
I D É U M X G Y X R 0 R S 7 A G'fóosa volt ebben a kiszárított halas- hogy nem száradtak fel, di még ujak J Nagy fefttnést k«ltett Fftraterfe* 
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a gulipánoknak a fészkét, számszerűi: aljat nyilván a tanyákból éjszakán- látogatasa Hitlernél. Francia lapok 
hetet. A 30 gulipánból toliat 7 pár ként eícsalaiigolt kutyák tették tönk- szerint a demokrata nagyhatalmak' 
mégis csak itt maradt Táplálkozó (re. Fiókáit a gulipán éppúgy óvja, nyomást igyekeznek gyakomtai Len-
tpríllMiilf htíl* irrnn C7ÍÍ Ir T-n 11 A pár. fî Hi rreirtfr «i Ivihín tiinccmocÁrr. / — U £ í. Nrt.. Tavasztól-őszig 
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területük bár igen szfik volt, 4 pár- félti, mint a bíbic. Nagy messzeség- gvolországra, hogy járuljon hozzá 
rak sikerrel járt a költése. Az a ve- böl eléberepül a veszedelemnek és Hanzigot illetőleg olyan megöl 

(Folytatjuk.) 

zigot illetőleg olyan megoldáshoz, 
szély fenyegetett, bogy a tavak meg- fiókáinak éles sipákolással adja tud- amely Németországot kielégítené 
indult feltöltésével a fészekaljak tul a közeledő veszélyt. A vészjel re' 
tönkremennek. A sors kedvezett, Ép- szertefut az apróság és megfelelő rej-, 

sóznak az említett madaraknak ér- p e n ei,.|)e a halastóba nem jutott már tekét keres. Mire az ember arra a 
kező tömegei. Libák, lilikek nagycsa- tiszaviz. A többi tavakat i.O—7ü cm. helyre ér, ahol sejtette őket, már hűlt 
palai úgyszólván megállás nélkül huk-jliiéiy yjzúl árasztották et. tly hetve- helyüket találja és igen nagy véiet-
nak észak felé, danka sirályoknak k c n nincs mit keresni a gulipánoknak, len" esetében lehet csak valamelyiket 
ezüstös csapa ai csillognak a tavaszi. Kedvezett a májusi cs juniust Lő fellelni, 
tiszta napsütésben. Érkezett egy-egy csapadék. A tócsák igy nemcsak, (Folytatjuk.) 
szürkesirály. Sárszalonkák lépten-) 
nyomon krekkegnek ki a széli avas 
növényzetből. Az érkező aprómadarak 
pacsirták, pipisek, seregélyek nyomá-
ban megérkeznek a vámszedők, á kar-
valyok. 

Március 28-án 21 daru szemeigéi a 
fehértó széli ugairföldeken. Április 
2-án 17 darabból álló darucsapat pi-
ben meg rövid időre. Megérkezett 30 
—40 szárcsa, törpevöcskök bukdácsol 
nak közöttük. A fiiggőcinke vonulás 
a nádszegélyben még mindig tart. 
Széki lilék csapatosan érkeznek. Pi-
roslábu cankócsapatok mellett 2 er-

Bonyodalmak az útadó-
emelés körül 
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Hitler Adolf 1939 április 28-1 be-, lengyelek szivesen fogadják a békét, 
_ „ szede termeszetesen rendkívüli hatást de nem a mindenáron való békét. Len 

dei cankó is itt van már. Az északi keltelt. Hitler többek között azt em-'gyelország nem egyezhetik bele abba, 
A " '•tette föl, hogy Anglia bekentési po-;hogy elvágják a Balti-tengertől. Már 

htikát folytat Németország ellen. Az pedig ha Uanzigot Németország beke-
angol kormány a beszéd elhangzása'" " 

a után kijelentette, hogy ennek a féle-

;aesák nagyrésze elhúzódott fészkelő 
hazája irányába. 

