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D É L M A G Y A R O R S Z Á G Péntek, 1937 január 8. 

Shvoy Kálmán 
képviselői beszámolója 

Felsöközponlon 
ÍA Délmag^arország munkatársától.) Nagy 

eklödés mellett tartotta meg Szeged-Felső-
központon az ottani kultúrházban képviselői 
beszámolóibeszédét vitéz dr. S h v o v Kálmán 
ny. altábornagy, országgyűlési képviselő, alti 
lveszéde elején külpolitikai kérdésekkel foglal-
kozott és rámutatott arra, hogv már a Göm-
bös-kormány nagyon helyes külpolitikai ér-
zékkel az olasz orientációban szabta meg kül-
politikánk irányát. 

Valaki közbekiáltott: 
— Bethlen kezdte az olasz politikát! 
— Tényleg ugy van — folytatta Shvoy Kál-

mán. De ez a külpolitika Gömbös miniszterel-
nök kormányzása alatt vált nagyjelentőségűvé. 

— Az európai politika s a magyar külpoli-
tika másik sarkalatos kérdése a szov jetkérdés. 
Most már leplezetlenül nyilvánvaló, hogy a 
szovjet lángba akarja borítani s bolsevizálni 
.»karja Európát. Az orosz szovjetek kommunis-
ta köztársasága nevében Sztálin állandóan azt 
hangoztatja, hogy nincs ilyen egész Európára 
kiterjedő bolsevizáló szándékuk s nem törődve 
azzal, hogv mi történik Európában, a Szovjetet 
l>elsőleg akarják kiépíteni és megerősíteni. Ez-
zel szemben a III. Internacionale, az úgyneve-
zett Komintern. amely végeredményben a szov-
jetével azonos politikai célkitűzésekért dolgo-
zik. nyiltan hirdeti programként a világ bolse-
vizálását. Hogy mindez a gyakorlatban miként 
fest. arra itt van előttünk a spanyol példa. Si-
került egy országot lángbaboritaniok, feldúlni, 
lerombolni kincseket érő műemlékeket, legyil-
kolni a lakosság egy részét és mi lesz az ered-
mény? Bármelyik is kerüljön ki győztesen a 
szemben álló felek közül, egy romokba borított 
ország marad a ^Igárháboru után s évtizedek 
s évszázadok épitö munkája sem tudja azt jó-
vátenni, amit a1 bolsevista rombolás elpusztí-
tott. Spanyolország sorsa vár minden nemzet-
re. mely nem tud elég eréllvel ellentállni a vö-
rös veszedelemnek. , 

Ezután a belpolitikai kérdésekről szólott. 
Gömbös Gyula halála után örvendetesen nyu-
godt atmoszféra lett úrrá a belpolitikában és a 
Darányi Kálmán kormányát szívesen fogadta 
az ellenzék is, mert folytatva a Gömbös által 
megkezdett munkát, a politikai és közjogi pro-
blémák előtérbe hozta a választójogi reform 
kérdését és ebben az ügyben közvetlen tárgya-
lásokat kezdett az ellenzék vezetőivel is-

— Az az egy bizonyos, — mondotta —, hogy 
most már meg lesz a titkos választó jog, de min-
den olyan állitás, amely határozott dátumra 
igéri, puszta kitalálás és politikai célokat szol-
gáló kombináció. Ezt a javaslatot, amely be-
csületes jó választójoghoz fogja juttatni a ma-
gyar népet, még meg kell alkotni. Azt sem tud-
juk még, hogy milyen lesz, de az az egy bizo-
nyos, erre a miniszterelnök ur személye garan-
cia, hogy t. i. jó lesz. A titkos választójogot 
nem lehet máról-holnapra megvalósitani, ala-
posan ki kell dolgozni a részletkérdéseket, mert 
aszerint, hogy mit tartalmaz, jelentheti a fejlő-
dést, de lehet, sötétbe ugrás is, amelynek kö-
vetkezményeit nem lehet előre látni. 

Beszéde további részében a kisgazdapárt és a 
keresztény gazdasági párt szegedi szervezke-
dését tette szóvá. 

Kifosztották az elitéit 
tolvaj házaspár lakását 
(A Délmagyarország munkatársától.) Érde-

kes fel jelen tes érkezett a rendőrségre — a Csil-
lagbörtönből. A börtön egyik rabja, G a l e r a 
Béláné, akit nemrég Ítéltek el férjével egyült 
lopásért, panaszt tett a rendőrségen, hogy amig 
ö a börtönben ült, valaki teljesen kifosztotta 
Szentmihály-uccai lakását. Galeráné — felje-
lentése szerint — a napokban hazament laká-
sára — egy börtönőr kíséretében — körülnéz • 
ni és rendet csinálni. Otthon megdöbbenve 
látta, hogv majd minden ruháját, edényét, ap-
róságait elvitték és csak az üres szekrények, fo-
gasok meredeztek reá... A rendőrség csakhamar 
megtalálta a tettest a házban lakó Varga Mi-
hály személyében. Varga előadta, hogy amikor 
Galeráné bevonult a Csillagba, rábizta minden 
holmiját, hogy őrködjék fölöttük, ö azonban 
pén zükében volt és a holmikat eladogatta. 
Sík'. is/tás miatt indult eljárás Varga Mihály 
ellen. 

