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Elindult a budaörsi repülőtérről az M. 24
Budapest,
február 15. Szerdán dá'e'őtt 11 óra
15 perckor nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében a budaörsi repülőtérről indult el világkörüli útjára az M. 24. tipusu, a Műegyetemi
Sportrepü'ő-Egye ü et műhelyének Ha-Nae lajstromjelzésű kélüíéteJ, gyors turagépe, amely repülőgép
105 lóerős Hirsch-motorral van építve. Műszaki
érdekessége az, hogy ez az e'.sö magyartervezésü
és épitcsü repülőgép. A gépel a MÁV utazóközönségének á'do a'.készségéből és a niagyar intézetek
támoga'á ából építettek. A világkörüli útra indult
gép pilótái; első pi'óta: Vadas
László szigorló
mérnök, má-odpilóta Békcssg
Vilmos okleveles
építészmérnök. Az M. 24. útiránya: Budapest, Róma, Athén, Kairó, a Nilus völgy, Uganda, Kenya,
Tanganyika,' Rhodézia, Fokváros. Innen hajóval
Buenos-Aire.bc, majd légi uton Santiago de Chile,
Délamerika nyugati partján, valamint Északamerika ke'e'.i partján folytatjuk uíjukat Newyorkig
a repülők. Az útvonal hossza körülbe:ül 30.000 kilométer, air.e'ynek megtétele az eddigi legnagyobb
repülőteljesítménynek felel meg.

DÉLMAGYARORSZÁG

s

Huszonhat betörést ismert be
a Móravárosban elfogott tolva)
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Beszámoltunk arról a szerencsés fogásról, amelyet a Móravárosban szolgálatot teljesítő
őrszemes
rendőr
eszközölt kedden hajnalban. Mint jelentettük, a
rendőr megszólított egy embert, aki tele zsákot cipelt a hátán. A zsákban húsok
és egyéb
hen e áruk vo'tak.
Az igazoltatott fiatalember a
rendőr kérdésé.e bevallotta, hogy a húsokat a Tava iz-utca 13. szám a alti hentesüzletből
lopta.
A
kapilányságon Lá árt egész nap faggatták a detektívek. Kiderü't,
hogy régóta
keresett
betörő került a rendőrség
lesére.
Azok a be'.öré.ck, ame'yeket nem a két héttel
ezelőtt elfogott hattagú betörőtársaság tagjai és
a hétfőn ártalmatlanná tett lakásfosztogaló: Szabó
János követtek e', mind
ae ő lelkén
száradnak.
összesen 26 betöréses
lopást
ismert
be
Lázár.,
Dorozsmai lakásán rengeteg
lopott
holmit
talál-

tak. Megtalá'ták azt a 40 pár cipőt
is, amelyet
Sa'lag
Jenő cipőüzeméből lopott. Lázár fttvánt
letartóztatá ba he'yeziék és átadták az ügyészségnek.
Abból az alkalomból, hogy rö/id Időn belül
már a harmadik veszcde'mes bc ö őt teszik ártalmatlanná, elismeréssel kell szó'ni arról az eredményes munkáró 1 , amelyet a szegedi rendőrség
bünügyi osztá ya végez az e helyezések miatt erőien lezökkent létszám meliett ís, Borbola
Jenő dr.
főtanácsos veretesével. Iinponá ó az a gyorsaság,
amellyel ezt a bonyolult és terjedelmes ügyet ir
egy r.ap alatt lenyomozták a detektívek.
Buócz
Bé a dr. főkapitányhelye te4 a szerdai napiparancsban megdicsérte Mucsi János szolgá'atra berendelt
rendőrfőlörzsőrnaentert, aki Lázár Istvánt éber
és ügyes fe'lépcsével e'.fogla.
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Ma nyitja meg Szegeden
Johan államtitkár
a Felvidéki Védönöképzö
Főiskolát
(A
Dé'magyarorszdg
munkatársától.)
Johan
Bé a dr. belügyi á'iimtitkár ma, csütörtökön a
dé'elötti gyorsvonattal Sicgedre érkezik, hogy a
belügyminiszter képvircelében megnyissa az ujszegedi Védőnőképző Intézelben a valószínűleg
Kassán fe'állítandó Felvidéki Védönöképzö ' Főisko'a első évfolyamát. A most megnyíló »fe!vidéki* tanfolyamnak 22 leányhallgatója van, akiket a »Magyar a magyarért«-mozgaIom taníttat.
Mihe'yt a fe'vidéki lö'dkereszles védőnőképző intézet isko'áját fö építették, a szegedi »felvidéki-<
ta.nfo'yam r.ö.endél.el olt fogják folytatni tanulmányaikat.
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12 vádlott, 96 sértett,
egy lopási bünpörben
Tiz vádlottat

