fiatalasszony a 
végzetes napon éjjeli munkára 
jött be a gyárba és este 8 óra 
után megmérgezte magát nikotin-
oldattal a gyár félreeső helyén. 
A méreg nyomban megölte a fia-
tal teremtést, akinek öngyilkos-
sága megoldatlan rejtélyt hagyott 
maga után, még legközelebbi 
hozzátartozói sem sejtették, hogy 
mi késztette a fiatalasszonyt a 
végzetes cselekedetre. Azt hiszik, 
.hogy csak családjára akart ijesz-
teni, ami halálos tragédiává nőtte 

ki magát. 
Kovács Míháiyné tragikus ha-

lála lelkében megrendítette fiatal 
férjét, aki a szomorú eset óta 
búskomorságba esett. Többször 
hangoztatta, hogy számára mit 
sem ér az élet felesége nélkül, 
akinek szomorú halálát nem birja 
elviselni. Kovács Mihály azzal a 
tervvel foglalkozott, hogy elmegy 
papnövendéknek, azonban később 
azonban egészen sötét terv fo-
gamzott meg agyában. A súlyos 
csapás hatása alatt elhatározta, 
hogy ő is eldobja magától az éle-
tet. Tervét meg is valósította. 
Hétfőn reggel ünneplő ruhát öltött 
magára és elment a római katoli-
kus anya templomba, ott .csende-

sen imádkozott, azután kiment a 
Nagyboldogasszony-temetőbe és 
felesége jsír ja mellett megmérgezte 
magát. O is nikotinoldatot ívott, 
ugyanazt a mérget, ami a felesége 
életét kioltotta. A gyorsan ölő 
méreg pillanatok aíatt végzett 
vele. Néhány vonaglás után hol-
tan esett össze feleségénak sir-
halmán. Mindössze 22 éves volt, 
szerdán temették el nagy részvét 
mellett. 

H í i s l ^ J I a p a 
• — hogy Mándy Lajos, a Hitelbank 
vidéki osztályának igazgatója, befe-
jezte vidéki körútját és tárgyalásai-
nak eredményeként most fognak 
dönteni a MÁT fiókjainak sorsáról. 

Békéscsaba megyei város 
polgármestere 

33-10/1938. ikt. sz. 

Értesítem a város ló- és öszvér-
tartó közönségét, hogy az 1927 
évi „Haszonállatvizsgálati igazol-
ványokat" a ló és öszvértulajdo-
nosoknak kézbesítettem. Ezzel 
kapcsolatban a37.222-1937. IV. 
C, 3. FM és a 21.795—1938. FM, 
sz. rendelet alapján felhívom áz 
érdekeltek figyelmét, hogy az 
igazolványokat kötelesek mindad-
dig megőrizni, amíg a hatóság 
azt újabbal ki nem cseréli — a 
vizsgálatokra magukkal hozni s a 
hatóság felszólítására bármikor 
felmutatni — az állat elidegeníté-
se esetén az új tulajdonosnak át-
adni s az állat elhullása esetén 
azokat 15 napon belül a hatóság-
nak visszaszolgáltatni. Olyan állat-
ra, amely ily igazolvánnyal el van 
látva, marhalevelet kiállítani, vagy 
marhalevelet átírni 1938 év má-
jus hó 1-től csak akkor lehet, ha 
a tulajdonos a „Haszonállatvizs-
gálati igazolvány"-t fel tudja mu-
tatni. : ••-•• • '•• • /.:,,-.. 

Az elveszett, vagy használhatatr 
lanná vált „Lóvizsgálati igazolvá-
nyok" helyett másodlatot lehet 
kérni az állategészségügyi ható-

Békéscsaba, 1938 április hó 30, 
Da-. K o r n í s s G é z a 

polgármester h. 

A ruhabeszerzés bizalom kérdése? 
Akkor keresse fel Tisch Ernő 

KUlön méret-osztály. 
Békéscsaba: Szt.-lstván-tőr 10. 

ruliailzSeféf I 

Gyula: Városház-ucca 4. 
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Meghívó 
a Békés-Csabaí takarékpénztár egyesület 
1938. évi május hó 11-én, szerdán délután 3 órakor 

saját székházában tartandó 

L X V ^ I k é v i 

melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak. 

A közgyűlés tárgysorozata: 

1. Jegyzőkönyvhiteiesitő bizottság megválasztása. 
2. Az igazgatóság jelentése a társaság 1937. űzletévéről; az 

igazgatóság számadása az 1937, üzletévről, beleértve egy igaz-
gatósági tag részére az 1937. évben kifizetett nyugdijilletmény 
megállapítását és ennek, valamint a reá vonatkozó megállapo-
dásnak jóváhagyását; továbbá az igazgatóság javaslata az 1937. 
évi veszteségnek a töketartalékból történő leírása iránt; a fel-
ügyelőbizottság jelentése. 