— öngyilkos lett az „állásszerző" GhiHány 
báró. Budapestről jelentik: Báró G h i 11 á n y 
József, volt főszolgabíró csütörtökön reggel 
megmérgezte magát és mire felfedezték, meg-
halt. Báró Ghillány József néhány hónappal 
ezelőtt állásszerzési bünügybe keveredett. A B í-
róság hétrendbeli csalás miatt nyolchónapi 
börtönre itélte. Három és fél hónapi vizsgálati 
fogság után szabadlábra helyezték. Ghillány 
nagy nyomorban élt, de nagy kötelezettségei 
voltait és a hitelezők állandóan szorongatták 
követeléseikkel. Több károsultat csütörtökön 
kellett volna kielégítenie, ezt azonban a sze-
rencsétlen ember már n'-'m várta ki. Végzett 
magával. Az utóbbi időben nem volt lakása és 
szerdán este is ügyvédje révén jutott egy jog-
szigorló lakásába, ahol az éjszakát töltötte. Bú-
csúlevelet hagyott hátra a főkapitánysághoz ci-
mezve. Csütörtökre volt kitűzve báró Ghillány 
egyik bűnügyének táblai tárgyalása. 

— Uj kenyérárak. A sütőipari szakosztály a 
búzaáraknak példátlan állandó em.'ilredésére való 
tekintettel a kenyérárakat a követ"¿ezőképen ál-
lapította meg. Feliér 36, félbarna 34, barna 26 fil-
lér. Viszonteladók 2 fillérrel olcsóbba.! kapják. 

— Tudományos előadás a Munkásotthonban. Ja-
nuár 9-én, szombaton este fél 8 órakor a Munkás-
otthonban (Hétvezér-ucca 9.) H e r c z k a Sándor 
(Budapest) „Hatalom és humanizmus" címen tudo-
mányos előadást tart. . 

— Halálozás, özv. László Kálmáuné sz. Sass 
Ilona f. hó 6-án hosszú szenvedés után csendesen 
elhunyt. Temetése belvárosi temető kupolacsarno-
kából f. hó 8-án délután 3 órakor. Engesztelő 
szentmise 8-án délelfitt 10 órakor a belvárosi tem-
plomban 

x Gesztenyepüié Márkusnál, Kigyó-ueea 1. 
— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-

után 4 órakor a fűtött kistemplomban. Hétköznapi 
istentiszteletek délután 4 és reggel háromnegyed 7 
órakor. Szombat reggel 7 órakor. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján (Mérey-ncca és 
Mars-tér sarok.) Férfiak: 1 téglaégető mester. 1 
molnár, 4 kovács, 1 bognár, 4 gránitcsiszoló, 1 ta 
kácsmester, 1 kötélgyártó, 1 cipőfelsőrészragosz-
tó, 2 és 1 cipész vidéken, 1 kocsis. Nők: 2 hölgy-
foörásznő. 

— Gyermekszerencsétlcnség. B o c z á k Sándor 
7 esztendős kisfiú, aki szüleinek Remény-ucca 52. 
szám alatti lakásán lakik, szerdán súlyosan meg-
sérült. Magára rántott egy fazekat, amely forró le-
vesse] volt tele. A gyerek az arcán és a mellén 
másod- és harmadfokú égési sebeket szenvedett. 
Állapota súlyos, a klinikán ápolják. A szerencsét-
lenség ügyében a vizsgálat megindult. 

— A forró égöv betegségeinél, különösen nap-
szurásnál, bélhurutnál és vérhasnál, valamint 
olyan gyomor- és májbajoknál, amelyek malária 
kíséretében lépnek fel, a természetes „Ferenc Jó-
zsef" keserűvíz szerfelett értékes hatást fejt ki. 

x Még a jobb fűszer- és csemegeüzletben is 
csak korlátolt mennyiségben kapható a világmár-
kás Stauffer Commerc-Blokksajt Kilogramonkint 
P 1.40. 

Elfogták a szegedi 
rendcrs§g tolvaj lovászát 

| (A Délmagyarország munkatársától.) Az 
öcsödi csendőrség a szegedi rendőrkapitányság 
körözésére csütörtökön elfogta L o v r o v i c s 
Károly 24 éves szegedi lovászfiút, aki a szegedi 
lovasrendőrség alkalmazásában állott. Lovro-
vics január elsején megszökött a lovaslak ta-
nyából és ismeretlen helyre távozott. Nem 
ment azonban egyedül. Kiderült — távozása 
után —, hogy vele együtt eltűnt az egyik fő-
törzsőrmesternek pénztárcája, amelyben egész 
havi fizetése: 210 pengő volt. Eltűnt azonkívül 

! a laktanyából egy kincstári nadrág és egy 
' kincstári cipő is. A gyanú természetesen a meg-

szökött lovászfiura terelődött. Lovrovicsot hiá-
ba keresték mindenfelé, nem akadtak nyomá -
ra, m.'g most az öcsödi csendőrség jelentette, 
hogy a megszökött lovászt sikerült szülei házá-
nál megtalálni. Pénteken már Szegedre is szál-

1 litják. 

