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Bach Ottó 
motorkerékpárszerencséflensége Ausztriában 

I wienerneustadli ügyészség letarfdztatta, maid dvadék ellenében s z a b i d l á b r a helyezte 
(A Délmagyarország munkatársától') Néhány 

Mppal ezelőtt a wienerneustadti rendőrség letartóz. 
Mtta a szegedi Bach Ottót, akit a Semmeringre 
vezető uton motórkerékpárszerencsétlenség ért. 

Bach Ottó néhány nappal ezelőtt motorkerék-
párján hosszabb külföldi túrára indult. A Semme-
ring felé vezető uton, Wiener-Neustadt közelében 
lulyos motorkerékpárszerencsétlenség történt. 
Előtte az uton egy biciklista haladt, akit ki akart 
kerülni, azonban a biciklista oly szabálytalanul 
hajtott, hogy Bach kénytelen volt átkerülni az ut 
másik oldalára, ahol éppen szembekerült egy le-
felé haladó motorkerékpárral. A szembejövő gép 
vezetője 80—90 kilométeres sebességgel vezette mo-
torját, ugy, hogy az összeütközés elkerülhetetlen 
volt. Bach Ottó gépe beleszaladt a szembejövő 
motorbiciklibe és a vezetőnek összeroncsolta a 
jobblábát, mig a gép utasának jobblábát törte. Meg-
sérült a biciklista is, aki miatt az összeütközés 
bekövetkezett. Bach Ottó is megsérült, jobbkezé. 
nek két ujja törött el. A kórházban megállapították 
az orvosok, hogy az osztrák motorkerékpáros 
sebesülése oly súlyos, hogy jobblábát amputálni 

kell. Bach Ottót a szerencsétlenség után az osztrák 
rendőrség letartóztatta és egynapi fogság után be-
szállította a wlenerneustadti "ügyészségre, ahol — 
tekintettel arra, hogy külföldi állampolgár — le-
tartóztatását fentartották. 

Bach Ottó balesetéről Szegeden a wienerneustadti 
Motorverein telefonértesítése utján szerzett tudo-
mást a Délmagyarországi Automobil Club, amely 
azután értesítette Bach Ottó szüleit. Szegedről 
a szülők kérésére dr. Sebők Ferenc ügyvéd uta 
zott Wiener.Neustadtba és sikerült kieszközölnie, 
hogy Bach Ottót ötezer schilling óvadék ellené 
ben szabadon bocsássák. Az osztrák ügyészség Bach 
Ottó ellen gondatlanságból okozott sujyos testisér-
tés miatt indított nyomozást. 

A Délmagyarország munkatársa hétfőn beszélt 
a Szegedre érkezett Bach Ottóval, aki a szeren-
csétlenségről a kővetkezőket mondotta: 

— A baleset előidézésében nem vagyok hibás. 
A szerencsétlenség egyedüli okozója a biciklista 
volt, aki szabálytalanul hajtott. A vizsgálat során 
ezt a hatóságok is meg fogják állapítani. 

Hirek. 
WJW ^ Kedd. Róm. kath. Erazmus vt. Pro-

m y M testáns Anna. Nap kél 4 óra 07 perc-
kor, nyugszik 7 óra 49 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva hétköznapon délelőtt 
31 órától Mg, délután 4 órától 7 óráig. A ma-
leum nyílva délelőtt 10-től délután (él 1 óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
lat) nyitva délelőtt 8—1-ig. délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Tel. 
1996.) Borbély József, Tisza Lajos-kőrut 20. (Tel-
2268.) Gerle Jenő, KlauzáLtér 3. (Tel. 1359.) Mold-
ván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. Tel. 18-46. Csil-
lag-gyógyszertár, Takáts István, Boldogasszony-su-
gárut 31. Tel. 21-25. Selmeczi Béla, Somogyi-telep. 
Tel. 34.25. 

A Délmagyarország uf regénye 
Darnay Kálmán: Elkéseti csók 
A D é l m a g y a r o r s z á g vasárnap fejezte be 

K a s s á k Lajos nagysikerű, komoly művészi ér-
tékű regényének közlését és most ismét egy kitűnő 
magyar Jró legújabb müve jelenik meg a Dél-
m a g y a r o r s z á g hasábjain. Uj regényünk szer-
zője D a r n a y Kálmán, aki E l k é s e t t c s ó k cí-
men irt érdekes, izgalmas, művészi vonalvezetésű 
regényt K i s f a l u d y Sándor, a költő életéből. 
Kisfaludy Sándor élete maga is romantikus re-
gény, az igazi iró nagyszerű témát kap benne 
szines meséjéhez. A filmszerűen kalandos, de 
finom ízléssel és történelmi színekkel megirt u j 
magyar regényt naponta bő folytatásokban fogjuk 
közölni. 