elitélt

a

törvényszék

(A Délmagyarország
mnnkalársátó'.)
Szervezett
tolva banda tartotta rettegésben az elmúlt esztendőben Szene, külvárosának lakosságát és a
1 ö.-nyékbelí falvakat. A társaság tagjai rendszeresen fosztogatták a külvárosok házait, Mindszenten, Stegváron, Fábiánzebestyénben törtek t e több
helyen, aprójószágokat, ruha- és ágynemüsket,
élelmiszert zsákmányolva. A lopott holmikat orgazdáik utján értékesítették. Amikor a rendőrség
leleplezte a bünszö/etkezetet, 06 lopási
esélyt ismert be a hit
tolvaj.
A szeredi törvényszék Ungvory-ianáesa
szerdán
vonta fe e ősségre a tolvajokat és orgazdáikat. Hat
tolvaj és hat orgazda ült a vádlottak padján. A
tolvajok töredelmesen
beismerték
a lopásokat,
az
orgazdák csak részben
tettek beismerő
valomást.
Beisme.ésük a'apján a törvényszéle megállapította a vádlottak bűnösségét és a következő ítéleteket hozta: Czinkóczi
Imre 10 rendbeli lopásért
1 évi és 2 hónapi, GHicze Sándor 7 rendbeli lopásért és Ha i István 6 rendbeli lopásért 8—8
hónapi, Fodor
Todor
József 4 rendbeli lopásért
7 hónapi, Babós Sándor 15 rendbeli lopásért 1 cvi
és 6 hónapi, Fodor
Todor
Lajos 1 rendbeli lopásért 6 hór.api börtönbünttést kaptak.

Piti Jánost 8 napi elzárásra, Szabó Jánost 40
pengőre, Farkas Sándort 60 pengőre, Gilicze Sándornét S0 pengő.e iié.ték, mint orgazdákat. Czinkóczi Imrénét és Sípos Kálmánt felmentették.

— Requiem XI. Pius pápa lelkiüdvéért a
székesegyházban. Az elhunyt XI. Pius pápa
lelkiüdvéért 17-én, pénteken délelőtt 10 órakor ünnepi, liberás gyászistentisztelet lesz a
székesegyházban. A requiemet moóri Glattfelder Gyula dr. megyéspüspök mondja nagy
papi segédlettel. A Magyar Asszonyok Nern| zeti Szövetsége szegedi csoportja felkéri ezzel kapcsolatban a tagokat, hogv az ünnepi
requiemen minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.
— Féláru utazási kedvezmény a
mezőgazdasági kiállításra. A kereskedelemügyi minisztérium
március 22—27. napjain tartandó országos mezőgazdasági kiállítás megtekintésére felutazó közönség részére 50 százalékos kedvezményt biztosított az Államvasutakon és a helyiérdekű vasutakon. Ugyanezt a kedvezményt megadták az önálló igazgatással biró hazai vasutak és hajózási
vállalatok is. A kedvezményes utazásra jogosító
igazolvány ára a MÁV. és az összes többi közlekedési társulatok vonalajra szólóan
egységesen 1.30 pengő. A kedvezményes utazásra jogosüó
igazolvány a Budapestre utazásra március 16-tól
27-ig, a visszautazásra március 22-töl április 6-ig
bezáróan érvényes.

