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mert természetes, hogy az olasz Igények most 
már messzebbmenőek, mint néhány hónappal 
ezelőtt voltak. 

Olasz emlékirat 
Róma, március 2. S u v i c h külügyi állam-

titkár aláírásával a Népszövetség főtitkárságá-

hoz emlékiratot juttattak el, amely megeske-
tett tanuk vallomása alapján súlyos vadakat 
tartalmaz az abesszin kormány ellen. Az em-
lékirat szerint az abesszin kormány többizben 
jogtalanul visszaélt a vörös kereszttel és az 
abesszinek kegyetlenül megkínozzák az olasz 
hadifoglyokat. 

Az angol fegyverkezés 
London, március 2. Az alsóházban D a y -

t o n volt munkáspárti államtitkár sajnálkozá-
sát fejezte ki, hogy a kormány nem tett sem-
mit sém a munkanélküliség által súlyosan súj-
tott terület lakóinak megsegítésére. 

R a m s a y M a c D o n a l d a kormány nevé-
ben kijelentette, hogy a hadiiparban óriási 
méretű megrendeléseket tesz, ipari telepeket 
létesít, elsősorban a nyomorsu jtotta vidékeken. 
Az uj katonai repülőtereket és légi támponto-

kat lehetőleg olyan vidéken fogja elkészíttetni, 
amely lehetővé teszi, hogy minél több munka-
nélkülit foglalkoztassanak. A kormány elhatá-
rozta, egy uj nagv fegyvergyár építését. 

A kormány hétfőn este másodszor, majd este 
9 órakor harmadszor is minisztertanácsra ült 
össze. A kormánynak ezt a fokozott tevékeny-
ségét azzal magyarázzák, hogy mielőbb be akar-
ja fejezni a honvédelemmel kapcsolatos uj in-
tézkedéseket. 

Badogllo döntő győzelme 
az északi fronton 

Megsemmisítették Seyum és Kassza seregeií 

Róma, március 2. A hétfőn délben kiadott 
143. számú hivatalos olasz hadijelentés közli, 
hogy a második tembieni csata, amely február 
27-én északon az erítreai hadtest és délen a 3. 
hadtest előrenyomulásával kezdődött, a követ-
kező napokban heves harcokkal folytatódott, 
majd döntő győzelemmel végződött. Kassza és 
Seyum herceg seregei kétségbeesett ellentáma-
dásokkal próbálkoztak, de csapataikat az ola-
szok visszaverték. Az ellenség igen nagy vesz-
teségeket szenvedett. Elsőizben történt meg, 
hogy egész abesszin osztagok letették a fegy-
vert. Az életbenmaradottak vad futásban ke-
restek menedéket. A menekülőket mintegy 100 
repülőgép vette üldözőbe és bombázta. Az ola-
szok vesztesége az ütközet jelentőségéhez mér-
ten nem túlságosán nagy, az ellenséges haderő 
felbomlása teljes. 

Mussolini távirata Badogltohoz 
Róma, március 2. M u s s o l i n i hétfőn B a-

(í o g 1 i o tábornagyhoz a következő táviratot 
intézte: 

„Kassza herceg és Seyum herceg seregei fe-
lett aratott megsemmisítő győzelem híre, min-
den olasz szivét lelkes örömmel töltötte el. A 
fasiszta Olaszország történetébe örökre bevéső-
dött ez a győzelem, ami Nagyméltóságodat 
lángeszének és tetterejének, az olasz nemzeti, 
valamint eritreai csapatok feltartózhatatlan 
támadásának köszönhető. Kérem közölje a 
győzelmes csapatokkal napiparancsban az 
olasz nép üdvözletét és háláját. Éljen Olaszor-
szági Éljen a király! Mussolini." 

Seyun és Kassza menekülése 
Aszmara, március 2. Híre jár, hogv K a s s z a 

herceg testőrsége kisóicléiien futásnak eredt és 
kiadta a parancsot, hogy az abesszin állásokat 
»7. utolsó lehelletig tartani kell. Sevum herceg 
délnyugati irányban menekül. Miután már 
nem volt ideje az elmenekülésre, Tembien sza-
kadékai között rejtőzik, ahol jól kiismerj ma-
gát. Felkutatására több olasz osztag indult el. 

Böjtöt rendelt el az abesszin 
főpap 

London, március 2. Addisz-Abebából érke-
zett távirat jelenti, hogy Abesszínia abunaja, 
a koDt egyház főpapja elrendelte, hogy az or-
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Női modell kalapujdon-
ságok megérkeztek. 
K N I T T E X , Káráiz u- 5. - Alakításokat 
modellek után vállalunk. Unió könyv érvényes 

szág lakossága egy hétig kenyéren és vízen él-
jen, hogy igy több élelmiszert lehessen a harc-
térre küldeni. 

Marton Béla provokáltatta 
Rassay Károlyt 

Budapest, március 2. Marton Béla tejszállí-
tási ügyével többizben foglalkozott Rassay 
Károly lapja. A legutolsó cikk egyes kitételei 
miatt Marton Béla Újfalussy Gábor és Had-
nagy P t n o k o s országgyűlési képviselők ut-
ján levélben lovagias elégtételt kért Rassay 
Károlytól. Rassay a levélre adott válaszában 
kijelentette, hogy nincs abban a helyzetben, 
hogy ebben az ügyben segédeket nevezhessen 
meg. 

A z t irja Rassay, hogy felelősségérzete lehe-
tetlenné teszi 6zámára, hogy az ttgyet elvon-
va a birói elintézés elől, lovagias útra enged-
je terelni. Hivatkozott arra, hogv cikkeikben, 
melyekben Marton Béla üzleti ügyeivel foglal-
koztak, felhívták Marton Bélát, hogy a cikkek 
tartalma miatt állítsa a cikkírót a bíróság elé 
és adjon módot a vádak valódiságának bizo-
nyítására. 