— Az urnapi körmenet. A vitézi székkapitány 
közli, hogy junius 4-én az urnapi körmeneten a 
vitézek testületileg vesznek részt. Gyülekezés 7 
óra 45 perckor a régi honvédlaktanya udvarán. 

— A Rassay.párt választási irodája Kárász-ucca 
8. (Rosmann ház;, I. emelet. Teleion: 32-47. 

Belvárosi Mozi Kedden, szerdán 

A német filmgyártás két kiráicí n é m a filmje 

A rémület háza 
dráma Loulir Fnzenda főszerepléséről. Azonkivül: 

Billle Dove és Anlonló -torrnó-vi! 

A zsarnok halála S£*" 
Előadások kezdete 5, T, 9, vasár- és flnnepnap 8, 5, T, 9 Arakor 

Ulueqedi Vlqado szórakoztató estté 
Junius 3. — TUztláték, szabadszinpad, 
város! színház művészgárdája fellép-
tével. Tánc reggel 4-lg. 
83 Horváth vendéglő*. 

— Alsótanyai népkörök az egységsspárti Usta 
ellen. A szentmihályteleki, nagyszéksósi, feketeszéli, 
zákányi és domaszéki gazdakörök kiküldöttei vasár 
nap értekezletet tartottak a zákányi gazdakörben, 
amelyen állást foglaltak az egységes párt ismeretes je-
lölése ellen. A körök megjelent elnökei kimondották, 
hogy P e t r i k Antal külön listáját fogják támo-
gatni, mert az egységespárti lista második és har-
madik jelöltjét nem tartják alkalmasnak és mert 
a jelölésnél kívánságaikat nem vették figyelembe. 
A Petrik-féle külön listára S z é l p á l Benő tanyai 
gazdát jelölték. Az értekezlet elhátarozta, hogy ha-
sonló állásfoglalás ügyében megkeresi a többi ta-
nyai egyesületet, 

— »Anyák napja* a belvárost fiu népiskolában. 
Vasárnap délután nagyszámú közönség jelenlété-
ben rendezte meg a belvárosi fiuiskla az anyák 
napjával kapcsolatos ünnepélyt. A műsort Lan-
t o s Béla felügyelő-igazgató beszéde vezette be, 
majd Bálint Gyula Sándor mondott beszédet. Al-
kalmi költeményekét szavaltak: Popper Péter, 
Zsoldos Sándor, Buccholcz János, Müller Róbert. 
Bózsó József. Majd az iskola tanulói előadták a 
»Meseerdőben« cimü alkalmi színdarabot, amely-
ben meglepő készséggel szerepeltek; Sípos Miklós, 

I László Gyula, Szabó Gyula, Kovács Tibór Ra-
i konczay János, Jankó Géza, Tábith Tibor, Csonka 

István, Dani Zoltán, Heller György, Hübner Géza, 
Klamár Zoltán, Máté Péter, Molnár Pál, Müller 
Róbert, Papp Árpád, Rapcsány Kálmán, Regdon 
Bezső, Schmiedt Lajos, Bojtok György, Brunner 
Gyula, Bukovinszky László, Gulyás Árpád, Hor-
váth Kázmér, Jobba István, Kerekes Gyula, Ko-
csis Ferenc, Lehóczky Miklós, Németh György. 
Pávó Nándor, Rózsa Raymund, Bitó János, Hódi 
Gyula, Kari Róbert, Kertész János. Kiss Béla, 
Móró Károly, Nagy Béla, Radnai Imre, Stepán 
József, Szűcs Ferenc és Varga László. Alkalmi 
dalokat énekelt az iskola énekkara R ó z s a Imre 
tanitó vezetésével. A rendezés és a szereplők be-
tanítása Veszelovszky József és Burghardt Lajos 
tanítók érdeme. 

x Tudja ön. hogy mi a manna? 

