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í-fc-a m W * csak felécül a szegedi 
kéizfim9vkszek k átütési csarnoka 
S/egedre érkezett Pogány 

Károly miniszteri tanácsos 
a kulluszminisztérium mű-
vészeti osztályának egyik ve-
zetője, aki megbeszéléseket 
folytatott Vinkler Lász'ó 
fe ;t őm ü v é1 szel, a szegedi 
képzőművészek szabadi szak-
szervezetének elnökével ar-
ról a réreti vajúdó kérdés-
ről, miképpen lehetne Sze-
ged részére egv állandó ki-
állítási 'e'ielő-éget bréosi-
tani, vagv egy állandó jel-
legű kiállítási csarnokot 
emelni. A beszélgetésbe be-
vonták Sebestyén József fő-
mérnököt, akinek; az állandó 
jel egű képzőművészeti kiá1-
lilási csarnokra már elké-
szi'e'.t tervek álmák rendel-
kezésre. Eszerint a csarno-
kot a kullurnalota mellé 

építenék fel a Dózsa Gvőrgy 
utcai fronton. Tekintettel 
orra, hogy az építkezéshez 
szükséges anyag együtt van 
(acélcső, váz és tégJaX a fel-
építmény elkészítése mind-
össze 150 ezer forintba ke-
rülne. Pogány Károlynak a 
terv megnyerte tetszését és 
ígéretet tett arra, hogy az 
ötéves terv keretében terv-
hitelből a legelső munkák 
közé besorolták a szegedi 
képzőművészeti kiállítási 
csarnok építését, amely-
ben elhelyezhető lenne a 
szabadtnüve'ődéri felügyelő-
ség, a művészek szabad 
szakszervezete, vetített ké-
rek előadására szolgáló te-
rem, képzőművészeti szabad 
iskola é.<r természetesen a ki-
állítási helyiség. 

Háromévi feoyház 
fefeefecséplésért 

Makói gazdáknál csépelt 
Görbe Imre felelős csép'ő-
teénvezető, a cséplőgép tu-
lajdonosa és Almási Iváro'y 
eltonőr. Igaz Imre, Igaz 
Ferenc, Bnrtal György és 
Horváth János gazdákkal 
me-egveztek, hogy 3—4 má-
zsát rcm vezetnek bc * a 
könyve" be és a fokelegaho-
nál>ól ők is kapnak. A gaz-
dák a közeháláslól elvont 
gabonát padlásukon; re'tet-
tél; el, de a rendőrráq- meg-
találta és bíróság elé mlitot-
ta a feketézőket. 

Az uzsorabirósáfl T.ázár-
tanácsn Görbe Imre felelős 
csépiővcz'tőt és Almási 
Knrolv ellenőrt 3^-3 éri 
fezvházra. 3—5 éri iogvesz-
tésre a gazdákat nedig 3—3 
havi fogházra és egy-egv évi 
jogvesztésre Ítélte. Azonkí-

vül Görbe Imrét 3000 forint 
pénzbüntetésre, 2000 forint 
vagvoni e'égi él el megfizeté-
sére és rséplőszekrénye el-
kobzására, Almásit 500 fo-
rint pénzbfln'etésre ítélte, 
mig a gazdák elrejtett ga-
bonáját elkobozta. 

Vmerlkai kémhátóz ' t 
mffMdik Ketotoutopában 

Bukarest, augusztus 4. Az 
Universul megállapítása szerint 
az amerikaták rendszeres kém-
há'őzalot épüenek kl Európá-
ban, különösen a keleteurópai 
népi demokráciákban. A lap 
szerint az amerikai kémhálózat 
egyik vezetőié Frankfurtban Gu-
'derían és Haider volt némel 

Itábornokokkal cgyűlt egész Eu-
rópára kilc-jedő kémhá'ózal 

I kiépítésének tervét dolgozta kl. 

fl fcaUiiszmWszfer 
wegerősílctfe tfsz'séné-
ben a sze«ieJi enyatem 

rskforát 6$ d á n j a i t 
Budapest, augusztus 4. A 

vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter <tr• Ditrói Gábor egyete-
mi nyilvános' rendes tanárnak, 
a szegedi Tudományegyetem 
rektorává, dr. Szabó József 
egyetemi nyilvános rendes ta-
nárnak a jog- és államtudomá-
nyi kar, dr- Prlncz Gyula egye-
temi nyilvános rendes tanár-
nak a bölcsészettudományi kar, 
dr- Bmckner Győző egyetemt 
nyilvános rendes tanárnak a 
matematika és természettudo-1 
mányi kar dékánjává, valamint j 
dr- Straub Bruno egyetemi 
nyilvános rendkívüli tanárnak 
az orvostudományi kar jegyző-
jévé 1948—49. tanév tartamára 
történő megválasztását jóvá-
hagyólag tudomásul vette és 
tisztségüklten megerősítette. Dr. 
Martzii István klinikai adjunk-
tusnak, a szegedf Tudomány-
egyetem orvosludományi karán 
a nőgyógyászati műtéttan tárgy-
körből egyetemi magántanárrá 
tőrtént képesítését jóváhagvó-
lag tudomásul vette s őt ebben 
a mtnőségélien megerősítette. 