— Ezek a felhívások 1— irta Rassay — ered-
ménytelenek maradtak, ilyen köriilménvek kö-
zött én mint közéleti ember és mint a támadó 
cikkeket közlő újság főszerkesztője, nem 
nyújthatok segítséget ahhoz, hogy a kérdés a 
lovagias eljárással elvonatván az ügy felderí-
tésére egyedül alkalmas bíróság döntése elöl, 
ezzel egyben megakadályozzam lapom munka-
társát. hoary elj.rHtsfaak jób'szwnűségét, -11-
litásának igazságát a bíróság előtt bebizonyít-
hassa. 

II község és a kántor 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

csanyteleki kántor, Kamarás Dezső, került hét-
főn felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vét-
sége miatt a szegedi törvényszék elé. A sértett 
Csanytelek községe volt, amelyről igen csú-
nya dolgokat kiabált a kántor a nyilt uccán. 
Ugy történt a dolog, hogy a kántor a múlt. év 
augusztus 17-én kiesé illuminált állapotban 
mendegélt, hazafelé és közben ezeket kiabálta 
mindenki fülehallatára: 

„Rabló a község, rablóbanda, rabló a jegy-
ző, rabló az egész községháza." 

A hétfői tárgyaláson a kántor ki6sé szé-
gyenkezve ismerte be, hogy az inkriminált ki-
fejezéseket használta. Tévedésen alapult azon-
ban az egész dolog. A fizetéséből ugyanis 67 
pengőt levontak és emiatt, mert jogtalannak 

találta, nagyon el volt keseredve. Bánatában 
italozott, amikor hazafelé ment, eszébe jutott 
a pénz ós kiabált. Később azonban a pénzt 
visszautalták részére, mert kiderült, hogy té-
vedésből vonták le. 

A biróság 30 pengő pénzbüntetésre ítélte 
a kántort. 

II belügyminiszter 
és Eckhardt Mezöcsáton 

Mezőcsát, március 2. A mezőcsáti kerület-
ben Farkas Olivér kisgazdapárti jelölt küzd 
Egry Zoltán Nep-jelölttel. A Nep részéről 
Borbély-Maczky Emil főispán, a másik részről 
Némethy Vilmos kisgazdaképviselő irányitja 
a választási hadjáratot. Vasárnap reggel meg-
jelent a kerületben Eckhardt Tibor, nemsok-
kal később megérkezett Kozma Miklós belügy-
miniszter. 

Vasárnap délután a mezőcsáti községháza 
előtt Kozma belügyminiszter mondott beszé-
det, amely alatt a tömegből néhányszáz ember 
Eckhardtot éltette. Eckhardt már kora reg-
gel beszédet mondott Tiszakeszin. A vála?-?t.ók 
csokrokkal, koszorúkkal halmozták el. Mezö-
csáton tartott beszédében sürgette a titkot 
választójogot, majd azzal folytatta, hogy ta-
valy a miniszterelnök tévedésbe ejtette, de 
azóta levonta a tévedés konzekvenciáit. Érin-
tette a diktatórikus törekvéseket, majd a föld-
birtok kérdéseket ismertette. Kijelentette, hogy 
a legnagyobb szükség arra volna, hogy a nincs-
telenek legalább házhelyhez és kertecskéhea 
juthassanak, azonban a reform indokolása 
egyenesen kimondja, hogy a nincstelen ezután 
sem juthat semmihez sem. 

Kozma belügyminiszter délután az emődi 
gyűlésen is beszédet, mondott, többek között 
a következőket mondotta: 

— A Gömbös-kormánytól nem lehet azt 
várni, hogy a sötétbe ugorjon. Aki nagyokat 
igér, nem mond igazat és megtéveszti ember-
társait. A nép iránti szeretet ott kezdődik, 
hogy nemi bolonditjuk őket, hanem őszintén 
beszélünk vele. 

A kerületben igen éles harc fejlődött ki a» 
ellenzék és a kormánypárt között . 

Minden városrészben 
légoltalmi helyeket 
állítanak fel 

Az ui építkezéseknél légoltalmi helyeket 
kell kijelölni 

(A Délmagyarország munkatársától.) Beszá-
molt a Délmagyarország arról, hogy légvédel-
mi tervet kell készítenie Szegednek. Amint a 
belügyminisztériumból leérkezik az erre v o -
natkozó utasítás, azonnial hozzákezdenek a 

terv összeállításához. Ezt megelőzően úgyne-
vezett légoltalmi-nagybizottságot szerveznek, 
a bizottságnak dr. P á l f y József polgármes-
ter lesz az elnöke, a törvényhatósági bizottság, 
az érdekképviseletek és a nagyobb vállalatok 
részéről is delegálnak tagokat a bizottságba. 

A közeljövő építkezéseinél a város hatósága 
felhívja az épittetők figyelmét arra, hogy lég-
oltalmi helyet is építsenek. A rendelkezések 
szerint 40 centiméter vastagságú vasbeton le-
mezzel kell befedni ezeket a helyiségeket, 
hogy az esetleges bombatámadásnak ellent 
tudjanak állani. Később arranézve iis rendelet 
jelenik meg, hogy az u j épületeknél mekkora 
légoltalmi helyet kell építeni. Nyilvános ol-
talmi helyeket is létesítenek, ez a város gond-
ja lesz és városrészenkkit kell majd egy, vagy 
esetleg több légoltalmi helyet felállítani. 

KI nem tud ja , n a g y o n r i t k a 

Podvennél a szabás ftfka. 
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