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— November 28-án tárgyalják a Linder— 
Donrovlcs-féle bizaárulási pört. Budapestről 
Jelentik: A törvényszék bünletötanácaa november 
28 án tartja meg a tárgyalást a Linder— 
Domrovtcsttle hizaárulisi pörben. Az ujra-
felvétel azért vált aktuálissá, mert Budapesten 
elfogták dr. Magyarevlcs Ferencet, a Linder— 
Pomrovics-pör koronatanuját. A tárgyalást 
nagy érdeklődés előzi meg. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken délután 
4 órakor. Írásmagyarázat szombat délelőtt. 

— Panaiz a Béla uccáról. Ismert kézből kaptuk 
és adjuk a következő sorokat: A belváros kel-
lős közepén van egy rövidke kis ucca, csak olyan 
hosszú, mint a neve. Nem lehet tudni, ki után nevez-
ték Béla uccának. Azt sem lehetne mondani, hogy va-
lami nagyon elhagyatott helyen volna, mert hisz a vá-
ros első leányiskolája és leánynevelöintézetének, vala-
mint a város tisztifóorvosának ablakai oda nyitnak. 
Arról is nevezetes ez a rövid uccácska, hogy váro-
sunk nagy fia, Tömörkény István mindennap erre járt 
a hivatalaba. Azért jut eszembe mindez, mert a napok-
ban azt olvastam a lapokban, hogy legközelebbi vá-
rosrendezési munkálatok keretében sor kerül a Béla 
uccára is. Hát szép lesz az, és örvendeni fog bizo-
nyosan mindenki rajta aki szereti a csinosságot, de 
egy csekélységet ajánlok az illetékesek figyelmébe, 
lessék a Béla uccában legalább egy, csak egyetlen 
egy lámpát felszereltetni. Volt ott azelőtt is lámpa, a 
karója most is ott rozsdásodik, de a légszeszgyár 
annak idején, mikor a nagy megtakarítások idejét él-
tük, elfelejtette a lámpát leszerelni s ezt a munkát 
inkább raoizta a felelőtlen elemekre. Így aztán most 
az a helyzet a többször megnevezett uccában, hogy 
lámpa, világítás hiányában, s az é] jótékony sötétségé-
nek takaró szárnyai alatt, a környező kiskorcsmák 
vendégei olyan célra használják, amelyre egy városi 
ucca, pláne a váro3 közepén, nem való. Pedig ott áll 
egészen közel ama zöld szinü épUlet, amelyet a város 
enyelgós kedélyű humoristái .vizzel olajtalanitott sza-
goidáuak" neveznek. Csak az a baj, hogy éppen 
akkor, amikor nagy forgalma lehetne, éjszaka idején, 
ez a hasznos integet be van zárva. Csodáljuk, hogy 
ezt az állapo ot tűrik és észre nem veszik, ha már a 
szemükkel nem, az orrukkal. 

— Ismét ártézi kutat kért a Somogyitelep. 
A Somogyiielep lakossága beadványban arra kerté 
a varos tanácsát, hogy fúrasson a telepen még 
egy második ártezi kutat is. A tanács a kérelmet 
nem találta teljesíthetőnek. 

Zöldborsó és főzelékfélék Mihályinál. sos 
— Lehár Ferenc az .Aranyember" hósenek uno-

kája. Köztudomásu, hogy Jókai Mor Neubrandt Ká-
roly komáromi polgárról mintázta az .Aranyember* 
Brazovlcs Athanázát. Ez a Neubrandt híres szállító-
vallalkozó volt, hajói mindenfelé jártak a Dunán. Sze-
mélye kőiül érdekes legendák szövődtek, amilyenek-
kel kisvárosban a köztudat mindig körülveszi a helyi 
hírességeket. Ennek a Neubrandtnak leányát elvette 
egy Lehár nevü katonak«rmester, ebből a házasságból 
született a magyar operettmuzsika világhírű hose: 
Lehár Ferenc. Erről ir érdekes cikket a .Színházi 
Élet" uj száma, amely először irja meg magyar nyel-
ven JacK London életrajzát. Képes beszámoló az An-
tónia berlini premierjéről, Ingyen lakás színpadi össze-
köttetésért. Nem fogadták el a rendőrtanácsos ope-
rettjét, mert nagyon fehér és sok más érdekes riport. 
Herceg Ferenc novellája, a legnevesebb írók cikkei, 
kottamellékletek. Darabmelléklet: Eső. Egyes szám 
ára 8'JüO korona, negyedívi előfizetési díj 80.020 ko-
rona. Kiadóhivatal: VII., Erzsébet körút ¡¿9. szám. 

240-ooo K párja a svájci box női magasszáru cipőnek 
35—JO nagyságban „Ha.Ha" cipőáruházban, Kelemen u. 12. 

