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csapatot küldött a Takazze folyónál Maiverl 
völgyébe. A jobbszámyon S e v n m herceg csa-
patai állanak. A második hadsereg, valamint a 
Tembien vidékén levő csapatok egyidejűleg 
indulnak meg először keleti irányban, hogy a 
Makaletól Aduáig ter jedő olasz ósszekötóvona-
lat megtámadják. 

Általános támadás 
Dolo környékén 

Párls, január 9. A La Temps addisz-abebai 
táviratot közöl, amely szerint hire érkezett, 
hogy Dolo környékén működő vegyes olasz 
haderők általános támadásba mentek át 

Az olaszok cáfolták 
az abesszin győzelmi híreket 

Róma, január 9. Illetékes olasz oldalon tel je-
sen tévesnek mondják azokat az abesszin for-
rásból származó hireket, amelyek szerint Tem-
bient az etiópok visszafoglalták. Ugyancsak ha-
tározottan cáfolják azt is, mintha az olasz csa-
patok megkezdték volna a gázháborut. 

Az abesszinek barbár eszközei 
Róma, január 9. Mig a külföldön egyre to-

vább folytatják a mesterkedés! a Vöröskereszt 
kórház ügye körül, addig a nemzetközi törvé-
nyeknek Ábesszinia részéről történt megsérté-
sének ujabb bizonyítékai kerültek Olaszország 
birtokába. Minotti repiilőhndnagv lefejezésével 
kapcsolatban az abesszinok igyekeztek alibit 
igazolni, azt állítják, hogy a hadnagyot azért 
ölték meg, mert gépfegyverrel tüzelt a gépéhez 
közeledő abesszin fegyveresekre. Ez a magya-
rázkodás teljesen értektelen, mivel Minotti ma-
gatartása a háborúra való tekintettel teljesen 
indokolt, míg a hadnagy lefejezése olyan bar-
bár tett. amelyet csak az abesszin hadsereg kö-
vethetett eL 

Amíg élénk' megütközéssel tárgyalják min-
denütt a svéd vöröskereszt kórház ügyét, addig 
az Arierrínél és Alamatánál lezajlott ütköze-
tek után három tény áll megdöntetlenül bizo-
nvitva, — jelenti Róma. 

1. Az abesszinok lefejezték az egyik olasz 
tisztet, 

2. a Vöröskereszt jelvényt felhasználják me-
nedékhelynek és fegyverraktárak jelzésére, 

3. az abesszinok valamennyi fronton állan-
dóan robbanó golyókat is használnak. 

Oiim-flum 
Ráma, január 9. A Gioniale d'Italia szomáli-

földi tudósítója jelenti, hogy bejárta azokat a 
kórházakat, amelyekben a dolói ütközet sebe-
sültjeit ápolják és láthatta, hogy a sebesülé-
seket dnm-dum golyók okozták. 

Kutatás egy vöröskeresztes 
csoport után 

Stockholm, január 9. A svéd vöröskereszt 
igazgatósága felszólította az addisz-abebai svéd 
konzult, hogy táviratilag küldjön tudósítást a 
Vöröskereszt egyik kisebb etióp csoportjáról, 
amely Agge ar. vezetése alatt indult útnak. 
Agge csoportjáról eddig még semmi hír sem 
c>°k esett. 

II miniszterelnöki 
szalonkocsi 

Budapest január 9 A MTI jelenti: Az egyik 
napilapban cikk jelent meg a miniszterelnök 
iszámára készHet* szalonkocsiról- Olyan he-
lyen. ahol a kérdés hátterét ismerik- erről a kö-
vetkezőket mondották: 

