
— öngyilkossági kísérlet. öngy*. 
kossági kísérlet történt vasárnap reg-
gé! a Petőfi Sáudor-sugárut 14. szám 
alatt. Belov K:' olyné 47 éves ház 
mester né zs uszodával megmérgezte 
magát. Téliét a hozzátartozók idejében 
felfedezték és értesítették a mentőket, 
akik a. közkórházba szállították az 
életunt nőt. A rendőrség az öngyilkos-
sági kísérlet hátterének a feljelentésé-
re -megindította n nyomozást 

— A szegedi tűzoltók füsttel en 
napja. A szegedi tűzoltótestülete!; szö-
vetségébe tartozó önkéntes, hivatásos 
és gyári tűzoltók a harctérén küzdő 
hős honvédéinl< javára füstteíen na-
pot tartottak. Ezalkalómmal össze-
gyűjtött 1000 pengő összeget eljuttat-
ták a Vöröskereszt utján rendeltetési 
helyére és igy adtak kifejezést a harr 
téren küzdő hős bajtársaikkal szem-
ben érzett szeretetüknek, nagyrabecsü-
lésüknek és soha el nem muló hálá-
juknak 

— Renddel az állati bőrökről és 
szaruanyagokról. Budapestről jelen-
lik; A Budapesti Közlöny keddi száma 
közli az iparügyi miniszter rendeletét 
egyes állati bőrök és szaruanyagok 
forgalmának szabályozása tárgyában. 

— Óvadék ellenében kéri a család 
a fajgyalázási ügyben letartóztatott 
Darvas József szabadlábra helyezését. 
Hétfőre ujabb fordulat állott be a faj-
gyalázás miatt letartóztatott dr. Dar-
vas József szegedi ügyvédjelölt ügyé-
ben. Dr. Darvas Józsefet, amint emlé-
kezetes, az elmúlt hét elején tartóz-
tatta le a rendőrség, letartóztatását az 
ügyészség is helybenhagyta. A letar-
tóztatás ellen dr, Darvas feifolya.no-
Jóssal élt a vizsgálóbíróhoz, aki el-
rendelő szabadlábrahelyezését. Az 
ügyészség a vizsgálóbíró végzéséi lel-
"nlyamodta a táblához, amely hétfőn 
alrendelte az ügyvédjelölt további fog-
va tartását. A letartóztatott ügyvéd 
jelölt családja most beadványt inté-
zett a törvényszékhez amelyben ">000 
pengő óvadék ellenében kéri az ügy 
védjeiöll sznhíjdonhoesátását A lör-

- véuyszék döntése elé jogászkörökhor. 
nagy érdeklődéssel néznek 

— Zsih'ltpciigéyel akart öngyilkos 
lenni. Nagv tömeg gyűlt össze tiéilőfi 
reggel a Rákóczi-téren. Az egyik pa-
don egy jól öltözött nő öngyilkossá-
got kísérelt meg. Zsilettpengével fel-
vágta ereit A közelben tartózkodói-
lefogták és a közeli mentőállomásra 
szállították, ill kiderült, hogy szélet 
unt nő Kovács Bcláhé Szent László 
ttca 4 szám alatti lakossal azonos 
Kovácsáé öngyilkossági szándékáról 
'emondott 

— Belefulladt egy kisfiú a kacsa-
úsztatóba: Gyermekszcrencsétlenséget 
jelentettek hétfőn KiSkundorózsmái ó! 

• szegedi rendőrségnek. Rácz Károly 
l éves kisluindorozsmai kisgyermek 

szülei tanyája melleit a .kacsaúsztató 

ba fulladt. A Szetencáéllenség ügyé-

ben az ügyészség chendelté a nyomo-

zást annak megállapítására, hogy a 

kisfia haláláért kit terhel a felelő*:Le 

Fuchs Viltnosné a 

maga és gyermekei ne-

vében mély szomorúsággal 

jelenti hogv családja feje 

FOCi lüOS 
nincs többé. ' 

Szerdán délélöll 10 óra-

kor temetjük. 

Virágküldeményeb rnel-

'őzését kérjük 

i á 0 i ö 
Tekintette) arra, hogy s 
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BUDA REST 1. 

