
Jassynil témscJésfoa át a nimat 
és román csapatok 

i 
Berlin, április 5. A keleti arcvo-

nal déli szakaszáról jelenti az In-
terinf; 

Noha a legdélibb arcvonal keleti 
szárnyán a rossz időjárás fokozó-
dott, alig csökkentek a heves har-
cok az Odesszától északkeletre lévő 
gyűjtőpontokon. A bolsevistáknak 
nagy véráldozattal kellett megfizet-
niük csekély téroyereségüket. 

felé támadó hadműveleteikét. Ez 
a nagy csata a Pruth mindkét ol-
dalán meg teljes hevességgel tar/. 
A bolsevistáknak a Dnyeszter kö-
zépső folyása területén való meg-
kötése folytán a német és magyar 
csapatok ki tudták terjeszteni had-
műveleteikéi. Tarnopol körül is fo-
kozódott tevékenységet fejtettek ki 
a német kötelékek. Tarnopol hely-

Jnssytól északra német és román t őrsége folytatja hős védelmét, 
csapatok tovább folytatták észak | (M IT) 

A Wilhelmstrasse cáfolja a kárpáti 
harcokról szóló álhireket 

Berlin, április 4. A Wilhelmstrasse katonai szóvivő megjegyezte, hogy a 
katonai szóvivőié hangsúlyozta, hogyj Kárpát-szorosokért foíyó barcokrot 

eredő 

jeientések tökéletesen Jégből kapot-
tak. b'zovjet részről eddig még meg 
Sem kísérelték, hogy a Kárpátok szo-
rosait megközelítsék, vagy azokat míg-
támadják. A szovjet csapatok még 
mindig a síkságon állanak, messze a 
Kárpálok vonulatától. (MTI) 

a keleti arcvonal déli szakaszán váltó-! szóló, szövetséges forrásokból 
zatlanul a német—román ellenállás 
megszilárdulása figyelhető meg. Az 
ellenállásnak erre a megszilárdulásá-
ra vezethető az is, hogy a szovjet dél 
felé irányuló lökését sikerült te|fogni 
éa visszaverni. 

ilyen irányú kérdésre válaszolva a 

Sikeres német vállalkozások Netfunónál 

n a j e l e n t n e 6 
a legjobb képes s z í n h á z i hetilap 

Okvetlenül vegye meg. Ara P 1.20 

Berlin, április 5. 'Az Interinf je-
lenti az olaszországi harcokról: 

Nettuno hídfőjénél német felde-
rítő- és rohamcsapatok több sike-
res vállalkozást hajtottak végre, 
amelyek során eltávolították az an-

gol-amerikaink akadályait és meg-
tisztítottak több harcállást. Fog-
lyokat ejtettünk. A déli arcvonalon 
meghiúsították a német csapatok 
az angol-amerikai csapatok fel-
derítő tevékenységét. (MTI) 

Heves légiharcok a Balkán felelt 
Berlin, április 5. Az Interinf je-

lentése szerint szerdán délután he-
ves harcok voltak albán, bolgár és 
román terület felett. Északameri-
kai négymotoros bombázók, ame-
lyeket feltűnően nagyszámú va-
dászrepülőgép kisért, márodarepü-
'ésük során román és bolgár va-

dászgépek heves elhárításába üt-
köztek. Amikor az ellenséges ala-
kulatok berepültek Romániába, né-
met vadászkötelékek is beavatkoz-
tak a küzdelembe. A beérkezett je-
lentések szerint több négymotoros 
bombázó repülőgép és északameri-
kai vadászgép lezuhant. (MTI) 

Berlin a Románia eilen viselt idegháóoruról 
Berlin, április 5, Sigfried Horn , a kai. Est a tény azt jelenti, hogy Né-

Német TI diplomáciái tudósítója irja: 
Moszkva most London és Washington 
támogatásával idegháborut visel Ro-
mánia. ellen, <lc kísérletét céltalannak 
kell neveznünk, 

A román határvidékeken folyó ka-
tonai eseményeket ellenséges részről 
propagandára használják fel és ez a 
propaganda azzal az állítással dolgo-
zik, hogy Németország katonailag már 
leírta Romániát, úgyhogy a háború 
folytatása Románia számára nemcsak 
céltalan véráldozatokat jelent, hanem 
a* egyezkedés minden lehetőségét is 
kizárná. 

A magyar kérdés rendezésekor ki-
fejezésre jutott, hogy milyen jelentő-
séget tulajdonit a német vezetés Eu-
rópa délkeleti részének. Hivatalos né-
met részről akkor megállapították, 
aogy « Németbirodalom minden esz-
közzel é« erővel szembeszállni az el-
lenség minden politikai és katonai be-
törésével az európai erődnek ebbe a 
*zá rnyáha. 