Fe'emelik 
a g M i szabadságharcos 

hadsereg létszámát 
Janina, augusztus 4. A görög 

KP központi bizottsága a 
Grammosz hegységben tartott 
többnapos ülésén megvitatta a 
görögországi politikai és kato-
nai helyzetet, valamint a kom-
munista párt jövő feladatait. 
E'határozták, hogy Jelentékeny 
mértékben emelik a hadsereg 
létszámát és a szabadságharcos 
mozgalmat kiterjesztik a király-
párti terü'ctekre Is. 

Leíiinöben Hollywood csillaga 

Fxoresso révé, klilifnlepps f m t a l t 
H a t o l ü a cukrásda a Hídnál 

A 3\áici szoeiá'demokrata párt 
központi lapjában, a »Volks-
recht.-ben fellflnóstkeltő közre-
mény je'ent meg a hollywoodi 
filmvilág albonyáróL 

A* amerikai fllm fővárosá-
ban 

tizenöt éa óta nem tapasztalt 
gazdasági válság tombol. 

Egyrészt az európai felvevőpiac 
valutaneliézségek miatt egvne-
gyedére zsugorodott, másrészt 
magában az USA-ban Is az aj 
filmek elhelyezése egyre nehe-
zebbé válik, aminek erősül 
Szembetűnő jefeá mutatkoznak 
Hollywoodban. A nagy műter-
mek üresek, az alkalmazottak 
40 százalékát szélnek eresztet-

ték, sőt a néhány éve mfa 
élvonalbeli filmsztárok is u«e 
ződég né'kűl állnak. 

Ennek tndhatő be, hogy 
Maríene tUetrlch végkép bm 
Csiíf mondott Amerikának, 

Ingrid Bergman, az egvtk 
népazerSbb filmszlnésrnő á l» 
tőlag nem tud háztartási alkak 
mazottat tartani és arai a leg-
nagyobb fe'tünést keltette, Louíi 
B. Mayer, a Metro-goldiry» 
Mayer mindenható vizére et* 
adásra Idnáija hirm verseny* 
istállóját. Nem csoda, a Metro-
Goldwyn az évente gyártási* 
korülő átlag 80 film helyett Je-
lenleg mindössze éri 16 filmed 
forgat. 

tMásb i rósáq előtt 
egy feketéző szövetkezeti tfszív'seífi 
A gyomai Földműves Szö-

vetkezet tisztviselője volt 
Schusziek Béla, aki a szö-
vetkezet ügyes-bajos dol-
gait intézte. A szövetkezeti 
vezetők nagvon megbíztak a 
tanult fiatalemberben, aki 
alaposan visszaélt ezzel a 
bizalommal. 

A Szövetkezet'favílsárlásra 
búzát gvüjtőtt tagjaitól, amit 
Schusziek intézett, mégpe-
dig ugy, hogy az összegyűlt 
35.65 mázsa'búzából 5.65má-
zsát megtartott magának. A 
fás ugyanis ezt a mennyisé-
get nem vette át, mert vásár-
lási engedélye 30 mázsára 
szólt. Schuszteknek se volt 
vásárlási engedélye, de nvu-
godtan megtartotta a több-
letet. 

Az első sikeren felbuzdul-
va. fe'kereste a gyomai'köz-
el-átási hivatalt, ahol gaz-
dálkodónak adta lei magát 
és 14 mázsára szóló vásár-
lási engedélyhez jutóit 
Azonkívül édesapját, aki 

kántori minőségében gabo* 
najutlatásban részesül eM4« 
tatlannak jelentei te be éfe 
felvette a részére járó fef» 
adagot 

A munkásbiróság előtt 
leljes beismerő vallom á«t 
tett és azzal védekezett, nem 
ismerte a rendeleteket. 

A munkásbiróság kihall-
gatta az ottani köze"álásl 
hivatal vezetőiét és tisztvi-
selőit. Vallomásuk alapján 
megállapította a szakért^ 
hogy a legnagyobb fejetlen-
ség uralkodik a gyomai köz-
ellátási hivatalban, mert ai 
ő eljárásuk is teljesen sza-
bálytalan volt a vásárlísien-
gedélyek kiadásánál. 