— A magyar ipar mhtaszalonkocsH készített 
és a Máv-nak ajánlotta fel ajándékul- A koosi 
el is készült és át >s adták a Máv.-nak. igy te-
hát az államkincstárnak egyetlen fillérjébe sem 
kerül*• A kocsi az Árpád s3naut " i-z műszaki 
konstrukciója szerint készült és ebben a tekintet" 
ben szinte páratlannak mondható- A Máv- azért 
bocsátotta a kocsit a mindenkori miniszterelnök 
rendelkezésére• mert éppen a miniszterelnök-
nek külföldi utjai a legalkalmasabbak arra, hogy 
azt a célt elérjék• amelyet a magyar ipar a ko-
csi elkészítésével szolgálni kivárd-

5 és félévi fegyházra Ítélték 
a sikkasztó járásbíróság! irodatisztet 

500 pengőre az orosházi |árásbir6ság volí elnökét 

Békéscsaba. január 9- A gyulai törvényszék 
csütörtökön tárgyalta a hávataJi sikkasztással 
vádolt Kabát Kálmán orosházai járásbíróság! 
irodát'szt bűnügyét- Kabát a tárgyaláson, beis-
merő vallomást tett 1931 pengőt sikkasztott-
Azzal védekezett, hogy családja nyomorgott 
és egyéb adóssága5 is annyira felszaporodtak, 
hogy csak igy tudott volna magán segíteni A 
sikkasztott összeg egyrészét már megtérítette-

A í r ó s á g tanuként hallgatta ki P- Ábrahám 
Zoltán ma/lomkönyve!őt. akinek vallomása alap-

ján az ügyész azomtíl vádat emelt dr- Erutes 
Gábor ideiglenesen nyugalmazott jdrdsbkósdgi 
elnök ellen, akit egyébként tanuként idéztek 
meg-

A bíróság Kabát Kálmánt hivatali sikkasztás 
miatt öt és félévi fegyházra ítélte- Dr- Endes 
Gábort bűnpártolás miatt 500 pengő pénzbünte-
tésre kélték Kabát Kálmán fellebbezett az íté-
let ellen, Endes Gábor megnyugodott, amely 
ránézve jogerőssé vált-

Budapest—Szeged: 
5-ös számú útvonal 

Minden kilométernél számláblákaf helyeznek el az országutakon 

(A Délmagyarország munkatársától.) A kül-
földön már régebben meghonosították az or-
szágutak számozását, amely megkönnyíti az 
idegen autósok tájékozódását. Most ezt a rend-
szert bevezetik Magyarországon is, a kereske-
delmi minisztérium útépítési osztálya számtáb-
lákkal látja el az összes fő- és mellékvonala-
kat. A napokban megérkezett Szegedre is az 
értesítés a kereskedelmi minisztériumból, hogy 
a jól szembetűnő számtáblákat hamarosan el-
helyezik a budapest—szeged—horgosi ország-
úton. A számozásnak Budapest lesz a köz-
pontja, innen nyolc útvonal indul ki. Az egyes 
utvonalak az óramutató irányában kapnak 
számozást. 

Eredetileg ugy volt, hogy az l -es számú ut-
vonalat kapja a most kiépített transkontinen-
tális országút, amely Bécs—Budapest—Szeged 
között vezet át és Horgosnál hagyja el a ma-
gyar határt. Az autósoknak is az volt a kíván-
sága, hogy ez legyen az egyes számú útvonal. 

Most ujabban mégis változások lesznek a szá-
mozások tekintetében, hir szerint Budapesttől 
kezdve számozzák az utakat, mégpedig nyolc 
irányban. 

Az l -es számú útvonal Budapest—Bécs lesz, 
2-es Budapest—Losonc, a 3-as Budapest -
Gyöngyös, a 4-es Budapest—Debrecen, a 6-os 
Budapest—Szekszárd—Mohács, a 7-es Buda-
pest—Nagykanizsa, a 8-as Budapest—Székesfe-
hérvár—'Taporca—Nagykanizsa, a budapest— 
szeged—horgosi útvonal az 5-ös számozást 
kapja majd. 

