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csak vitte őt, de mindig tovább és tovább 
Magyarországtól. Ekkor még nagyobbak vol-
tak a begyek s a .hideg is olyan farkasorditó, 
hogy befagyott a kupé ablaka tőle. De nagy 
ba jára a pénze is elfogyott s a prófunt utolsó 
darabjá t is megette csütörtök este. Szomba-
ton reggel, miután már talán a tizedik vona-
ton utazott, egy állomásnál leszállították, mi-
velhogy addig szólt a marsrutája. De ott 
nem volt se kaszárnya, se tüzérség, az egész 
falu tizenkét háziból való volt. Az állomás-
főnök megszánta s ma éjjel behozta magá-
val Bózenbe, hol egy rendőrnek adta át, A 
.rendőr közibe elcsavargott tőle s ő ekkor 
(.mert éhes volt nagyon és fázott is) lefeküdt 
egy kőfal tövébe. Onnan kisérték a kaszár-
nyába. 

— Nem voltam én otthon szép .Szögedén 
fiatal urak, soha még a harmadik (falun tul 
se — zárta be a mondókáját infanteriszt 
Georg Korács, — nem csoda, ha eltévedtem 
ebben a vadidegen német világban. 

Kitűnt csakhamar, hogy a Kovács Gá-
bor közvitéz marsrutáját hibásan állítatták 
ki Szegeden s a Bécsújhely mellett lévő Blu-
man helyett a iirolit irták bele az útlevelé-
be. Ezért volt szegénynek csaknem egy heti 
bolyongása . . . Az önkéntesek most már föl-
karolták az elszomorodot bakancsos ügyét. 
Elvitték az őrnagyhoz és elbeszélték a ma-
gyar közvitéz hat napi bolyongását. Az őr-
nagy azonnal uj útlevelet adatott ki neki s 
igazoló irást is, hogy a nagy késés miatt sem-
mi bántódás'a ne legyen. I t t még azonban 
nincs vége az infanteriszt Kovács Tirolb'a le-
ruccanásá.nak. Délután az önkéntesek meg-
mutatták neki a várost, azután a kantinba 
vitték. Soha olyan jó dolga talán még nem 
volt infanteriszt Georg Kovácsnak. 

— Hát mi liir odahaza? 
— Hej, fiatal urak, nagy dolgok vannak 

most folyamatban. A muszka el aka r j a fog-
lalni Magyarországot a körömi hidig, a töb-
bi részt pedig a cocilistáké lesz. 

— Ki mondta ezt? — szörnyülködének az 
önkéntesek. 

— Szegeden beszélték a kaszárnyában. 
— S aztán, mondja Kovács, mit sajnál 

leginkább Magyarországból? 
— Hát sajnálom én, kérem, a magyar 

cimborákat, sajnálom a szüleimet, mindent 
sajnálok, de legjobban mégis 'azt, hogy. két 
és félesztendeig nem hallok már magyar 
nótát . . . Otthon, h a rukikolás után, liazaté 
rőben, csak alig vonszoltuk magunkat, ránk 
kiáltott a gléda elejéről az őrmester: Nyomi-
tok már! Hát mi .nyomtuk ugy, kérem, hogy 
mire a szegedi hídhoz értünk, berekedt a tor-
ka minden legénynek. 

Kovács Gábort ellátták végül mindennel, 
a mi jó, dohánnyal, tiroli porcellánpipával, 
jó tanácsosai. Este, egy altiszt kíséretében, 
már vígabban utazott Bécs irányába. 

Hiidessen a 

Délmagyaioi szagban 

Nem alakul meg 
a szegedi köztársasági párt. 

— A második köztársasági pör 
a szegedi törvényszék előtt. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi tör-
vényszék esküdtbirósága szerdán tárgyalja 
a második köztársasági pórt. Nagy György 
dr., a vásárhelyi kuruc fiskális a vádlottja 
újból a köztársasági pörnek. Az első ilyen 
ügyében a múlt év tavaszán Ítélkezett a sze-
gedi esiküdtbiróság. .Emlékezetes még, milyen 
nagy apparátussal készültek az első köztár 
sasági pör tárgyalására. Már hetekkel előre 
beharangozták az egész országnak, hogy 
„ilyen .még nem volt" ós sikerült is a tárgya 
lásra összetoborozni egy csomó embert. Az 
első tárgyaláson fölmentették Nagy György 
dr.-t és u tána megülték a diadalmi tort. 

Most hasonló formában készítették elő a 
tárgyalást. Már hetekkel ezelőtt bejelentet-
ték Vásárhelyről a törvényszék elnökének, 
hogy nagyobb számban résztvesznek a tár-
gyaláson. A törvényszók elnöke erre elren-
delte, hogy a hallgatóság csak jegygyei bo-
csátható be a tárgyalási tereimbe. 

De hiába buzgólkodnak a főrendezők, a 
második tárgyalásra nem sikerül telt házat 
csináhiiok. Ugyan kit érdekel most Szege-
den, hogy Nagy György dr. egyik cikkét, a 
mjelyben .az alkotmányos államforma ellen 
való izgatás vétségét lát ta az ügysézség, in-
kriminálták ós most az esküdtek itélkeznejs. 
abban, hogy bűnösbe vagy iiem bűnös Nagy 
György dr.? Neui, erre ma már senki nem 
kíváncsi, főrendező urak, sem Szegeden, sem 
pedig Bügyk'özdön. Fiaskóval végződik a 
nagy igyekezet, mert az ilyen reklámnak 
csak egyszer ugrik be a publikum. 

