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peni célt nem sikerült elérni, 
amit egész Európa azoknak a csapa-
toknak köszönheti, amelyek gyakran 
elszigetelve és elvágva szembeszálltak 
a szovjet offenzíva örvényével, mig 
végre megérkezett a segítség. Ugyan-
úgy meghiúsultak a Szovjet óriási re-

ményei is. A német bátorság példája, 
az élniakarás és a bolsevizmus isme-
rete erösebben kovácsolta össze az eu-
rópai szövetségi rendszert. Magyaror-
szág és Románia erkölcsi és katonai 
erőket mozgatlak meg, amelyek eddig 
parlagon hevertek. Áprilisban a szö-
vetségesek nagyobb erővel harcolnak 
Németország oldalán, mint február-
ban. Az arcvonalat visszavonták, de 
egyúttal meg is erősítették. (MTI) 

Sikeres német HeSvi vállalkozások 
az olasz fronton 

Berlin, április 11. Az Interinf je-
lenti az olaszországi harcokról: 

A hidfő szakaszáról miudkét rész-
Fbi mutatkozó felderítő és tüzérségi 
tpvékenységen kivül nem érkezett kü-
lönösebb eseményről jelentés. Ugyan-
ekkor azonban a déli szakaszon a né-
met rohamcsoportok több eredményes 

vállalkozást hajtottak végre. Olasz 
torpedóvető repülőgépek merész mély. 
repüléssel egy közepes nagyságú, erő-
seni biztosított szállítóhajót süllyesz-
tettek el Anzio elött. A hajó valószí-
nűleg rendkívül értékes utánpótlással 
volt megrakva, (MTD 

Hivatalos Jelentés a nagyszombati 
és húsvéti magyarországi berepülésről 
Budapest, április 11. A Magyar Táv-

irati Iroda jeleDti: 

Április 8-án az esti órákban széles 
kiterjedésben ellenséges gépek lépték 
át az ország déli, délnyugati határát, 
majd az ország dunántuli részét es a 
Duna-Tiszaközét átrepülve, ész;, ki 
irányban hagyták el a magyar légte-
ret. Á késő éjjeli órákban a ellenséges 
gépek a berepüléssel csaknem azonos 
útvonalon ismét átrepülték az ország 
légterét. Egyes helyeken a légvédelmi 
tüzérség működésbe lépett. Bombázás-
ról nem érkezeit jelentés. A berepülés 

nagypbbszabásu zavaró repülés jellegű 
volt. 

Budapest, április 11. A Magyar Táv-
irati Iroda jelenti: Ellenséges gépek 
április í)-én az esti órákbau a Tisza 
vonalától nyugatra a Dunántul széles-
ségében észak-északkeleti irányban át-
repülték az ország légterét. Az ellen-
séges gépek visszatérőben általában a 
Tisza-vonal mentén délnyugati irány-
ban hagyták cl az ország légterét. 
Egyes helyeken a légvédelmi tüzérség 
működésbe lépett. Bombázásról nem 
érkezett jelentés. A berepülés zavaró 
jellegű repülés volt. 

Heves légicsafék közép- és északnémet 
területek felett 

Berlin, április 11. Az Interinf jelen-
tése szerint még utost is súlyos légi-
harcok folynak a nagyobbrészt rende-
zetlen csoportokban a Birodalom terü-
letéről kirepülő északamferikai bomba-
vetőkkel. Német vadász- és romboló 
kötelékek tömegtámadással valóság-
gal végzetes pusztítást okoztak egy 
erős északatnerikai kötelék soraiban, 
amelyek közül többen már a közép-, 
illetve északnémet vidékek lelett el-
veszitették állományuk legnagyobb ré-
szét. Több északatnerikai repülőgép 
körül szállt nagy távolságban a biro-
dalmi főváros területe felett is. Ellen-

séges gépek állandóan rendkivül ma-
gasan repüllek éy főleg a boinbavelök 
igyekeztek kihasználni a Közép- és 
Északnémetország feletti felhőzet elő 
nyeit. Egyre több jelentés érkezik be 
a megfigyelt lelövésekről. Német va-
dász- és romboló repülőgéprajok, va-
lamint rengeteg légvédelmi üteg' elhá-
rításának eredményéről csak a későb-
bi pontos ellenőrzés után-várható köz-
lemény. A jelek azonban már most ar-
ra mutatnak, hogy az északamerikai 
repülőkötelékek jelentékeny vereséget 
szenvedtek. (MTI) 

SCedden száznál több gépst vesztettek 
az amerikaiam 

Berlin, április 11. A megszáll! nyu-
gati területek ellen az április 11-ére 
virradó éjszakán intézett ellenséges 
légitámadások során a lelőtt brit és 
északamerikai repülőgépek szama a 
Német TI jelentése szerint 35-re emel-
kedett. Közülük 24 brit éjszakai bom-
bavető volt, I I pedig az Egyesült-Ál-
lamok légierejéhez tartozott Ezeknek 
is legnagyobb része négymotoros bom-
bázó volt. (MTI) 