— A szegedi Piarista Diákszövetség junijis 6-án 
délután fél 7 órakor, határozatképtelenség esetén, 
a megjelent tagok számára való tekintet nélkül, 7 
órakor tartja a gimnázium dísztermében évi ren-
des közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó, 
tartja dr. Juhász István. %. Emlékbeszéd Cserép 
Sándor volt főgimnáziumi igazgatóról Elmondja 
dr. Czapik Gyula. 3. Titkári jelentés. 4. Számvizs-
gáló bizottság jelentése. 5. A kisorsolt 12 választ-
mányi tag helyébe uj tagok választása. 6. Indít-
ványok. 

x A manna caoda gyümölcs, mely minden jobb 
csemege- és fflszerüzletben kapható. 

Divatos női 
strandernyö 

Fehércégtáblás 

Boros Miksa cég 
9zéchenyl~tér 15., Blau László mellett 

— Vakok napja. A vakok javára 7-én gyűjtést 
tartanak. Az előkészületek már megtörténtek ós 
ugy mint a mult évben, az összes szegedi jóté-
kony nőe,gyesületek és alakulatok egy-egy urnát 
magukra vállaltak. Á világtalanok érdekében tör-
ténő gyűjtés sikeres eredményének biztositéka, 
hogy a város társadalmának minden rétege részt-
vesz a jótékony munkában. 

— A Katolikus Nővédő népünnepélye. A Sze-
gedi Katolikus Nővédő Egyesület Űrnapján, ked-
vezőtlen idő esetén vasárnap rendezi meg szoká-
sos népünnepélyét a Széchenyi-téren. A népünne-
pély tiszta jövedelmét a Nővédő a napkőzi ottho-
nában tartott mintegy száz gyermek élelmezésére 
és felruházására fordítják. 

Utszegedl vigadóban minden délután 
S-töl BOLDIZSÁR KÁLMÁN muzsikál. 

I Mindennap szegedi halpaprikás, nagy 
| zónaválaszték á 40 fillér. 
M Horváth Dreher vendégISs. 

— A* Alföldi l tazók éa Kereskedők Egyesülete 

junius 7-re kirándulást tervezett Várostanyára. A 

kirándulást közbejött akadályok miatt későbbi idő-

pontra halasztották. 

— Térzene Újszegeden. A Hunyadi János 9, 
honvédgyalogezred zeneosztálya közli, hogy az 
ezredzenekar 2-án, kedden 5 óra 30 perctől Új-
szegeden térzenét tart. Műsor a következő: 1. 
Bachóí IV. ker. honvéd induló. 2. Thomas: Mignon, 
nyitány. 3. Waldtaufel: Aranyeső, keringő. 4. 
Wagneí-: Zarándokok kara a »Tannhauser« d m ü 
operából. 5. Lehár: Vilja dal a »Vig özvegy« 
cimü operettből. 6. Bachó: Jász-kun induló. 

x DEL KA nyári divatujdonságal osztatlan tet-

szést aratnak. 26 

— Betörés Somojtvl leíepwi. A vasárnapról hét-
főre virradó éjszaka betörők jártak Somogyi-tele-
pen a XXII. uccában lévő egyik füszerüzletben, 
ahonnan élelmiszereket loptak el. A nyomozás 
megindult 

_ Rókusi feketeföldek 62. Kölcsönkönyvtár, pa-
píráruk, fiókkiadóhivatal. Délmagyarország. 

Fájó szívvel tudatják, hogy drága anjink 
és rokonunk 

özv. Buchhalter Lipótné 
életének 69. évében május hó 31-én hosszú 
szenvedés ntán elhunyt. 

Temetése f. hó 2-án d. u. 5 órakor lesz 
az izr. temető cinterméből. 

A gyászoló csalód. 

Elsörendll 

szobafestő és mázoló 
munkát meglepő olcsó áron készít 

Szilágyi Géza 
Dugonics lér 11. 37 

szobafestő és 

mázoló mester 

Telefon 11-07. 

SflbVHTORFORSfiS a vese, hólyag, rheuma ggójpizé 
• hngyaava 
WdsuMkit 

képe Adáséi megakadályozza * a riMiuaáa 
éa bátyagbomokot eltávolít + cukorbetegek gyógyította. 

K a p h 

Üetetvezetőcég: t B u d a p e s t , V . , Zo l t á n ucca 8 . 

l ó m i n d e n Ü z l e t b e n . h.« 


