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A Népszövetség adatokat kér 
a szegedi közmunkákról 
Ezldőszeriní nem (olyik közmunka Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) A bel-
ügyiminisztériumból érdekes leirat érkezett a vá-
roshoz. A Népszövetség Munkaügyi Hivatala fel-
kérte az európai állomok kormányait, hogy ké-
szítsenek kimutatásokat a nagyobb városok köz-
munkáiról és a statisztikát bocsássák a Nép-
szövetség rendelkezésére. A külügyminiszté-
rium a Népszövetség megkeresését áttette a 
belügymimsztériuirnba, ahonnan a városokhoz 
továbbították. Háromféle szempontból kell el-
készíteni a statisztikát, elsősorban azokról a 
közmunkákról készül kimutatás, amelyeket 1925-
töl 1929-ig végeztek el. Külön kimutatásban fog-
nak szerepelni a folyamatban lévő közmunkák 
és végül azok, amelyeket imost irányoztak elő. 

Szegedien a Népszövetség felhívásának — 

könnyein fognak eleget tenni. A legnagyobb ér-
tékű közmunkákat 1925-től 1929-iig, illetve 1930-
ig bonyolították le, ide tartoznak az egyetemi 
építkezések, a te nplomépitkezés, a kisvasút és 
a városi bérpaloták épitése. Jelentősebb köz-
munka volt még az algyői csatorna megépítése 
és a fehértói halgazdaság létesítése. Ezidősze-
rint nincs folyamatban nagyobb közmunka Sze-
geden; az előirányzott munkák között mindösz-
sze a vadvizlevezető csatorna további kiépítésié 
és a fehértói halgazdaság fejlesztése szerepel. 

A statisztikát a közmunkákról junius vegéig el 
11 készíteni, mert a Népszövetség Munkaügyi 

Hivatala az ősszel megkezdi az európai váro-
sokban az utóbbi évtizedekben végrehajtott köz-
munkák statisztikai feldolgozását. 

Legények és rendőrök 
véres harca Röszkén 

(A Délmagyarorszig munkatársától.) Szer-
dára virradó éjszakán Röszkén vad vere-
kedés tört ki a bálázó legények között. A vere-
kedésbe a rendőrök is beleavatkoztak, lövések 
is estek ós egy verekedőt halálos sebbel a köz-
kórházba kellett szállitaniioik a mentőknek. A 
röszkei rendőr őr szoba közelében van az a kocs-
ma, ahol kedd este bájt rendeztek a legények. 
A kocsma előtt, eddig még nem tudni, hogy mi-
ért. verekedés tört kii, amelyben igen sokan vet-
tek részt. Ahogy ilyenkor szokásos, előkerül-
lek a bicskák és a legények szurták-vágták 
egymást, ahol érték. A nagy kiabálásra, zajra, 
sikoltozásra a közeli örszobáb'»! előkerültek a 
rendőrök, akik a verekedők közé vetették ma-
gukat és igyekeztek őket szétsválasztani. A 
megdühödött legények erre egyszerre frontot 
•>1 áítofct attak és valami ennyien együttes erővel 
a rendöröknek estek. 

A fenyegető helyzetben a rendőrök kardot 
rántottak, de ez sem volt elegendő, mert a túl-
erő a kardoktól sem futamodott meg. Az egyik 

rendőr a fején meg is sebesült. Ekkor eldördült 
egy lövés, még pedig Szabó rendőrfelügyelőhe-
lyettes revolveréből és erre a lövésre a legények, 
egy kivételével szétszaladtak. Rózsa Bakacsi 
Imre 34 éves napszámos maradt, a helyszínen, 
sebesülten. A golyó öt érte a mellén és meglehe-
tősen súlyos sérülést ejtett rajta. A rendőrök 
azonnal mentőkért telefonáltak, akik azután az 
eszméletlen, erősen vérző embert beszállították 
a közkórházba. Itt kiderült, hogy a golyó súlyos 
sebet ejtett. Rózsa Bakacsi beszállítása után 
sam nyerte vissza eszméletét, ugy, hogy kihall-
gatni scim lehetett. De megsebesült Szabó fel-
ügyelőhelyettes is, aki a lövést leadta, valaki, 
valószínűié?; Rózsa Bakacsi. a fején sértette meg 
a rendőrt. Több legény is sérülést szenvedett. 

