
s DÉLMAGYARORSZÁG i*J2S november 24. 

IWWWWWWWWWHWIWWWWWIIWIIWWWIIWWWWIIWWWWWHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWri 

Értesítőm Jgen tisztelt vevőimet, hogy üzletemet megnagyobbítva 6a raktáramat dúsan folszerelvo 

C s e k o n i c s u c c a s z á m a l á 
| Párisi Afagy Aruljáz mellé, a Városi ZálogOáz volt helyiségébe helyeztem át. 
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Mikes Menkes Ottó öngyilkossá vált feleségét 
vádolja a sikkasztások elkövetésével 

(A Délmagyarország munkatársától.') Mikes 
Menkes Ottónak, a Kenderfonógyár Budapes-
ten elfogott sikkaszlójának bünügyében ujabb 
fordulat állott be. Mikes Menkes Ottó jelenleg 
a szegedi ügyészségi fogház lakója és %tt várja 
sorsának fordulását. 

A Budapesten elfogott szélhámos letartózta-
tása után — mint ismenebes — töredelmesen 
beismerte sorozatos sikkasztásait. A vizsgálati 
fogság egyhangúan csöndes napjaiban Menkes 
Ottó azután egészen u j védekezési módhoz 
folyamodott. Ma már tudni sem akar a sik-
kasztások elkövetéséről és minden felelőssé-
get a Fiúméban öngyilkossá lett feleségére 
hárit. Azt állítja, hogy 

(elesége kergelíe a bün lejtőjére. 

A nagyravágyó, pazarló vásárhelyi urileány-
nak olyan igényei voltak, hogy azokat a Ken-
derfonógyár egyszerű kistisztviselője nem elé-
gíthette ki. A társadalmi élethez pénz kellett. 
Mikesné ekkor váltót hamisított. A váltó le-

járat napján Mikes feleségének könyörgésére 
Vásárhelyre pénzt utalt át, amelyet felesége 
vett át. ő többet nem akart hasonló sikkasz-
tásokat elkövetni, de felesége nem hagyta bé-
kében. Lassan-lassan minden akaraterejét el-
vesztette és vakon teljesítette feleségének min. 
den akaratát. 

Szökésük után Mikesné tudtára ébredt bű-
nének és kétségbeesésében lett öngyilkos. 

Menkes Ottó ujabb védekezései során odáig 
haladt, hogy állításainak bizonyítására tanu-
kat jelentett be. 

Ezek a tanuk azonban, értesülésünk szerint, 
a védelem szempontjából teljesen értéktele-
nek. Mikes előéletének és szegedi tartózkodásá-
nak tisztázása alkalmával megállapították, hogy 
egyszerű és igénytelen felesége irtózott a fény-
űző életmódtól. Tanuk vannak arra is, hogy J 
Menkesné nem egyszer tiltakozott a pazarló 
pezsgőzések ellen. Kőztudomásu volt azután 
az is, hogy Mikes a sikkasztott pénzekből 
barátnőket tartott és pénzét azokra költölle. 

Gyomor-, bél« és anyagcserebelegek-
n é l a természetes „Ferenc József" keserűvíz 
az emésztőszervek működését hathatósan elő-
mozdítja s igy megkönnyili, hogy a tápláló 
anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvéle-
mények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc József 
viz különösen ülő életmódnál igen hasznos 
gyomor- és bélszabályozó szer. Kapható gyógy-
szertárakban drogériákban és füszerüzletekben 

— Kigyulladt a kénsavraktár. Budapestről je-
lentik: Péntek reggel 8 óra után a Podmaniczky-
uccában N c r h a d o Gyula kereskedő kénsavrak-
tára kigyulladt. A tűzoltók egy óra hosszat tarló: 
munka után elfojtották a tüzet. A munkások még 
idejekorán kimenekültek a helyiségből és igy senki 
sem sérült meg. 

x Belelt bőr-, trikó- és kötöttkeztyük meglepően 
olcsók Lampel és Hegyinél. 000 

x Telefonon „Kéry-aulólaxtl" szám nélkül kérjen. 

