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Féltékenységi dráma 
a Berlini-köruton 

lógós jozsei pehseged szerdán este revolverrel rdiotl hfilönvál-
lao 610 feleségere, majd öngyilkosságot akarl elhöveloi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Véres 
féltékenységi dráma játszódott le szerdán este 
a Berlini-köruton. A járókelők nyolc óra táj-
ban hangos dörrenésre lettek figyelmesek, az-
után éles sikoltás hallatszott. Amikor a lövés 
irányában szaladtak, azt látták, hogv egy férfi 
revolvert tart a halántékához, de nem süthette 
el a fegyvert, mert valaki odaugrott és kiütötte 
a kezéből. 

A földön, a férfi előtt egy véres, ja jveszékelő 
nő feküdt. A férfi, akinek kezéből kiütötték a 
revolvert, elszaladt. A nőt a mentők bevitték a 
kórházba. Ott megállapították, hogy egy lövés 
érte az állán. A golyó lecsúszott és a vállán is 
megsebesítette, meglehetősen súlyosan. 

A nő magához térve elmondotta, hogy férje. 
L ú g o s József 36 éves sütősegéd követte el el-
lene a merényletet, amikor munkahelyéről ha-
zafelé tartott a Berlini-körut 19. szám alatti la-
Jcá&ára. 

A rendőrség Lúgos Józsefet nemsokkal ké-

sőbb elfogta szállásán, Schütz pékmesternél, 
ahol épen lefekvéshez készülődött. Lúgos Jó-
zsef ittas volt, amikor bevitték a rendörségre. 
Beismerte, hogy a merényletet ő követte el. El-
mondotta, hogy tizenegy esztendei házasélet 
után felesége megunta őt és elzavarta a háztól. 
Pesten dolgozott egy darabig, de nem tudta 
feleségét elfelejteni, hazajött. Már Pesten re-
volvert vásárolt és elhatározta, hogyha fele-
sége nem engedi őt vissza, végez vele. Felesé-
ge hallani sem akart róla, reá már ujjal mu-
togattak az emberek, — mondotta —, mert nem 
birt a feleségével. Először öngyilkosságra gon-
dolt. Aztán elhatározta, hogy szerdán este 
megvárja feleségét, utoló kísérletet tesz és ha 
nem sikerül, végez vele, azután önmagát lövi 
főbe. I-'eleségét megvárta, kérlelte, de az asz-
szony hallani sem akart róla. Erre azután elő-
kapta a revolvert és rálőtt. 

Lúgos Józsefet letartóztatták, felesége álla-
pota súlyos. 
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Széchenyi 

A nemzetközi autóut 
városi vonala 

Még nem döntöttek hivatalosan az útirány kijelöléséről — »4 
Tisza LajoS'köruti megoldás a legtermészetesebb és a leg-

kényelmesebb" 

Botrányos állapotok a Kálvária-uton, 
barrikádok között bonyolítják le a temetői forgalmat 

(A Délmagyarország munkatársától) Az 
utóbbi időben különféle hireik terjedtek el a 
transzkontinentális ut belterületi vonalának ki-
jelölése körül- Az illetékesek ugy döntöttek a 
forgalomba került hirek szerint, hogy a nem-
zetközi autóut vonalát a\ Tisza, Lajos-köruton 
tűzik ki függetlenül attól, hogy a _ forgalmat 
ezen az útvonalon hátráltatja a hetipiac- Gon-
doskodjék a város a piac áthelyezéséről- mert 
a szakértők ezt tartják a legjobb megoldásnak, 
mivel az automobilizmus egyik főszabálya az. 
bogy az érintett városokon keresztül a legrö-
videbb utvonalat kell igény bevenni- Ha a 
transzkontinentális ut autósai kíváncsiak a 
szegedi nevezetességekre, a fogadalmi temp-
lomira. a Dóm-térre, a maguk jószántából meg-
tehetik a szükséges kerülőt, a városnak joga 
van ahhoz is> hogy útjelző táblákkal hivja lel 
a látnivalókra az utasok figyelmét- de a hivata-
los irány a Tisza Lajos-körut. 

Érdeklődtünk az ügyben a városházán cs ki-
derült. hogy 

a döntésről még senki sem lud. 

Dr- Tóth Béla polgármesterbelyettes kijelen-
tette- hogy tndomása szerint a döntés még 
nem történt meg> az a bizottság- amely foglal-
kozni lösz hivatott ezzel az üggyel és amelyben 
a városnak is lesz képviselete- még nem ült 
össze-

Elmondotta a polgármesteriielyettes. hogy 
véleménye szerint 

a Tisza Lajos-köruti megoldás a 
legtermészetesebb és a legkényel-
mesebben, a legolcsóbban keresz-

tülvihető. 

A körut burkolata kifogástalan- megfelel a kö-
vetelményeknek. a piac nem jelent olyan mér-
tékű forgalmi akadályt• m'nt azt az első pilla-
natokban gondolni lehetne- A nemzetközi autn-
utnak semmiesetre sem lesz észrevehetően tő 
meges forgalma, azok az autók, amelyek piacok 
ideién koresztül futnak majd rajta, akadályta-

lanul folytathatják utjukat. mert hiszen a ko-
csiút szabad< csak a gyalogjárdákat foglalják 
el a piaci árusok. Akadályt legfeljebb a meg-
álló kocsik jelenteinek, ezen a bajon azonban 
könnyű segíteni, el kell tiltani ezen az útvona-
lon a jármüveket a megállástól- Néhány jelző-
táblával megoldható e'z a kérdés-

Hangsúlyozta a polgármesterbelyettes. hogy 
ez egyéni véleménye, nem a hivatalos városé, 
amely még nem foglalkozott a kérdéssel-

— Az autóut rókusi bekapcsolásával kapcso-
latban felmerült azonban egy másik kérdés 

— mondotta dr- Tóth Béla —» 

a rókusi vámház áthelyezésének 
kérdése. 