A számtáblákat egy kilóméteres távolságok-
ban fogják felállítani az országutakon. Tervbe 
veték azt is, hogy a táblákon jelzik majd azt 
is, hogy milyen városok és nagyobb községek 
következnek és mekkora távolságra található 
autószolgálat. A számtáblákat néhány héten 
belül megkezdik felszerelni, elsősorban a Bécs 
—Budapest és a budapest—szegedi utvonalat 
látják el ilyen táblákkal. 

II háromszor halálraítélt 
néger fiuk a biréság előtt 

Newyork. január 9- Az alabamai Decaturban 
ma kezdte tárgyalni az esküdtszók a scottsbo-
rói kilenc vádbU néger suhanc bünpörét. amely-
ben már négyszer volt tárgyalás, de a főtörvény" 
szék mindannyiszor uj tárgyalásira utasította az 
esküdtszéket. 

A vád a néger legények ellen az- hogy a vona-
ton erőszakoskodtak két fehér leányon. Vikfo-
rLa Bnce-on és Ruby Ba^s-m Az ügyész az 
értelmi szerzőséggel Haywood Patlersont vá-
dolja. A szerencsétleneket már háromszor ítél-
ték halálra és társaival együtt csak a védőknek 
köszönheti, hogy még életben van. 

A védelem harmadízben azzial döntötte meg 
az ítéletet a főtörvényszék előtt, hogy az Ítél-
kező zsűri összeállítása alkotmányellenes volt 
mert az esküdtek lajstroméba nem vettek fel 
négert, tehát az egész eljárás, a vádemelés és a 
tárgyalás törvényeltaesen ment végbe-

A niult hónapban Soo'tsborában összeállítot-
ták az esküdték uj lajstromát és ennek alapján 
a mostani tárgyalás esküdtszék! zsűrijében 14-
'knök egy néger is bekerüli- Az uj tárgyalás so-
rán kerek egy tucat tanút hallgattak k». köztük 
Miss Victora Bricet is. aki az egyíl. megtáma-
dott leány, aki eskü alatt vallotta, hogy a vádlott 
négerek rajta és barátnőjén elkövették a bűn-
cselekményt 

A többi tanú azok közül a rendőrök közül ke-
rült kii. aki > néger suhancokat Pa'ntrock vasút-
állomáson a tehervonatból leszállították és őri-
zetbe vefttéV. a két fehér leányt pedig oltalomban 
részesítették-

A beidézett tanuk kihallgatása után a törvény-
széki tanács visszavonult- Egy óra hosszat ta-
nácskozott a birósáe zárt ajtók mögött, maid az 

elnök kihirdette, hogy a törvényszék az ügyész-
ség vád'ra fdt magáévá teszt-

A kilenc néger fiút az ügyész 18 rendbeU bürr 
cselekménnyel vádolja- Valamennyien most is ár 
tatlanságukat hangoztatják és csatlakoznak vé-
dőiknek ahhoz a kéréséhez, hogy a bünpert a 
főtörvényszék utalja más esküdtszék elé, amely-
nek tagjai között négerek is vannak-

A védők most is azt az indítványt terjesztet-
ték elő. hogy ne Scottsboro területén tárgyal-
ják a bünpert, hanem más kerületben olyan es-
küdtszék előtt, amelyet a rendes törvénykezési 
időszakban alkotmányosan állítottak össze. A 
törvér.yszék a tárgyalás folytatását Január 20-ra 
napolta el 

Románia készülődik 
Bukarest, január 9. Románia kétmilliárd 

leu értékű légelhárító ágyút rendelt az angol 
Rickers-gyártol. 

John Gilbers meghalt 
Hollywood, január 9. John G i l b e r s film-

színész 39 éves korában szívroham következté-
ben meghalt. 

Lfndbertih anyósa is 
menekül 

London, január 9. Lindbergh ezredes anyó-
sa másik leányával ma délután a Bremen fe-
délzetén Soudhamtonba érkezett. A kikötőben 
az Egyesült-Államok konzulja várta őket, aki-
vel együtt Londonba hajtattak. 


