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ü Fehértó madárvilágának 
regénye 

t)r. Beretzk Péter előadása — Megnyitották 
a muzeum fehértói madárosztályát. 

(A. Délmagyarország munkatársától.) Az Fgye-
tembarátok Egyesületének természettudományi 
szakosztálya a városi muzeum vezetőségével kar-
öltve szerdán délután érdekes felolvasóülést tar-
tott a muzeumban, ahol dr. Pálfg József polgár-
mesterrel az élén nagy közönség Jelent meg. Az 
ülés keretében dr. Beretzk Péter tartott nagy ér-
deklődéssel kisért érdekes előadást azokról a meg-
figyeléseiről, amelyeket a Fehértavon szerzete ma 
már hiressé vált vadászatai közben. Előadásában 
az Alföldnek sajátságos és változatos világát tárta 
a hallgatóság elé: a szikesek maáároVágát. Isnrer-
iette a szegedi Fehértó gazdag msdárvonuiását 
és kifejtette, hogy a Fehértó madárállománya ¿0-
ről-évre bóvúl. 

— Mint fészkelő terület — mondotta többek 
közt dr. Beretzk Péter —, ma már nem jöhet szá-
mításba a Fehértó. Kétségtelen, hogy a halastó lé-
tesítése a fészkelök számát nagymértékben apasz-
totta. A fészkeléshez szükséges avas sást töl-
tésvédelmi célokra használják be és így a viz'ma-

darak legtöbbje számára szükséges buvótcrület 
nincsen meg. 1932-ben még igen szép fészkelő te-
rület volt, amelyeket az egyedekben való bőség 
jellemzett. Százszámra fészkeltek itt a dankasirá-
lyok, tőkéskacsák, goáák, szerkök és vöröslábu can-
cók. A legjellemzőbb madarai a sár járók és ezek 
közt is a pokimadár." a szélkiáltó, vagy gojzer, 
amelynek itt három faja fordul meg 

Részletesen foglalkozott dr. Beretzk Péter a 
gojzerekkcl, amelyek vonulásánál négy éven át sa-
játos törvényszerűséget figyelt meg. Részletesen 
foglalkozott a többi madárfajtákkal Is, amelyek 
ezen a környéken előfordulnak. Kifejtette, hogy 
egyik érdekessége a Fehértónak a balfarkasok 
megjelenése. Látogatásuk elsősorban a halastónak 
szól, bár ezek parasita ragadozó sirályfélék, ame-
lyek főleg ugy szerzik táplálékukat, hogy addig 
ftzik a csézekct, sirályokat, amíg gyomruk tartalmát 
Isi nem ürítik. A kiejtett prédát páratlan ügyes-
séggel a levegőben kapják cl. A haliwkasokból 
mináössze két hazai példány ismereies. 

Megemlékezett érdekes előadásában az 1936. 
augusztusában elejtett pelikánról, amelyet hosszú, 
fáradtságos megfigyelés után sikerült elejtenie. 
Érdekes jelenség, hogy augusztus 12-én a Velen-
cei tavon figyelték meg a pelikánt és két nappal 
később már a Fehértavon látták. Kézenfekvő, hogy 
a két pelikán ugyanaz volt. 

Végül arról beszélt dr. Beretzk Péter, hogy rní-
képeo lehetne ismét költő területté ¡enn> a Fe-
hértavat. Az első legfontosabb teendő volna, ha 
nem engednék a vizet elszaladni idő előtt a Fe-
hértóról a Tiszába. A másik kívánság volna, hogy 
az őszi és téli sásvágásnál hagyjanak a tó köze-
pén 80—100 holdas területet, melyen a sást érin-
tetlenül hagynák. 

A hosszantartó tapssal fogadolt, nagy szakis-
meretre, szeretetre és gazdag megfigyelésre valló 
előadáshoz elsőnek dr. Geley József egyetemi tanár 
szólt hozzá. Köszönetet mondott dr. Beretzk Pé-
ternek lelkes munkásságáért, amellyel a madái tan-
nak értékes szolgálatot tett. Felszólalásábar. rámu-
tatott arra, hogy mekkora jelentősége volna annak, 
ha a Fehértó partján egy biológiai megfigyelő ál-
lomást állítanának fel. Reményét fejezte ki. fogy 
a polgármester beváltja majd ezt az igér«^*. mi-
helyt a város költségvetése ezt lebcíővc teszi. 

• 
Kiss Ferenc nyugalmazott miniszteri tanácsos 

hozzászólásában kifejtette, hogy mennyire fontos 
munkát végzett Beretzk Pcter madártani megfi-
gyeléseivel. 