— Isméi öngyilkos lett egy Dungyerszby 
Ivadék. Szabadkáról jelentik: Dangyirszky 
Danctika, dúsgazdag földbirtokos kedden reg-
gel fél 7 órakor a kastélya mögött levő szalma-
kazal tö/ében föbelőite magát. A golyó szét-
roncsolta az agyvelejét és azonnal halált oko-
zott. Semmiféle irást ns<n hagyott bátra, ami-
ből öngyiikoiúga okára következteheltek volna. 
Dungytrszky Dancsika a Dungyersiky-nábobok 
családjából származott és előkelő szerepet ját-
szott Bácska társadalmi életében. Még 1920 
juliusában tortént, hogy amikor birtokának egy-
részét lefoglalták az agrárreform céljaira, Dun-
gyerszky felgyújtotta a lábonálló lermist. Emiatt 
statártdlis bíróság eli került, de Ítélethozatalra 
nem kertltt sor, mert ügyét rendes öirósAg elé 
utalták. Azóta folyt ellene a vizsgád. Az ön-
gyilkos nábob testvére Dungyerszky Milán még 
a híboru előtt szintén öniyílkossággal veted 
véget éleiének. 

Takarékos háziasszony Mihátyinál vásárol. 

— Kétszázmillió korona értékű fegyver £ 
vittek «1 egy fegyverkareskedésből. Buda-
pestről je'entik: Marsovszky Elemér Múzeum 
körút 2. számú házban lévő fegyver- és lősier-
űzletébe ismeretlen tettesek betörtek. A betö-
rök behatoltak az üzletbe is onnan kitszáz-
millió korona irtikü fegyvert vittek el. A be-
török ugy látszik többen voltak, mert teljesen 
kifosztották az üzlet értékesebb fegyverkészle-
tét, amit minden valószínűség szerint az ij-
szakal órákban kocsin szállítottak el a muzeum 
körúti üzlet elől. A betörők ismerték a terepet, 
mert csak igy magyarázható, hogy a rövid idő 
alatt ilyen hatalmas zsákmányt tudtak maguk-
kal vinni. Mindezidtig nem sikerült megálla-
pítani, hogy milyen uton módon sikerült a be-
törőknek a muzeum-kőruti fegyverüzletbe beha-
tolni. Maraovszky Elemér feljelentése alapján 
megindult a nyomozás a betörök kézrekerité-
sére. 

*****;*********** *.***«« 

Novemberben megjelenik 

MŰVÉSZETI LEXIKON 

Hatalmas kötet, sokszáz szövegmagy arázó illusztráció, a 
mümelle'kleten mintegy 800 klasszikus festmény, szobor, 
műemlék, iparművészeti tárgy képe. Szines mümellékletck. 

M E G R E N D E L H E T Ő 
A D É L M A Q Y A R O R S Z Á G 

K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 
(DUGONICS TÉR II . TELEFON 306.) 

Ara 37S.OOO ko rona , a z a z 30 p e n g i . 

Fizethető 62.SOO koronás (öt pengOsI havi 

részletekben ls. 
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— A felgyógyult Flaxmayer dános pék-
munkáig letartóztatták és átkísérték az 
figyéazség fogházába. Budapestről jelentik: 
Flaxmayer János 61 éves pékmunkás, a kis-
pesti családirtás tettese, a szörnyű esemény 
után súlyos sirülisivel a rabkórházba került. 
A kispesti Török uccában lejátszódott családi 
dráma ugy történt, hogy az öreg pékmunkás 
feleségét késsel súlyosan megsebesítette és .a 
felesége barátjának két gyermekét is össze-
szurkálta. Vígül, mint ismeretes, Flaxmayer 
ilesre fent kissel elmetszette nyakát, majd 
valósággal harakirit követett el, amennyiben 
saját hasát fölnyitotta. Fiaxnayerí annakidején 
a rabkórházba szállították, ahol azonnal orvosi 
kezelésbe vették. A családi dráma többi áldó 
zata ugyancsak kórházba került. Ezeket köz-
vetlenül a szörnyű esemény után ki lehetett 
hallgatni, Flaxmayer kihallgatása azonban a 
mai napig lehetetlen volt, mert állspota nem 
engedte meg Ma délben azután Fiaxmayer 
Jánost a rabkórházból átszá lították a buda-
pesti főkapitányságra, ahol Radocsay rendőr-
kapitány kezdte meg kihallgatását. A kihallga-
tásról részletes jegyzökönvvet vetlek föl, majd 
Flaxmayer előtt négyrendbeli szándékos ember-
ölés kísérlete címén kihirdették a letartóztatást 
és a kora délutáni órákban át is kisérték már 
az ügyészség markó-uccai fogházába. 

