
Mussolini 7. számú rapiparancsa 
Róma, szeptember 17. X. Német 

T I jelenti: X Duce 7. számú napi-

parancsa a következő: 

A fasiszta nemzeti kormány a 

haderő tisztjeit felmenti a király-

nak tett esküjük alól. Az ismert fel-

tételek mellett történt kapitnlleló-

val és menekülésével a király a 

nemzetet kiszolgáltatta az ellenség-

nek és azt szégyenbe és romlásba 

döntötte. (MTI) 

Kijelölték a zsidóblrtokok ügyében 
tárgyaló bizottságok mükiidési területét 

Maj'cnem német fogságba ese't 
a z ofasz király és Badoglio 

Madrid, szeptember 17. A Német 

TI jelenti: Gibraltári jelentések sze-

rint szeptember 8-án szinte csak 

csoda mentette meg az olasz királyt 

és Badogliót attól, hogy a német 

csapatok elfogják. A király és Ba-

doglió Rómából gépkocsin egy olasz 

Rossevelt az Zngliában lévő támaszpontok 
rendeltetéséről 

hadosztály főhadiszállására Hajtott. 

Rövidesen a németek odaérkezése 

előtt sikerült a királynak és a tá-

bornagynak repülőgépre szállniok, 

amely azután Palermóba vitte őket. 

(MTI) 

Budapest, szeptember 17. A Buda-
pesti Közlöny szombati száma közli a 
földművelésügyi miniszter rendeletéi 
a zsidók mezőgazdasági ingatlanainak 
felhasználása tárgyában kibocsátott 
rendelet alapján eljáró tárgyaló bi-
zottságok működési területének,, szék-
helyeinek és elnökeinek kijelöléséről. 
Csongrád várme^e, Csanád-Arad-To-
rontál vármegyék, Békés vármegye 
orosházi járásának, Hódmezővásár-

ihely és Szeged városok terülelén má 
ködő bizottságok székhelye Csongrád 
vármegye területére Szentes, Csanád-
Arad-Torontál vármegyék területére 
Makó, Békés vármegye területére 
Orosháza, Hódmezővásárhely területé-
re Hódmezővásárhely, Szeged terüle-
tére Szeged. 

Elnöke dr. Zékánvi János királyi 
törvényszéki biró. (MTI) 

'Amszterdam, szeptember 17. 'A 

Némest TI jelenti: Roosevelt elnök a 

brit hírszolgálat szerint a kongresz-

szushoz intézett üzenetében pénte-

kem kijelentette, hogy kezdik a 

nagyobb harcokat Európában és 

Ázsiában egymással összhangba 

hozni. Az elnök ezután áttekintette 

a szovjet arcvonalat és a földközi-

tengeri arcvonalat, majd megemlí-

tette a brit szigeten levő támasz-

pontokat, amelyeknek' rendeltetése, 

hogy az u j akciók kiindulási pont-

jául jelöljék ki. Súlyos veszteségek-

re kell előkészülnünk — mondotta. 

— Japán hatalma nem fog őssze-

omlani, amig a szó legszorosabb 

értelmében porha nem tiporják. A 

legnagyobb balgaság volna ré-

szünkről, ba ugy állítanánk be, 

hogy másként volna ez. (MTI) 

Nagtjszabásu (hszcrlor ás Palicson 
Szabadka, szeptember 17. Palics-

fürdőn a Fürdő-utca 12. számú vil-

lában ékszerrablás tőrtént. A tet-

tesek valószínűleg Budapestről rán-

dultak ki. Megfigyelés alatt tartolták 

a villát és amikor a lakók a fürdőire 

mentek, a szakácsnő pedig a piacra, 

behatoltak a lakásba és értékes ék-

szer zsákmányra tettek szert 

Pár hete költözött a villába 

R n o 11 Károlynak, a kisszállás! 

