
Újból megteltek 
a Fehértó medencéi 

A halastó Tisxa vizzal való teljes eláiasztása utón a ha -
goxdaság üzeme biztosítva lesz — Wagner Gyula ny 
müszcki tanácsos nyilatkozata a Fehértónál végzen bizottsági 
•zemiéről és a tóval kapcsolatban felmerült problómákró 

( • Délmagyarország munkatársi-
tól) Az idei csapadékszegény tavasz, 
a talajvíz lehuzódása az alsóbb réte-
gekbe a Fehértó medencéinek kiszá-
radását eredményezte és pusztulással 
fenyegette a városi halgazdaságot. A 
(Fehértó igy keletkezett problémájá-
val a Délmagyarország több cikkben 
foglalkozott és napirendre került a 
Fehértó ügye a városi alkotmányos 
élet fórumai előtt is. Ennek eredmé-
nyeiként elrendelték a Fehértó kiszá-
radt medencéinek a Tisza vizével szi-
vattyúzás utján való feltöltését, ami 
iaz elmúlt héten mqg is kezdődött. Má-
)nt 5-én, szerdán egy bizottság vizs-
gálta mag a helyszínen a Fehértó 
vízellátását és a halgazdasági üz«-
met. A bizottságnak tagja volt Wag-
n e r Gyula ny. kir. műszaki tanácsos, 
(törvényhatósági bizottsági tag is, aki 

helyszini szemlén tapasztaltakról 
lés általában a fehértói problémákról 
s- kitérve dr. Beretzk Péternek a 
©élmagyarországban irott cikkére és 
m közgyűlésben is tett felszólalására 
— a következőbet mondotta a Délma-
gyarország munkatársának; 

A városi mérnöki hivatal meg-
állapítása szerint az idén sem a föl, 
nem a tavasz folyamán nem volt szá-
mottevő viz a belvízcsatornákban, 
•mi kevés talajvíz összegyülemle't 
bennük, le kellett ereszteni, mert az 
Irmenfesitő társulatnak ki kellett a 
csatornákat ásni. Ha pedig a vizet el-
zárta volna a társulat, ugy nem dol-
pozha'ot* volna a csatornák földmun-
káján. 

— Igy a belvizek utján a tavakat 
megtölteni nem lehetett. Miután nyil-
vánvalóvá vált. hogv a belvizekkel 
a tavakat lehet megtölteni. 8 tár-
sulat azonnal, az egyedüli lehe'séges 
megoldáshoz folyamodott s elzáratta 
az algyői zsilip slatt, a hullámtérben, 
az algyői főcsatornái és két szivattyú 
segélyéve! hozzáfogott a tavak Tisza-
xizzei való megtöttéséhez A vizet itt 
5—4 méterre emelve megtöltötte az 
algyői főcsatornát, amelyből viszont 
a sándorfalvi útnál levő tápszivattyu-
val tölti meg a fehértói halastavakat. 
Ez a vizzef való ellátás ma már 
niyan stádiumban van. hogv az utol-
só tó mór ma majdnem teljesen viz 
alatt áll, úgyannyira, hoiry ide már a 
tógazdaság pénteken az ivadékot ki is 
helyezte, amivel az Szem a jövő évre 
biztosítva lesz. A ma még öresen átló 
egy tóréezlet ia mielőbb megkapja a 
maga vizét és halállományát. 

A Tisxa alacsony vízállása 
— A Tisza abnormálisan alacsony 

voltára jellemző, hogy az átlagos 
májusi 5 m szinttel szemben ma 0 ko-
rüli a vízállás, ami azt jelenti, hogy 
i méterrel alacsonyabb a normális 
vízállásnál. 

— Hogy pedig itt se érje meglepe-
tés az ármentesitő társulatot a viz 
még nagyobb mér'ékbená esésénél, 
már uj szivattyút állíttatott be a 
még működő kettő mellé, amellyel még 
70 centiméterrel alacsonyabb vizállás 
mellett is el tudja látni tiszai vízzel 
• kérdéses két tőrészletet. 

