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nek' tevékenysége, rámutatnak a 
magyar sajtó közleményeire, ame-
lyek megsemmisítő ítéletet mon-
danak UUein-Revirzky és tevé-
kenysége fölött, akinek mostani 
magatartása esak logikus követ-
keztetése korábbi áruló működé-
sének 

Bori inbon stabi l izá l tnak 

tekintik a m o a y a r helyzet t 

Berlint március 30. A magyaror-
szági helyzetet — mint a Wilhelna-
strassén szerdán egv felvetett kér-
désre kijelentették — satbilizáltnak 
lehet tekinteni. A Magyarország és 
Németország közötti kapcsolat új-
jáalakítása Európa délkeletén hoz-
zájárul a feszültség általános eny-
hüléséhez. úgyszintén e térség vé-
delmi készségének erősbödéséhez. 

Rendelet az iskolai év 
azonnali befejezéséről 

Budapest, március 30. A vallás-
es közoktatásügyi miniszter az 
1943—44 iskolai év befejezéésröl a 
következő rendeletet adta ki: 

í. Az iskolákban és az iskolai 
jellegű tanfolyamokon, lekinlet nél-
kül azok jellegére, a folyó iskolai' 
évet 1944 április hó első napján be 
kell fejezni. Ez a rendelkezés nem 
vonatkozik a tudományegyetemek-
re és főiskolákra. 

2. Az első bekezdés alá cső isko-
lákban az iskolai tanfolyamokon az 

iskola székhelyéről az iskolai év 
második felében a rendkívüli vi-
szonyok következtében elköltözött 
és emiatt az iskolábajárást az is-
kolai év befejezése előtt abbahagy-
ta. Az érdemjegyek . megállapítása 
után a bizonyítványokat az adott 
helyi viszonyoknak megfelelő mó-
don haladéktalanul ki kell osztani 
vagy a tanuló gondviselőjének krtl 
kézbesíteni. Az ilyen iskolákban az 
évzáróünnepély elma rad. 

3. A magánvizsgálatokat, az crelt-

Az alsóház bizalmat szavazott 
a br t kormánynak 

eddig elvégzett tanulmányi anyag- segi vizsgálatokat, a képesítő vizs-
gálatokat és a felsőipariskolai záró-
vizsgálatokat a tankerületi királyi 
főigazgató által, az egyházi ható-
ság alatt álló iskolákban pedig az 
egyházi hatóság által megállapított 
időben és helyen kell megtartani. 

ból kell osztályozni és az érdem- ( 

jegyek megállapításában arra kell 
törekedni, hogy a rendkívüli viszo-
nyok miatt szükségessé vált intéz-
kedések folytán a tanulókat mél-
tánytalan hátránv ne érje. OsZtá-
i. : 1. ..11 ..... .. ' , 1 •. ' • • __ 1 
lyozni kell azl a tanulót is, aki az (MTI) 

Stockholm, március 30. Mint isme-
retes, az angol alsóházban a közokta-
tásügyi törvényjavaslat felett történt 
szavazás alkalmával a kormány egy 
izavazattai kisebbségben maradt. Á i 
kormány most felvetette a bizalmi 
kérdést, mire az alsóház csütörtöki 
ülésén 425 szavazattal 25 ellenében bi-
zalmat szavazóit a kormánynak. (MTI) 

Gibfc eís cikke az óriási léptekkel nözeigő 

döntőválságról 

A Wilhalmsfrass* közömbösön 
nézi az Eden körüli vitákat 

Berlin, március 30. Illetékes német 
helyről közük: Az angol külügymi-
niszter körüli válsággal kapcsolatban 
a Wilhelmslrassen megállapítják, hogy 
Eden az alsóház bírálatával szemoen 
olyan érveket hozott fel, hogy az ő 
bukása Németország érdekében Ail. 
Mint a Wiihelmstrassen kijelentik, az 
Eden körül támadt válságot német 
részről teljesen közömbösen itélik meg 
g S jelenlegi angol külügyminiszter 
visszalépése nem áll Németország ér-
dritüben, mivel az ő személye német 
részről egváttaián nem volt kellemet-
lennek mondható. (MTI) 

fwtchholm, március 30. Az AfOn. 
tldnincren washingtoni jelenlése sze-
rint Washingtonban komolyan veszik 
•fi' U«len lemondásáról és Lord Cram-
Hörnevat való helyptiesifpsrrtl szóin 
híreket. TTgy vélik, hogv ilven esetben 
Eden brit nagykövet lesz Moszkvában. 
(MTI) 

