R vadvizek
miaii
30-40 ezev kaM szegedi föld
eddig
száhtaitanut
(A Délmagyarország
munkatásától)
Megírta a Délmagyarország, hogy a honvédelmi
miniszter és a vezérkar főnöke lehetővé tette,
hogy a honvédség a mezőgazdasági munkálatokhoz segítséget nyújtson, a honvédelmi miniszter pedig elrendelte, hogy ott, ahol nem áll
rendelkezésre megfelelő munkaerő, mezőgazdasági sgítség igénybevételével kell elvégezni
a szántási és vetési munkálatokat. A honvédelmi szolgáltatásoknak a mezőgazdaságban
való igénybevételéről a szegedi hatóság hirdetményt adott ki, a hirdetmény vasárnap jelent
meg, ezideig azonban még egyetlen
kérelem
sem érkezett a polgármesterhez honvédelmi erő
kirendelése iránt. Pedig sok föld van Szegeden,
amely csak nemrég szabadult fel a vadvíz alól,
vagy ezután fog felszabadulni
és megmunkálásra, bevetésre vár.
Vitéz Horváth Jánoshoz, a gazdasági felügyelőség vezetőjéhez futnak be a külterületről
az arravonatkozó jelentések, hogy milyen mértékben szabadultak fel az egyes tanyarészek a
vadvíz alól és milyen mértékben sikerül a fel-

maradi

Moszkva, április 22. M a c u o k a japán külügyminiszter Mandzsuli határállomásról rendkivól
meleghangú szívélyes táviratot intézett Sztálinhoz.
Az oroszországi tartózkodás kellemes perceinek
a megköszönése után a következőket táviratozta
a japán külügyminiszter Sztalinnak: • Egész éleszabadult területeket mezőgazdasági müvelés- temnek irányelve volt és marad, hogy hiven benek alávetni. A gazdasági felügyelő kimutatá- tartsam szavamat*.
Hasonló szövegű táviratot intézett Macuoka
sa szerint a szegedi termőterületek megművelési és bevetési statisztikája jelenleg kedvezőt- M o l o t o v h oz.
Tokió, április 22. A tacbikavai katonai repül"'
len. A kimutatás szerint Szegeden
mintegy
térre érkező japán külügyminisztert KonoV 8
30—Í0.000 hold termőföld maradt az idén a víz miniszterelnök, valamint Németország, Olaszormiatt, szántatlanul• A felszántott, de be nem ve- szág és Szovjetoroszország követei fogadták. M*
tett terület körülbelül 6000 holdat tesz ki. Ez cuoka külügyminiszter a fogadtatás titán lakást
azt jelenti, hogy az összes termőterületnek mint- ra. majd onnan rendkívüli kormányfnnársra sl®c"
tett, amelyen beszámolt negyvennapos utjának l '
egy a fele maradt eddig
megműveletlen.
folyásáról és eredményéről.
Rendkívül fontos, hogy a még eddig megműveletlen területek, ha csak lehet, megműJ í i o r o s z — t a n á n metiáliiiDOdás
veltessenek és ne maradjon Szegeden bevetetn
e m Érinti a hárinasetiuezsnenai
len föld. A tengeri, zab és a köles elvetésére
Tokió, április 22. Macuoka külűgyminisz/
még ezután kerül sor. a hatóság főleg ezeknek
a gabonaneműeknek vetését fogja, szorgalmaz- megérkezése után mondott nyilatkozatában
ni, amennyiben hozzáfordulnak honvédelmi erő lentette, hogy a S z t á l i n n á l történt két w®?
kirendelése iránt. A hatóság a, tavaszi mező- beszélése őszinte baráti légkörben folyt le. f ttC
— A Szovjetunióval kötött egyezmény — ®
gazdasági munkálatok elvégzését közegeivel hozzá — egyáltalán nem érinti a háromhafal®
állandóan ellenőrizteti
és amennyiben arról egyezményt, amely politikánk változatlan alapi3
győződik meg, hogy valahol nem végezték el marad (MTI)
a szükséges munkálatokat, úgy oda kérés nélJ
kül is kirendel megfelelő munkaerőt.

