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Négyszer kísérelt meg öngyilkosságot 
ötödszörre sem sikerüli meghalni 

Ismeretlen méreggel megmérgezte magát egy OgynOk 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi mentők pénteken reggel beszállították 
a kőzkőrházba Üveges Ferenc 28 éves ügy-
nököt, aki a kora reggeli órákban ismeretlen 
méreggel megmérgezte magát. 

Üveges öngyilkossági kísérletét a házbeliek 
fedezték fel. A szomszédok arra lettek figyel-
mesek, hogy az ügynök szobájából hörgés 
hallatszik ki. Betörték az ajtót, aztán mentő-
ket hivtak, akik az eszméletlen embert be-
szállították a közkórházba. 

Üveges Ferenc rövid idő alatt ezúttal ötöd-
ször kísérelt meg öngyilkosságot. Kísérlete-
zései alkalmával végigpróbálta az öngyilkos-

ságok jóformán minden módját. Felvágta az 
ereit, felakasztotta magát, mérget ivott, mellbe-
lőtte magát, — de mindig felépült. A kötél-
ről levágták, a mérgezést kiheverte, a golyó 
félrecsúszott, ugy, hogy bármilyen módon 
akart meghalni, sohasem sikerült. Felépülése 
után mindig erősen megfogadta, hogy többé 
nem kísérel meg öngyilkosságot. De alig hogy 
kikerült a kórházból, rendre újból öngyil-
kosságon törte a fejét Az élettől való minden-
áron szabadulni akarásának az okát azzal 
magyarázta, hogy tökéletesen unja az életét. 

Üveges Ferencen a közkórházban gyomor-
mosást hajtottak végre, az orvosok szerint rö-
videsen elhagyhatja a kórházat. 

t ) J h Szombat. Róm. kath. Irenaeus. Prn-
testáns Laura. Nap kél 4 óra 5 

porckor, nyugszik 8 óra 1 perckor. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-

let) nyitva délelőtt 8-1-ig, délután 3-7-ig. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A muzeura nyitva délelőtt 10—i/jl-ig. 
délután zárva. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedves ucca 
1. (Tel. 846.) Nyilassy A. béri., Kis Lajos, Római 
kőrút 22. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás király 
tér 4. (Tel. 296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1. 
'Tel. 793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 

— A Délmagyarország uj regénye: Nobüe tá-
bornok u'.inaplója az >Itá'ia<t tragikus északi sarki 
u! Járói. Pénteki számunkban befejeztük Stefan 
Zw-eig nagysikerű regényes rajzának, Fouché életé-
nek közlését, amely első alkalommal jelent meg 
magyar olvasóközönség előtt. Mai számunkban uj 
regény közlését kezdjük meg: N o b i l e tábornok 
izgalmas és lebilincselő naplóját az »Itália« lég-
hajó tragikus északsarki útjáról. Nobile leirása 
eleven fejezetekben, izgalmas drámai események-
ben vezet el a sark különös drámájához és 
végig lebilincseli az olvasót. A D é l m a g y a r -
o r s z á g ezzel is folytatni kívánja programját: 
nivós, érdekes és eredeti regényt adni az olvasó-
nak. Nobile tábornok sarki regénye ís a Dé lma-
g y a r o r s z á g hasábjain jelenik meg először ma-
gyar nyelven. »Az » I t á l i a « é s z a k s a r k i u t 
j á t. naponta bő folytatásokban közöljük, de foly-
tatjuk dr. S z a b ó Lászlónak, a kitűnő publicis-
tának, a szegedi fegyelem tanárának széles kör-
ten nagy figyelmet keltett munkáját a régi sze-
gedi családokról. 

— SInger Kornél Szegeden. S i n g e r Kornél, a 
Icegyestanitórend magyar tartományának ny. rend-
főnöke, c. főigazgató, a Dugonics András gimná-
ziumban 35 és 30 éve végzett tanulók találko-
zójára és a Szegedi Piarista Diákszövetség szom-

• bat esti összejövetelére Szegedre érkezett. 

— Meghalt Jancsó Benedek. Budapestről Je-
lentik: J a n csó Benedek, a szegedi egyetem tisz-
teletbeli tanára, ismert publicista és tudós, a 
magyar-román kérdés legnagyobb ismerője, pén-
teken délután 77 éves korában Budapesten vég-
elgyengülésben elhunyt. Temetése vasárnap dél-
után lesz a farkasréti temető halottas házából. 