Berlin, április 11. Az Interinf ér-
tesülése szerint az északamerikai re-

pülögépek keddi vállalkozásaik során 
több mint száz repülőgépet vesztettek 
az ököícsapásszerüen lesújtó és nagy 
körültekintéssel végrehajtott német 
légvédelmi beavatkozás által. Az erős 
vadászvédelemmel kisért amerikai 
bombázókötelékek Közép- és És'zakné-
inotországot támadták. A német va-
dás/.kötelékek az egyes védelmi öveze-
tekben nagyszámú légelhárító ütegtől 
támogatva, nagy pusztítást végezlek a 
négymotoros amerikai bombázógépek 
között. (MTI) 

Növekvő angolszász nyomás készül 
a semlegesek ellen 

Stockholm, április 11- Hullunk, a 
semlegesek ellen mondott beszédét sem 
Londonban, sem Washingtonban nem 
tekintik üres szófecsérlésnek és szá-
molnak azzal, hogy a semleges álla-
mok, Svédország, Spanyolország, Por-
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tugália, Törökország és Írország ellen 
fokozódik az angolszász nyomás — je-
lenti a Stockholms Tidningen London-
ból. A Svenska Dagbladet londoni je-
lentése szerint az angol főváros poli-
tikai köreiben ugy vélekednek, hogy 
Hull fenyegetései egy a semleges álla-
mok ellen irányuló gazdasági és po-
litikai offenzíva bevezetését jelentik. 

•MTI) 

A belügyminiszter feloldotta 
a gyiiléstilalmat 

Budapest, április 11. A m. kir. 
belügyminiszter a Budapesti Köz-
löny szerdai számában megjelent 
rendeletével az ország területére 
1044. évi március 19-én elrendelt 
gyülekciési tilalmai feloldotta. 

(MTI) 

Rendelet a katonai szolgálatot teljesíti 
munkások és a légitámadások 

áldozatainak gyermeknevelési pétlékáréi 
Budapest, április 11. A Budapesti 

Közlöny szerdai száma közli a minisz-
tériumnak az iparban (kereskedelem-
ben), valamint a bányászatban és ko-
hászatban alkalmazott munkások gyer-
meknevelési pótlékáról sjfóiő rendel-
kezések módosítása és kiegészítése 
tárgyában kiadott rendeletét. A rende-
let újra szabályozza a katonai szolga-
latot teljesítők gyermeknevelési pótle-
kát és kimondja, hogy annak az igény-
jogosultnak, aki katonai szolgálata 
során hősi halált halt, eltűnt, vagy ha-
difogságba esett, feltéve, hogy katonai 
szolgálatát megelőzően legalább há-
rom hónapon át gyermeknevelési pót-
lékra jogosult volt, gyermeknevelést 
pótlékát a háború befejezését követő 
harmadik év végéig ki kell fizetni, ki-
véve, ha az eltűnt vagy hadifogságba 
esett igényjogosult előbb hazatért. Ha 
sonlóképp szabályozza a rendclel a 

légitámadás áldozatainak gyermekije, 
vetési pótlékát. Annak az igényjoga? 
sultnak, aki légitámadás vagy tégiia? 
madás elhárítása következtében életét 
vesztette, gyermeknevelési pótlékát 4 
háború befejezését követő harmadiK 
év végéig ki kell fizetni, feltéve, hogy 
a légitámadást megelőzően legalább! 
három hónapon át gyermeknevelési 
pótlékra jogosult volt. Módosítja azon? 
kivül a rendelet a gyermeknevelési 
pótlék összegét és pedig olyképpen, 
hogy a gyermeknevelési pótlék 1 gyer? 
mek esetében 10.—, két gyermek ese-
télien minden gyermek után 12.—, fcá? 
rom gyermek esetében minden gyer? 
mek után 14.—, négy .vagy enné! több 
gyermek esetében minden gyermek 
után 16.— pengőt. A felemelt összegé 
gyermeknevelési pótlék első izhe» 
1944 május havában kerül kifizeté*«k 
(MTI) 