Szabadkát megtisztították a csetnikektöl
Szabadka, április 22. A „Bácsmegyei Napló"
beszámol Szabadba felszabadulásáa napjairól.
A honvédek bevonulása jelentette a szerb csetnikuralom borzalmai alól való felszabadulást
A város ideiglenesen megbízott polgármestere
a katonai hatóságokkal egyetértésben hirdetményt adott ki, amelyben felszólította a lakosságot, hogy magatartásával járuljon hozzá a
városnak a csetnikálakulatoktól történő megtisztításához. A házakat egész napon át zárva
kellett tartani, a közönségnek napközben az utgákon csak sürgős szükség esetén ,volt szabad
tartózkodni, este 8 órától reggel 5 óráig pedig
polgári személy nem járhatott az utcán A
nyomravezetőket, akik 'csetnikek búvóhelyeit a
rendőrkapitányságnál bejelentotték, a város 50
pengővel jntalmazta, rejtett fegyverek bejelentőit pedig 10 pengővel.

tözöttet. A magyar pap hősies hivatásleljesí(ése mély hatást keltett a város lakossága körében.

FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
Csükksnfefték Hollandiában

a vaj-, ftus- és fejadagokat

Berlin, április 22. Hollandia belső helyzetéről közölnek néhány adalékot egyes berlini lapok. Megírják, hogy csökkentették
a hollandiai
Egy szabadkai magyar, lelkész hőstettéről is vaj-, hús- és tejadagokat. A németalföldi nép
ugyanolyan
beszámolnak a lapok- A magyar honvédség be- l most ezekből az élelmiszerebből
.vonulásának első óráiban, amikor a leggyilko- fejadagokat kap, mint a német birodalom lasabb csetnik-pergőtüz
zúdult a városra, Rónay kossága. A hűaadagok leszállítását azzal indoLajos kertvárosi vikárius nem törődve a gyil- kolják, hogy az eddigi fogyasztás erősen igényburgonyaellátás
kos golyóikkal, a Szegedi-útról temetési mene- bevette az állatállományt A
de az új termésig eletet kisért a temetőig. A hosszú útat gyalogosan szűkösnek mutatkozik,
tette meg és nyugvóhelyére kísérte az elköl- gendők lesznek a készletek-

Imádott férjem, üraga jó apám

Domán Mátyás
65 éves Korában meghalt.
Temetjük folyó hó

23-án

dél-

után 3 órakor a cinteremből.
G y á s z o l j á k : felesége Donién
ty'ásné,

fia Miklós

és

'Mi-

testvérei.

Szeged, 1941 április 22.
Külön villamoskocsi indul fél 3-kor
a Dugonics-térről. Minden külön értesítés helyett.

Nffcaoica T o k t ö b o érftezefl

Domán Szőnyegház
mazottai

Kft. alkal-

fájdalommal

Számozott bankjegyekkel
leplezték le
a tolvaj postakocsist

Kedden elfogták, szerdán a törvén V
szék elé állítják
(A Délmagyarország
munkatársától)
merő tolvajt tett ártalmatlanná a csongr 3 '
rendőrség. Menyhárt Péter csongrádi p ° 6 /
mester néhány héttel ezelőtt rejtélyes 1°?/
miatt tett feljelentést a rendőrségen,
dotta, hogy a postahivatalban
Íróasztaláig
fiókjából ismeretlen tettes
kisebb-nagyobb
szegű pénzeket lop el. A nyomozás során a
nu az első percektől fogva Fekete László
kocsisra terelődött, bizonyítékokat azonban
sikerült szerezni. A rendőrségen azt taná®6^
ták a postamesternek, hogy az íróasztalban ^
helyezett papírpénzek számait jegyezze f d ^
postamester a kapott tanácsot megfogadta
másnap amikor a pénzek ismét eltűntek az 1 1 ^
asztalból, a papírpénzek számait a detekh v j
rendelkezésére bocsátotta. A detektívek
j
előállították Fekete László kocsist, akinél .
megjegyzett számú papírpénzeket meg is
ták. Fekete a bizonyítékok súlya alatt
p I
ós bevallotta, hogy hónapok óta
ő
dézsát
meg a postamester íróasztalát. Közel 500 P eí "
körüli összeget lopott el az íróasztalból.
^
A tolvaj postakoesist kedden kísérték
ügyészség fogházába, szerdán már bíróság
állítják.

A Szegedi Szentegylet mélységes
fájdalommal jelenti, hogy

tudatják,

hogy 30 éven át volt szeretett fő-

>

nökünk

Domán Mátyás úr
f o l y ó hó 23-án váratlanul elhunyt.

Emiékél soha el nem múló kegyelettel megőrizzük.
Szeged, J 941

április -13.

a Szentegylet pénztárnoka vári
lanui elhunyt.
Végtisztessége f. hő 25-án, 3.
3 órakor lesz a cinteremből.
Másfél évtizeden át szolga'/
ügyeinket lelkes buzgalommal e f
segítő
támogatással.
Személy8,
tisztelettel öveztük körünkben,
lékét kegyelettel őrizzük a
W '
ben.

A

