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120 ezer pengős költséggel 
utakat jav tanak Szegeden 

az egymilliárdos beruházási program során 
Ha az összeg kevés, a többit a városnak kell fedeznie 

(A Délmagyarország munkatársától.) Mint isme-

retes, a milliárdos beruházási program egy je-

lentős részét a vidéki úthálózat kiépítésére kí-

vánják fordítani. Szeged törvényhatósági bizott-

ságában is szóbakerült legutóbb a milliárdos be-

ruházási program és dr. Pá tos Ernő indítványa 

kapcsán a töi vény hatóság elhatározta, feliratban 

kéri a kormányt, hogy Szeged munkásságának 

cs iparosságának is nyújtson kereseti lehetőséget 

a beruházási program keretében. A belügyminisz-

ter most leiratot intézett a polgármesterhez, 

amelyben közli, hogy Szegeden 120 ezer pengős 

költségkerettel bekötő utakat kivan építtetni, ille-

tőleg útjavításokat eszközölni. A belügyminiszter 

megjelölte azt is, hogy mely utak építését kell el-

végeztetni a városnak, — ezek az utak a követke-

zők: 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kedd-
re virradó éjszakán megdöbbentő öngyilkos-
ság történt Szegeden. Dr L u k h a u p Miklós 
ismert szegedi ügyvéd revolverével szivenlö'tc 
magát. Az öngyilkosságot csak reggel fedezték 
fel, amikor a házbelieknek feltűnt, hogy irodá-
jában még reggel is ég a vil lany. Behatoltak az 
irodába és megdermedve látták, hogy a 15 esz. 
tendős ügyvéd az íróasztalára dűlve fekszik 
holtan. Nyomban értesítették a rendőrséget, 
ahonnan rendőri bizottság szállott ki a hely-
színre. Lefolytatták a nyomozást, amelvnok 
során 

három megrázó búcsúlevelet 

találtak- Egyiket feleségének, másikat anyósá-
nak, özv. dr. K ó s z ó Istvánnénak, a harma-
dikat a rendőrségnek irta-

A nyomozás adataiból a következőképen le-
het rekonstruálni a mindenütt nagy megdöb-
benést keltett öngyilkosságot: 

Dr. Lukhaup Miklós má r hosszú idő óta 
búskomoran végezte munká já t . Többizben be-
tegségről panaszkodott, több orvost is felke-
resett, helyzete azonban nem változott. Bará-
tai szerint nem is volt semmi baja, inkább 
lelki okok okozták levertségét, — amit most 
utólag igazolnak búcsúlevelei. 

Hétfőn este még többen beszéltek vele tele-
fonon és 

kedd reggelre találkozót is beszél-
lek meg \ ele, 

holott ekkor dr- Lukhaup Miklós már a ha-
lálra gondolt. Fodor-ucca 1. szám alatti irodá-
jában késő estig égett a villany, ami fel is tünt 

J e í v á r o s i Mo*l Szerdától péntekig 
Willy Fritsch legújabb filmje 

Szülők harca 
Társadalmi dráma. Ezt megelőzi Aszlányi Károly 

kitűnő vígjátéka | | £ | POfOll 
Li l lán H»rwey és Wil ly Fr itsch. 5-től folytatólag 

K o r s ó Mot í Szerdától péntekig 

A krími gárda 
[ Balaklava1 Monumontális film. E r rő l Ftinn és 

°:,via Éjfél uíán 
I Modern amerikai történet. Loslio Howsrd ős 
| és l'ette Davis. 5-töl <olytató!ag 
m m.i 

A szeged—rúzsa járás—öttömösi bekötőút 78 

ezer pengős költséggel, a kzlebiai bekötőút 4 ezer, 

a Mészáros-erdei bekötőút 2 e^er, az cTóközpant— 

puszfamérgesi bekötőút 2 ezer, az Írod..-sor—ru. 

zsajárád bekötőút 7 ezer, a felsőközponl—csen-

gelei bekötőút 21 ezer, a röszke—ladány—fekete-

szél—domaszéki bekötőút 6 ezer pengős költség-

gel való kijavítása, amely igy összesen 120 ezer 

pengőt tesz ki. 