ö.4ü: Ébresztő Torna. 7: Hirek. 
Közlemények Reggeli zene. 10; Hirek. 
10.15: Székesfővárosi Tűzoltózenekar. 
Vezényei Eö-rdógb János. 11.20: Ze-
nekar müvek. 11.40: Divattudósitás. 
12: Harangszó, fohász. Himnusz. 12 
óra 10: Szórakoztató zene. Hangfel-
vétel. 12.40: Hirek 1.30: Honvédetek 
üzennek A Vöröskereszt bajtársi rá-
diószolgáiata. 2: A Szent István 3. 
honvéd gyalogezred zenekara. Vezé-
nyel Hclényi Gyula 3: Arfolyamhi-
rek. piaci árak, élelmiszerárak. 3.20: 
Sovteszky László szalonzenekara. 4 
óra 15: Gyermekdélután. Tündér Ilo-
na és Árgyilus királyfi. Fáy Anna 
mesejátéka Vezetfi Harsiányi Gizi. 
Előadják a gyermekszereplők. 5: Hi-
rek. 5.15; Magyar nóták. Szecsődi 
Irén és Farkas László énekel, kisér 
Farkas Béla cigányzenekara. 6: A 
csatahajó születése. Geszfidlyi Nagy 
Zoltán előadása a hajózás fejlődésé-: 
ről. 6.25: Vécsey Ernő jazz-együttese 
játs'zik (5.50: 'Kegyes Szent László ki-
rály. Irta dr. Pethes László. Felol-
vasás. 7: Hirek. 7.20: Horváthné Veö-
reös Júlia zongorázik. 7.40: Magyar 
toll a magyar kardért. A kecskeméti 
Katona József Irodalmi Társaság est-
je 20.10: Vidám est a Fényes Cirkusz-
ból. A Vöröskereszt ünnepi előadása. 
9.40: Hirek 10.10: Üzen az otthon A 
Vöröskereszti bajtársi rádiószolgáci-
la. 11: Hirek német, olasz, angol,: 
francia ,és finn nyelven. 11.25: Lová-
szi Férnie cigányzenekara muzsikál a 
Kakuk-étteremből. 11.50: Olasznyelvii 
előadás a debreceni Nvári Tígyetem-
ről 12: Hirek. 

BUDAPEST 11 

(5: Ruszin hallgatóinknak. 6.25: A 
tökhuüvéléStlgví minisztérium mező-

gazdasági félórája. 6.50: Vécsey Ernő 
jazz-együttese játszik 7.15. Kigyóva-
dászat ősvadonban. Irta Molnár Gá-
bor. Felolvasás.- 7.45:, Horváthné Veö-
reös Júlia zongorázik Schubert mü-
vek. 8: Ilitek *.10- ÜgetOversenyered-
mények 820: Emlékezés XI I I Leó pá-
pára üt Tersztcnyák László előadá-
sa. 8.50: Wagner-müvek. 1.0: Gallai-
Geibet Sándor és Móra László ver-
seikből adnak elő 10 20: A Rádiózc-
i>ckaf műsorából. 

KASSA 

9: Hanglemezek, il.40: Hirek. 12: 
Déli harangszó. 6.50. Hanglemez. 7.20: 
Időszerű kérdések: Igyunk kecskete-
jet. Vclozdy Sára előadása. 7.40: M 
Hemerka Mária orgonál. Közvetítés 

Széni Erzsébet székesegyházból. 
2010—végig: Azonos Budapest I. mű-
sorával. 

A Szegedi Izraelita Hit- j 
község és Szentegylet elöljá-
róságai, tisztviselői mélysé-
ges fájdalommal jelentik 
hogy 

.Fuchs Viünios u r 
ny. iskolaigazgató-tanító. 
a hitközség It. fükántdra, 

a szentegylet titkára 
hosszú, de türelemmel viselt 
nehéz szenvedés után 1942, 
évi julius hó 6-án visszaadta 
ielkét a Teremtőnek. 

Jámborság*, lelkinemessé-
ge, mindenkivel szemben ta-
núsított szolgálatkészsége 
közbecsiilésset vette őt körül 
Volt tanítványainak és mun-
katársainak soha el nem mtr-
ió tisztelete és kegyelete fog-
ja emlékét megőrizni. 