Fiu- és leánykaruhák 
elsőrendű kivitelben 280 

P o l l á h T e s t v é r e k n é l csekom« ucca. I 
— Sikkasztott a Ganz-gyár egyik tisztviselője. 

Budapestről jelentik: A Ganz—Danubius-gyár fel-
jelentést tett egyik tisztviselője, Klein Károly el-
len, aki 11 ezer pengőt elsikkasztott és meg-
szökött. Klcint az egyik mulatóban elfogták és 
letartóztatták. 

Elsőrendű férfiingek, divaí-
nyakkendök. olcsó szolid árakon  899  

Siein Péternél, Kölcsey ucca 5 

x Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 850 
x Mikulásra és karácsonyra babaparókáit már 

'most készíttesse el Hoffmanné női fodrász üzleté-
ben, Kállay Albert-u. 1. 901 
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Hfrefe 
Szombat. Róm. kath. Ker. János. 

¿S»-*. Protestáns Emma. Nap kél 7 óra 
17 perckor, nyugszik 4 óra 16 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A múzeum nyitva délelőtt fél 10-től 
3 óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. e. 8— l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut Gl. 
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány L., Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 846.) 
Nagy György, Boldogasszony sugárút 31. (Tel. 
1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. 

Dr. Szabó László előadása 
Szegeden 

Dr. S z a b ó László, a kiváló publicista decem-
ber 2-án tartja meg nagy érdeklődéssel várt elő-
adását Szegeden a városháza közgyűlési termében. 
Dr. Szabó László az Alföldi Kereskedelmi Utazók 
Egyesületének Rothermere díszközgyűlésén az ame-
rikai kereskedelemről fog beszélni és előadás 
után az AKUE dr. Szabó László tiszteletére ban-
kellet ad a Kassban. 

— 48 ezer pengő fentartási köitségg?l terhelik 
*ncg a várost a külterületi iskolák. K l e b e l s b e r g 
Kunó kultuszminiszter a külterületi iskolák évi 
fentartási költségeit negyvenyolcezer pengőben ál-
lapította meg. Ezt az összeget 1929 január 1-től 
kezdődőleg két egyenlő részletben kell a városnak 
befizetnie az iskolák fentartási alapjára. 

x Angol gyapjuharisnyáknagy választékban Lam-
pel és Hegyinél. 900 

— Anyák iskolája. A Szegedi Stefánia-Szövetség 
¡52. számú védőintézele 25-én, délután fél 5 órai 
kezdettel a Csongrádi-sugáruti iskolában »Anyák 
iskolája« cimen megnyitó egészségügyi előadást 
tart. Ez alkalommal a szövetség társelnöke, dr. 
l í a i n i s s Elemér egyetemi tanár a »Gyermekek-
ről« és az intézet szülész-orvosa, dr. B c r e t z k 
Péter nöorvos a »Terhességről« tart előadást. Az 
előadás hallgatása díjtalan és az érdeklődő szülőket 
(anyákat) tisztelettel meghivja az intézet veze-
tősége. 

z Bach tüzelőanyagja az elismert kvalitás. 