A belügyminiszter leirata közli, hogy a meg-

jelölt ulmunkálatokat a jövő év szeptemberéig 

cl kell végezni, a szükséges fedezetet a jövő évi 

költségvetésbe veszik fel, amennyiben azonban a 

120 ezer pengő nem fedezné a kiadásokat, a több-

letet a városnak kell fedeznie. 

Az útépítési munkálatokat előreláthatólag szep-

temberben megkezdik. 

a házmesternek és kilenc óra tájban bekopo-
gott az ügyvédhez, aki a házmester érdeklő é-
sére azt felelte, hogy fontos elintéznivalója 
van, ezért maradt fenn az irodában olyan so-
káig. A házmester jóéjszakát kivánt és eltá-
vozott. Nem sokkal később eldördülhetett a 
kis Steyr-pisztoly és 

a golyó kereszlülütölle az ügyvéd 
szivét, átszaladt a szék támláján, 
a falba ütődött és onnan legurult f 

padlóra. 

Az orvosi vizsgálat szerint a golyó nyomban 
megölte a szerencsétlen embert. 

A hátrahagyott búcsúlevelekből az derül k ; 

hogy dr. Lukhaup Miklós hosszas megfontolás 
Után szánta el magát az öngyilkosság elköveté-
sére. A búcsúlevelekre pontosan rávezette még 
azt a percet is, amikor a levélirást befejezte 
Ezek szerint 

az utolsó levelet éjjel háromne-
gvedtizenegvkor fejezte be. ezután 
követhette cl néhány pil lanattal 

később az öngyilkosságot 

Dr. Lukhaup Miklós családja néhány nap 
óta Kisteleken tartózkodik és igy az ügyvéd 
zavartalanul elkövethette tettét. Reggel fedez-
ték fel, hogy az irodában ég a villany. Rosz-
szat sejtve, benyitottak cs akkor derült ki, 
hogy az ügyvéd öngyilkosságot követett el. A 
búcsúlevelek ott feküdtek mellette az asztalon-
A levelekben niegindiló módon beszél arról, 
hogy 

miért menekült a ha l á l ba 

Azt irja. öngyilkosságának oka az, hogv K 
leg és testileg összeroppant, sokat vívódott az 
élettel, elvesztette hitét a jövő iránt, elvesztet-
te hitét önmaga iránt és ugy látta, hogy nem 
tudja megvalósítani azokat az ideálokat, ame-
lyekért egész életében küzdött. Miután — irja 
— hit nélkül élni nem tud, inkább a ha';' 
menekül. Mindegyik levelét hasonló stílusban 
irta meg és öngyilkossága okául mindenütt 

ielki életének összeomlását 

jelölte meg. 
Az ügyészség a család részére a temetési en-

gedélyt a boncolás mellőzésével kiadta. 
Dr. Lukhaup Miklós tragédiájának híre ha-

marosan elterjedt a városban és mindenütt 
mély részvétet és megdöbbenést keltett. A sze-
rencsétlen sorsú ügvvéd Szeged társadalmi 

életében sokat szerepelt. Veje volt néhai dr. 
K ó s z ó István belügyi államtitkárnak és apó. 
sa ügyvédi irodáját vezette hosszú éveken át-
Később felesége meghalt, dr. Lukhaup Miklós 
néhány év múlva ú jra megnősült. Egy kisteleki 
igazgató-tanitó leányát vette el, aki maga is 
tanítónő és a Somogyi-telepi iskolában "unit. 
Dr. Lukhauoné néhánv nap óta szüleinél Kis-
teleken tartózkodik, férje is gyakran utazoll 
át Kistelekre 

Halálát feleségén kivül két gyermeke, 18 esz-
tendős leánya és második házasságából szár-
mazó kisfia gyászolja. 