Temetése julius 8-án, szer-
dán délelőtt 10 órakor lesz a 
zsidó temető cinterméből. 

Áldás és béke 
lengjen emléke fölött. 

(Külön villamoskocsik d e. 
•fél 10 órakor indulnak a Du-

gonics térről.) 

i 
(Érvényes augusztus 12—augusztus 24-ig) 

Csak egészen kis mennyiségben áll rendelkezésre, ajánlatos azo-

kat már most elővételben előjegyeztelni. A vasúti igazolvány ára: P. 

3.50, g ez a vásár területére való belépésre is jogosít. Előjegyzéseket 

korlátm számban nfblmsmifSSPni* 
Aradi-utca 8. 

Nagy küzdelem után egy góllal nyert 
a Szeged-SzVSE vegyes Nagyvaradon 

Négyezer néző volt kíváncsi Nagy 
váradon a Sze,ged-SzYSE vegyes ven-
dégszereplésére és a szegedi csapat 
beváltotta a játékához fűzött remé-
nyeket. A mérkőzésre a piros-fehérek 
a már ismert összetételben álltak ki 
és a játék alatt nagy küzdelem alá 
kult ki. A szegedi csapat 2:l-es fél-
idő után megérdemelten nverte meg 
a meccset 4:3 arányban A szegedi 
gólokat Tihanyi (2), Korányi és Ha 
rangozó lőtte. A nagyváradiak gól-
szerzője Bodola. Szöllösi és Sajtos 1. 
(öngól) volt 

- oO»~-

A MOVE-t bízták meg 
Szeged város cénövőboínok-

sáqónak rendezéséve! 
1919-beii, amikoi még a magyar, 

nemzeti és keresztény szellemet hir-
detni igen veszélyes es kockázatos 
hitvallás volt. amikor a vörös uralom 
próbálta megsemmisíteni Szent Isván 
birodalmának megmaradt részeit, ak 
kor alakult meg az ellenforradalom 
egyik végvára, a Magyar Országos 
Véderő Egyesület. Még pislákoltak a 
forradalom tűzvészéből megmaradt 
zsarátnokok a nemzet testén, amikor 
a MOVE bátor kiállásával elindította 
a maga mozgalmát, amelynek célkitű-
zése a magyar nemzet fajvédő alapon 
való újjáépítése a keresztény gondo-
lat jegyében. A vesztett háború utáni 
nehéz időkben a demokrácia szemfény-
vesztő álhumanista tevékenysége, 
amely csodálatosképpen mindig csak 
akarta lerombolni, ami nemzeti és ke-
resztény, már az első pillanatban meg-
érezte, hogy milyen veszedelmes ellen-
séggel áll szemben. Azonban a MOVE 
élén Gömbös Gyulával és a többi 
nagy nemzeti harcossal, akadályt és 
Fáradságot nem ismerve dolgozott, 
szervezkedett és ma már az ország 
legnépesebb társadalmi és sport egye-
sületei közé tartozik. Mivel pedig a 
harcos erények ápolását tűzte ki maga 

"Sport létén is egymásután éri e) a 
szegedi MOVE a szebbnéi szebb ered-
ményeket. Mult vasárnap Hodrr.ezővá 
sárhelyén megtartott céllövő vert-e 
nyen szerzett ujabb értékes dijakat és 
öregbítette a város hírnevét 

A város hatósága a közelmúltban 
hozott elhatározásával megbízta ai 
egyesületet >Szegeri város dr. Pálfy 
József vándordija Szeged város baj 
nokságáért< alapított ván lo-d jas cél-
iövö verseny rendezésével A művészi 
kivitelű vándordíj több mint 3000 pen 
gőbe került és Tápay Antal, a neves 
szegedi képzőművész alkotása. Szeged 
város bajnokságáért kiirt országos 
céllövő versenyt léhát a szegedi 
MOVE rendezi meg még ebben az év-
ben. amelyen az ország legjobb céllö-
vő i vesznek részt 

- oOo— 

/ , A tszVbL-vegyes kikapott Ma-
nón. A kulaiak lemondása folytan, a 
SzVSE vegyescsapata vendégszerepelt 
vasárnap Makón, az MVSE ellen. A 
kitűnő Sorúmban lévő makói csapat 
csak nagy küzdelem után tudott nyer-
ni 4:2 (2:0) arányban. Nem szabad el-
felejteni, a SzVSE vasárnap nem ke-
vesebb, mint három helyre adott jáié-
kosokat. A gólokat Bajusz (2), Po-
uyecz (2j, illetve PéJi és Bakos tótte. 

