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Súlyos veszedelem fenyegeti 
a Fehértó ősflóráját és faunáját 
Dr. Berelzk Péler nyilalkozaía az üzemi bizottság döntéséről 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A város 
üzemi bizottságának legutóbbi ülésén került tár-
gyalásra a gazdáknak azon kérelme, hogy a Fehér-
tó egész teriiletét engedjék át legelő céljára, a 
bizottság a kérelmet teljesítette. Az ügyben felme-
rült az az aggodalom, vájjon nem veszélyezteti-e 
ez a lépés azt a nagy speciális és tudományos ér-
téket, amely a szegedi Fehértó növény- és állat, 
világában rejlik. Megkérdeztük dr. Beretzk Péter 
főorvost, aki a Fehértó nagy tudományos értékére 
elsőnek hivta fel a nyilvánosság figyelmét és 
aki lelkes és tudományos kutatója ennek a sajátos 
világnak, dr. Beretzk munkatársunk kérdésére a 
következőket mondotta: 

— Szomorúan vettem tudomást a történtekről. 
Éppen most azon fáradozom, hogy megszerezve 
a hivatalos tudományos világnak a véleményét, fel-
kérjem a polgármester urat, hogy az üzemi bizott-
ság döntését ne tegye magáévá. 

— Birkalegelő mindig volt és keH is lenni ezen 
a nagykiterjedésű területen, de csak ott, hol a ta-
vaszi hónapok alatt lehúzódik a viz és legelésro 
alkalmas terület marad. Ez a terület az egész Fe-
hértónak több mint felét teszi ki. Az ilyen vad-
szikes területen termő növényeket a marha nem 
eszi, csak az »igényfe'en« birka. Ez azután meg-
eszik mindent, tehát a pusztításban nincs hiány. 
Az évezredes tófeneket azonban védte az Úristen, 
mert itt rendszer csen volt viz a tavaszi és őszi 
madárVonu'ások idején. Addig pedig, mig száraz 
időben a nyári nap heve fel nem szivta ott az 
utolsó csepp vizet is, e területet borító széki sás 
kifejlődött és ekkor ez a kemény növény már nem 
'kellett a birkának, mert az érdes, reszelős széki sás 
összevagdalná az állat száját. Megeszi azonban 
a birka ezt a növényt zsenge állapotában. Mi te-
hát a helyzet most? A Fehértó a halastó létesítése 
óta bármely pillanatban megfosztható a vizétől. 
Ha tehát a birka éppen zsenge sásra éhezik, nem 

I B P p l 
Ismét itt az alkalom! 
Cser meg ezer ember nyert már a 

m. kir. osztálysorsjátékon 
M» majdnem mindenki Tesi oezUlTeorsjegyet, mert 

kl< (ss eggel nagy vagyont nyerhei! 

Április 9-én kezdődik 
az nj sorsjáték, nagyon ajánlatos, hogy 

rendeljen egy sorsjegyet 
bármelyik főórusílóná', 
mert akkor reménye biztosan lesz, 

söt gyorsan meg is gazdagothat ! 

Legnagyobb nyeremény szerencsé, esetben 

700.000 
Jutalom és nyeremények készpénzben: 

400.000 70.000 2z 40.000 

300.000 50.000 aiz aoiooo 
100.000 2x 30.000 32x 10.000 

stb., stb. pengfl összesen llözal 10 mllli6 
pengői mely összeget azonnal kifizetik. 

A sorsjegyek fele nyer 

Az I. oszt. sorsjegyek hivatalos ára: 

Egész Fél Négyed Nyolcad 

2H pgnsO n pengő 7 gengö 3 pengú 
Kifizetni van Ideje a húzás e lőt t ! 

Mindenki viszonyaihoz mérten 
vehet részt a sors já tékon! 

kell egyebet tenni, mint felhúzni a zsilipet március 
végén és pár nap multával a birkahad lee:zi a 
földből az éppen kiütköző sást, amely természete-
sen vizétől megfosztva kihajtani már nem fog. 
Nem kell mást tenni, mint két-három éven keresz-
tül ezt az eljárást végrehajtani és akkor sikerült ezt 
az évezredek óta buján növő széki növényt a 

Fehértó területéről eltüntetni. 

— Elhibázottnak tartom az eljárást minden 
szempontból. Hiszen e terület nem buzavetés, hogy 
róla a vizet leeresszük. Sőt! A flórának a virulása 
egyenesen a vízhez van kötve. Arról nem is aka-

rok beszélni, hogy e teriilet ornitológiai szempont-
ból is teljesen elvesztené a jelentőségét. 

— Fel kell említenem azt a körülményt is, 
hogy a tudományos áldozat a gazdasági érdeke-
kért még a városra anyagi áldozatot is ró. Ez a 
határozat ugyanis 1500 pengőjébe kerülne a vá-
rosnak. Eddig a halastó üzeme használta fel, mint 
legjobb gátvédelmi anyagot a betakarított sást s 
most kénytelen lenne a rosszabb szalmát venni e 
célra. És ha még ez az intézkedés a szegedi gaz-
dák érdekében történnék! A birka után Szeged vá-
rosa 1 pengő 20 fillér füpénzt szed. Ugyanekkor 
Sándorfalva község 4 pengőt. A Fehértó határos 
Sándorfalváv.il, a sándoríalvaiak a birkákat ide az 
olcsóbb területre váltják ki. A Fehértára kiváltott 
1200 birkának tehát jórésze sándorfalvi. 

