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Vadászfegyverével mellbelőííe magát 
egy felsőtanyai gazda 22 éves fia 

f i Délmagyarország munkatársától.') Csü-

törtökön este Felsőtanya egyik j ómódú gaz-

dálkodójának a fia, Barna Károly 22 éves 

fiatalember vadászfegyverével mellbelőtte ma-

gát. A fiatal gazdálkodó este hat óráig k ünn 

dolgozott a földeken, ahonnan rossz kedvüen 

tért haza. Nem is vacsorázott, bezárkózott 

a belső szobába. P á r percnyi ott időzés után 

leakasztotta a falról édesatyja vadászfegyverét, 

mind a két csövét megtöltötte és a mellének 

irányzott fegyvert elsütötte. Családja a dörre-

nésre beszaladt a szobába, ahol a padlön 

elterülve, eszméletlen állapotban feküdt Barna 

Károly. Kezében még ott szorongatta a fegy-

vert 

A szülők a súlyosan sérült fiatalembert 

azonnal beszállították a szegedi közkórházba. 

Itt műtétet hajtottak végre rajta. Barna Ká-

roly sérülése azonban olyan súlyos termé-

szetű, hogy aligha sikerül az életnek meg-

menteni. A golyó nem sértette meg ugyan 

szivét, hanem a tüdőt fúrta keresztül. 

A beszállítás óta eszméletlen ál lapotban lévő 

fiatalembert kihallgatni még nem lehetett. 

Búcsúlevelet nem hagyott hátra, lettének oka 
ismeretlen. A szülök szerint a fiatalembernek 

nem lehetett oka az öngyilkosságra. Valószí-

nűnek tartják, hogy szerelmi bánatában ha-

tározta el magát végzetes tettére. 

Rakoncátlan csónakosok és week-endezők 
a kihágási biró előtt 

Elhagyott parton párosan kikötni: *testi épség elleni kihágás" — 5—20 pengőre 

ítélték a kihágó fürdőzőket 

A kihágási biró előtt pénteken volt az első (A Délmagyarország munkatársától.) Megírtuk, 

hogy a rendőrség, részint erkölcsrendészeti szem-

pontból, részint a sok tiszai baleset miatt part-

razziákat rendszeresített. Lovasrendőrök járják vé-

gig az elhagyott partrészeket, a Bertalan-emléktől 

a Maros-torkolatig és mindenkit, akit a parton 

találnak, bezavarnak a vizbe. A néhány nappal 

ezelőtt megtartott partrazzia sok ilyen idillikus 

nyaralást zavart meg. De az evezősöknek nemcsak 

a partokon kell jóviselkedniök, szigorúan ellenőrzik 

őket a vizén is, hogy nem követnek-e el valamilyen 

közlekedési kihágást Ezt tz ellenőrzést a folyam-

őrség motorosa végzi. A folyamőrök mindenkit; 

akit szabálytalanságon érnek, szigorúan felírnak. 

Ugy azok ellen, akiket a lovasrendőrök a parton 

találtak, mint azok ellen, akik a vizén követtek el 

szabálytalanságot, kihágás miatt eljárás indult 

ilyen tárgyalás. Nagyon sok vádlott kapott péntekre 

idézőt Azok ellen, akiket a IovasrenHőrök a part 

elhagyatott részén találtak, *testi épség elleni ki-

hágás« miatt folytatták le az eljárást A sok félre-

értésre okot adó meghatározás mögött nem valami 

különleges bűncselekmény húzódik meg. A vád-

lottak a testi épség elleni kihágást ugy követték 

el, hogy a legitim strandoktól messzefekvő, elha-

ggdtptt helyen kötöttek ki — egyedül, vagg páro-

san —, ahol semmiféle felügyelet, ellenőrzés nincs 

és igy köndyen történhet súlyosabb szerencsétlen-

ség. A kihágási biró előtt a vádlottak azzal véde-

keztek, hogy week-endezni jártak az elhagyott 

partrészekre. 

A kihágási biró a vádlottakat 5-től 20 pengőig 

terjedő pénzbüntetéssel sújtotta. 