Április 4-én érkeznek a poszáták, 
füzikék, itt van a hantmadár és 
.ozsdafark. Sá.ga billegetők kis csa- .If'™n

1
ek

1 cálolatául Anglia kész lei-
rata bohókásan ugrál a melegedő ta-. a ' á n l a n l a g a r a ™át Németország ja-

vára ts arra az esetre, ba bárki a vaszban életre kelő szárnyas rovarok 
után. Vörösbegy is reszketteti farkát 
iz útszéli sürün. Erdei pinty éles hi-
vő pitty-e is felhangzik és egy éncses 
rigót is felrebbeni az előreszemtelen-
kedő vizsla. 80—100 darabból álló 
füsti fecske raj érkezik, nemsokára 
igv magányos búbos banka ér célba 

(A Délmagyarország munkatársé-
itól) Dr. P á l f y József polgármea-

• ter szombaton a közgyűlés elé ter-

jeszti az utadójavasiatot, amely 

körül — mint emlékezetes — bo-

nyodalmak támadtak. A polgár-

mester 5 százalékos utadóemelést 

javasolt a legutóbbi közigazgatási 

bizottsági ülésen, ahol dr. Szé-

c h e n y i István kormánybiztos éa 

W a g n e r Gyula műszaki tanácsos 

ellenezték az adóemelést, mire az 

ülés ugy határozott, hogy a javas-

latot újra tárgyalás alá veszik, 

mégpedig az útügyi, pénzügyi és 

tanyai bizottság együttes tárgyalá-

saként. A három érdekelt bizottság 
belezné, ez Lengyelország tengeri ki-
utját elrekeszteni 

Május 5-én megkötötték az angol— >s tárgyalta a polgármesteri 
g.Xl. l.glo.g^grt .. ' J.l » • Án AnOM n " VllncOM A »• török kölcsönös védelmi egyezményt 

Május 12-én Chamberlain a kon-
német birodalmat megtámadná. Hitler jzervativ párt gyűlésén tartott bcszé-
atna bejelentésére, hog.y megszűntnek, dében kijelentette, hogy soha nem 
tekinti a német—angol flottaegyez-1 gondoltak arra, hogy Németországot 
ménvt, Londonban azt válaszolták,'elszigeteljék, de nem hajlandók tétlc-
hogy e felmondásnak nincs seminl „flj nézni, hogy egyik ország függet-
gyakorlali értéke, mert Németország J lensége a másik után tiőljön romba. 

„ ügysem veheti fel a versenyt a ten-j Ezért adtunk biztositékol Lengvelor-
hosszu útjáról. Nyilván itt van otthon, i g e r i fegyverkezés torén Angliával Az .„ágnak, Görögországnak és Romá-
mert a nagv jégverem náda« gerln- a n« o 1 s aJ t o mindenesetre megallapi- niának. ürömmel látná, ha a danz.igi 

— ' ' ' " F 411 r. I....... flíllfl. nam Ml.l.tn h/l rt— !• . . . . . . . • . . 

cen piheni az uli fáradalmakat nein 
messze attól a nadodutól, mely már 
évek óla ad nyugodt, meleg oltljon* a 

javaslatot és ezen az ülésen dr. 

Pálfy József polgármester vissza-

vonta javaslatát s maga is az ed-

digi 20 százalékos útadó mellett 

foglalt állást. 

A közgyűlés elé tehát igy kerül 

most már az útadóval kapcsolatos 

polgármesteri javaslat, azonban a 

közgyűlési tagok között olyan véle-
totta, hogy Hitler nem csukta be az! k(srd(5sj Németország és Lengvelor ttténv merült fel, hogy a legutóbb 
összes ajtókat és a tárgyalások lehe-jszág egvmás között békéstn megöl-'megtartott hármas bizottsági ülé-

- ^„rt..., ...rt^ „ tősége még fennforog. j d a n á Ha Lengyelország függetleasé-!sen n e m került abszolút döntésre a 
Költés, nevelés idején. A legnagyobb k c d * J^lenV.I ° ^ ^ h S S ? ^ ^ ^ " " f , 0 8 veszélyeztetnék.!, s o r A s z a v a z á s elrendelésekor s 
fi iiim cvninnniro i.i,.... 07 .,..,wl/í„ «... hCUV tZOl IPIUII llllier UCSZenei. elkern helel Pn Cnnp a, A líilnnne VI- 1 őröm számomra mégis az, amidőn áp-
rilis 4-én az első 13 darabból álló 
gulipáncsapat érkezését jegyezhetem 
fel naplómba. A gulipánoknál meg 
kell állanom egy szóra. A széki lilék 
melleit ezek a leghűségesebb madarai 
a Fehértónak. Évről-évre itt vannak 
és hacsak egymód van rá, meg is kí-
sérelik a költést. Szomorú tapasztala-
tokon nem okulnak. Alig volt eszten-
dő, hogy a költés eredményes lett vol-