A röszkei rendőrség az esetről jelentést tett 
a szegedi kapitányságnak, amely azonnal elren-
delte a vizsgálatot annak a megállapítására, 
hogy a fegyverhasználat jogos volt-e. A nyo-
mozás folyik, keresik azokat a legényeket, akik 
a verekedés kezdeményezői voltak. 

14 nap alatt 
79 milliméter csapadék 

(A Dclmagyarország munkatársától.) A hat 
Iicteai át tartó katasztrofális szárazságért, l.'a 
későn is, bőven kárpótol most a természet. Ju-
nius első felében, három napot kivéve, mináen 
nap eső áztatta a szegedkörnyéki földeket. Ju-
nius tizenötödikéig nem kevesebb, mint 

70 milliméter csapadék 

hullott, ami tekintélyes mennyiség, az utóbbi 
másfél évtized alatt a junius havi csapadékát-
lag 68 milliméternek felel meg. A hónap fordu-
lóján vagyunk most, de az eddig lehullott csapa-
dék tizenöt százalékkal több, mint az egész 
havi csapndékátlag» Ha továbbra is ilyen ziva-
tardus lesz a iunius. akkor a espoadek milli-

méterszáma olyan magasra emelkedhetik, aimi-
íre az utóbbi ötven esztendőben még nem volt 
példa. 

A hivatalos mérés május hónapra egészen 
eltérő képet mutat. Amíg ugyanis junius első fe-
lében 79 milliméteres esőzés volt, addig május 
ha\>ában mindössze 22 és félmilliméter csapa-
dék áztatta a szomjas szegedvidéki termőfölde-
ket. A májusi esőmemiyiség a csapadékátlag-
nak alig egyharmadát érte el, holott, ha május 
havában csak fe!e annyi csapadék esett volra. 
mint junius első felében, akkor a terméskilátások 
nagymértékben javultak volna. 

A jelentésiek szerint a következő napok idő-
járása alig változik, mert 

Magyarország a legerősebb esÓ-
zónába került. 

A kétségbeejtő szárazság után a növényzetre 
üdítőkig hat az eső. mely az átlagos mennyisé-
get messze felülhaladja, de mégsem ártalmas, 
mert a Letek óta tartó szárazságot nagyon meg-
sínylette a (mezőgazdaság. A kalászosok és kü-
lönösen a kapásnövényzet még kíván esőt, hasz-
nos volna azonban, ha a jövő héten ismét meleg, 
száraz napok következnének, ímert sok helyen 
már megkezdő'dtek a rozs és árpaaratási előké-
születek. A szegedkörnyéki homokföldeken na-
gyobbrészt már le is aratták a rozsot és a ter-
mén keresztekbe rakva várja a cséplés megkez-
déséi 

A városi földadónyilvántartó hivatalban még 
most is egymásután jelentik be a szegedkörnyé-
ki földek tulajdonosai a jégkárt. Az adóhivatal 
kiküldöttei megkezdték a károk felvételét, ez 
rendkívül körülményes munkát igényel, mert 
töbhszáz tanyát, gyümölcsöst és szőlőt kell fe-
lülvizsgálni. A kárfelvétel után, valószínűleg már 
a jövő hét eleien a pénzügyigazgatóság, a vá-
rosi adóhivatal és a gazdák képiselőjéből álló 
bizottság fogja megkezdeni a kárbecslést. 

Nyomozás a vásárhelyi 
ménfelepi bűnügyben 

(A Dclmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi hoTTvedtörvényiszék egyik birája és egy 
honvédügyész szerdán Vásárhelyre utazott, hogy 
az ott kipattamt méntelepi bűnügy ügyében a 
vizsgálatot lefolytassa. 

Néhány hónappal ezelőtt derült ki az ügy. 
amelynek folyamányaképen Justitoris Kálmán 
telepvezető alezredest és egy másik czyént, le-
tartóztattak és vizsgálati fogságba helyeztek. 
Most folyik a főtárgyalás előkészítése. A kikül-
dött bíró és ügyész a vásárhelyi járásbíróság 
^emeleti helyiségében rendezte be hivatalos he-
lyiségét és itt végzi a kihallgatásokat. Előrelát-^ 
hatólag rövidesen főt ár gyalusra kerül az ügy, 
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