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kötelékek mégegvszer sulyos és vé-
res veszteségeket okozva 'visszaver-
lek a szovjet támadásokat. A Pere-
kop-Armiemzk földszoroson folyó 
harccselekmények súlypontjában a 
bolsevisták egyre ujabb támadáso-
kat intéznek a méiyen tagolt né-
met főharcmező ellen, mig a többi 
szakaszon "német és román harc-
csoportok heves és váltakozó har-
rokban állanak. A Dnyeszter torko-
lalvidékén, Odesszától nyugatra és 
délnyugatra német páncélos és gya-
logos kötelékek a bolsevisták táma-
dását visszavetették és közben két 

u j szovjet készenléti állást lerohan 
tak és szélvertek. 

A Dnyeszter és a Pruth közölt 
német és román kötelékek vissza-
vertek a bolsevisták ujabb áttörési 
kísérteiéit, elreteszelve Orhey kör-
nyékét. .fassytól északnyugatra pe-
dig német támadó vállalkozások a 
szovjet erők védekezésével szemben 
fontos állásokat foglaltak cl. Ugyan-
csak terepnyereségei ériek cl a né-
met és román csapatok a Dnyeszter 
felső folyásának térségében Szta-
niszlautól keletre. Tarnopol védő-
serege továbbra is megtartotta a 
legnagyobbrészt égő várost. A né-
met csapatok a várostól északnyu-
gatra előrenyomulásban vannak. 

(MTI) 

Meghiusuít orosz áttörési kísérletek 
a Dnyeszter és a Pruth között 

Berlin, április 12. A keleti arcvo-
nal déli szakaszáról jelenti az Inter-
inf: A Rrjm-fétsgúgeten diiló sulyos 
elháritó harcok során a bolsevisták 
többszörös túlerőben levő csapataik-
kal megkísérelték az áttörést. A né-
met ós román csapatok az óriás nyo-
más előt lerövidített és már régóta el-
készített állásaikba vonultak vissza, 
azonban sulyos veszteségeket okoztak 
r bolsevistáknak. A I>nye»zter alsó 
folyása és a Pruth között a bolsevis-

ták megismételték áttörési kísérletei-
ket, általában azonban mindenütt visz-
szaverték őket. SzUmizzlautól keletre 
a bolsevisták észrevehetően visszama-
radtak. Dél felöl azonban megkisérel-
lék, hogy az utóbbi időben elvesztett 
területet újból visszaszerezzék, itt 
azonban a német és magyar csapatok 
rendkívül tevékeny elhárításába üt-
köztek. amelyek azután további tér-
nyereséget értek el. (MTI) 

Z£rt ülésen tárgyal* a finn or$z**«gyüfé« 
Mdbnlki, április 12. 'A' finn or-

szággyűlés szerdán délután 2 óra-
kor zárt ülést tartott, amelynek 
napirendjét nem tették közzé. Hús-
vét előtt, április 2-án tartolt utolsó 
ülésén, amely még nyilvános volt, 
valamennyi képviselőnek zárt le-
velel adtak át és ennek tartalma a 
szerdiii ülés tárgya. (MTI) 

A í v l d sajtó n*m bízik 
• tlsn b*k« lehetőségében 

Stockholm, április 12. A Stockholnis 
Tidnincren helsinki levelezője azt irja, 
hogv a finn közvélemény egyáltalá-
ban nem bizik a béke kilátásaiban. A 
Dagens Nyheter a béke megkötése leg. 

főbb akadályának a szovjet követelést 
tartja, atnely finnország haderejének 
leszerelésére és a német csapatok 
Finnországból való kiűzésére irányul. 
Még a békebarátok körében is hang-
súlyozzák, hogy a finn haderőnek ez 
év augfrsitus elsejéig néhány ezerre 
való csökkentése rettentő lehetőségek-
nek tár ajtót. A csaknem védtelen 
Finnország területére egész biztosan 
idegen katonaság vonnlna be és nem 
lehetne tudni, hogv egyáltalában visx-
sr.avonulnának-e és ha igen. mikor? 
fia Moszkva azt követeli, hogy még 
április folyamán űzzék ki Finnország-
zól a német csapatokat, akkor ez a finn 
állani függetlenségének komoly fenye-
getését jelenti — állapítja meg a lap. 
(MTI) 

Sok bombázót lőttek le Maim és Frank-
furt felett 

Berlin, április 12. Április 12-én a 
Héli órákban egy kisebb ame-
rikai repülőkötelék berepült 
a birodalom délnyugati terü-
ltére, Wicsbaden-Mainz térségébem 
és a Majna-Frankfurttól északke-
letre heves légiharcokra került sor 
német vadász- és romlwlókölelé-
kekkel. Megfigyelték, hogy egész sor 
sor gépet lőttek le. 