X Szolnokon pontot szerzett a 
SzVSE vízilaűdavsapata, a SzUE fö-
lényesen győzött vasárnap az újszegé-
ül versenyuszodában. Vasárnap L B; 
osztályú vizilabdabajnoki mer tóiéi 
volt Szolnokon, ahol a SzVSE Pintéi 
—Rakita, Tombácz—-Benkő— Kőrössy, 
Ruttay, Nagy-összetételben állt ki a* 
SmIAV ellen és 3:3 (2:1) arányú el-
döntetlen eredményt ért el. A mérkő-
zésen tehát Szaniszló és Kiss kivételé-
vel valamennyi »kilépelt« játszott és 
Lgy is van ez rendjén. Remélni iehei, 
Szaniszló és Kiss is meggondolja ma-
gát a legközelebbi mérkőzésig. A sze-
gedi gólokat Benkö (3) dobta. _ Aa 
ujszegedi versenyuszodában a SzUEs 
II. osztálya bajnokság keretében ját-

elé, a MOVE rövid idő alatt az ország szőtt az Orosházai UE II. ellenSzal-
legjobb csapatait adta a magvar j tna — Aigner. Csiszár — Oláh — Ba 
sportnak. j lugyánszky, Borbély, Tellesz össfcál 

A Szegedi MOVE ellenforradalmi 
tevékenysége és szerepe ma már a 
nemzeti ellenforradalom egyik fejeze-
tét alkotja a magyar történelemben 
Az 1939-ben lezajlódó nagyszabású sze 
gedi ellenforradalmi ünnepségek ke-
retében megismételték a MOVE-nek a 
Városi Színházban tartott történelmi 
ülését, amelyen a moveisták a nemzeti 
kormány akkori hadügyminisztert, vi-
téz nagybányai Horthy Miklóst legtel-
jesebb bizalmukról biztosították. 

A szegedi MOVE az .utóbbi évek-
ben egyre nagyobb tevékenységet fej-
tett ki kulturális és társadalmi téren 
is. Színdarabokat, előadásokat rendez-
tek az egyesület tagjai, nemzetvédel 
mi előadásokat tartottak, amelynek 
keretében a magyar nemzeti és. ke-
resztény gondolat megvalósításának 
módozatait ismertetlék. 

A közelmúltban pedig az egyesület, 
hogy a mai komoly időkben is meg-
hozza á maga áldozatát a nemzet kö-
zösségének. átengedte székházát a *6-

Irosi iparostanonciskolának, amelynek 
épületét más eélok'rs használták fel 

ittasban és fölényes játék után M . 
(4:0) aránvban győzött. A gólokaí 
Borbély (3), Tellesz (3) és Balugyán-
szky (2) dobta. Orosz jól vezette s 
mérkőzést. A vizilabdabajnoki mérkő 
zés előtt a SzUE házi úszóverseny 
rendezett, amelyen kiemelkedő ered-
ményt ért el Liltomeritzky Mária- ak 
1:37 perces idővel abszolválta a 10C 
méteres mellúszást. Eunél jobb idő' 
az idén csak a tatabányai Killertnanr. 
úszott: 1:35 percet Eszerint Littome-
ritzky országos viszonylatban a má-
sodik helyen van. 

X A SzFIE és a SzVSE IL győzött 
a vasárnapi 1. osztályú csoportbajno-
ki mérkőzéseken, A szegedi csoport-
bajnokság vasárnapi fordulója kere-
tében megrendezett mérkőzéseken a 
következő eredmények voltak: I. osz-
tály: Szeged: SzVSE II.—Móraváros 
5:3 (1:3). Vezette: Selmödi. Az I. fél-
időben a Móraváros jobb voit, de * 
nagyobb rutinná! rendelkező vasuta-
sok szünet után Betársul; hátrányukat 
küzdöttek le, de a győzetem megszer-
zéséhez is volt erejűk. Góliovok: 