A pártvezetőség a tárgyalás napján 
akar ta megalakitani a szegedi köztársasági 
pártot. Ez a terv azonban meghiúsult. Nem 
akadt senki, ak i beugrott volna buzgó párt-
rendezők szándékának. A rendőrségnek sincs 
.tudomása arról , Ihogy megalakulna a szegedi 
köztársasági párt. Erről a következőket 
mondta Somogyi Szilveszter dr. főkapitány: 

•—- Nyilvánosan semmi esetre sem alakul-
hat meg a köztársasági párt, mert ebben az 
alkotmányos államforma ellen való izgatást 
l á t j a a törvény. A vezetőség részéről azon-
ban még csak meg sem kísérelték a megala-
kulás bejelentését. 

Értesülésünk szerint a rendőrség min-
den előkészületet, mellőzött ugy a tárgyalás-
ra, mint az esetleges megalakulásra, mert 
•ennek semimi szükségét nem lát ja. És ebben 
a rendőrségnek van igaza. 
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— Rémuralom Mexikóban. Mexikóból 
jelentik: Zapata hivei tegnap este Mexikó 
várostól harminc kilométernyire délre meg-
támadtak egy 'személyvonatot és lövöldözni 
kezdték azt a kocsit, amelyben a vonat ka-
tonai kisérőcsapata volt. A ralblókniaik sike-
rült a vonat kisiklását előidézni. A .húsz fő-
nyi katonai kíséretből tizenkettőt megöltek, 
a többit megsebesítették. A rablók négy utast 
is megöltek és sok asszonyt elhurcoltak. A 
sebesültéket (ma személyvonaton Amekáme-
kába vitték. 

H Í R E K 

Szegedi kalendárium. 
IDŐJÁRÁS: A meteoroló-
giai intézet jelenti: Elvét-

p* • ve csapadék és lényegtelen 
^ J I hőváltozás várható.— Sür-
^ ^ • gönyprognózis: Elvétve 

csapadék, enyhe. Déli hő-
mérséklet 8.2 C volt. 

A VAROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo-
gaa a polgármester, a főkapitány pedig 
11—l-ig. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: A beteg látoga• 
tási idő délután 1—3-ig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 
„Faun", vígjáték, 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától 
kezdve „A bölcső-dal." Dráma 3 felvonás-
ban. 

VASS-MOZI, délután hat óráitól 
kezdve „A hálókocsik ellenőre", 2 felvonás-
ban, vígjáték, 

APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól este 
fél 11-ig. „A bün". Dráma 2 felvonásban. 

A Szegedi Daloskör jubileuma. 
(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Dalos-

kör negyven éves jubileuma alkalmából ked-
den este dalestéigt rendezett a Kass-vigadó 
összes termeiben. A dalestély ós utána a bál 
fényesen sikerült. Az Otthon nagyterme zsú-
folásig megtelt közönséggel, amely bálás tap-
sokkal jutalmazta a gondosan összeváloga-
tott program minden számát. A Szegedi Da-
loskör sikere elsősorban Kőnig Péter, a ki-
válóan talentumos ós fáradhatat lan karmes-
ter érdeme. 

A bál várakozáson fölül sikerült. Az idei 
báli szezonban még nem ás volt — bál és 
igy érthető a szolkatlanul nagy érdeklődés. 
Annyi szép leányt és szép asszonyt már ré-
gen látott együtt bálterem, mint a Daloskör 
mulatságán. És mindenkinek akadt pá r ja , 
némelyiknek nem is igy — teliát nagyon jól 
sikerült a bál. Urbán Lajos zenekara muzsi-
kált a bálon. Megemlítjük, hogy negyven 
évvel ezelőtt a Daloskör első bál ján is Urbán 
Lajos zenekara játszott. 

A műsoron több számmal szerepelt a 
férfikar, Kőnig Péter dirigálásával. A közön-
ség zajos tetszéssel 'kísérte a szereplésüket. 

Kroó Margit igen ügyesen zongorázott. 
Szekerke Lajos dr., az egyesület t i tkára 'föl-
olvasást tartott a Daloskör negyven éves mű-
ködéséről. Tömör ós élvezetes föl olvasásában 
megemlékezett a Daloskör sikereiről, az 
elnök- és karmesterekről. 

A dalestély befejezése u tán fölavatták 
azt a díszes ezüstserleget, amelyet az orszá-
gos dalosversenyen nyert el 'a Daloskör, imint 
az első csoport harmadik diját, A serleg Tör-
ley pezsgőgyáros tiszteletdija. Törley hu-
szonöt üveg pezsgőt küldött a fölavatásra. 
Tósztokat mondtak Bokor Pá l helyettes pol-
gármester, Balogh Károly és Gaál Enidre ta-
nácsosok, Jedlicska Béla dr., az egyesület el-
nöke és Türk Salamon, a Törley-pezsgőgyár 
képviselője. 

Tizennyolc leány énekes tündérjá/tékot 
mutatott be. A poétikus és megkapó képet 
Szántóné Ladányi Mariska tanította be öt-
letesen. 

Az estélyen megjelenít hölgyek névsora a 
következő: 

Leányok: Gyöngyössy Teréz és Rózsi, 