— Tehát az ármentesitő társulat 
mindent megtett, ami emberileg meg-
tehető s 4L5 méter magasra emelhető 
vízzel gondoskodik az üzem fenntar-
tásáról. Igy előreláthatólag az összes 
ma még szárazon álló tórészletek el 
lesznek látva elegendő vizzel s igy a 
balgazdaság üzeme fennakadás nélkül 
biztosítva lesz a természet mostoha-
sága ellenére is és minden kilátásunk 
megvan arra nézve, hogv a lakosság 
bússal való ellátásában az idén a vá-
rosi hgjgazdaság nagyban sesitsé-
gönkr* tog sietni. 

— Beretzk Péter bizottsági tag ur 
megállapítása téves, hogy védett te-
rületet a megépített belvízcsatorna 
derékban szeli ketté. Igaz ugyan az, 
hogy a reverzatiós területből az uj 
csatorna 2.5 holdnyi területet levág, 
de ezze szemben a másik oldalról kö-
zel 50 ka'asztrális hold területtel nö-
veli a reverzatum területét. 

A védett terü'et 
— MiutáD a jelen év csapadék vi-

szonyai következtéiben a védett terü-
let vizzel borítva nem lesz — foly-
tatta "Wagner Gyula —, ott madár-
élet nem alakul ki, igy ez a terület 
az idei évre bátran átadható a legel-
tető birkás gazdák részére, hogy azok 
® gyapjú- és tejtermelés révén és azok 
növelésével segítsenek a közellátáson. 

— Megjegyezni óhajtom, hogy a 
halastavak vízzel valö megtöltésével 
a sekélyebb részeken bőven nyilik a 
nagy vízfelületeken alkalom az uszó-
és gázlómadarak megtelepülésére, 
amint az ma már kétnapi szivattyú-
zás után megfigyelhető volt, mert a 
tavak széle már tele volt a Fehértó 
jellegzetes parti és uszómadaraival s 
ahol bőven nyilik alkalom azok életé-
nek megfigyelésére és tanulmányozá-
sára s az ezekkel foglalkozni szere-
tők kedvtelésére. Nem fognak a mada-
rak félni a csatorná'ól. mert a szerda 
délelőtti szemlén is láttuk, hogy 8— 
10 gulipán ott gázolta a vizet s a gör-
dülő csillék láttára alig 50-60 lépés-
nyire minden megilletődés nélkül 
szürcsölték felfele görbülő csőrükkel 
a tápdus Tiszavizet. Nagyon gyorsan 
és könnyen megszokja ez a madár is 
a környezetet. Ilogv ez mennyire igy 
van, ajánlom dr. Bere'zk urnák, néz-
ze meg azt a fotográfiát, amely en 
igem Schumacher »Unter Sábelschnáb-
lem und Seeschwalbcm cimü müvé-
nek 26. oldalán látható képet, hogy 
milyen nyugodtan és meghitten ül a 
szép madár a fészkén, a tőle két lé-
pésre legelő birka mellett 

A Tisiaviz jótékony hatása 
— Fontos még annak a megemlí-

tése is, hogy a tónak Tiszavizzel 
való ellá'ása a tó talajviszonyait 
nagymértékben javítja, mert az isza-
pos vizzel való borítással trágyázó-
dik a szikes talaj s a növényi és ál-
lati élet bővebb táplálékot ' talál a 
Tiszavizzel táplált tavakban, mint az 
aránylag sterilebb tápláló ártezi víz-
ben. Ezáltal Is megtakarítható ©sry 
igen költséges megsterséges trágyázá-
sa a tavaknak. 

— Mindezeket közölni a tárgyila-
gosság szempontjából tartottam szük-
ségesnek, hogy mindazok, akik adófi-
ze'ésekkel járulnak a városi üzemek 
fenntartásához, lássák, hogy itt min-
dent megtesz a hatóság, ami megte-
hető. Hogy azután az idén éppen az 
ellentétje van mindannak, ami az el-
múlt esztendőben volt, arról senki 
nem tehet. Ez a természet rendje, 
amelyet megváltoztatni nem áll mó-
dunkban. 