3. Határozathozatal a felmentvénynek az igazgatóság és a 
felügyelőbizottság részére történő megadása tárgyában. 

Kelt Békéscsabán, 1938. április hó 23-án. 

Az Igazgatóság 

Kivonat az alapszabályokból: 

41. §. Közgyűléseken csak oly részvényes gyakorolhatja szava-
zati jogát, kinek részvénye a közgyűlés megtartása előtt legalább 30 
nappal nevére átíratott és ezen részvényt szelvényeível együtt, vagy 
az erről szóló köz- vagy hitelintézeti letéti igazolványt, a meghatal-
mazott pedig ezenkívül meghatalmazását is, a közgyűlést megelőző 
napig a társaság pénztáránál bemutatta, vagy letette. 

42. §, Közgyűléseken, tekintet nélkül saját, vagy képviselt rész-
vényekre, minden részvény egy szavazatra jogosít, 

43. §. A szavazati jog meghatalmazott utján is gyakorolható. 
Meghatalmazottak, a törvényes képviselők kivételével, csak a szava-
zatképes részvényesek sorából választhatók. 

¡¿ádái ZsóUa is Acs 
f ú w z - d u é t á n c ! 

mutden e<$te- a JCo*nU (fcM-ben! 

• • 

G y u l a ! g a b o n a p i a c 
20.50—21.00 

13.20-13.50 

Buza — 
Árpa — 
Tengeri 
Zab — - - - . -
Korpa— — — 14,50—14.80 

Forgalom: kicsi. Irányzat; szilárd. 
G y u l a i s e r t é s é s b a r o m f i p i a c 

Sertés, nehéz — — 80—90 
közép — — 78—79 

„ könnyű — — 70—72 
választott malac párja 20.00—30.00 
6 hónapos süldő drb. 35.00—40.00 
csirke —• — 
kövér liba — 
pulyka -— — 
tyúk — — 
tojás — — 

— — — 1 , 6 6 

1.15 
1.05 
1-.05 

Olcsó é s jő szá l loda Pesten a 

METROPOLE, 
a 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, hivja meg 

őket vacsorára a 

METROPOLE-ba 
Hallotta? . . . 

— hogy a keddi légvédelmi gya-
kor la t ról a rossz időjárás mia t t el-
marad tak a repülőgépek és ennek 
következtében nem lehetet t a gya-
kor la t t e l jes p r o g r a m j á t megvalósíta-
ni. A gyakor la t részlegesen is jól 
s ikerült és a közeljövőben ugy Gyu-
lán, mint Békéscsabán eredeti prog-
ram szer in t meg fog j ák ismételni . 

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 mellékkiadványokkal együtt 
30 pengő. 

Hirdetések hasábmillimétersoronkint 10 i. 

Nyomatott Leopold Sándor nyomdájában 
Gyulán. 
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T i s z t e l i O L v a s ö i i i k l i . o a ; , E J L ő f i x e i t f l n K l & e a ; 
é s HlrdLeicSliaJkl&eiK S 

Bejelentjük, hogy a „ V i s s z h a n g " legközelebbi száma m á j u s 2 9 - i k i k e l e t t e l , 
a szokott időben fog megjelenni, 

A kétheti szünetet a lap gyökeres átszervezése teszi szükségessé, A „ Visszhang 
nak is lépést kell tartania az utóbbi hetek torlódó eseményeivel, amelyek az eddiginél 
fokozottabb munkateljesítést rónak szerkesztőségünkre, Olyan lapot akarunk olvasóink 
kezébe adni, mely a mai nehéz időkben is bátor szószólója, hű informátora legyen az 
ország társadalmi és közgazdasági eseményeinek. 

Ennek megszervezéséhez van szükségünk kétheti időre, aminek elteltével a j for -
m á b a n , t a r t a l o m b a n é s terf © d e l e m b e n m e g n ö v e k e d n e , nf s z e r ű b e o s z t á s s a l 
é s r e n d k í v ü l é r d e k e s h í r a n y a g g a l kerül a „Visszhang" ismét olvasóinak kezébe. 

Az elmaradt két számért k e t t ő s s z á m o k k a l fogjuk igen tisztelt előfizetőinket 
kárpótolni, -.ÓV::"- . . 

Kérjük, tartsák meg továbbra is szíves jóindulatukat a „Visszhang" iránt, 

^Békéscsaba—Gyula, 1938, május 14-én, 

Kiváló tisztelettel 

A „VISSZHANG" 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 