A hozzászólások után dr. Csallány Dezső mú-
zeumigazgató beszélt előadásában arról, hogy mi-
képen lehetne továbbfejleszteni a muzeum termé-
szetrajzi osztályát. Rámutatott a hiányosságokra 
és kifejtette, hogy ke vés a kiállítási szekrény és 
a meglévő szekrények sem kifogástalanok, mert 
nem zárhatók légmentesen. 

Az előadások után a közönségnek bemutatták 
a muzeum alagsorában berendezett madár-osz'ályt. 
amelynek egyik legvonzóbb részei kípcú 3 most 
felállított ^Feher tó-madár világa" helyiség. Itt 23-t 
madarat állitottak ki. A madárosztály kibővítésé-
re is meg %an a lehetőség és renvíuy vao arra. 
hogy egyik leglátogatottabb része lesz a múzeum-
nak. A kiállítást nagy érdeklődéssel szemlélte a 
Eagyszámu közönséq. 

— Egészségvédelem. M e z e y Margit, az 
egyelemi gyermekklinika fővédnökasszonya 

„Egészségvédelem" cimen nagyfelkészültsé-
gü előadást tartott szerdán délután a Dolgozó 
Nők Klubjában. A szakember tudásával és a 
szociális lelkiismeret melegségével rámutatott 
arra a sajnálatos körülményre, hogy a közöny 
milyen végzetesen romboló hatású a társada-
lomra. A felelősségérzet honmentő kötelessé-
gét hangsúlyozta és részletesen kifejtette a 
közegészségügyi intézmények és kiképzési le-
hetőségek mind jobban tökéletesedő összefüg-
géséi. Nyomatékosan kiemelte, a falu népének 
közegészségügyi elhanyagoltságát, rámutatva 

a szegénység és tudatlanság szomorú követ-
kezményeire. Végül kifejtette a család szere-
péit, a szülök felelősségének fokozását követel-
te. az anyák szakszem tanításán keresztül ja-
vulnia kell a magyar nép egészségi helyzeté-
nek. Az előadást a közönség nagy figyelemmel 
és tetszéssel hallgatta. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Ilatósáci Munkaközvetítő utján: Férfiak: 4 ko 
vács, 1 reszelő vágó, 1 órás, 1 műbútorasztalos, 4 
bogr.ár. 3 kötélgyártó, 10 szabó, 8 cipész, 1 bor-
bély, 2 villanyszerelő fiatal, 3 gazdasági mindé 
res, 3 kifutófiu, 1 ügynök füszerszakmában, 1 
gyári kocsis, 1 angol női szabó. Nők: 4 szőnyeg-
csomózónő, 1 hölgyfodrásznő. 
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Városok és uccák 
Szerdán este dr. E p e r j e s s y Kálmán egye-

temi magántanár tartott eladást az egyetem ar-

cheológiai intézetében „Városképek az uccák el-

nevezésében'1 cimmel. Dr. E r d é l y i László rek-

tor megnyitó szavai után dr. E p e r j e s s y Kál-

. mán az uccanevekből következtethető városfej-

lődéssel foglalkozott. 

— Az nccanevek a városok sűrített történel-

mének tekinthető — mondotta —, feltárják a vá-

rosok múltját, á lakosság települését, foglalkozá-

sát, nemzetiségét, belső társadalmi taglalódását, 

megismertetik a nép lelkivilágát, hagyományait, 

vezetőinek a gondolkodásmódját. 

Ezután arról szólt, hocv a/, uccanév a XII I . 

században tűnik fel Magyarországon, majd az ue-

canevek fejlődési mozzanatait tárgyalta. Elmon-

dotta, hogy először csak uccanevekhez hasonló 

elnevezések voltak, ezután került sor az irányok 

alapján elnevezett uex-ákra. Ilyen uccák már az 

Árpád-korban találhatók voltak. Fokozatosan 

adtak ezután a természetről, a várakról, a török 

hódoltság korát ismertető uceanevcket, majd a 

foglalkozást bizonvitó uccancvck következtek. 

Érdekesen magyarázta a sikátorok nevének 

eredetét. Például sötétsége miatt — Cs>ókolő-uo-

cának is elnevezték a sikátorokat. Beszelt a ti-

pikus alföldi utcanevekről. A kiegyezés után je-

lent meg először a személynév, mint uccanév. 

Ujabban az irredentizmussal kapcsolatos nevek-

ről nevezik el az ucrakat. 