Ez a kijelentés még inkább áll ma, 
avnikor 
vállvetve minden talpalatnyi román | ellen. (MTI) 
földért szembeszállnak a bolsevisták-1 

metország vallja a harc- és sorskö-
zösséget román szővetségeslársávaL 

getése, most pedig Románia csaloga-
tása. Azt hiszem azonban, minden ro-
mán tudja mit kell tartania az ilyen 
ígérgetésekről. A bolsevista módszer 
mindig ugyanaz maradt; először sza-
badság és függetlenség ünnepélyes 
megigérése, azután katonai támasz-
pontok követelése, majd a szovjet had-
sereggel való megszállás, a GPU fel-
vonulása, ezzel az intelligencia felszá-
molása, asszonyok és gyermekek Szi-
bériába való elhurcolása és-a tömegek 
nyomorba döntése, végül az illelfl ál-1 

chili azs aisonáznarf WWuiov nyíUwíH 
batáról azt mondotta, hogy a legna-
gyobb mértékben meg ián eiégcdvo 
és kifejezte a Kremlnek az angol kor-' 
mánv csodálatát a nyiia'kozat miatt,, 
mit gondol Ön erről? 

— Ennek magyarázata nagyon egy-; 
szerü — hangzott a válasz. — Chui-* 
chili bizonyára nem tartozik azok kö-
zé a nagyon ostobák közé, akikről 
éppen szóltunk. Nála tehát tiszta kép-
mutatásról van szó, mert- Angliában 
nem a legjobban áll a dolog. Egyre 
világosabban látják ott, hogv Chur-
etaitf Sztálin szerint Európában egy-
szerűen nem tud semmit sem Clérnt 
és attól tartanak, hogy ez az állapot 
egy nap Anglia számára végzetes kö-
vetkezményekkel járhat. Ezért nagy a 
nyugtalanság az angol népbon és egy-
re növekszik Churchill politikájának 
ellenzéke. Ilyen körülmények közöli 
Mololovnak ez a nyilatkozata kapóra 
jött, annak az embernek, aki Finnor-
szágot, a Baltikumot, Lengyelorszá-
got, az egész Balkánt, tehát Anglia 
egész hagyományos Európa-politiká-
ját kiszolgáltatta Sztalitinak. 

— Arra a kérdésre, hogyan ítélem 
meg Anglia és Amerika helyzetét 
Moszkvával szemben, csak egy vá-
lasz van: teljes tehetetlenség. 

Londonban és Washingtonban 
larn bekebelezése a Szovjetunióba. I soha sem értették meg a szovjet poli-

Birodalmi külügyminiszter ur — tikát. ezért esnek egyik csodálkozás-
kérdezte továbbá a tudósitó —, Chur- hói a másikba. (MTI) 

I MÉP értekezlete szükségesnek tartja 
a nemzeti erük egyesítését 

Beje'enfették tizenöt törvényhozó kilépését 
Budapest, április 5. A Magyar, tatására a párt báró V a y László 

Élet Pártja vitéz L u k á c s Bélajpártvezetőségi tagot kérte fel. 
országos pártelnök elnöklésével 
szerdán délután pártértekczletet 
tartott, amelyen határozatilag ki-
mondta. bogy a rend és a nyuga-
lom fenntartását, a nemzet összes 
erőinek egyesilését szükségesnek 
tartja és a nemzeti egység ínegtc-

Lukács Béla elnök az értekezle-
ten bejelentette, hogy Bencs Zol-
tán, Bornemisza Géza. Gajzágó 
István, Gunde László, vitéz gróf 
Hunyadi Ferenc, vitéz Magasháay 
László, Makkai János, vitéz Martse-
kényi Imre, Mezey Lajos, gróf Pálfy 
József, Peták Nándor. Rosta Lajos, rcmlése érdekében összhangban ki-

Irányadó német körökben semmijv a n működni mindazokkal a jobb-;vitéz Váradi László, Zichy Nándor 
kétséget sem hagynak fenn nzira.-it,! oldali erőkkel, amelyek az együtt-1 országgyűlési képviselők és Ottlik 
hogy a német—román fegyverbarátság,í működésre irányuló készségüket György felsőházi tag a Magyar Élet 
amely e harcban oly sok közösen on- ? kifejezték. Az együttműködés bizto- pártjából kiléptek. Az értekezlet a 
tott vérrel megszilárdult, nemcsak si- Ujtására irányuló" tárgyalások folv- kilépést tudomásul vette. (MTI) 
keresen megallja helyét o hntapvieiúi- • • * ' i mi• a bolsevisták 
mostani támadásával szemben, hanem 
hogy elérkezik az az óra is, mikor né-
met és román csapatok együttesen 
visszaszerzik az átmenetileg elvesztett 
területsávokat. 