hercegi uradalom jósizágklormány-

zójának a családja és természete-

sen értékes arany, brilliáns és pla-

Wavell beszéd* 
India polifikai szabadságának megadásáról 

London, szeptember 17. A Buda-

pesti Tudósító jelenti: W a w e l l 

tábornagy, indiai alkirály London-

iban beszédet mondott, amelyben 

többek között hangoztatta, hogy 

fAngliában az összes néprétegek és 

minden véleményáramlat megegye-

zik abban, hogy Indiát mielőbb 

hozzá kell segíteni teljes politikai 

szabadsága eléréséhez. Indiába való 

megérkezése u lán a következő fel-
adatot kell megoldanom: 

1. A Japán elleni hadjárat meg-
gyorsítása. 

2. Időszerű, főképpen gazdasági 

és politikai problémák megoldása. 

3. Az indiai politika eiőbbrevitele, 

ami sokaknak a legfontosabb fel-

adatnak látszik. (MTI) 

Uj-Guirieán az utolsó japán támaszpont 
eleste küszöbön áll 

Washington, szeptember 17. A 

Tjudapesti rfudósitó jelenti: M a c -

Ü A r t h u r tábornok főhadiszállásá-

ról jelentik, hogy Lae japán tá-

imaszpont eleste közvetlenül küszö-

bön áll. A szövetségesek főhadiszál-

lásának jelentéséből Kitűnik, hogy 

a japán katonák, akik reménytelen 

helyzetben jutnak, borzalmas mó-

don öngyilkosságot, vagy harikirit 

követnek cl. A japán járőrök tagjai, 

ha kilátástalan helyzetben jutnak, 

kézigránátot szőri lanak mellükhöz 

és azt felrobbantva vetnek végei 

életüknek. (MTI) 

Amerikai repüláerödöle 
támadása Nantes ellen 

Lisszabon, szeptember 17. Mint 

Londonból jelentik, amerikai repülő-

erődök csütörtökön támadást intéz-

tek a franciaországi Nantes tenge-

Széchenyi Mozi 
Ha 4 ,0 , 8 órakor! 

A kirobbanó nagy sikert aratott 

magyar film.' 

FEKETE HKJNIIL 
Dráma Főszereplők-

Lukács Margit* 
Nagy István, Gell Bea 

részeti berendezései ellen. (MTI) 

Páris, szeptember 17. A Némjt 

TI jelenti: Az OF I jelentése szerint 

a Nantes ellen intézett angol—ame-

rikai légitámadás halálos áldozatai-

nak száma 305-re emelkedett. 150 

ember valószínűleg még a romok 

alatt fekszik. A sebesültek szán.a 

ezerre emelkedett, köztük 300 a su-

lvosan sebesült. 10.000 ember vált 

hajláklalanná. (MTI) 
i 

Pétain szemléje a bombázott 
Montluconban 

Vichy, szeptember 17. A Német 

TI jelenti: P é t a i n tábornagy ál-

lamfő pénteken délben Montlucon-

ból visszatért Yichybe. A tábornagy 

környezetéről származó értesülés 

szerint a látottak nagy hatással 

voltak reá. Pétain tábornagy be 

járta a várost és megszemlélte az 

angol—amerikai légierő által oko-

zott károkat A városi kórházban 

meglátogatta a sebesülteket 

K O R Z Ó B A N 
Ma nagy kedvenceink 

pazar kiállítású filmjet 

Magyar 
kivánságliangyerseny 

B a m a g y a r f i l m g y á r t á s 

e sue 6 t e l j e s í t m é n y e 

tína ékszereit is magával vitte. 

Olyanok is voltak az értéktárgyak 

közölt, amelyeken a hercegi koro-

na látbató.. A betörők szakértők 

voltak, mert a hamis rks/erekM 

nem vitték el, csak a valódiakat 

Knoll Károly a betörők kéz re ké-

rdőjének 1000 pengő jutalmat tű-

zött ki. Az ékszerek leírását (el-

küldték Budapestre, mert az onnar 

kirándult betörök valószínűleg ot' 

próbálják maid értékesíteni őket 
(MTI) 

A szegedi reformátusok 
gyásza Giattfelder érsek 

halála felett 
Csanád vármegye közgyűlése az el-
hunyt egyházfő emlékét jegyzökönyvé-

ben örökítette meg 
( • Délmagyarors*ág munkatársától) 