II magyar-német fegyverbarátság 
ünneplése a bécsi hatiserQgkiállítás 

alkalmáhél 
Becs, április 11. 'Áz elmúlt héten, 

közvetlenül a húsvéti ünnepek előtt 
a magyar—német baráti kapcsolat-
ra, főleg a magyar—német fegyver-
barátság szempontjából jelentős ese-
mény játszódott le Becsben, ahol a 
»Mi hadseregünk* cim alatt rende-
zett nagyszabású kiállítás megfelelő 
alkalmat nyújtott egyrészt a ma-
gyar—német sorsközösség, másrészt 
a két szövetséges állam között fenn-
álló mélyreható bajtársi viszony 
kihangsúlyozására. A kiállítás meg-
tekintésére ugyanis az illetékes né-
met katonai parancsnokságok meg-
hívására vitéz M a j o r Jenő altá-
bornagy vezetésével nagyobb kato-
nai küldöttség jelent meg Bécsben. 
A magyar katonai küldöttséget a ki-
állítás helyiségében a bécsi hadtest 
vezénylő tábornoka, S c h u b e r t 
gyalogsági tábornok fogadta. Üd-
vözlő beszédében többek közt eze-
ket mondotta: Bécs városának ha-
gyományokban gazdag földjén em-
lékezünk meg Magyarország vitéz 
fiairól, akik az első világháborúban 
hü fegyverbarátságban a német ka-
tonákkal, a végsőkig harcoltak. Ma 
pedig a magyar honvédek vitézül 
és hiven, a legszorosabb bajtársias-
ság szellemében megint vállvetve 
harcolnak a Nagynémet Birodalom 
katonáival a közös ellenség ellen. 

A bécsi vezénylőtábornok szavait 
a magyar küldöttség, egyben az 
egész honvédség nevében vitéz Ma-
jor Jenő altábornagy köszönte meg. 

— Nemzeteinket — mondotta 
többek közt — az őszinte nagyra-
becsülés és bensőséges fegyverba-
rátság érzése fűzi össze. Ilyen érte-
lemben nagy örömmel teszünk ele-
get a kiállítás megtekintésére irá-
nyuló meghívásnak. A kiállítás igen 
érdekes anyagának megtekintése 
után a magyar katonai küldöttség 
koszorúját elhelyezte a Hősök em-
lékkövének talapzalán. 

Este B1 a s r h k e, Bécs város 
polgármestere látta vendégül a ma-
gyar küldöttséget. 

Pénteken este a Kiállitás Helysé-
gének előadótermében nagy érdek-
lődéssel várt előadást tartott Ma-
gyarország részvételérő! a közös 
bolsevista ellenség ellen folytatott 
harcban vitéz O s z l á n y i Kornél 
vezérőrnagy. Előadásában megálla-
oitotta. hQfix a németi-magyar 

fegyverbarátság a két nép sorskft-
zösségén alapul. Az előadó ezután 
felemiitett a jelenlegi háború né-
hány jellemző példáját, amelyele 
mély benyomást keltve bizonyitol-
ták a német bajtársak oldalán küz-
dő magyar csapatok bajlársiassé-
gának és fegyverhüségének szellő? 
rnél. Felolvasta német hadvezérek-
nek honvéd egységek parancsnokai-
hoz is elismerő leveleit, amelvdlÉ 
honvédegységek bátorságukkal, vi-
tézségükkel, tetterejükké! és merész-
ségükkel gyakran válságos helyze-
tekben lényegesen hozzájárultak a 
katonai hadmüveletek sikeres ki-
meneteléhez. Oszlányi vezérőrnagy 
ezután rámutatott a fegyverbarát-
ság és a közönséges szövetkezés 
közötti különbségre, ma jd igy foly-
tatta; A fegyverbarátságot kölcsö-
nös érzések izzó tüze kovácsolja 
össze. A magyar és német nép kö-
zös tulajdonságai: Hazaszeretet, be-
csület, ragaszkodás a hazai röghöz, 
szabadságszeretet, lelkesedés a 
nemzet, célokért és nem utolsó sor-
ban az a fanatizmus, amely kész a 
végsőkig kitartani. Az előadást 
S c h i n z e n g e r tábornok köszönte 
meg. (MTI) 

Megindult az adakozás 
a bombakárosnltaknak 
Magyarország szépséges fővárosát 

kegyetlen bombatámadás érte. A tá-
madás családokat tett hajléktalanná éa 
asszonyokat, gyermekeket fosztott meg 
legszükségesebb testi holmijaiktól, me-
leg ruhájuktól. A D é l m a g y a r o r -
szág húsvéti számában közölte azt. » 
felhívást, amely adakozásra szólította 
fel a magyar társadalmat a bombaka-
rosult kisemberek javára. Elsőként 
Kormányzó urunk sietett a károsultak 
megsegítésére 20.000 pengős adomá-
nyával. Példáját követték a nagyválla-
latok, de a társadalom minden rétege 
megmozdult, hogy adományfilléreivel 
enyhítse a veszteséget, amely a kegyet-
len terrortámadás követkertében tw 
ártatlan kisemberek ezreit érte. Szer-
kesztőségünkbe Csehó Aurél, Illés és 
Zsiván 200 pengőt küldtek a budapesti 

boni bakárosul lak megsegítésére. Ezzel 
megindult gyűjtésünk a bombakárosul-
tak javára. Á kiadóhivatalba bektil 
dött összegeket rendeltetési helyükr* 
juttatjuk. Adjon mindenki, aki csak 
teheti e aki sorsközösséget érez a sze-
rencsétlen bombnkárosultakkalj 