Ugyanebben az időben amerikai 
repülőgépek egy gyengébb köteléke 
Középnémetország fölé repült be, 
itt is harcba keveredlek a német 
jégvédelem erőivel. (MTI) 

táglbarxok a Fartő-tó 
és a Kafati-alpok faiett 

Boriin, április 12. Az Interinf érte-
sülése szerint szerdán délben a Biro-
dalom déli határai felett, főleg a Fer-
tő-tó és a Keleti-alpok területe felett 
zajlottak le Jégiharcok a német vadá-
szok és az északamerikai bombavető 
kötelékek között A német elhárítás 
több négymotoros bombavetöt megsem-
misített vagy leszállásra kényszeri-
tett. (MTI) 

I z angt l iaAs i raptilők húsvéti 
tAmaőiaafaak francia áldozatai 

Berlin, április 12. Parisból jelen-
ük: A párisi rádió a legutóbbi Páris 
ellen intézett légitámadással kapcso-
latban utalással a katonaságtól mente-
sített Róma ujabb bombázására, ada-
tokat közöl arró), hogy hogyan töltöt-
<*ék az angol-amerikai r«Dülők húsvét-

jukat. Parisban 93. Liliében 120 ha-
lott, Parisban 220, Liliében S00 sebe-
sült. Egyedül Seine megyében 158 el-
pusztított lakóház és kereken tOQO haj-
léktalan. Ezek a rádió adatai szerint 
az angol-amerikai repülök húsvéti ut-
iának eredményei. (MTI) 

Bombatámadás árfa 
a belga király kastátyát 

Brüsszel, április 12, A szövetsége, 
seknek húsvét hétfőn Brüsszel város 
ellen intézett légitámadás során sok 
bomba a Laekon királyi palotát övező 
kertbe esett. A királyi családnak a tá-
madás idején a kastélyban tartózkodó 
tagjai szerencsésen megmenekültek 
Egy bomba L i p ó t király lakosztár 
lyától aliig 20 méternyire robbant. Egy 
másik bombái nyilvánvalóan az Arisz-
tid királyné emlékének szentelt mau* 
zolenmnak szántak. Charjes-roin kí-
vül, ahol 125 halott és 150 sebesült 
volt, Gent város területe ellen is tá-
madást intézlek a szövetséges légierők 
kötelékei. A romok közül eddig 100 
halottat ástak ki, köztük sok asszony 
és gyermek volt. (MTI) 

Beterjesztették 
•x If i A legnagyobb tengerészet* 

költségvetését 
Lisszabon, április 12. Wasipgtoni 

jelentés szerint a képviselőház elé ter-
jesztették a tengerésaeti költségvetést, 
amely * haditengerészet beruházásai/ 
r« a julius 1-évei kezdődő évre 32.647 
millió dollárt irányoz elő. Er. a leg-
nagyobb tengerészeti költeégveléí, 
amelyet eddig az tar/l 
baa benyújtottak. (MTI) 

itsesvetm, 

Az egyetemeken ma 
befejeződnek a tanítások 
Budapest, április 12. A hivatalos 

lap csütörtöki száma a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendeletét 
közli a* egyetemi előadások befeje-
zéséről. A rendelet szerint az előadá-
sok április 13-ik napján fejeződnek 
be, kivéve a műegyetem műszaki 
karainak 4-ik évfolyamán tartandó 
előadásokat, melyek május hó 17-én 
érnek véget. A rendelet hatálya ki-
terjed a jogakadémiákra és más 
főiskolákra is, ellenben nem vonat* 
kőzik a hittudományi főiskolákra. 

szemináriumokra és teológiákra, 
valamint az egyházi hatóság al«tt 
álló tanárképző főiskolákra. A ren-
delet hiztositja a kötelező knlloqiu-
mok, vizsgák és szigorlatok megfe-
lelő lebonyolítását és gondoskodik 
arról is, hogy az elmaradó nem kő-
telező kollofpumok miatt a hallga-
tókat a tandíjkedvezmények továb-
bi élvezetében hátrány nélkül ne 
érje. A leckekönyvek aláírására a 
rendelet egyszerűsített eljárást ál* 
lapít meg. (MTI) 

Viktor Enténuel lemondott 
a trónörökös Javára 

Zürich, április 12. Az angol hír-
szolgálat nápolyi jelentése szerint 
UI, Viktor Emánuel olasz király 
rádióbeszédben közöl le azt az el-
határozását, hogy visszavonul a 
közügyektől és fiát, U t n b e r t o 
trónörököst, a piemooli herceget az 
olasz királyság főhelytartójává ne-
vezi ki. 

