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Schmidíhauer orgonaművész
hajmeresztő kalandja
a szegedi országúton

A'

Schmidíhauer Lajos, az ismer^nevü orgonaművész, aki a napokban próbálta ki a fogadalmi
templom orgonáját^ mint az egyik budapesti lap
közli, életveszélyes kalandon menf keresztül Szegedre utaztában. A kalandot a művész mondja
el, elbeszéléséből a következő részleteket közöljük:
— Budapesttől Szegedig az országút valóban
kifogástalan. Egyenletes mérsékelt tempóban haladtunk az egész útvonalon és kizárólag ennek a
körülménynek köszönhetjük mindhárman, hogy a
biztos halál elől megmenekültünk. Kiskunfélegyházán keresztül lassított tempóban haladtam és
amikor a legutolsó házat elhagyni készültem, ré.mülettel tapasztaltam, hogy a palánk mögül ebben
a pülanatban ugrik elő egy két kocsiból álló
vasúti motoros szerelvény és minden jelzés, dudálás nélkül legalább is 50 kilométeres sebességgel száguld keresztül az országúton. A vasúti vonal a palánk közvetlen közelében húzódik, igg
a közeledő vasutat már csak akkor
lehet'meglátni,
ha a síneket 3—4 méternyire megközelít']ük. Nem

igen volt idő a gondolkodásra és három méteren
-belül a kocsit lefékeztem, kissé balra fowtultam,
mi által elértem, hogy a szerelvény és az autó
eleje között mintegy félméteres távolság; maradt.
•Ha csak két másodperccel előbb érjük el ezt
a pontot, mindannyian menthetetlenül a halál
fiai vagyunk. Természetesen azonnal kiszálltunk
.az autóból és megtekintettük a »jelzéseket*. Nagyon bölcsen, közvetlenül a vasúti sínek mellett
van elhelyezve egy miniatűr kis táblácska »Vigyázz. ha jön a vonat« felírással. Az néz csak ki
szépen, aki autójával akkor áll meg már csak,
amikor ezt észreveszi. A baloldalon egy vékony,
hevenyészett piszkafára van felirva, hogy vigyázni
kellene. Kérdem, mi ez, ha nem a legnagyóbbfoku indolencia, nem a legvétkesebb könnyelműség, hanyagság, nemtörődömség az emberek életével.
— A Katliolikus Nővéd« nrpunnepélye. Junins
1-én, kedvezőtlen idő esetén 8-án lesz a Szegedi
Katholikus Nővédő Egyesület szokásos népünnepélye, állatsorsjátékkal egybekötve, a Széchenyi;:lSren. Az elnökség 100 tagu rendezőbizottsággal
működik közre a népünnepély sikere érdekében.
A főnyeremény egy fejős tehén. Sorsjegyeket minden tőzsdében és a székházban (Korona-ucca 18.)
lehet kapni.