— ítélkezési szünet a városi kihágás! bíróságon. 
A városi kihágási bíróságon julius elsejétől hat 
hétig ítélkezési szünetet tartanak. Ez alatt az idő 
alatt nem lesz tárgyalás, a panaszokat és a be-
adványokat azonban átveszi a hivatal és a tár-
gyalási a szünet utáni időre tűzi kL 

— A szegedi piarista gimnázium győrelme a 
középiskolások at t ikai bajnokságában. Budapest-
ről jelentik: A középiskolások országos atlétikai 
bajnoki mérkőzései jó eredményekkel zárultak. 
A versenyen a vidéki középiskolások kitűnően sze-
repeltek és több versenyszámban a versenyzők 
országos viszonylatban is kiváló eredményeket 
értek el. A csapatbajnokságot a szegedi kegyes-
rendi gimnázium nyerte és Szent Imre szobrát 
kapta jutalmul. 

— Ünnepi lakoma Róna Lajos tiszteletére. A 
Magyar Újságírók Egyesülete szegedi osztálya — 
mint tegnap már jelentettük — julius 1-én, ked-
den este 8 órakor a Tisza-szálló kerthelyiségé-
ben, ünnepi vacsorát rendez a Szegedről elszár-
mazott Róna Lajos tiszteletére ujságirói műkö-
désének harmincadik évfordulója alkalmából. A 
lakomán részt vesznek a város, a közgazdasági 
élet és a különböző intézmények képviselői, vala-
mint a Magyar Újságírók Egyesülete elnökségének 
és az »Otthon« körnek budapesti kiküldöttet 

— Alapítványi pályázat. József főherceg főpa-
rancsnokságának 25 ik évfordulója emlékére a hon-
védség kötelékébe tartozó egyének árvái és fél-
árvái neveltetésére létesített alapítványi helyek kö-
zül a jövő tanév kezdetén a József fiuárvaház-
ban 4 és az Erzsébet leány árvaházban 3 hely 
kerül betöltésre. A kijelölés jogát József főher-
ceg gyakorolja. Pályázati kérelmek julius 15-ig 
a honvédelmi minisztériumhoz nyújtandók be. Iga-
zolandó az apa honvédségi kötelékbe való tarto-
zása, vagyontalanság. Pályázhatnak a 6-ik élet-
évüket betöltött, de 10 évet meg nem haladott 
fiuk és 12 évet meg nem haladott leányárvák. 

—• Esküvő. Ferenczi Mária és Kovács István 
ma fél 7-kor tartják esküvőjüket a fogadalmi 
templomban. (Minden külön értesítés helyeit.) 

x Hiába rabolták eí a csehek a Tátrát, hiába 
drága az olasz tengerpart, a Gázgyár 55,— pengő, 
6 havi részletre, 1 évi jótállással kapható ventil-
látora a legnagyobb kánikulát is elviselhetővé teszi. 

BR l l l t f rO l l Mozi Szombat, vasárnap 

énfklB, zenéifi és beazél« fllm NANCY CARROLL és 
CHARLES ROGERS főszereplésével. — Azonkivtil 

a h a ngo s k ísérő mtl»or. 

Leszállítóit régi &elyárait!i! 
j Előadások kezdete S, T, 9, vaaAp- *e nrmopnap 8, 5, I, 9 érakor 

K o r x ó M o x i Szombat, vasárnap 

Az asszony és a korbács ¿CS; 
Pőyllls Haver főszereplésével. Azonkívül: A kél azom-

•jsídvAr. Vidám történet Eddie QtiiU»n-nal. 

Előadások kezdete &, 7, 9, vasár- éa ünnepnap 3, 5, 1, 9 órakor 

— Felboncolták Halin József holttestét. H a h n 
József üvegesmestert és kocsmárost, aki csütörtö-
kön a Bertalan-emlék melletti füzesekben fel-
akasztotta magát pénteken reggel felboncolták. 
A boncolás megállapította, hogy a halált kétségte-
lenül fulladás okozta. Itt emiitjük meg, hogy az 
öngyilkos H a h n J ó z s e f nem azonos H a n n 
J á n o s ismert Tisza Lajos-kőruti vendéglőssel 