Stimson nwm bízik « hó1 oru 
gyors be fe jezésében 

Stockholm, március 30. Az Uni-
led Presse jelenti Washingtonból: 

S t i m s o n Hadügyminiszter az-
zal a kérelemmel fordult az Egye-
sült-Államok* kongresszusához, h'ogv 
semmi körülményék között se vál-
toztassanak' a stabilizációs progra-
mon, mert az hamis reménveket 
szülne az ellenségeskedések hama-
ros beszüntetéséről. (MTI) 

A Baefogiro-'örmény hatalma 
holtpontra jutott a szovjet 

kapcsolatok miatt 

Amszterdam, március 30. A mosz-
kvai Izvesztije az angol hírszolgálati 
irodától átvett ég a szovjet kormány 

« Badoglio-kormány között a dip-
lomáciái képviselők " kicseréléséről 
szóló hir szerint a Badoglio-kormány 
mögött álló erők és ezzel együtt a 
végrehajtó hatalom is holtpontra ju-
tott. A dolgok ilyetén állása feltétie-
nűl kihatással lesz a szövetségesek 
helvzetére és Nénjelország harcára i*. 
(MTI) 

Berlin, március 30. A Német TI je-
lenti: Dr. G öbbe l s birodalmi mi-
niszter a l)as Rcieh ciinü hetilapban 
megjelent cikkében a bolsevista vesze-
delemtől fenyegetett Európa helyze-
tével foglalkozik. Rámutat arra, hogy 
egy évvel ezelőtt még tudatos pánik-
keltésnek mondotta a semleges és az 
ellenséges sajtó azokat a német meg-
állapításokat, amellyel a bolsevizmus 
mind fenyegetőbbé váló veszedelmére 
felfigyelt. Ezek a hangok egy idő óta 
csaknem elnémultak és most már rész-
ben az ellenséges táborban is kezdik 
felismerni, milyen veszedelem közele-
dik földrészünkhöz a bolsevizmussal. 
Óriási léptekkel közeledünk a háború 
döntő válságához. Ez katonai és poli-
tikai .lesz egyaránt. Közeledik az a 
helyzet, amelyben minden szovjet győ-
zelem alapjában megrendíti az angol-
amerikai háborús célkitűzéseket. Sztá-
lin kezet egyáltalán nem kötik meg aa 
eljövendő békéről táplált ángol-ame-
rikaj elképzelések. A maga utján ha-
lad ez és az angolok és amerikaiak 
végzetének kell tekinteni, hogy ennek 
az útnak csak az első fele közös az 
övékével. A bolsevizmusnak móg so-
ha sem volt ilyen kedvező alkalma ar-
ra, hogy programja csúcspontját je-
lentő világforradalmat megvalósítsa. 

A miniszter megjegyzi, hogy ez az 
okfejtés minden komoly megfigyelő 
számára annyira kézenfekvő, bogy 

" esak az nem ismerheti fel ennek a há-
borúnak egyértelmű katonai és politi-
kai alakulását, aki vak v«gy elfogult. > 
Az utóbbi csoporthoz tartoznak a zsi-
dók, akiknek érdekük, hogy a mostani 
hadihelyzet vitathatatlan tényállását 
minél iovább homályban tartsák. Ad-
dig akarják érlelni a veszedelmet, 
amíg elhárithatatlanná válik. Világo-
san és kérlelhetetlenül szembenézünk 
a fenyegető veszedelemmel, de ugyan-
akkor egészen pontosan tudjuk, hogy 
úrrá lehetünk és úrrá is leszünk fe-
lette. a szteppék fenyegető túlerőit 
meg fogjuk törni és ebben a fennma-
radásért vivott küzdelemben meg kell 
kezdődnie Európa uj, jobb életének 
és meg is fog kezdődni. 