Teiko Kiwa V. 23. Tisza, 8.
i A Mercedes-Benz automobil rl. Szombathelyen kirendeltséget állított fel, mely hivatva létez
a világhírű Mercedes-Benz személyautókat, valamint, a magyar szerkesztményü Mavag-MercedesBénz teherautomobilokat Nyugatmagyarország legszélesebb vásárló köreiben propagálni és ismertté
lenni.
— Adományod egyetemi pályamunkákra. A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár és az Angol—Magyar Bank Rt. szegedi fiókja a Ferenc József
Tudományegyetem részére ifjúsági pályamunkák
jutalmazására 400—400 pengőt adományozott. Az
egyetem tanácsa az adományokért a két pénzintézetnek
meleghangú levélben köszönetét fejezte ki.
x A Dolgozó Nők Csoportja vezetősége értesíti
a német tanfolyam hallgatóit, hogy az órákat
az ismert napokon, hétfő, szerda, csütörtök és
szombat ismét megkezdi. Az órák folyó hó 19-én
kezdődnek a zsidó népiskola I. em., 1. ajtó. 873
~~~x Legjobb befektetés az olcsó bútorvásárlás az
Asztalosmestereknél (Szendrényi és Társai), Dugonics tér 11.
686
x »Dóczy fotelágy«, ottomán, matrac. Hid-u. 315
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FiirdötrikAk és az összes fürdőcikkek nagy választékban.
x A szegedi Zsidó Nőegylet május hő 18-án,
vásárnap délután 4 órakor tartja a hitközség
székházában évi rendes közgyűlését, amelyre a
napirenden lévő ügyek fontosságára tekintettel, a
tagok feltétlen megjelenését kéri az elnökség. 864
— Lövöldözés verebekre. A Bocskay-uccai járókelőket tegnap déltájban »revolveres merénylettel rémisztették. Egy uccagyerek Flaubert-pisztolylyal verebekre lövöldözött. Egy eltévedt golyó
beröpült egy lakásba, de a szobában tartózkodók
közül senki sem sérült meg. A kis Flaubert-pisztoly
golyója természetesen nagy konsternációt keltett,
a ház népe kiszaladt az nccára, de a verebekre
lövöldöző gyereket már nem találták meg. A felizgatott képzelet mindjárt titokzatos revolveres merényletet látott a veréblövöldőzés mögött, az esetet bejelentették a rendőrségnek, amely keresi a
verebekre lövöldöző gyermeket
x A Dolgozó Nők Csoportja kedvezményes tiszai
fürdőbérietet nyit'tagjai számára a Regdon—SzőJnyi s az újszegedi Partfürdőkbe. Jelentkezni lehet
Iricz Erzsinél, Oroszlán-ucca 3. szám, kalapüzletben. Nagyobb kedvezmény elérése érdekében
tömeges jelentkezést kér a vezetőség.
873
x Bérmáláshoz, első áldozáshoz legalkalmasabb
cipők legjutányosabban Del-Ká-nál, Kárász-uccá 14.
. — Május 20-án alakul meg a >Szent Imre Gyermekszanalórium Egyesület«. A deszki Gerliczy-féle
kastélyt a népjóléti miniszter —. mint ismeretes —
gyermekszanatórium céljaira átalakíttatta és az
épületet a tűdővész elleni küzdelemre kívánja felhasználtatni, »Szent Imre
Gyermekszanatórium
Egyesület» címen most egyesületet alakítanak. Az
alakuló közgyűlést május 20-án, délután 6 órakor tartják meg a városháza' közgyűlési termében.
Az egyesülét veszi át a deszki szanatórium kezelését is.
svéd k'olvóscsapágyak kaphatók Ku
cSes és Magay, Szeged, Kölcsey n. 1.
718
X Autótaxi telefonszáma 300.
-187

30 év óta fennálló fatelepeimet jelenlegi
keretükben liquidálom.

Készpénzfizetés
ellenében olcsó
árak mellett kiárusításra kerülnek:
Raktáron lévó bükk és éger enyvezett lemezek, fenyő és keményfa fűrészelt anyag, tető
fedél és elsziqetelő lemezek, kitűnő minőségű tölgyfadongák,
mindennemű
bognáráiuk,
gazdasági szerszámfák, nyirfaseprük árpád!
favtllák,
bükkfa
kaszanyelek,
fáromfefek.
Üzleti berendezésemből: íróasztalok. kőnyvelőpult, egy o!a]lengelyes | >Intö, csukott
batár,
erős strálkocsl,
oldalas Igáskocsi,
használt és uf kocsikerekek, lószerszámok

Somló Mór fakereskedő,

rendkívül
olcsó s m

Párisi körű! 33—35. Telefon 146.

Madárdalos Újszeged
. A mult esztendőben a Délmagyarország tette
szóvá, • hogy Újszegeden kipusztullak az "éneke«
madarak, pusztítja őket a vércse, meg a szarka.
Felszólalásunknak meg volt az az eredménye, hogy
a helyi állatvédő egyesület^ amely dicséretes tevékenységet fejt ki humanisztikus munkájával, nyomban jelentkezett és Ígéretet tett, hogy a kártevést
meg fogja akadályozni, örömmel állapithatjuk meg,
hogy szavának is állt s hido/i fuli ligetünk, amelynek párját messze földön kell keresni, madárdaltól hangos megint. Napsütéses időben, amikor nem
szemez az egyébként aranyat érő májusi eső, valóságos hangversenyek folynak itt le s nem igaz
a laikus állítás, hogy az éneklőmadarakat zavarja
az embertömeg. Vasárnap délutánt kivéve ugyan
itten nincs soha tömeg, a szegedi közönség száz
év múlva sem jön rá, hogy, milyen kincse van
az Erzsébet-ligetben, a kényelemszeretetnek is
messze esik a hely, — azért a természetrajongók
száma egyre szaporodik s Újszegednek is megvanmár a maga törzsközönsége, amelyik méltányolja
a jó levegőt^ meg az áhítatos csendet. A gyereklárma nem zavar senkit^ az hozzátartozik a hangulathoz, a lapdázó sok diák tüdeje itt tágul, nem
a poros városban. A lépten-nyomon összecsoportosult tenniszezők — akiknek kilencven százaléka
azonban nyilván szintén a jó levegőt keresi, mert
játszani sose fanul meg, — épp ugv nem bántja
a kis dalosokat^ akik zavarfnlanul trilláznak,
fütyülnek^ mindenre és mindenkire. Sőt azokon a
részeken rendeznek koncertet, ahol a legtüntetőbben hangzanak az angol vezényszavak. Itt keringenek a sárga rigók, végül — itt kárognak a varjak is. Nem tudjuk, honnan kerültek elő, miért
jöttek be a városba, talán ez a rész már nem is
város nekik, de felliinően elszaporodtak. Akinek
hiányzik Szegeden az erdő, az >1 tud a révükön
farengelegeket képzelni. Nagy erdőben külön hangulat a varju-lanya, azonban ez az egyetlen helyünk. ahol a dalosmadaraink békében tanyázhatnak." mi féltjük a károgó madaraktól a visszaszokottságukat. Mert a varjú épp olyan veszedelmes, mint a kipusztított szarka volt. Az állatvédőegyesfilet szíves figyelmébe ajánljuk őket. Van
Újszeged hatalmas, gyönyörű, buján termékeny
területének sok más fertálya, talán hozzászokhatnának a lávolabbi vidékekhez is.
— M» van száz éve annak, hogy az első világsikert éri színpadi mű magyar szerzője: Goldm a r k Károly Keszthelyen megszületett Goldmark
életéről közöl íaxtalmas" cikket az U j I d ő k eheti
száma^ amely kőzlí K o s z t o l á n y i Dezső fordítását, K o s á r y n é regényét, stb.
x Babos speciális órásinühelye, Oroszlán-«. 4