_ Selkerülhetetlen lenne az általános vi-) , , „ .„.,•>• „ 
A lengyel sajtó álláspontja a kö-, jágésés, ami Angliái is magával rán- a szavazatok megszamlalasa korul 

vetkező volt, hogy Németország meg- taná.' 
fenyegette a k.is államokat. 'Ezt a ' A párisi Figaro május 7-i számá-

va'.ami zavar volt és igy még min-

dig nem lehet tiszta képet nyerni 
módszer Lengyelországgal szemben,bnn egy orosz származású cikkíró arról ho«v a bizottsági lagok meg-
alkal1nn7.nl npm Iphet Lenirvplors/ásf! » i.„! . n . . ' .n* . .. _../• alkalmazni nem lehet. Lengyelország j s z p r i n l " Y j t v i n 0 T lemondása azt Je 
sem megfélemlítem, sem eltiporni ,ent i> h o g v h i d k é s z ü l B e r i i n 

nem hagyja magát .Moszkva között. 
Washingtoni diplomáciai körök' Hess miniszter, Hitler helvettcse 

szerint Roosevelt nem tekinti Hitler Dnnzigba érkezett. Ennek kapcsán 
beszédét válasznak arra a táviratra,!varsóban kijelentették, hogy minden 

nak Ennek ellenére néha több, néha jamelyet ö a Führernek küldött. ! olyan kísérlet, amely Danzig helyze-
kevesebb számban, de újra kisérle-1 Alig hangzott el Hitler beszéde, a tét meg akarja változtatni, a lengyel 
leznek. Kiváncst voltam sorsukra. Az világot máris uj szenzáció foglaikoz- hadsereg fegyveres beavatkozasát 
dsfehértó sivatag. A halastavakat ha tatta. 1939 május 1-én Litvinov orosz vonja maga után. 
feltöltik, e sik mélyvízéinek körös- külügyi népbiztos megbukott. A Tass) Ugyanakkor, mikor a világsajtó 
körül a gátak füzvesszö fonása és nád-; hivatalos orosz távirati iroda közlése Berlin és Moszkva közeledését szel-
védése szab határt Sehol egy zátony, szerint Litvinov egészségi okokra va- lözteti, az angol sajtó hangoztatja 
sehol egy sziget. I'észkelésre ily kö- ló hivatkozással kérte állásától való Anglia készségét, hogy megegyezzék 

felmentését. A külügyi tárcát Molo- a Szovjettel. rülmények között számitani nem le-
het. Változik is a tavaszi gulipánok 
száma ugyancsak. Az ezerholdnyi ha-
lastóból még mindég az úgynevezett 
4-es tóban van gyűjtött vadvíz; eb-
ben a sekély tóban sétálgatni tudnak 
a parti madnrak. de fészkelő hely se-
hoi számukra. 

Április II én 4, április 18-án 2, 
május 2 án 17 gulipánt számolok. A 
madarak a tó területén még csuk el-
széledni sein tudnuk, ide vannak köt-
ve 0 180 holdhoz, tehát könnyen 
számba vehetők. A Fehértó környé-
kén nincs vizállasos hely, alkalmas 
költési terület. Két pár tart ki állan-
dóan. Iv/.ek fészekelését már gyanítom, 
mert május 16-án még mindig itt van-
nak. Már pedig ez az idő a fészekelés 
ideje! Május 30-án nagv az örömem, 
amidőn 20 madár sürög-forog a tó-
ban Junius 3-án 22-t, junius 6-án 20 
darabot számolok 12-én már csak 7 
larab van megint. Ezeknek már fész-
kelni kell valahol 1 Nem tudtam hol 
keressem a fészküket. Türelmes ke-
resésemet siker koronázta. A szom-
szédos halastomeder száraz, sík fe-
hér sivatagján a pár nap előtti zápor-
ból kis tavak keletkeztek. Ott, ahol 

tov, a népbiztosok tanácsának elnöke 
vette út. 