Az újonnan épülő átjárók és az országut be-
kötésének módja miatt a rókusi vámházat az 
ut elkerüli, tehát szükségesnek látszik a vámház 
átépítése- Azt hiszem. hogy a vámház átémté" 
sével kapcsolatban a vámház uj épületében 
berendezhetnék az autószervizt i'S és ugyanott 
egy kisebb áruházat létesíthetnének a szegedi 
specialitások számára- Az autósoknak nmdad-

SzéChenyi MOll Csütörtök, néntek 

HZ ÜGYVÉD DILEMMfiJR 
Wllllám Povel, Mírna Loy 5, 7, 9 

ielvörosi Mozi Ma és mindennap 

Á z uj idény legnagyobb meglepetése 

S E Q U 0 I A 
A Metró Go gwyn-gyár világfilmje! 
Az élet csodálatos játéka és meglepe 
tésekben gazdag regénye. 
Vadállatok izgalmas története. 

A főszerepben JEAN PARKER 5, 7, 9 

Ha megbízható 
es Kifogástalan minőségű felel 
es lellermehehelahar vásárolni, 

ogu keresse lel a 

Központi Tejcsarnok Rí . 
fióktejcsarnokalt. 

dig. amig a külföldi kocsikat fel nem mentik a 
kovezetvajm fizetésének kötelezettsége alól. a 
vámház előtt úgyis meg kell állniok. ezt pedig 
Jól ki lehetne használni a Szeged-propaganda 
céljaira-

A transzkontinentális ut kérdéséhez tartozik 
az a lehetetlen rendszer is* amely--

a belterületi útburkolatok javítása 

körül uralkodik-_ A szeged—budapesti autófor-
galmat mindaddig, amig a nemzetközi ut sze-
gedi szakasza teljesen el nem készül az átjá-
rókkal együtt és amig az uj utat át nem ad-
hatják a használatnak, a Kálvária-uton bonyo-
lódik le- Ugyanezen az uton lehet csak meg-
közelíteni a belvárosi temetőket is- Az ut tehát 
egyike a város legforgalmasabb vonalainak• 
forgalmát a villamosjáratok is fokozzák- Itt 
van ráadásul, az idegklinika és szembe vele a 
közrendészeti kórház is. Különösen az utóbbi 
szintén jelentős forgalmat terel a Kálvária-
utra-

Mindezek a körülmények tették ugy látszik 
indokolttá azt az egyelőre gazdátlan rendel-
kezésit. amelynek alapján néhány .nappal ez-
előtt megjelentek a kövező munkások 

a Kálvária-utnak 

a Kálvária-tér és a vasúti töltés közötti szaka-
szán. felszedték a régi burkolatot az úttest 
egyik oldatán a másik oldalát pedig annyira 
eltorlaszolták a kő- és földbarrikááokkal liogy 
csak egyirányú közlekedést lehet lebonyolí-
tani rajta többszáz méteren keresztül, mert 
egymás mellett még. két szekér sem térne ei-
De még egy kocsi is csaJc a legnagyobb ne-
hézségek árán vergődhet keresztül a barriká-
dok között és mindéin pillanatban a tengely-
törés veszedelme fenyegeti, vagy pedig az a 
veszedelem, hogy a milliméternyi távolság-
nak elrobogó villamos elkapja vagy a lovcfkV. 
vagy az autók sárhány óját-

Ráadásul a töltés túlsó lejtőjén javítják a 
villamosvágányokat ezért a villamosok csak 
a töltésig közlekednek, a töltéstől egy darabig 
a temetőbe igyekvő utasoknak gyalog kel! ha-
ladniuk. mig elérik a lenn vesztegelő, átszálló 
villamost-

Ez a fölfordulás valósággal megbé-
nítja a temetőbe vezető ut for-

galmát. 

A temetőbe igyekvő közönség rendszerint el-
késik a temetési szertartásoktól, mert az egy-
irányhan közlekedő . kocsik hosszú félóráig 
vesztegelhetnek, amig felszabadul előttük a 
félut-

Senki serm tud magyarázatot adni arra a 
k'érdésre. hogy miért kellett ennyire össze-
zsúfolni az útjavítási munkálatokat ezen az 
idszakaszon- miért nem várhatták meg vele 
azt az időt. amikor elkészül a nemzetközi út-
vonal szegcdi szakasza és a forgalmat át le-
het oda terelni- A közönség bosszankodva ta-
lálgatja. hogy ki követte el ezt a mulasztást. 
a város hatósága, a mérnöki hivatal, a rendőr-
ség vagy az államépitészeti hivatal-e, de hogy 
mulasztás történt, amely súlyos zavarokat és 
kárókat okoz — .a tengelytörések napirenden 
vannak a Kálvária-uton —. az tagadhatatlan-

Meghalt 
gróf Forgách János 

Budapest, szeptember 25. Gróf F o r g á c li 
János, felsőházi tag, volt osztrák-magyar 
nagykövet 65 éves korában meghalt. 1908-ban 
a Ferenc József rend nagykeresztjét kapta a 
királytól, két év múlva belső titkos tanácsos 
lett. Nemsokára megkapta a nagyköveti cimet 
és rangot. Tisza Istvánnak személyes barátja 
volt. A konnánv/ó 1932-be- nevezte ki felső 
házi taggá. 