Telve bizalommal tekint majd 
azokra a népekre, amelyek legszen-
tebb javait védelmezik. Eljön a nap, 
amikor az eseményeket ma még elta-
karó fátylak kezdenek lehullni. Nagy 
ébredés lesz. majd akkor földrészünk 
minden országában. (MTI) 

Ructol ő rnegv H tün ' o t óso 

Berlin, március 30, A A Führer fő-
hadiszállásáról jelentik a Német TI-
nek: A Führer Rude l őrnagynak, 
egy repülőezred oszjályóaranesnoká-

tonájának a Vaskereszt lovagkereszt-
jchez a kardokkal és brilliánssal di-
szitett tölgyfalombot adományozta. 
Rudel egy sziléziai lelkész, fia és élet-
pályája gyorsan iveit felfelé. Eddig 
1800 bevetésen vett részt. Különösen 
sikeres vállalkozása volt az, amikora 
Marat uevü szovjet hadihajón telitalá-
latot ért cl. Néhány nappal ezelőtt az 
ellenséges vonalak mögé szállt gépé-
vel, hogy szerencsétlenül járt bajtár-
sait megmentse. Annak ellenére, hogy 
ez alkalommal megsérült, mégis sike-
rült kalandos menekülés során a né-
met vonalakat elérnie. (MTI) 

A britek kapcsolatai Titóvat 
és a jugoszláv kormánnyal 

Amszterdam, március 30. Mint a 
brit hírszolgálat jelenti, Churchill csü-
törtökön az alsóházban arra a kérdés-
re válaszolva, mi a brit kormány ma-
gatartása Mihajloviccsa! és Titóval 
szemben, kijelentette, hogy a brit kor-
mány állandó érintkezést "tart feün Ti-
tóval is és a jugoszláv emigráns kor-
mánnyal is. (MTI) 

RÖVID HÍREK 
Berlinből jelentik: Miután a bolse-

visták Jussitól északra tunb helyen 
elértek a Fruthot, ezen a vidéken 
nagyszámú konuyu gépesített kötelé-
kek és több vadaszuauosztály-beveté-
se észlelhető, ásukovnak nyilván az a 
célja, hogy délnyugati irányban előre-
törve kezebc kaparintsa a Kárpálok 
lábánál húzódó román síkságot. Egy 
másik előretörés Kolomeánal nyugat 
felé irányul. Itt a szovjet hadvezető-
ségnek az lehet a célja, hogy a Kár-
pátok lejtőjét elfoglalja. Ezek a had-
műveletek azoknak a politikai célok-
nak a megvalósítására irányulnak, 
amelyeket Moszkva már több ízben 
bejelentett Keleteurópára vonatkozó-
lag és amelyeknek értelmében a Szov-
jet szárazföldi határai ideiglenesen az 
Adriai-tengernél húzódnának. (MTI) 

Parisból jelentik: Laval a minisz-
tertanácsban rámutatott arra a tény-
re, hogy Északafrikában állandóan ül-
dözik a Yichyhez hü tiszteket és is-
mertette áz ezzel szemben már meg-
tett, vagy előkészületben levő intézke-
dések egész sorozatát. (MTI) 

Stockholmból jelentik: A Svéd Táv-
irati Iroda jelenlcse szerint a svéd 
kereskedelmi tengerészel vesztesége a 
háború kitörése óta összesen 254 bajó, 
972.394 tonnat'artalommal cs 1230 em-
berélet veszteséggel. (MTI) 

Genfből jelentik: A szovjet kor-
mány a jelek szerint ujabb lépésre kő-

érkezett hirek arra engednek kövei 
keztetni, hogy a szovjet kormány len 
gyei kormányt kiván felállítani, mi 
helyt a szovjet csapatoknak sikerülni 
egy nagyobb lengyel várost elfoglalj 
niok. A szovjet kormány nem hajtan^ 
dó figyelembe venni a brit érdekeket 
a londoni emigráns kormány jogaié 
nak megóvása érdekében. A Szovjet 
által létesítendő lengyel kormány fete 
adata lenne, hogy a Sztálin által meg-* 
igért, független, önálló és- erős Len? 
gvelországot mielőbb megvalósítsa. 