— Elrontott gyomor és az ezzel összefüggő 
bélzavarok, felfúvódás, kellemetlen szájíz, 
émelygés, homlokfájás, láz, hányás hasmenés 
vagy székszorulás eseteiben már egy pohár 
természetes „Ferenc József" keserüviz is igen 
gyorsan, biztosan és mindig kellemesen hat. 

x Stauffer pusztasajt világmárka. 

Mecitialt Somíyó Zoltán 

Budapestről jelentik: Csütörtökön reggel 
hosszas szenvedés után meghalt Somlyó 

Zoltán, az ismert költő. Az 54 éves embert 
tüdő- és májrák támadta meg és orvosa 
tudta, hogy menthetetlen. Szerdán este állt 
be az agónia és csütörtökön reggel meghalt 
Somlyó Fiúméban kezdett irni, majd Buda-
pestre került és finomhangu versei és no-
vellái nagy sikert arattak. Később vidékre 
ment és sokáig dolgozott Szegeden is. Több 
verseskötete jelent meg, ezek közül a leg-
ismertebb A halál árnyékában c. kötete. Le-
fordította magyarra a Voyaget, Baudelaire 
nagysikerű költeményét. Somlyó halálával 
nagy veszteség érte a magyar irodalmat. 

.TrrtakM /luz/L^ 
Makói szerkesztőség és íiókkiadóbivaui ízcchenyi-

tér 8. (Városi bérpalota.) Telefon 270. szám. 

Névmagyarosítások. Proschka Kálmán Mihály 
makói tanitó nevét a belügyminiszter engedélyé-
vel Perjésre, Krizsán Géza Kőhalmira és Kovács 
György Irmaira változtatták. 

A makói szociáldemokrata párt uj otthona A 
makói szociáldemokrata párt január elsején uj 
helyiségébe, a Barcsay-uccai Érdeki-féle terembe 
és e teremmel kapcsolatos helyiségekbe költözött. 
Uj otthonukat maguk a párt tagjai hozták rendbe 
és alakították át a célnak megfelelően. A helyiség 
felavatására vasárnap ünnepet rendeznek. 

Szakszerű szemüvegek Klein Imre látszerésznél. 
Ócskavasért, vörös- és sárgarézért, ólom, hor-

ganyhulladékért és mindennemű gazdasági gépek-
ért a legmagasabb árat fizetem. Iritz Márk utóda, 
Iritz Béla ócskavas- és fémkereskedő Makó, I.end-
vay-ucca 8., telefon 235. 

Anyakönyvi hirek. Elhaltak: Szőri Julianna 23 
éves Vertán Emdre-ucca 15, Váradi Gyula 75 éves 
Hosszu-ucca 40, Kolompár Mária 8 napos, Sar-
kantyu-ucca 19. és Kádár Antal 28 éves hősi ha-
lált halt katona halálát a belügyminiszter rende-
letére az anyakönyvi hivatal bejegyezte. 

Főhelőtte mapt 
Zemplén Dénes hadnagy-

bátyja 
Komárom, január 7. Egy fiatal, magával 

meghasonlott hadnagy vált meg az élettől: 
szolgálati pisztolyával főbelőtte magát és 
nyomban meghalt Z á g o n y i Tibor hadnagy, 
aki Komáromban teljesített szolgálatot. A fia-
tal hadnagy testvérbátyja volt Z e m p l é n Dé-
nesnek, aki 1933-ban megölte az anyját. Ezt a 
családi tragédiát soha nem tudta kiheverni a 
fiatal ludovikás, aki amikor hadnagy lett, ép-
pen testvérének végzetes tette miatt, megvál-
toztatta nevét. Nagy hatással volt a fiatal ka-
tonára az is, hogy a borzalmas eset után nő-
vére belépett egy női szerzetesrendbe és ma 
Kínában tartózkodik, mint misszionárius nő-
vér. A kiválóan képzett, nagyműveltségű katona 
azonban nem. tudta megtalálni nyugalmát. 
Tiszttársai aggódva figyelték fiatal bajtársuk 
életét és tudták, hogy öccsének tette soha be 
nem gyógyuló sebet ejtett rajta. Zágonyi Tibor 
abban a hiszemben volt, hogy testvérének tette 
miatt lenézik őt és hosszas lelkiválság után de-
cember 21-én revolvergolyóval véget vetett éle-
tének. Az öngyilkosság hire csak most került 
nyilvánosságra-