x Gummitalpa cipő 41. számig P 3 35 a Tlsza-
Aruházban, Püspökbazár. 194 

— A szegedi polgári iskolai főigazgatóság meg-
szervezése. A kultuszminiszter a szegedi polgári 
iskolai főigazgatóság vezetésével és szervezésével 
K o l t h a y Alajos eddigi polgári iskolai szakfel-
ügyelőt bizta meg. A polgári iskolákat ezzel a 
rendelkezéssel kivették a tanfelügyelőségek hatás-
köre alól és a jövőben önálló főigazgatóságok 
alá fognak tartózni. A szegedi polgári iskolai fő-
igazgatóság hatáskörébe, kivéve Dunántúlt és Pest 
vármegyét, az oíszág összes polgári iskolái fog-
nak tartózni Az idetartozó polgári iskolák száma 
126, körülbelül 1200 tanárral és tanárnővel. A 
főigazgatósághoz, mint belső hivatali személyzet, 
a következőket osztották be: Parászka Gábor, dr. 
Vanek Géza, Csapó István^ Kelecsényi Sándor ál-
lami polgári iskolai igazgatókat és Takács Istvánná 
polgári iskolai tanárnőt. A főigazgatósághoz tartozó 
polgári iskolai felügyelőként Tóth István szolnoki, 
Lengyel Mihály tokaji Kadocs Béla tiszafüredi, 
Keller Aladár egri, Nagy László ceglédi, vitéz 
Kósa Vince püspökladányi polgári iskolai szak-
felügyelőket bizták meg „akik a főigazgatói tan-
kerület tanulmányi ügyeinek felügyeletét fogják 
ellátni. A polgári iskolai főigazgatóság augaffl-
tus 15-én kezdi meg működését 

— Az nj piacrend ellenőrzése. A polgármester 
legutóbb hirdetményt tett közzé, amelyben meg-
állapította a hetipiacok uj rendjét A polgármes-
teri rendelet betartásának ellenőrzésére bizottsá-
got alakítanak, amely egy városi fogalmazó irá-
nyításával minden piacot ellenőriz és feljelentést 
tesz azok ellen a kihágási bíróságnál, akik a 
rendeletet nem tartják be. A piacokon az nj rend 
julius elsején lép életbe, az ellenőrző bizottság is 
akkor kezdi meg munkáját 

— Indiivány a város régi nyugdíjasainak Hegé-
lyezésére. D a n n e r János és a törvényhatósági 
bizottság tóbb más tagja közös inditványt terjesz-
tettek a szombati közgyűlés elé. Indítványukban 
azt kérik, hogy a város minden évben illesszen 
a költségvetésbe tízennyoloezer pengőt az 1926 
január elseje előtt nyugdíjazott városi alkalma-
zottak segélyezésére. Ezek a nyugdijasok ugyanis 
lényegesen kisebb nyugdijat kapnak, mint a töb-
biek. A segély megszavazása esetén a nyugdíja-
sok havi fizetésük 10—25 százalékának megfelelő 
segélyt kapnának minden negyedévben. A pol-
gármester értesülésünk szerint nem javasolja az 
indítvány elfogadását, ellenben bejelenti a köz-
gyűlésen, hogy a nyugdijasok májusban kaptak 
már hasonló nagyságú segélyt és a tói beállta 
előtt ismét kapnak. 

x Oxford, puplin és zefir uri férfiingek készen és 
mérték szerint Lampel és Hegyi cégnél. 133 

— Fizetésképtelen iparvállalat Az »Astoria« ha-
risnyagyár, Popper és Hegedűs szegcdi cég ellen 
ma a kényszeregyességi eljárást a szegedi tör-
vényszék elrendelte és vagyonfelügyelőül dr. 
O l a s z Béla szegedi ügyvédet rendelte kL A cég 
árutartozásai mintegy 390.000 pengőt tesznek ki, 
amivel szemben körülbelül 200.000 pengő szabad 
vagyon mutatkozik. Ennek alapján a cég 50 szá-
zalékos egvességi hányadot ajánlott fel hitelezői-
nek. A hitelezők nagyrészben külföldi cégek, akik 
a harisnyagyártáshoz szükséges anyagokat Szállí-
tották. Á harisnyagyár körülbelül 4 év óta áll 
fenn, nagy forgalmat ért el és sok munkást fog-
lalkoztat, a rossz közgazdasági viszonyok és a 
vevőknél a céget ért nagy veszteségek okozták 
fizetési zavarait. Remélhető, hogy a sok mun-
káskezet foglalkoztató vállalatnak sikerülni fog a 
kibontakozás és tovább fogja üzemét folytatni 

x Autótaxi telefonszáma 30t. 33 
— A József (őherceg-telept olvasó kör ülés®. A 

József főherceg-telepi olvasó kör vasárnap dél-
után fél 5 órakor fontos ülést tart a Rákosi-
féle vendéglőben. 

x Vaságyak Vörösnél, Attüa-u. S. TeL 19-30. 