Megtartották az algyői híd közigazgatási bejárását 
— de a hídépítést csak lövőre kezdik meg 

inmrszifrr munJriifiársfit/'il 1 A kp.rp.sk«- cznhniliil a knmnfpn+m-tás köt«lp7ptts/.ff£től (A Délmagyarország munkdéársától.) A kereske-
delmi miniszter rendelete alapján csütörtökön tar-
tották meg az Algyőre tervezett uj tiszai hid köz-
igazgatási bejárását, amellyel a hídépítés admi-
nisztrációs és közigazgatási előkészületei befeje-
ződtek. Ezen az aktuson hivatalos minőségben 
megjelentek Csongrád vármegye, Szeged város, 
Hódmezővásárhely, a Vasúti és Hajózási Felügye-
lőség, a Máv,, a földmivelési minisztérium, a hon-
védelmi minisztérium, a Kőrös—Tisza—Maros Ár-
mentesítési Társulat, Algyő és Sövényháza közsé-
gek képvidői. Szegedet dr. Simkó Elemér főügyész 
és Breinovics Vilmos műszaki tanácsos, a keres-
kedelmi minisztériumot pedig Barsy Kálmán mi-
niszteri osztálytanácsos képviselte. 

Barsy Károly a helyszínen ismertette a hídépí-
tés terveit, megjelölte az uj hid helyét és átszelési 
vonalát. Eszerint a hid a vasúti hidtól délre, pon-
tosan kétszáz méterre, a jelenlegi komp előtt 
djfven méterrel épülne fel. A hídépítés következ-
tében szükséges lesz a békésmegyei országút kanya-
rulatának megszüntetésére, a szegedi oldalon lévő 
szerpentines feljáró megszüntetésére és a vásár-
helyi oldalon lévő kanyargós országút kiegyenesi-
lésére. Ilyen módon lényegesen megrövidül a köz-
lekedési útvonal. 

Az épitési térvek szerint a hídszerkezet kétsza-
kaszos lesz, a hid három mederfeleitti ivét vas-
szerkezetiből, az ártér fölötti részét mindkét ol-
dalon négy-négy ivü vasbetonszerkezetből alkotják. 
Az ártér fölötti hidszakaszt és a hid országúti 
szerkezelét erős védelmi berendezkedésekkel sze-
relik töl a téli jégzajlás és a tavaszi áradások 
ellen. A hid pályája háromtagozásu, középen 480 
centiméter széles kocsiút, két oldalról pedig 60—60 
centiméter szélességű padkaszerüen kiképzett gya-
logút lesz. 

A hid felépítése után feleslegessé válik az algyői 
komp, amelynek fentartására a Pallavicini-hitbizo-
mányt törvény kötelezte. A hitbizomány igy meg-

szabadul a kompfentartás kötelezettségétől, mert a 
kompot beszüntetik. Az uj hidon ugy a személy, 
mint a jármüközlekedés teljesen vámmentes lesz, 
sőt a hidon áthajtott állatok után sem szednek 
vámot-

A híd helyének közigazgatási bejárásával le-
zárultak a hídépítés előkészítő munkálatai, mert 
a tervezetet az összes érdekeltek és a bejáráson 
•éiíTtvevő hí ataios kiküldöttek minden ellenvetés, 
vagy észrevétel nélkül, változatlanul elfogadták, 
sőt egyértelműen ugy nyilatkoztak, hogy tekintettel 
az uj hid rendkívüli fontosságára, kívánatos volna, 
h a most már a lehető legrövidebb időn belül meg-
kezdenék a hid cpifését A kereskedelmi miniszter 
képviselője kijelentette, hogy ebben az évben már 
fedezet hiánya miatt az építkezés megkezdésére 
nem kerülhet sor, de ugy tudja, hogy a jövő évi 
állami költségv tésben gondoskodik a kormány a 
hídépítéshez szükséges hárommillió pengőről, eb-
ben az esetben pedig a munkát a jövő évben meg-
kezdik. 

Nyomora miatt felakasztotta 
magát egy napszámos 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szél-

pál Vince, rókusi Feketeföldek 15. szám alatt 

lakó napszámos hosszabb idő óta munkané lkü l 

volt. H iába kilincselt végig minden helyet, 

sehol sem kapott munkát . Nyomora egyre el-

viselhetetlenebb lett. Szélpál Vince pénteken 

reggel előkeresett egy darab kötelet és a szo-

bájában felakasztotta magát. Mire a házbe-

liek az öngyilkosságot felfedezték, Szélpál 

má r halott volt. Holttestét beszállították a tör-

vényszék bonctani intézetébe. 