F I G Y S L i M I 
Folyó hó 10-én uj sütöde nyílik. 

Ezúton értesítem a n. é. közönsé-
get. hogy Kálvária-utca 33. szám 
alatt siitőiizletef nyitok. Kiváló jó 
kenyérről és előzékeny kiszolgá-
lásról a nagyérdemű közönséget és 
viszonteladókat, valamint a szállí-
tással megbizó közüzemek© bizto-
sítom Szives pártfogástkér 

SGXKOLYOS EMIL. -

ül 11 IC 
Szegedi utmutató 

A Somogyi-könyvtárban ég az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A városi muzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-körut 20, 
Moldován Lajos Újszeged, Vedres-
utca 1. Selmeozi Béla Somogyitelep 
IX. utca 489, Nagy Gy. örök. k. Han-
ga v Levente dr. Boldogasszony-sn-
gárut 81, Zakar örök. k. Máthé Mi-
hály Valéria-tér 1. 

Városi Színház: délután; Közöt-
t ü n k j á r , este: A imée . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
K ü l v á r o s i ö r s z o b a , Korzó 
Mozi: F e h é r embe rek , Széchenyi 
Mozi: T t l o s a s z e r e l em . 

—oOo— 
AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE KTLENC ÓRAKOR, 
VÉGE REGGEL ÖT ÓRAKOR. 

—oOo— 

Négyezeréves siroknt találtak a 
vásárhelyi vásártéren, Hódmezővásár-
helyről jelentik: Régen megállapitól-
ták már tudományosan, hogy a Körös 

Tisza—Maros vizvárában az ősidők-
ben is éltek emberek, sőt hogy itt a 
vizek partjain falvak alakultak. Hód-
mezővásárhely helyén létezett Pir-
hand ötezer éves múltra tekint vissza, 
a Diliinka mellett, az újvárosi Kis-
erdősoron, Kotacban, a Paperében a 
bronzkorból származó leleteket talál-
tak. S most a vásárterén, a búzapiacon 
gyakorlati célokra futóárkokat ásva, 
szintén bronzkori, vagvis legalább 
négyezer éves sirokat leltek. Volt ott 
ujabbkori temető is. de a csontvázak 
melyek most napvilágra kerültek, a 
bronzkorból származnak. 

Halálozás. S e b e s t y é n Jó-
zsef gépészmérnök, vizvezeiéki vállal-
kozó pénteken bosszú szenvedés után 
elhunyt. Sebestyén József közbecsü-
lósben álló polgára volt Szegednek, 
hosszabb időn át tagja volt a törvény-
hatósági bizottságnak. A városi és 
egyetemi épi'kezések vízvezetéki mun 
kálatainak jelentős részét végezte köz-
megelégedésre. Halálát felesége, gyer-
mekei és kiterjedt rokonsága gyászol-
ja. Temetése vasárnap délelőtt fél 11 
órakor lesz a cinteremből. 

C z a u n e r Vince szatymazi szöllő-
birtokos hosszas betegeskedés után el-
hunyt. Temetése vasárnap délután 4 
órakor iesz a belvárosi temető halot-
tasházából. 192 

— A főiskolások ballagása. A ta-

nárképző főiskola végző hallgatói ma, 

szombaton, május 8-án este 7 órakor 

rendezik hagyományos ballagásukat a 

főiskola dísztermében. Műsor: 1 Hi-

szekegy, 2. Kosztolányi- Ének a fiata-

lokról. Előadja Pump Mária, 3. Dr. 

Schilling Gábor főiskolai igazgató be-

széde. 4. Reményik: Mi mindig bucsu-

zunk. Előadja K. Nagy Magda. 5. Bú-

csú a végző hallgatóktól Kenderesi 

Tibor beszéde. 6. Várszegi Márton vá-

lasza. Ballagás. 