— A jövő héten folytatja a tábla a Holtzerhaoryatéki per tárgyalását. A Holtzer-hagyatéki per tárgyalásán szerdán folytatták a ítélőtáblán az iratok ismertetését. A Muntyántanács délben ugy határozott, hogy a tárgyalást 22-ig elnapolja.
— Elítélték Gcley professzorék tolvaját. Lapunk keddi számában megírtuk, hogy a rendőrség
átadta az ügyészségnek B r o s e n c z ó Mária 20
éves cselédleányt, aki G e l e y József dr. egyetemi tanár házánál szolgált. Brosenczó
Mária
egy értékes aranygyűrűt lopott a porfesszoréktól.
A törvényszék egyesbirája magáninditvényra üldözendő lopás büntette miatt 1 hónapi fogházra
ítélte a megtévedt cselédleányt.
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Me'yik fai! véd k ?
A .Magyar Nemzet" közli az alábbi beküldött levelet:
„Mélyen tisztelt Főszerkesztő U r !
A Zalai Hírlap 1939 február 12-i számában
olvasom, hogy megalakult a Magyar Fajvédők Szövetségének
szepetneki
csoportja,
melynek elnökévé Ffeiffer Györgyöt, alelnökké Liehtenekker Györgyöt, ellenőrré Sehnamann Ferencet és Szabolies Józsefet választották.
Kérdem ezekután, bogy melyik
fajt védi
vájjon ez a csoport "?"•

— Túlságosan vérmes embereknél, kivállkép,
akiknél az igen nagy nedvdusság mindenféle kellemetlen tünete, mint gyors elfáradás, elbágycdás, a teltség érzete, gyakran jelentkezik, kitűnő
hatással szokott járni, ha néhány hétig naponta
reggel, éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet Isznak. Kérdezze meg
orvosát.

ó n n e H is m e g h e i l K ó s t o l n i m a este a
koto'svftrl rakott káposztát, n u á r s o t
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süli (rablóhúst),
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— A SZEGEDI PIAC A R A I . A szerdai állatvásárra felhajtottak 68 darab hizott sertést, 195
sovány sertést és 10 borjút. Az árak a következőképen alakultak: Hizott sertés kilója 80-84. borjú
70—76, éves sovány sertés darabja 40—30, féléves
25—30, választási malac párja 12—18 pengő Hus.
Marhahús I. rendű kilója 1.50—1.60. II. r. 1.10—<
1.50, III. rendű 1—1.40, borjúcomb 2 10—2.60, lapocka 1.80—2.20, karaj 1.70-2. nyakas 1.60. szegv
1 10-1.60 pörköltnek való 1.20—1.60, sertéskaraj
1.80—1.90, comb 1.60-1.70, lapocka
1.60-170,
tarja 150—1.60, oldalas 130-1.10,
zsirszalonm
1.10—1.50, háj 1.30—1.60, zsír 1.60-1.70. teljes tej
literje 18-22 fillér. Baromfi. Csirke rántani való
párja (nem volt), kilója —.—.
nagyobb
párja
2.20-1.80, kilója 1.30-1.10, tyúk párja 3 40-6.00,
kilója 1.05—1 20, sovány kacsa párja 4—6, hizott
kilóia 1.15—1.25, sovány lud párja 8—15. hizott
kilóia 1.10—1.30. pulyka párja 8—17. kilója 1.10
— 1.30, tojás kilója 1.15—1.40 P. Gyümölcs. Alma
téli nemes fajta szép 80—1.40, közönséges 10—
80. dió 1-1.40, citrom darabja 6-8. narancs kilója 60 -96, mandarin 76—1.00. Zöldség. Burgonya
nyári rózsa 12-14. őszi rózsa 8-12. Gülhaba 9
-12, oltott rózsa 9-1,1 Ella 6— 8. Krücer 5 - 8
takarmánynak való kilója 5 - 6 fillér, vöröshagvírn 10-16, fokhagyma 10—20. petrezselyem kilóia 6-12. sárgarépa 6-14, vöröseékla kilója 6,
—12. vőröskánoszfa 10—20. zeller darabja 4-11
fejeskáposzta kilója 3-7. kelkáposzta 8-11 féli
knralab 4-8, torma 20-40. s-renót 40-60. sóska
1.40-2. füréres nanrika 1 20-3.80. Gabona. Buza
mázsán 19.60—20.-0. rozs 12.80-13.20
tengeri
1140-14 80. zab 18—18.5o, árnn 16-16.50 Takarniany. Ret, széna 5-7. lucerna 0—14. alomszalma
T ,enopr!sZ:'ir
1.90-2 pengő.

kévéje 8-10, takarmányrépa
" '

— Február 23-án lesz a eigánvbál. A Magyal*
Cigányzenészek Országos Szövetsége által évente
rerdezett jótékonvcélu hagyományos rigánvbálal
pz idén nem 16-án tartiák meg a rtaffav-vendégJőtten, hanem február 23-án est* 9 órai kezdettel az ipartestület márványtermében.
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