L U K Á C S P Á L és N A N C Y C A R R O L L 
h a n g o l f i lm j e 

Az emberfalé város 
hétfőtől a Belvárosiban. 

Leiiner tanár 
a trachomakórházról 

A mai postával kaptuk a következő sorokat: 

Tisztelt Szerkesztőség! A Délmagyarország 

jul ius 11-i száma tudósítást hoz Szeged vá-

ros közegészségi bizottságának legutóbbi ülé-

séről, amelyen a bizottság a trachomavédeke-

zés és gyógyítás tárgyában hozott határozato-

kat. Nincs módomban e kérdésről illetékes 

helyen nyilatkozni — hiszen még csak alig 

35 éve foglalkozom a trachomával —, ezért 

ezúton óhaj tanám azon szerény véleményemet 

nyilvánítani, hogy a közegészségügyi bizott-

ság határozatai — amennyiben a tudósítás 

adatai fedik a valóságot — olyan szenzációsan 

uj szempontokat vetnek fel a trachomavéde-: 

kezés terén, amelyek kell, hogy minden szak-

ember érdeklődését a legnagyobb mértékben 

felkeltsék. Mérhetetlen kárnak tartom, hogy 

e határozatokat most már nem lehet közölni 

a mult évben tartott nemzetközi trachoma-

kongresszussal, mert akkor ott — a szegedi 

bizottság korszakalkotó eszméit ismerve, bi-

zonyára egészen más irányelvek leszögezése 

mellett döntöttek volna. Ezt ugy a tudomány, 

mint a szenvedő emberiség érdekei szempont-

jából csak sajnálni lehet. 

Kitűnő tisztelettel: dr. Leitner Vilmos egye-

temi magántanár, a szemkórház ny. igazgatő-

főorvosa. 

A szinház a tanyán 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ju l ius 

20-án Alsóközponton mutat ja be a színtársulat 

a Nótás kapitányt. Két évvel ezelőtt, m i n t 

emlékezetes, a szegedi színtársulat nagysiker-

rel vendégszerepelt a tanyai lakosság előt t 

Ezt a kulturál is jelentőségű munká t most foly-

tatják. A szegedi szinház társulata vasárnap-

hoz egy hétre, ju l ius 20-án k i rándu l Alsó-

központra és ott a Méló-féle vendéglő nagy-

termében bemutatja a tanyai lakosságnak a 

»Nótás kapitány* c imü operettet. A tervek 

szerint legközelebb Királyhalmán tart elő-

adást a társulat. 

A szegedi szezon befejezésének eredeti terve, 

amely szerint huszadikán zárt volna kaput a: 

szinház, megváltozik. A kapuzárást julius utol-

só nap jára halasztották, i 

Miért lett öngyilkos 
a 25 éves Konkoly lliege Gyuláné 

Budapest, julius 11. A tragikus körülmények kö-

zött elhunyt Konkoly Thege Gyulánét tegnap te. 

mették el. A rendőrség megállapította, hogy a 

fiatal asszony halálának tufajdonképeni oka egy 

kétév előtti baleset volt, amikor az asszony lo-

vaglás közben leesett a lóról és súlyos Váll- és 

kulcscsonttörést szenvedett Felgyógyulása után a 

sporlladynak le kellett mondania a sportról fta 

a táncról. A tragikus estén Konkoly Thege Gyula 

feleségével egy nagy társaságban a Margitszigeten 

volt, a társaságból alig egy-két ember tudott an-

golul, de azok is csak nehezen értették meg as 

amerikai hölgy beszédét. Miután nem táncolt, meg-

lehetősen elszigetelten maradt a soktagu társaság-

tól. Konkoly Thege Gyula hölgyismerőseit t á no 

ra kérte, ami a fiatalasszonynak rosszul esett, úgy-

hogy odahaza a szállóban kifogásokat emelt, hogy 

férje miért táncolt olyan spkat. Férje megma-

gyarázta neki, hogy hölgyísmerőseit kötelessége 

volt táncra kérni, <fe a fiatalasszonyt férje szaval 

nem tudták megnyugtatni. Férje lement a hallba, 

néhány perc múlva pedig felesége már telefon-

hoz kérette, hogy nagyon rosszul van. Ekkor mát 

nem lehetett segíteni rajta. 