A szakértő meghallgatása 
után hat hónapi börtönre 3 
havi kitiltásra és három évi 
jogvesztésre ítélték a sző-
ve'kezeti tisztviselőt. 

E g y a tervGnk 3 évre 
N é z z előre, d o ' e o z z érte 

E G T I L T - A I P F B H E R T O I T 
A forró tavasz, az aszá'yos 

nyár korábban e'hozta az al 
föld! ősz hangulatát. Már jó 
vai Péter-Pál előtt sovány ke-
resztek őrködlek a mocsárvKá" 
körüü tarlókon. Dc csak rövid 
ideig, mert ezek Ls ctfünlek s 
azóla a sivár, virágtnlan, zöld 
telén sárga, végtelenbe szaladó 
csikokon fiatal b'btohadak, caf-
rangos nyakú vedlő galamb 
sneffek gerlével vegyes serege1 

Szemeznek rajta naphosszat. F 
nélkül bizony kietlen lenne iti 
nz élei estig, midőn a széli 
kukoricásból ijedt nyulfejek me" 
részke<liiek e'ő, majd sompo-
lyogva egész testükkel etóóva 
kodnak. Riadtan illannak visz 
sza, amidőn a szürkület elhoz 
ra a tarló fölé az első néma 
tőkésréccesapatot 

A vizek Is az őszt mutat-
ják. Némaság, csend, de anná 
nagyobb mindenfe'é a mozga-
lom. Az örökké zajos nádirigó-
nak is megjött n láthatatlan 
és hangtalan jeladás; befogni 
nz örökké karattyo'ó torkot. 
Némán surran a nádsűrühen, 
ysnk veszély esetén hallani 
fialt hívó eserregését. A jó Is-
ten tudja miért, de már őszt 
éreznek a madarak. Csapatban 
Járnak és némák. A bíbicek má-
sodik költésüket gondozták más 
években ebben az időtájban. 
Most örü'nek, hogv az elsőn 
túlvannak. örülbclnek is. hogy 
legalább az sikerült. Fogyeft-
fogyott és még most is egyre 
IHan a viz. Az első tojás még 
bizlos helyre, vizek őrizte szi-

getre került, mire a negyedik 
;s meg fett, már nera védte 
'öbbé viz a fészkeket. Bizony 
kevés fészekalj jutóit el a lojá* 
"itközésig. Éjszaka sündlsznók, 
kóbor kutyák járlák be a tá-
jat. Reggelre feldúlt fészkek, 
tojáshéjak jc'ez'ék a remény-
ségek̂  szélfoszlását. A gvőnvö-
ücn indult nagy godntelep Is 

'gy lelt semmivé. Julius elején 
izulán hirtelen jött a többna-
pos liideq Idő bőséges esővel. 
\z. áradás sok fészket elmo-
sott, elöntött. Az anyamadár 
ninden Igyekezete mefleff a to-
iások leragadtak a sárba 

A lörpe csérek és a függő 
•inkék betartották a pontos időt 
\z egyik kiszáradó halastói fe-
léken három pár kis csér üti 
zorgalmasan tojását. Az elö.i-
fttt halászcsér'elep madaraiból 
s akadnak még uj, merász, el-
késett vállalkozók. Még ez a 
néhány fészke'ő h'dászesér jelzi 
a nvarat. érdes és elnviijtott 
krljéé'é kiáltásokkal értesítenek 
• mindenkit. akit ilietf. a vésze-
delf-tnröl. Nevelés után ezek a 
madarak is megrémnlnak, meg 
Olt őket is a nare ut előtti 
nyomasztó érzésnek nyugtot 
nem lmgvő érzése. 

A fiV'gő cinkék héjban vol-
tak. IT'ánvzoft az építőanyag. 
A té' minden sást a kemencébe 
tömött, nem volt avas foszjó 
sásmibn. A korafagy e'é"etlc a 
füzek hajtását, a virágzás, a 
fűz pehely késett. A birkák meSz* 
sze legellek. Csak nélia hozott 
onnan gyapjupetyheket a tó vi-

dékre a puszták forgószélé. E 
nyáron szegényes cinkeviskók 
épültek. Rangos paloták he-
lyett felenagyságu, alig ököl-
nyi kis putrik. Némelyiknek két 
o klalán a lyukat sem lehetett 
befalazni s igy kerültek belé 
a tojások. A bejárati folyosó 
is* elmaradt a legtöbb fészken. 
Az ökörszemnél kisebb testű 
függőcinegéknek is van »han-
goskodásuk«. Csak fül legyen, 
amely ezt a cérnavékony, a sü-
rüböi kiszűrődő, elnyújtott cíMi-
n égést észreveszi. Fiatal kéked-
negék is járják már a füztotn-
bokat. Figyelmeztetik liliputi kis 
rokonaikat, jó lesz sietni, mert 
észak fe'ől nemsokára indulnak 
a rétihéják, világjáró rabló 
szárnyasok s akkor elpusztul-
hat a gyenge alkotmány csalá-
dostól. 