(MII) 
Milánóból jelentik: Az angol hir-

szolgálat jelentésével kapcsolatba n» 
amely szerint Orlando olasz politikusi 
a német katonai hatóságok állítólag} 
agyoulőtték, a római rádió beszélge-
tést folytatott Orlandóval. A volt 
olasz miniszterelnök kijelentette, 
hogy a németek ugyan nem lőttél* 
agyon, római lakását azonban angol? 
amerikai bombák teljesen elpusztitot-
ták, miközben puszta életét is al'g 
tudta megmenteni. (MTI) 

Genfből jelenlik: Cassinónál költsé-
ges és érzékeny kudarcot szenvedtünk, 
x\incs semmi értelme, hogy e tény fe* 
lett áltassuk magunkat — mondotta 
Elliot őrnagy a Newyork Herald Tri-
büné katonai munkatársa. (MTI) 

Krakkóból jelentik: A íőkormány* 
zó rendeletet adott ki, amely szerint 
Galíciának, a Szovjetunióhoz való tar? 
tozása idején a bolsevista hatóságok-
tól államosított és közös kezelésbe* 
vett kereskedelmi, kézmű- és ipari üze-
meket ismét önálló üzemekké lehet át-
alakítani. A főkormányzó azt is elren-
delte, hogy a szovjet uralom idején « 
mezőgazdasági birtokokon megszünte-
tett magántulajdont állítsák vissza. 

(MTív 

nak. mint a német haderő tizedik ka- szül a lengyel kérdésben. LondonbólIsére. 

Óriási homokvihar tombol 
kőzelkeleten 

Zürich, március 30. Mint a brit 
hírszolgálat Kairóból jelenti, a Sinai-
sivatagban olyan hatalmas homoki 
har tombol, amilyet még soha st 
látlak. Repülök és csapatok vonulni 
ki utasok százai segítségére. Egy; 
tom és Palesztina közöli a vihar két 
vonatot csaknem teljesen belemeteit 
A több órája élelem és víz nélkül ma-
radt utasoknak ejtőernyővel dobtak le 
élelmiszert és csapatok vonultak ki a 
vonatok kiásására. Egyiptom négy 
napig a homokvihar következtében va-
lósággal el volt vágva a világtól 
Alexandriát, Kairót és a sivatag nyu-
gati részét hatalmas köd takarta be. 
Alexandriában a vihar elvitte egy 
nagy mozi tetőzetét. (MIT 

Lefejeztette matfáf a vonattal 
e<?v fiatalember 

(A Délmagyarország munkatársi-
tól) Borzalmas öngyilkosság történi 
tnárciuS 29-én délelőtt fél 10 óra 
tájban a röszkei elágazásnál, a 
103-as őrbáz közelében. Egy fiatal-
ember, akit a környékbeli lakosok 
a kora reggeli órák óta a környéken 
láttak kóborolni, fél 10 tájban, 
amikor egy szerelvény haladt át a 
sincken, felfutott a töltésre és hir-
telen mozdulattal a mozdony elé 
vetette magát. Fejét ugv helyezte 
a sinre, hogy a kerekek pontosan a 
nyakát metszetlek ketlé. 

Az öngyilkosságról telefonjelen-
tés érkezett a rendőrségre, ahonnan 
bizottság ment ki a helyszínre. A 
helyszíni vizsgálat megállapította, 
hogy az öngyilkos fiatalember 
G e r m á n József szegedi lakossa' 
azonos. Germán Józsefnek átkutat-
lak zsebeit, de scnl búcsúlevelet 
sem más olyan nyomot nem talál-
tak a zsebében, amiből öngyilkos-
ságának okára lehetett volna kö-
vetkeztetni. A vizsgálat megindul! 

öngyilkosság okának kiderijé-


