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Jegyárusítás 
Jegyrendelés telefonon ls. 

a Szabadiéri Jáiékokva 
Détmagyarovsxág kiadóhivatalában 

Zöldingesek vandái-
támadása egy Abudai 

csónakház ellen 
A lámadókat elfogták és letar-

tóztatták 

Budapest, julius 20. Keddre virradóra véres tá-
madást intéztek a nyilasok Budapesten, a római 
parton lévő Bürgernieister-féle csónakházat tá-
madták meg, hózáport zúdítottak rá és véresre 
verték a ház tulajdonosát, Bürgermeister Károlyt,' 
Schnurmacher György droguista és Farkas ödön 
rendörfőtörzsormestert. A megtámadott emberek 
segélykiéltásaira a szomszédos wikendházakból se-
gítség érkezett, a csáklyákkal, dorongokkal fel-
fegyverzett nyilasok ezeket is véresre verték, ugy, 
hogy a támadásnak tizenkét súlyos sebesültje volt. 

A verekedést kezdő társaság fenyegető kiálto-
zással intézett rohamot a csónakház ellen. A ga-
rázda csoport szembetalálta magát a polgári ru-
hába öltözött Farkas ödön nyugalmazott rendőr-
főtörzsőrmesterrel, akit ugy fejbesujtottak, hogy a 
szerencsétlen ember belezuhant a Dunába és alig 
tudott kiúszni a partra. Ezután a Duna-lak nevű 
wikendházat ostromolták meg. A wikendház egy 
postaalkalmazotté, aki, amikor a kövek az épület 
oldalát csapkodták, kirohant, de véresre verték. 
A következő támadás áldozata Schnurmacher 

György droguista volt, akit véresre vertek, össze-
verték a túlerőben lévő támadók a segítségre siető 
Bürgermeister Károly csónakháztulajdonost, fiát 
és a csónakház pincérét is. A nyilasok ezután meg-

ostromolták a csónakházat. 

összetörték az ablakokat, széttörték a székeket 
és üldözni kezdték a csónakház lakóit, akik kö-
zül többet súlyosan bántalmaztak. Bürgermeister 
végül is berohant hálószobájába, elővette revolve-

rét és riasztó'.övéseket adott le. Közben valaki ér-
tesítette a rendőrséget, mire a nyilasok eltaka-
rodtak garázdálkodásuk után. A rendőrség a csó-
nakház tulajdonosával és néhány wikendezövel a 
nyilasok felkutatására indult, az egyik épület mö-

fgött, a fűben a támadók közül négyet megtaláltak. 
A csónakháztulajdonos felismerte a támadókat, aki-
ket azután beszállítottak a főkapitányságra. 

A garázda társaság azzal védekezett, hogy — 
tttasok voltak, ezt azonban a megtámadottak meg-
cáfolták. Kihirdették előttük, hogy magánlaksértés 

büntette, ingó vagyon rongálása és súlyos testi 
sértés cimén előzetes letartóztatásba helyezték 
őket. A letartóztatott támadók: Böckl György 26 
éves napszámos, Viszt György 19 éves hentes-
segéd, Sági István és Viszt József 20 éves fog-
lalikozásnélküli. Kedden két u ja jb előállítás történt. 
Előállították a rendőrségre Oláh Lászlót és Fan-

csek Józsefet. 

a szegedi izraelita nőegylet 

garden Partii-lal 
24-én este az ujszege-
di Virásrhban. Kedve-
zőtlen idő esetén egy 
héttel k é s ő b b . 
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— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Halósági Munkaközvetítő utján. Férfiak: 14 ko-
vács, 1 vasesztergályos, 2 órás. 2 asztalos, 3 ká-
dár, 6 bognár, 2 kosárfonó, 3 kötélgyártó, 1 ke-
fekötő, 1 kaptafakészitő, 2 géplakatos, 1 rézmű-
ves, 1 magyarszabó, 4 cipész, 1 nőtlen cukrász, 1 
filszer- és 1 vaskereskedősegéd vidékre, 3 kifu-
tófiu, 3 nőtlen gazdasági mindenes, 2 tégíaverő és 
formázó, 1 keztyükészitő szabász. Nők: 2 hölgy-
fodrásznő vidéken, 2 szövőnő gyárba. Hadigondo-
zottak részére fenntartott munkahelyek: 10 tégla, 
gyári és hűtőházi munkás, 8 szönyegcsomózónő 
vidéken, 1 fiatal lakatos, 1 műszerész. 

— Házasság. P o 1 g á r Andor és N e u m a n n 
Erzsébet a tegnapi napon Debrecenben házassá-
got kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) 

Fürdőköpeny 
készen és rendelésre ólesőn 

Széchenyi tér P n l l á l f TflCtlIŐPall Csekonics u. 
ünili t»r. r u l i nn HjOH/HI IÍ1 Kalász fa? 
— Tüz a Vásárhelyi-sugáruton. Kedden reg-

gel a Vasárhelvi-sugárulon a 81-es számú 
házban tüz ütött ki, amelvet a mentők k'H 
moloros sugárral negyed óra alatt eloltottak. 
A tüz széna öngyulladása következtében ke-
letkezett, a kár 500 pengő. 

— Halálozás. Dukay Tibor, a 86-os gy. C. tiszli 
szövetségének elnökségi tagja, a Magy. Ált. Taka-
rékpénztár volt péntárosa f. hó 19-én meghalt. 
Temetése ma délután 6 órakor a Dugonics-temető 
halottas házából. 

— Szegedről szervez utasvonatot a paris! 
világkiállításra n Délmagvarország. Jelentkez-
ni lehet a kiadóhivatalban. 