Azzal ugyanis Németországban is 
tisztában vannak, hogy egyetlen négy-
zetméternyi román területet sem sza-
bad átengedni a Szovjetnek. Ez a meg-
állapítás nemcsak válasz arra az állí-
tásra, hogy Németország cserbenhagy-
ni készül román szövetségestársát, ha-
nem egyúttal kifejezésre 

1liter Szeged-vidiki JE 
kitűnő asztali bor ™ o e ng ő 

kihordásra nagyobb vételnél árengedmény 

Sándor Béla haiáruozietébena Főposfánál 

Budapest, április 5. A légoltalom 
I juttatja azt 
is, mit tartanak Németországban ar-, -
ról a szovjet kijelentésről, hogy a R0-! kiürítési kormánybiztosa április 
mániába való behatolás csak" katonai]5-én 0 órától megszünteti a hétfői 
szükségesség folyománya és semmi- bombázásokkal kapcsolatban el-

- . , k f p s e m i r á n y u l a r o m á n terfllet ép- rendelet utazási korlátozásokat. 
í e n n á 1 1 0 t á r s a d a l m i r cnd|Felhvija a lakosság figyelmét arra. 

•hogy utazásait a minimumra csök-

Í
' kentse, mert különben kiteszi ma-
gát annak, hogy a menetrendszerű 
vonatokra nem fér fel és a vissza-
térés nehézségekbe ütközik. A vas-

juti hatóságok utasítást kaptak, 
j hogy elsősorban a szolgálatban ula-

Megsziintek ; A tanerők csak engedéllyel 
a kiürítéssel kapcsolatos j távozhatnak 

szolgálati helyeikről utazási korlátozások 1 

Ribbentrop nyilatkozata 
a Szovjet politikai trükkjeirői 

Berlin, április 5. Ribbentrop biro-
dalmi külügyminiszter nyilatkozatot 
adott az Orient-rádió Román TI ber-
lini tudósilójának és válaszolt több 
kérdésére, amelyek közösen érdeklik 
Németországot és Romániát. Az 
Orient-rádió erről az alábbi jelentést 
közli: 

Mi az ön véleménye birodalmi kül-
ügyminiszter ur a Szovjet Romániá-
nak szóló legutóbbi kijelentéseiről, 
amelyekben azt állítják, hogy az oda 
behatoló szovjet, cjsapatoknak csak 
katonai céljaik vunnak, a Szovjetunió 

a román/terület egy részére? 
— Mindenki, aki ismeri 25 év szov-

jet politikáját — felelte Ribbentrop! 
annak Molotov nyilatkozata egyál- ? o k í l a k 8 k i u n t e s s e l kapcsolatos 

talán nem jelent meglepetést. 
— A politikai trükk mindig egyik 

része volt a hadvezetésnek. A Szov-

lakásutalvánnyal rendelkezőknek 
bzitositsanak helyet. A rend fenn-
tartásáról a pályaudvarokon tő-

jét jól tudja, hogy a hadiszerencse vábbra is rendőri és katonai kar 
változó. Ezért a további harcok koc-
kázatát szeretné csökkenteni. Ezért 
igyekszik Finnországot látszólag mér-
sékelt követelések blöffjével kiugrasz-
tani a háborúból, azaz Finnországot i *e 

ia akarta csalni hmtu- ortiifív, -51 

hatalom gondoskodik. (MTI) 
Budapest, március 5, A légoltal-

mi kiürítési kormánybiztos a kö-
vetkezők közlésére kérte fel az ü — > ——v m«j»vi > Vf'ri t 

• • • • • • • V ' Csapdába akarja csalni, hogy azut&ft • • • • • • • 
nem törekszik változtatásokra Roma-J megfojtsa. Ezzel magyarázható Bul-j A kzérVozctt kiürítő Vonalok fő-
ura rendiében és uem is támaszt igényt |gária csábítása. Maayaroroáí feavo-lvó hó 7-töI megindulnak. 

Budapest, április 5. A Budapesti 
Közlöny április ü-i száma közli a 
vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter rendeletét, amely szerint tanitó, 
tanítónő, vagy tanár, tanárnő aa 

"1943—44 iskolai évvel kapcsolatos 
tennvialóinak elvégzése után szol-
gálati munkahelyét csak a felettes 
hatóságok engedélyével hagyhatja 
el. Távozásra engedélyt lehet adni, 
ha az engedélyt kérő személyének 
figyelmen kivül hagyásával kellő-
képpen biztosítani lehel tanító 
vagy tanár eseteben a levcntcokta-
lason, a légvédelmi hatósági szol-
gálaton vagy más közérdekű szol-
gálatával kapcsolatos tennivalók 
ellátását, tanitó vagy tanárnő ese-
tében pedig a napközi otthonokban 
és a gyermekek vidékre költözteté-
sével kapcsolatban szükséges fel-
ügyelőnői tennivalók ellátásúi, 

(MTI) 