A szegedi reformátusok hivatalos lap 

ja kőzik 

A Giattfelder Gyula Csanádi püspók 
elvesztése feletti fájdalomban testvén 
érzéssel mi is osztozunk szegedi római 
katolikus atyánkfiaival, annyival is 
iukább, mert nagyon jól esett neküna 
az az üzenet, amelyet Giattfelder Cfyu-
la utoljára küldött hozzánk. Ennek az 
üzenetnek jóize még most is a szánk-
ban van • tiz üzenet testvéries lelkü-
lete teszi a mi megemlékezésünket is 
valóban lélegszerinti emlékezéssé. E 
bevezetés után elmondja a református 
újság, bogy amikor nemrég a Szeged 
városától kért református templom-
építési segély ügye éppen közgyűlési 
döntés előtt állt, a város egyik vezető 
tisztviselője közölte velük: Giatt-
felder püspök urnái jártam legutóbb 
és szóbakerült a szegedi református 
egyházközség templomépitési segély-
kérése is. Ennél a tárgynál a püspök 
ur kijelentette, hogy ő is szeretné, ha 
ezt a segélyt a reformátusok megkap-
nák. Sőt ilyen értelemben nyilatkozott 
már a belügyminisztériumban is. Vé-
gül pedig Giattfelder Gyula arra kér-
te a városi vezető tisztviselőt, hogy 
erről az álláspontjáról tájékoztassa az 
érdekelt református egyházat is. 

• Köszönjük az immár Istenben bol-
dogult Giattfelder Gyulának ezt az 
utolsó, nekünk küldött üzenetét —foly-
tatja érdekes cikkét a szegedi Egyházi 
Híradó. Vajha ebből az üzenetből ke-
resztény és keresztyén magyarok in-
nen és tul megértenék a mai idők leg-
sürgetőbb igényét, a Iélekszerinti egy-
ségrejutás parancsát ugy, amint ar-
rói a mi Urunk Jézus Krisztus bizony-
ságot tett és az ö mennyei Atyja elöli 
imádkozott: — Mindnyájan egyek le-
gyenek. amint Te énbennem, Atyám, 
és én Tebenned, hogy ők is egyek le-
gyenek mibennünk, bogy elhigvje a vi-
lág, hogy Te elküldtél engem — igy 
végződik a cikk. 

Csanád vármegye most tartott kőz-
'ffittfésén Purgly Emil ny. miaisaler 

tartott megemlékezést az elhunyt fő-
pásztorról. i 

A nyugalmazott miniszter beszédé-
nek elhangzása után az elnöklő főis-
pán javaslatára a közgyűlés elhatá-
rozta, bogy a beszédet szószeri ot jegy-
zőkönyvbe iktatja, az elhunyt egyházfő 
emlékét pedig ugyanabban a jegyző-
könyvben örökíti meg. A közgyűlés 
tagjai ezután egyperces néma felállás-
sal áldoztak az elhunyt érsek és . me>-
gyéspüspök emlékének. 

Kassa díszpolgárává 
váltsztja Herczeg Ferencet 

Kaaga, szeptember 17. Kassa vároa 

tőrvényhatósági bizottságának kisgyü-

lése a polgármester javaslatára elha-

tározta, hogy Kassa város közönsége 

H e r c z e g Ferenc irót 80. születés-

napja alkalmával a város díszpolgárá-

vá választja. Ezzel a határozattal a 

város közönsége köszönetét és háláját 

kívánja kifejezésre juttatni Herczeg 

Ferenc iránt, aki mint a Revíziós Li-

ga elnöke, hittel és törhetetlen akarat-

tal végzett önzetlen munkával nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy a trianoni bi-

lincsek leessenek és Kassa ismét ma-

gyar legyen. T o s t Barna prelálus 

felszólalása után a kisgyűlés egyhao-

gulag elfogadta a javaslatot. (MTI) 

B e l v á r o s i M o z i 
Ma 4, 6, 8 órakor 
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