Viktor Emánuel király rádióbe-
szédében bejelentette még Umberto 
trónörökösnek a királyság főhely-
tartójává történt kinevezése a ha-
lalom formaszerinti átruházásával 
akkor lép életbe, amikor a szövet-
séges csapatok bevonulnak Rómába. 
(MTI) 

Ax viasz király * po'iilkal a g y i i g 
ke* véért mondott I* 

Zürich, április 12. Mint Nápolyból 
jelentik, olasz kormány hivatalos 
szóvivője V i 11 o r i o Emanuele UU 
rály nyilatkozatával kapcsolatban 
megállapította, hogv a király azért 
döntött ugy. hogy nyilatkozatát már 
most megteszi, mert ezáltal kiküszö-
bölhet minden olyan akadályt, amely 
esetleg útjában állhat a különböző po-
litikai pártok erőkifejtésének az olasz 
kormánnyal való teljes együttműkö-
désre vezető nton. A király nyilatko-
zata kivétel nélkül minden párthoz 
szól. (MTI) 

Viktor Fm*nu«l amnesztiát adott 
ax emigráns kommunistáknak 

Velence, április 12. A bari rádió 
közlése szerint R a d o g 1 i o húsvét-
kor törvényt bocsátott ki, amelynek 
értelmében tisztes visszatérést enge-
délyeznek mindazoknak az olaszoknak, 
akik a fasizmus idején kivándoroltok, 
elmenekültek vagy elbujdostak. Ugyan-
akkor Viktor Emánuel volt olasz ki-
rály közkegyelmet adott a fasizmus 
ellen elkövetett bűncselekmények tet-
teseinek. Azt hiszik, hogy egyedül a 
Szovjetunióból mintegy HO.ÖOfl annak-
idején elmenekült kommunista fog 
viaszatérni Délolaszországba. (MTI) 

Slottlnlws tárgyalása a sxovjat 
nagykövettel 

Lisszabon, április 12. J>«donbÓl 
jelenti a brit hírszolgálat: S t e tU-
n i u s helyettes amerikai külügymi-
niszter ma találkozott a szovjet nagy-
követtel. Vele volt V i v a n t ameri-
kai nagykövet is. (MTI) 

Brit nyllatfcoxat kés iét 
Hull basxédárát 

Lisfzabon, április 12. A brit hír-
szolgálat értesülése szerint angol rész-
ről rövidesen nyilatkozni fognak 
H u l l n a k az amerikai külpolitikáról 
mondott beszédéről, A nyilatkozatot 
esetleg maga Churchill teszi meg. 

(MTI) 

Ax egymillió dolláros 
kártérítése 

Sdiafthsusen kamkásásáért 
ttero; április? 12.- HiVaíatoshF köz* 

ük, bójfy Egyesült-A!J»tPf?k beroi 

követe a schaffhauseni bombázás által 
okozott károk következtében jóvátéte-
lének első részleteként egymillió dol-
lárról szóló csekket nyújtott át. a kül-
ügyminisztérium vezetőjének. (MTI) 

Elsüllyedt egy norvég város 
főutcája 

Oslo. április 12. Lada kőzségbet\ 
Trondhjem város határában ápriiir 
ll-én este szokatlan természetű sze-
rencsétlenség történt. Földcsuszamlás 
következtében lesüllyedt 150 méter 
hosszúságban a község főutcája. Né-
hány kőhöz és kunyhó, valamint egy 
éppen az uton haladó teherautó el-
tűnt a földrétegek között, amelyek he-
lvenkint 7 méter mély szakadékot kéi 
peztek. (MTt) 

Emlékező szentmise 
a Dómban Glattlelder Gyula 

névünnepén 
(A Délmagyarország munkatársi® 

tói) Szerdin reggel — Gyula nap® 
ján — emlékünnep színhelye voll a 
fogadalmi székesegyház. Csanád* 
megye elhunyt íöpásztora: dr. 
G l a t t f e l d e r Gyula emlékére 
reggel 8 órakor szentmisét mondott 
dr H a l á s z Pál kanonok, a Dóm 
plébánosa. Ugyanakkor, amikor a 
főoltárnál dr. Halász Pál misézett, 
a Szent Gellért-oltárnál S o p s i c h 
János prelátus-kanonok niondptl 
emlékező szentmisét a íőpúsztorérL 
Az orgonánál C s o m ó k Elemér, a 
Dóm karnagya működött közre. 
Mindkét erniékmise végén közös 
imádság hangzott el az elhunyt 
érsek-főpásztor lelkiüdvéért, Aa 
emlékező szentmisén megjelent a 
Katolikus Nővédó Egyesület testü-
letileg, a Szent Imre-kollégium 
küldöttsége, valamint a katolikus 
nőegvesületek elnöknői. 

A szentmise után az összes részt-
vevők levonultak a székesegyház 
alatt levő kriptába, ahol a megje* 
lentek nevében dr. C s i k ó s-N a g y 
Józsefné, a Katolikus Novédő Egye* 
síi let elnöknője és az Aclio Calho* 
lica női bizottságának vezetője tette 
le az emlékezés koszorúját a Kle-
bersberg-kriptáhan nyugvó érsek* 
püspök koporsójára. Az ólnökasz-
szonv rövid beszédben emlékezett 
meg az elhnvl főpásztorró), majd 
Sopsich János prelátus-kanonok 
mondott imát a koporsónál- Végül 
a jelenvoltak elénekelték a »Menl? 
meg engem Uram!« kezdetű gyász-
éneket, amelyet a megboldogult fő® 
pásztor temetések alkalmával min* 
dig roagá intonált. Az emjékií imén-
tié;; ezzel végetéid. 