— A piarista gimnázium Kalazancius-ünnepsége. 
A szegedi városi kegyesrendi Dugonics András 
gimnázium Kalazancius-ünnepsége november 25-én, 
délelőtt 10 órakor lesz a díszteremben. Műsor: 
Megnyitó beszéd. Mondja dr. Tihanyi Béla, a 
gimnázium igazgatója. Hymnus Calasanlianus. Me-
lódia Hispana. Átírta Vaszy Viktor. Oltó: Isten 
Te vagy bizodalmam. Előadja a gimnázium ének-
kara. Sik Sándor: Napkölte. Szavalja Papp Mátyás, 
VI. b) oszt. tanuló. Haydn: Gp. 49. Allegro és 
finale. Vonósnégyes. Előadják Ivánkovics Ferenc, 
Kecskés István, Papp József, Papp Károly egyetemi 
hallgatók, az intézet volt növendékei. Bartha— 
id. Szautner: Himnusz Kalazanci Szent Józsefről. 
Előadja a gimnázium énekkara. Az őrök harc. 
Novella Kalazancius idejéből. Irta és felolvassa 
Ortutay Gyula VIII. oszt. tanuló. D'Albert: Gavotte 
és Musette. Zongorán előadja Schill Fülöp VIII. 
oszt. tanuló. Mécs László: Harangönlők öröme. 
Szavalja Till Ernő VIII. oszt. tanuló. Fíchtner 
Sándor: Diadalének. Előadja a gimnázium ének-
kara Adományokat a piarista főiskolai hallgatók 
otthonára köszönettel fogadnak. 

Divat pulowerek, kgtött-szövött áruk 
nagy választékban 893 

Siein Péternél, Kölcsey ucca 5. 

x Jéger téli alsók, meleg női nadrágok legolcsób-
bak Lampel és Hegyinél. 900 

x Préselt széna métermázsánként 14 .pengőtől 
minden mennyiségben kapható a közvágóhíd előtti 
uradalmi szénatelepen. Nagyobb vételnél árked-
vezmény. 498 

Dr. Kubinyi Pá! meghalt 
Dr. K u b i n y i Pál egyetemi nyilvános rendes 

tanár, a budapesti I. számú nőgyógyászati kli-
nika igazgatója, p é n t e k e n d é l u t á n meg-
ha l t . Dr. Kubinyi Pál holttestét szombaton szen-
telik be Budapesten, majd Miskolcra szállítják, 
ahol hétfőn a családi sírboltban helyezik örök 
nyugalomra. 

Dr. Kubinyi Pál a száműzött kolozsvári egye-
temmel került Szegedre és itt a Fodor-uccai női 
klinika igazgatója volt. Szegedi működése alatt 
rendkívül sok barátot és tisztelőt szerzett magának 
a nagytudásu professzor, aki az orvostudományo-
kon kívül nagy hódolója volt a zenének. Dr. 
Kubinyi Pált néhány évvel ezelőlt Budapestre ne-
vezték ki a Pázmány Péter Tudományegyetemre, 
dc katedráját csak később foglalhatta el, mert a 
professzort agyvérzés érte. Sokáig betegeskedett, 
de azután meggyógyult és elfoglalhatta budapesti 
tanszékét. 

Dr. Kubinyi Pál halála Szegeden általános rész-
vétet keltett. 

— Megfúlt a forró feketekávéban egy kisfiú. 
Debrecenből jelentik: Hajduhadházon S z a b ó Jó-
zsef gazda felesége egy 10 literes fazékban fekete-
kávét főzött. Mialatt kiment a konyhából, egyéves 
fia beleesett a fazékba, összeégette magát és meg-
fulladt. 

x Nem lehet elég nyomatékosan utalni arra, hogy 
a valódi Aspirin-tabletták helyett ne fogadjunk el 
pótszereket vagy más egyebet. Ügyeljen az ere-
deti >>Baycrí csomagolásra a zöld szallaggal. 

x Fehér és ajourhimzésre a varrógépen teljesen 
ingyen tanítja meg vevőit a Singer-varrógép részv.-
társ. Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék csillag 
mellett.) 9 

Tisztelettel értesítjük, hogy üzletünk megnyitását néhány nap-
pal elhalasztjuk, hogy raktárunkat oly módon egészíthessük ki, hogy meg 

tudjunk felelni az előrelátható óriási forgalom okozta követelményeknek. 

A megnyitás pontos idejét ezúton fogjuk közölni. 
AIGNER és BOROS 

Eíam-harisnyák és férfi kalapok gyári Ierakafa, fehérnemű, uri és női divatáru üzlete 

Széchenyi tér 16. 888 Telefon ÍO. 