Halhónapi börtönre mérsékelte 
a tábla csalásért kétévre ítélt gálic-
üzér büntetését. Az újvidéki törvény-
szék Szvirtyevity Sztoján 36 éves fog-
lalkozás- és keresetnélküli újvidéki la-
kost csalás bűntettéért kétévi börtönre 
ítélte, mert a mult év juniusában Cse-
lovics Dusánnak 200 kiló zöldvasgá-
licot adott el récgálicként 1500 pengő-
ért. Fellebbezés folytán a szegedi íté-
lőtábla büntelötanácsa Csillag László 
tanácsvezető elnöklésévcl tárgyalta a 
csalási ügyet és Szvirtyevity Sztoján 
bün etését hathónapi börtönre mérsé-
kelte: Az ítélet jogerős 

—. Vigadóban tánc. Károlyi muzsikál. 

O B L M A G Y A R O R S Z A G C 
S Z O M B A T , 1943 m á j u s 8. 
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f o g p a s z t a 

— Csalásért elitélték az »álvöle-
gényt*. Zsiros József többszörösen 
büntetett előéletű kecskéstelepi hajó-
gépész februárban apróhirdetést tett 
közzé, hogy nősülni szeretne és asz-
szonynak valót keres. A hirdetésre je-
lentkezett is két nő: Dénes Ilona és 
Dávid Mária. Zsiros mindkettővel 
megismerkedett és az egyiktől apróbb 
kiadásainak fedezésére 4 pengői, a 
másiktól pedig 7 pengőt kért »köl-
csön«, amellyel azonban adós maradt. 
Közben azonban az is kiderült, hogy 
Zsírosnak felesége van, aki ellen 
azonban időközben válópert indított, 
csak éppen abban nem tudott dönteni, 
hogy a két menyasszonyjelölt közül 
melyiket vegye el, ha majd a válópere 
jogerős befejezést nyer. Végül is ugy 
határozott, hogy egyiket sem keresi 
fel többé, annál kevésbé, mert akkor 
vissza kellett volna fizetni a köl-
csönpénzt. Igy azután a 'ovábbi láto-
gatások elmaradásából kettős bűnvádi 
feljelentés lett, Dénes Hona is. meg 
Dávid Mária is feljelentették Zsírost 
csalásért. Dr. Tóth László büntető 
egvesbiró pénteken vonta kérdőre Zsí-
rost a kölcsönpénzek megtartásáért és 
a beismerésben levő vádlottat jogerő-
sen egyhónapi fogházra iíélte. 

Vöröskereszt házi betegápolás! 
tanfolyama. A Magyar Vöröskereszt 
szegedi fiókja házibelegápolási tan-
folyama május 17-én délután 5 órakor 
nyilik meg Korona-utca 18. szám 
alatt Jelentla-zni a tanfolyam meg-
nyitása napján délelőtt 9—12 és dél-
után 3—5 óra között lehet a Vörös-
kereszt irodájában a fenti cim alatt. 

Textiliparvállalat keres 

őskeresztény 
fférü t i s z tv i se lő t , 

aki számlázás és egyéb iro-
dai teendőkben, továbbá köny-
velésben (segédkönyvelő) meg-
felelő gyakorlattal rendelke-
zik. Részletes ajánlatok »Meg-
felelő* jeligére, fizetési igéuy 
és eddigi működés megjelölé-
sével a kiadóhivatalba. 175 

k p f e s i t é s l 
Tisztelettel értesítem a szegedi 
nagyérdemű közönséget, hogy a 

szobafestő i i p a rűzés t 
megkezdtem és minden e szakmá-
ba vágó munkát jutányos áron, I. 
rendű kivitelben, szakszerűen vál-
lalok. Levelekre házhoz megyek. 
A nagyérdemű közönség becses 
pártfogását kérve maradok. 

Tisztelettel: 

F a G á s p á r szobatestfimesfer 
Kereszt u. 6. szám. 176 

E L V i S L E Í T 
csütörtökön este 9 órakor a Berlin i-
körut 25. számú ház előtt egy kom-
plett autókerék gumival. Megtaláló 
lutalom ellenében adja le a kiadó-

hivatalban. 