— Keréknárlopás a strandon. Zsigmond 
Vilmos, a Szeged FC trénere tegnap beíelen-
lotte a rendőrségnek, hogv fiának a kerékpár-
ját elloplák. Zsigmond Vi lmos kisfiával teg-
nan a strandra ment; mindketten kereknádon 
tették meg az utat és a géneket az egvik kabin 
hátához támasztották azzal ni szándékkal, 

hogv azután parkírozzák. Néhánv perc múlva 
térlek vissza a gépekhez és nagv meglepetés-
sel látták, hogv a fiatal Zsigmondnak •vado-
natúj német gyártmányú kerékpárja eltűnt. 
Tekintettel arra, hogv a gvermekgénhez ha-
sonló kerékpár nem igen van Szegeden, a 
rendőrség hízik abban, hogy kézrekeriti a vak^ 
merő tolvajt. 

— Eltörte a kar iát futball közben egv diák. 
O s z n o v í t s Sándor gimnáziumi tanuló ked-
den jdélufán futballozás közben a tenyerére 
esett és az esés következtében alkarját törte. 
Kórházban ápol iák. 
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Szeged sz. kir. város zálogköle«önintézete 1937. 
julius hó 21. és 22-én az Ipartestületben levő ár-
verési csarnokban árverést tart, mely alkalommal 
az 1937. május hó végéig lejárt és nem rendezett 
zálogtárgyak kerülnek árverésre és pedig éksze-
rek 25209-27217., továbbá ingóságok 27089 -29872. 
sorszámig Első nap ékszerek, másnap ingóságok 
kerülnek árverés alá. A torlódások elkerfilése vé-
gett ajánlatos a zálogjegyeket idejében meghosz-
szabbilani, Igazgatóság. 

Gyomor - és bélhurutban, erős bomlási és 
erjedési folyamatok a gyomorbélhuzamban, 
bélbaktérium- és gvomorsavtultengés a ter-
mészetes „Ferenc József" keserűvíz haszná-
lata által — reggelenkint felkeléskor egy po-
hárral véve — igen gvakran rövidesen meg-
szűnnek. Az orvosok a jánl ják. 

- Keresztrejtvény-pályázatunk. Vasárnapi 
közlésünkkel befejeződött az öt közleményből 
álló verseny, amelynek résztvevői legkésőbb 
péntekig küldhetik be a megfejtést. A helyes 
megfejtők között, mint már közöltük, értékes 
diiat sorsolunk ki. A nyertesek névsorát a 
Délmagvarország augusztus 28-íki számában 
közöljük. A nyereményeket a kiadóhivatalban 
29-én lehet átvenni. 

— Ingyen oltószérum a sertéspestis ellen. 'Az 
elsőfokú közigazgatási hatóság mint elsőfoku 
állategészségügyi hatóság felhívja a gazdák fi-
gyelmét arra. hogy azon szegénysorsu, valóban 
rászoruló, legfeljebb három sertéssel biró gaz-
dák, akik sertéseiket a sertéspestis elleni ingye-
nes vérsavóval beoltani kívánják, szándékukat 
három nap alatt a városi bérház TI. emelet 19. 
számú szobában, mig az alsótanyaiak az alsó-
központi külterületi községi bírónál, a felsőta-
nvaiakat a felsőközponti községi bírónál jelent-
sék be. 
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M A K Ó vii. 2i, 
Darányi miniszterelnök' szeptemberben Ma-

kóra utazik. A esanádmegyei gazdasági kiállítás 
rendezősége a szeptember 5—12-ig tartó makói 
kiállításra meghívta D a r á n y i Kálmán minisz-
terelnököt is. A miniszterelnök közölte, hogy 
esanádmegyei másirányu látogatását is összekap-
csolva a kiállítás megtekintésével, szeptember el-
ső napjaiban ellátogat Csanádba és résztvesz a 
kiállítás megnyitásán. A kiállítási külön cigaret-
ta Csanád néven, különlegességi csomagolásban 
kerül forgalomba. 

Halálos kotuszurás. A cséplési munkák' során 
K o v á c s István tótkomlóst gazdasági csn'^d 
lábát megszúrta a buzatarló kotuja.. A minden-
napi sérülésre Kovács István ügyet som vetett. 
A jelentéktelen szúrás azonban most nem gyó-
gvult be, sőt napról-napra mérgesedett s amikor 
sulvos fertőzés gyanújával a szerencsétlen em-
bert beszállították a makói kórházba, már nem 
is volt segítség. Néhány napi kínlódás után Ko-
vács István a tetanuszfertőzés következtében ki-
szenvedett. A hatóság a hozzátartozóknak a te-
metési engedélyt kiadta. 

Elloptak egy kerékpárt. "Á makói pénzügvigaz-
gatóság épülete elől ismét elloptak egy kerék-
párt. A Gőzmalom és Gőzfürész Bt. kifutója ke-
rékpáron járt ma délelőtt a pénzügyigazgatósá-
gon. A vállalat tulajdonát képező és annak név-
táblájával ellátott kerékpárt az épület előtt 
hagyta a kifutóiig, aki dolga végeztével vissza-
térve, kétségbeesetten látta, hogy a gépet ellop-
ták. A rendőrség keresi a legújabb kerékpártol-
vajt. 

Anyakönyvi hírek. Elhaltak: Bánszky 'Antal 
földeáki lakos (Tanya 870.), B. Szűcs Ferenc 4 
napos (Gvöngv-ucca 17.) 

A szegedi szabadtéri játékok iegyet minden 
előadásra clőjcpyczhcJ.ők és megválthatók a DéT-
magvarország makói f'ókkiadóhivatalában Váro-
si bérlapota, telefon 270. 