A viz nap-nap után fogj'. Az 
egyik 300 ho'das halastó fel-
töltése a tavaszi mély Tisza 
szint miatt csak részben sike-
rüli. Itt csodálatos madárvilág 
alakult kl. Az ősfehértö káprá-
zatos egvkori életének kis foltja 
varázsfódott vissza. Tízezernyi 
madár zsúfolódott össze a kis 
vizén. Madarász lecven, aki env-
nyi madarat számba tud venni 
A íeiiér madarak messziről vi-
rítanak. Vagy 120 kanalasáéin 
egv cs-patban járja a vizfoi-
lókat. E csapat száma hol apad, 
hol meg dagad, de tavaszi ér-
kezésük óta liüek a Fehértó-
hoz. Sok közöttük a maroknyi 
üstököt bordó rozsdás elejéi 
öreg madár. Naphosszat seré-

nyen táplálkoznak. A gulipánok 
száma megközelíti a kétszázat. 
25-30-as csapatoklra verődve 
»kaszálják« a vizet; Költésük 
ez évben C'ég jól sikerült, bár 
a nagv esőzés után a megda-
gadt Tiszából beeresztett vil 
vagy 20—25 fészket elmosott 
Mindössze 10 apró gulipánnak 
a lábára került fel a Magyar 
Madártani Intézet gyűrűje 

A dankasirályok széllel szem-
ben felsorakozva hosszú fehér 
szigetet alkotnak. A sokszáz ma-
dár között 6 szürkésbarna nagy 
sirály gubbaszt. Ezek a fiatal 
ezüststráfvok. Odébb egy szin-
fehér madáron akad meg a táv-
cső. Már vagy három hete ész-
lelem a hófehér, albino nagy 
godát. Szegény üldözött párta: 
saját fajtája nem tűrt meg színe 
mtatt. Ha egv-egy sófvom, vagy 
héja kőzc'edtére felviharzik a 
teméntelen madár, a fehér 
goda fajtcstvérri csapatfelhő-
jébe menekül. 'Alighogy elfli a 
félelem, ismét leáílanak és ek-
kor 8—10 dühös testvér rohan 
rá a kis hófehérkére Ozik. za-
varják s nem nvivodnnk addig, 
mig maguktól tőbbszáz méter-
nvire el nem hajtják. A bilá-
cek türelmesek, ők sziveden tár-
saságukba fogadják az üldözöt-
tet. 

Csodálatos jelenség íntliis el-
ső fefélien a tavi cankók soka-
sára. E tömegből bre pár sem 
fészkelt a Fel é tavon Tizenhat-
évi kutatási időm aíalt mind-
össze egv párnak a fészkét si-
került feltalálnom. 

A füstös cankók csak kél 
(hétig hiányoztak. Ma már s/á» 
zas csoportokban érkeznek. J5« 
részt öreg tarka vedlő példfr 
nyok. A füstös cankók naj» 
hosszat a mocsárságot bujjálf 
a tavi és vőrőstábu cankók tár* 
saságában. A felrebben ésnél 
mindig hangos rétlcnrkók eb 
árulják, hogy már ők is Itt 
vannak Számuk nap-nap utá* 
szaporodik. 

Nagyobb madarak között 
szép számmal vannak pnrtfu* 
tók. Felkelésük alkalmával ptr» 
regésükröt lehet felismerni. A| 
nagvobb, még feketehasu havafe, 
partfutók a nyíltabb vizekről 
kapnak szárnyra. Széki HM® 
röpülős fiataljaikkal alakultak 
nagyobb csapatokba. 

A mélyebb vizek szélén szftf* 
kegémek álldogálnak, öt kfekó. 
esag vnp társaságukban. A fü-
vesebb részen két b-tta keres-
gél. Szebb kénét a Nílus part-
jáfi sem képzelhetnénk el örák-
ha telik, mig a tízszeres távcső* 
vei a sok hazat és külföldi 
vendéget rendre sorra veszem. 
Egv be'vütt ismét megakad a 
távcsövem. R'lkán Tátott ven-
dég. Ugvszótván minden nvá-
ron mMátogatla a tavat né-
bánv péfdánv. Rendszerint csak 
néhánv nap'g maradnak Ha-
lározo'tan felismerem n lóesért 
erős. messzire viritó cnóbrr-
vörös csőréről. Ua sikerülne .4-
ejtenpm. három 'ő-sér tmné ' -
tékesetfaé a fehérlót madárgj "i-
leményt. 

Dr. Bcrctzk Pitm 