A nagyszámú közönség melegen megtapsolta 

dr. E p e r j e s s y Kálmánt, akinek Ar. E r d é -

1 y í László mondott köszönetet értékes előadá-

sáért. 

— Öngyilkosság. P a p 1 ó g ó Imre 21 eszten-
dős nagyszeksósi gazdalegény tegnap este ön-
gyilkossági szándékból marólúgot ivott. Álla-
pota sulve>s, életveszélyes, lettének oka ismcrel-
4cn. A mentők beszállították a városi közkór-
házba. 

BűPHesziyüH, lázon, molnárion 
PoiiáK Testuereh se1 

— Vásár Dorozsmán. Országos vásár lesz Kis-
kundorozsmán ápriüs 3-éu. A vásárra mindenfélo 
i l lat felhajtható, a sertésekről és a juhokról kü-
lön marhalevelet kell kiállítani. A vásáron részt-
vevő iparosok tartoznak iparigazolványaikat lel-
mulatni. 

— F.jry ktxgyerniek rejtélyes halála. T o m b á c s 
Jenő 3 hónapos kisfiú, aki szüleinek Halász-uoca 
9. szám alatti lakásban lakott, szerdára viña-
dora hirtelen meghalt. Miután orvosi gyógykeze-
lés nélkül halt meg, a rendőrség elrendelte a 
holttest felboncolását a halál okának pontos 
megállapítása végett. 

— Szenvedő beteg asszonvok már egy k i i 
pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz« 
zel is könnvü, lágy bélkiürülést érhetnek el,. 
ami igen sok esetben rendkívül jótékony ha-
tással van a beteg szervekre. Az orvosok ajánl-
ják. i 

— Apa és fia harca. Tegnap este M o l n á r 
János 20 esztendős cipészs.cgédel apja késsel 
karján megszúrta. A fiút a kórházban ápolják, 
Az eljárás megindult. j 

— Beosztással kell élni. Nem mindennapi te-
hetség kell ahhoz, hogy a mai szűkös jövedelmek' 
mellett valaki a háztartását egyensúlyban tudja 
tartani. A Franck kávépótlékkal ízesített Kneip 
malátakávé, amelyből egy csészc tejjel és cukorral 
nem kerül többe, mint 3 fillér, ezt lehetővé teszi. 

— ELrtADXPOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátainak Egyesülete ma, csütörtökön 
délután 6 órakor az egyetem aulájában szabad-
egyetemi előadást tart. Előad dr. K o g u t o w i t z 
Károly egyetemi nv. r. tanár „A német kisebbségi 
kérdés a Dunántulon" cimmel. 

— Gyermekek részére az orvosok Darmolt reit-
delntk, mert enyhe hatású, árlalmalla'i és jóizfi, 
mint a tiszta csokoládé. 

— Lopásért elitéltek n fint. onrazeln-áirért az 
anyát. Kétlaki életet élő makói gazdáikodó került 
szerdán a szegedi törvényszék Molnár-tanácsa 
elé. Az illető Oláh József Makópuszta 82. szám 
alatti lakos, aki egyikei volt a környék legtekinté-
yesebb gazdáinak. A bíróság előtt Is jólszabott 
csizmában, elegáns bőrkabátban jelent meg. Oláh 
Józsefről kiderült, hogy veszedelmes betörő, aki 
éjnek idején sorra járja a tanyaszomszédokat és 
kifosztja tanyáikat. Amikor elfogták, több álkulesot 
is feláltak nála. Valószínűleg hosszú időn keresz-
tül fe»lytatla ezt a mesterséget, amelybe, az édes-
anyját is belekeverte. A lopott holmikat édesanyja 
révén értékesítette. így azután özv. Oláh Istvánné 
is a vádlottak padjára került szerdán, orgazda-
sággal vádolva. A gazdálkodó beismerte a lopá-
sok elkövetését, orra a kérdésre', bogy miért kö-
vette el a lopásokat, nem tudott felvilágosítást 
adni. A bíróság n tolvaj gazdálkodót sorozatos 
lopások miatt 10 hónapi börtönre, itélte, anyját 
orgazdaság büntette ciraén 6 hónapi börtönre 
itélte. 1 

GARDENPENZIO 
teljes komforttal. Az árak mérsékeltek", \illa-
mos- és autóbuszmegálló. V. Nádor u. 31. Par-

lament tőszomszédságában. Tulajdonosok: 
MA THE L ILLY és dr. Ilirschfclelnc FRAN KI-
MAGDA. 1 3 5 
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