Litvinov bukása elsősorban Ang-
liában keltett rendkivüli megdöbbe-
nést. Bár az első percekben nem vol-
tak tisztában a bukás okaival, de az 
általános impresszió szerint Litvinov 
menesztése az angol diplomácia ve-
reségét jelenti. Litvinov ugyanis a 
kollektív biztonság elve alapján ál-
lott, mig Molotov az egyes államok 
között kötendő kétoldalú egyezmények 
rendszerét helyeselte. Bár Litvinovot 
világszerte Sztálin emberének tudták. 
Sztálin most mégis elejtette. E- mö-
gött tehát rendkivüli indokokat keltett 
keresni. Úgyszólván senki sem gon-
dolt arra, hogv e mögött Berlin és 
Moszkva közeledése rejlik, aminhogy 
ké«őbh meg is lepte a világot Német-
ország és Oroszország megegyezése, 
amelynek egvik előfeltétele volt. hogv 
az orosz külügyek élérő! a zsidó Lit-
vinovot távolítsák el. 

Pár nap alatt azonban a világ na-
pirendre tért Litvinov bukása felett, 
mert hiszen annak következményei 
csak hópapok multával jelentkeztek 

Göbbels propagandaminiszter má-
jus 20-án beszédet mondott, amelynek 
során hangoztatta, hogy a világnak 
el kell fogadnia Németország felké-
szültségét. A német—olasz katonai 
szövetség megkötése után nincs erő-
sebb katonai hatalma a világnak, 
mint a berlin—római tengely. 

Halifax angol kiilgyminiszter má-
jus 20-án Parisba érkezett és meg-
kezdte tanácskozásait. Május 22-én 
Berlinben Ribbentrop német külügy-
miniszter és Ciano gróf Olaszország 
külügyminisztere aláírták a német— 
olasz katonai szövetséget. Mind a két 
külügyminiszter rádióbeszédet tartott 
ez alkalommal. Ribbentrop kijelentet-
te. hogy a két nép a jövőben felhont-
halatlanul egymás oldalán halad és 
ezen a világ semmilyen hatalma nem 
változtathat. A százötvenmilliós né-
met—olasz baráti nép legyőzhetetlen 
tömbbe egyesült. 

Az olasz—német katonai szerződés 
a'áirásakor Hitler is jelen volt. 

A népszövetség genfi májusi ülés-
szakán Halifax angol külügyminisz-
ter tárgyalt Majszkv orosz főmegbi-
zottal. Á világsajtó szerint angol— 

szavazták-e, vagy elutasították-* 

az 5 százalékos adóemelésre vo-

natkozó polgármesteri javaslatot. 

Vasárnap dr. T u k a t s Sándor 

főispán tanyai utja alkalmávaí 

olyan értelemben buzdította a ta-

nyaiakat, hogy 

igyekezzenek rábeszélni a köz-
gyűlésnek azon tagjait, akik az 
utadóemelés ellen foglaltak ál-
lást arra, hogy fogadják el a 
polgármester idevonatkozó ja-
vaslalát, mert egyébként a ta-
lányi utak építésének szép öle-
mé Iassabbá válik n jövőben. 

Mindennek ellenére szombaton a 

20 százalékos útadóról szó! majd a 

polgármesteri javaslat, azonban — 

hir szerint — a közgyűlés egyik is-

mert tagja tisztázni kívánja az ut-

adóemelés ügyét és felveti a köz-

gyűlés előtt az egész kérdést. A sze-

gedi polgárság pedig kíváncsian 

várja, hogy lesz-e utadóemelés, 

vagy sem? 

1939 május 5-én Beok lengyel kül-
íveken keresztül a halakat etették. A ügyiminiszfer a lenffvel képviselőház-jorosz egyezmény megkötése készül. 
halak e helyet mélyebbre fürdötték ,ban részletesen válaszolt Hitlernek. Az angoi király Kanadába érke-
-ti. Bt cvült meg a viz. 8—10 ilven Beszédének lénvege az volt hogv a zett. 

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy felejthetetlen test-
vérünk és nagybátyánk, 

Piroska Árpád 
órás, tartalékos örmester 

hosszas, kinos szenvedés után 

46 éves korában meghalt. Teme-

tése 28-án délután 3 órakor a 

belvárosi temető kupolájából. 

Gyászoló család. 