A „Hirach "-posta viaszforgalma Szeged-
ről Budapes re is megindult. A csomagok por-
tfija ugy a feladásnál, mint a címzetteknél fizet-
hető. Nagyobb tételeket kö!tségmenfesen háznál 
is átveszünk. „Express" Nemzetközi Szállít-
mányozási Rt., Kárász és Kölcsey ucca sarok. 
Telefan 12—90. síz 

Részletfizetésre B ruhákat férfi-
női- és 

gyermsk-

felöítőt, átmeneti kabátokat, mindenféle szörrné-
ket, bundákat raktárról és mérték után is szállít 

B L A U I G N Á C Angol uri szabóság, g 

— tlilálozáf. Özvegy Károlyt Mihályné, 
szfli. Rojki Erzsébet folyó hó 11-én rrezhalt. 
Temetése pénteken délután két órakor lesz a 
Festő-utca 6. srámu gyászházból. 

190,ooo K párja az eredeti angol gyártmányú női 
hócipőnek .HA-HA* cipőáruházban, Kelemen ucca 12. 

— tluazka képviselő pöre. Miskolcról jelen-
tik: A miskolci kir. törvényszék ma hozott Íté-
letet Huszka Vilmos nemzetgyűlési képviselő-
nek a Magyar fövő elleni porében. A bíróság 
Sikorszki Gyulát az inkriminált cikk szerzőjét 
kétmillió korona pinzbüntetisre itilte, de az 
Itilet végrehajtását felfüggesztette. 

Legszebb lisztek, teasütemények Mihályinál. 
-— Jakabházyné gyilkos bosszúja férjén. 

Budapestről jelenlik: Beszámolt a Délmagyar-
ország arról a véres családi drámáról, amely-
nek főszereplője Jakabházy Lászlóné és áldo-
zata fakabháxy László, aki életveszélyes sérü-
lésével a balállal vívódik a Pajor- szanatórium-
ban. A kétségbeesett aaszony, akit ura hűtle-
nűl elhagyott és aki hihetetlen nyomorral küz-
dött —• mint ismeretes — revolverrel három-
szor rálőtt tegnap az urára és azt halálosan 
megsebesítette. Ma délelöitt 11 órakor Rado-
csay Jenő rendőrkapitány maga elé vezettette 
Jakabházy Lászlónét és megkezdte részletes ki-
nallgafáiát. A délelőtti kihallgatása során Jakab-
házy né elmondotta élete egész regényét. Az 
esetre vonatkozóan azt adla eló, hogy nem 
készült előre a merényletre. Rídocaay rendőr-
kapitány déli egy órakor befejezte Jakabházyné 
kihallgatását és megkezdte a tanúkihallgatáso-
kat. Csak a tanúkihallgatások után döntenek 
véglegesen Jakabháiyné torsáról. Akkor fogják 
cselekményét minősíteni. Az Agy jelenlegi ál-
lása arra mulat, hogy az asszonyt szándékos 
emberöléi kísérlete címén fogják letartóztatásba 
helyezni. A minősítés különben még változhat 
az esetben, ba az életveszélyesen megsebe 
sült Jakabházy László közben kiszenvedne. 
A délutáni órákban a Pajor-szanatóriumban 
Jakabhtzy I. László állapotáról azt a felvilágo-
sítást adták, hogy Jakabházy László különben 
is életveszélyes állapota a déli órákban súlyos-
bodott, mert váratlanul tüdővérzés állott be. 
Emialt ujabb operációra lesz szükség, amelyet 
még a ma esti órákban végre is hajtanak rajta. 
Az operáció sikerétől függ, hogy Jakabházyt 
sikerül-e megmenteni az életnek. 

— Villamoskarambol a Petőfi Sándor sugár-
uton. Csütörtökön könnyen végzetessé válható 
villamoskarambol történt a Petőfi Sándor sugárat 
31 számú ház előtt. A közvágóhíd felé haladó 
21 -es számú villamos, amelyet Gombos István 
vezető vezetett, elütötte Bozókí János fuvaros ho-
mokszállitó kocsiját. A villamos egyes helyeken 
darabokra törte a homokos-kocsit és csak a vélet-
lennek köszönhető az, hogy emberéletben nem 
történt kár. A rendőrségről azonnal rendőri bizott-
ság szállott ki a helyszínre, Moldoványl László 
fogalmazó vezetésével annak megállapítására, hogy 
terheli-e felelősség Gombos Istvánt. A kocsivezető 
azzal védekezett, hogy a lehullott levelek miatt 
olyan sikos volt a pálya, hogy nem tudta kellő 
időben lefékezni a kocsit. A rendőrség az eljárást 
folvtatia. 

lós Cl 
ni'g a készlet ta>t 

„HH-HH" cipőáruházban, Kelemen ucca 12. 
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DELMAGYARORSZAG 
HÍRLAP-ÉS N t O M D A V X U A H T B T . 

K É S Z I T 
a legmodernebb kivitelben árjegyzékeket, kör-

leveleket, levélpapírokat és számlallrlapokat, 
plakátokat, címkéket, mindenféle keres-

kedelmi nyomtatványokat, továbbá 
legjobb anyagokból elsőrangúan 

kikészített Üzleti könyveket 
és egyéb folyóiratokat. 

Kér jen árajánlatot. 
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