— Nyilatkozatomhoz hozzá kell még tennem, 
hogy tisztában vagyok a gazdasági élet követelr-
ményeivel, de ne kívánjunk olyat, amely túlzásba 
.megy. Kérdezetni: indokolt-e ilyen intézkedés, ami-
dőn a város — ha ez az üzemi határozat telje-
sedésbe menne — nemcsak nagy tudományos ér-

tékél vesztené e', hanem még 1500 pengő pénzbeli 
áldozatot is je'entene. 

Gyermekek kőzáporral 
fogadtak egy Szegedre 

érkező angol autót 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken 

délután kellemetlen incidens ért egy külföldi autót 

az alsóvárosi temető mellett. Egy Jugoszláviából 

érkező angol rendszámú túraautóra közáport zúdí-

tott egy 6—8 főnyi gyermektársaság. Az autó meg-

állt és az utasok ijedten szálltak ki be'-őle, meg-

lepetten látták, hogy az utmelletti kubikgödrök vi-

zében nevetve in'eget feléjük az éret'en gyermek-

had, akik a vakmerő csínyt elkövették. Az éles 

kövek kárt is tettek az autóban. 

Az eset mellett nem lehet szó nélkül elhaladni. 

A kiállítások és vásárok és különösen az eucharisz-

tikus kongresszus, majd a szabadtéri játékok ide-

jén a külföldi autóforgalom lényeges megnöveke-

désére kell számitani, akiknek kényelme kedvéért 

a város legutóbb a kövezetvámről is lemondott. 

A Szatoadkai-uti vámháznál az angol autó utasai-

nak egy szép szegedi prospektust nyújtottak át. A 

kedves figyelem bizonyára jólesett az angol ven-

dégeknek. Sajnos azonban pár perc múlva ezt 

a kellemes benyomást lényegcsen lerontotta a gyer-

mekek közápora. 

Fel keí hívnunk a hatóságok figyelmét a tör-

téntekre, a külföldi autósok megkímélése végett az 

ilyen útszakaszokat szigorú rendőri c'lenőrzés alá 
kell venni és minden eszközzel nie.g kell akadá-

lyozni a hasonló »tréfákat«, amelyek a legsúlyo-

sabb támadást jelentik a magyar és a szegedi ide-

genforgalom ellen. 

0 törv védjegyű 
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Könnyen tisztán tartható. 

ETERNIT MÜVEK 
Budapest , V,Berlini tér 5. 

momotoirsk 
A fodrászok munkaideje 

Igen tisztelt Szerkesztő uri Szíveskedjék 
alanti soraimnak nagybecsű lapjában helyet 
adni. A Délmagyarország egyik számában 
levél jelent meg a fodrászok munkaidejével 
kapcsolatban. A levélíró többek között a z t ir-
ta, hogy a segédek nem ragaszkodnak ecni a 
48 órás, sem a hatvanórás munkaidőhöz. Ez 
tévedés és az derül ki a levélből, hogv írója 
nem jár a segédek gyűléseire és nem tájékozó-
dik az ottani hangulatról. A segédek igenis 
ragaszkodnak a 48 órás munkahéthez és a 
segédek nem fogadják g. 74 órás munkahe-
tet, sokan még ennél is többet kénytelenek 
dolgozni. Reggel félhétre be kell menniök és 
este félnvolckor szabadulnak, még ebédideiük 

sincs. Mikor mehet ilyen körülmények kö-
zött szegény segéd friss levegőre, mikor pi-
henhet és szórakozhat. Azt hiszem, hogv 
minden rendes _ iparosnak csak az lehet, az ér-
deke, hogv egészséges és jókedvű alkalmazott 
álljon rendelkezésére. A vasárnapi munkaidőt 
is rövidíteni kell, nem lehet az. liogv vasár-
nap is két, három órakor kerüljön haza egv 
segéd. Mi se*fdek elegendő ebédidőt ós annak 
szigorú betartását követeliiik. Azoknak, akilc 
ezt a kérdést nem igy látják, az; üzenem, 
hogv látogassák meg néha a segédek gyűlé-
seit és akkor jobban tájékozva lesznek a hely-
zetről és a segédek kiván almairól. 

Tisztelettel: Eav fodrászseaéd. (Aláírás.")' 

ITT A TAVA/ZI 
Női és férfi ruhasziikségletét már most 
szerezze he! Legnagyobb választék női-, 
férfi-'és gyermek ruhák, kabátok, felöltők-

ben 

Blau Ignátz 
nőt-, férfi- és gyermekruha áruháza, 

KELEMEN UCCA 3-
TÁJÉKOZTATÖ ÁRA INK : 

Női tavaszi kabátok divat-
szinekben 16— P-től 

Női divat kabátok, végig selyem-
mel bélelve 24.— P-től 

Női modell tavaszi kabátok 30.— P-tői 
Női teveszőr kabátok 24.— P-től 
Férfi öltönvök divatszinekben 22.— P-től 
Férfi kangarn öltönyök 28.— P-től 
Férfi felöltők divatos minták-

ban 28 .- P-től 
Férfi tavaszi kabátok, selyem ki-

állítás 30.— P-től 
Burbury raglánok 36.— P-től 
Trenc Coat slavota béléssel 24.— P-től 
Divat és sport nadrágok 5.50 P-töl 

Fiu és leányka tavasai 
kabátok 12 - P-től 

Mg- Tekintse mea áras kirakatainkat. 
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