I Gumiharisnya 
f g g l p ^ j y g fájós, dagadt és viszeres lábakra, 

B készen és mérték után H 0 F L 6 
Klauzál-tér 3 sz. — Gyógyhaskötők, 

sérvkötök, suspenzorok raktára. 

Nyári szünetre ment 
a képviselőház 

Budapest, julius 12. A képviselőház kedden 

tartotta a nyári szünet előtti utolsó ülését, amely 

már csak formális jel.egü voR, bár a képviselőház 

tagjai nagyszámban jelentek meg. 

Korniss Gyula elnök bemutatta a miniszter-

elnök átiratát, amely szerint a kormányzó Hóman 

Bálint tdrcanélkiili minisztert állásától felmentette, 

A bejelentés tudomásulvétele után az elnök vitéz 

Rátz Jenő honvédelmi miniszternek, akit most 

választottak meg az abádszalóki kerület képvise-

lőjévé, bemutatta képviselői megbízólevelet a 

képviselők meleg ünneplése közben. Majd, mi-

után Nánásy Imre bejelentette mentelmi jégár-

nak megsértését, az elnck javaslatot tett arra, hogy 

a Ház üléseit bizonytalan időre napolja el. 

A Ház az elnök javaslatát egyhangúlag elfo-

gadta. Korniss elnök azonban megállapította,, hogy 

ez a határozat nem érinti a Szent István emlékére 

Székesfehérvárra augusztus 18-ára összehívott or-

szággyülés megtartását. 

Gróf Tisza József 
halálos tragédiája 

Békés, julius 12. Gróf Tisza István unokáját, 

gróf Tisza Józsefet halálos autószerencsétlenség 

érte keddre virradóra a békési országúton. Miután 

szemtanúja nem volt az éjszakai katasztrófának, 

a helyszíni adatokból lehet csak rekonstruálni a 

történteket. A kis sportkocsi nekirohant egy eper-

fának és azt kettétörte. Mivel világosan meg lehe-

tett állapítani, hogy a kocsi mintegy 100—200 mé-

teren az ut szélén haladt, tehát ncin az országúton, 

arra következtetnek, hogy a fiatal gróf talán el-

aludt a volánnál és a nagy sebességgel, kormány-

zás nélkül rohanó kocsi az útról letérve, neki-

rohant az eperfának. Ezt a feltevést alátámaszt-

ja az, hogy Tisza József éj.félután 2 órakor indult 

el Békéscsabáról, ahol a tenniszversenyt követő 

banketten és bálon vett részt. A szerencsétlen 

fiatalember frakkban ült be az autóba. Gróf Ti-

sza József Marán grófékhoz, Kőrösladányba akari 

menni. 

A helyszínen megejtett orvosi vizsgálat meg-

állapította, hogy a fiatal gróf hajaiénak közvet-

len oka belső vérzés volt; a vofán teljesen össze-

törte Tisza mellkasát. 

Gróf Tisza József, aki édesanyjának, Rakovszky 

Ivánnénak legfiatalabb gyermeke, 21 éves volt. 

Holttestét Békéscsabára szállították. 

AZ. IDŐ 
A Meteorológiai Intézet jelenti csfe 

10 órakor. I d 6 j ó s 1 a t : Mérsékelt 

délnyugati, nyugati szél, több helyen, 

főként az ország északi felében cső, 

néhány helyen délután zivatar, a hő-

mérséklet a nyugati és északi megyék-

ben csökken, délkeleten tovább emel-

kedik 

Dr. Lukhaup Miklós ügyvéd 
tragédiája 

Keddre virradóra irodájában ssivenlőtte magát — 
Búcsúlevelei sxerint ászért Követte el végsetes lettét, 

mert elveszítette bitét a jövőben 


