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tői, egy darabot játszott, utána jött a cigány-

zene, aztán az én szólójátékom hegedűn. 

Mikor reám került a sor, körülbelül öt lépés-

re álltam a trónörökössel szemben. Bunguay 

táborszernagy ekkor, kinek előtte való este 

játszottam valamit, a trónörökös füléhez 

hajolva mondott valamit, mire a trónörökös 

evés közben azonnal reám nézett és le nem 

vette rólam szemeit, mig játszottam. Én a 

„Repülj fecském" magyar ábrándját adtam 

elő és midőn a kanári madár csfesergést 

csináltam, rám mutatott a főparancsnoknak, 

hogy nem a számmal, hanem az ujjaimmal, 

a hegedűn csinálom; midőn befejeztem, ked-

vesen mosolyogva intett és diszkréten tap-

solt. Harmadik számomnál, mivel a cigányok 

csak török dolgokat játszottak, a trónörökös 

A török trónörökös látogatása a galiciai fronton. 
- A szegedi zenekar fogadta a trónörököst. - Ebéd alatt maggar nótákat 

játszatott a cigángokkal. - r • .-

Fischer József, szegedi ékszerész, aki a 

honvédzenekarban teljesít szolgálatot a harc-

téren, az alábbi érdekes tudósítást küldte a 

Üélmagyatországnak: 
Március 2-ikán hadosztályomhoz kér-

dést intézett a hadtestparancsnokság, hógy 

van-e a hadosztálynak olyan zenekara, me-

lyet a török trónörökös fogadtatásánál hasz-

nálhatnak és esetleg egy pár jó hegedűs, aki 

a szupénál szerepelhet. Zenekarunk erre pa-

rancsot kapott, hogy 3-án délelőtt jelenjék 

meg a tábornok előtt, inert tábornokunk meg 

akarja hallgatni a zenekart. Mivel a tábor-

nok tetszését megnyertük. 4-ikén kiküldtek 

a hadtesthez bennünket a török trónörökös 

fogadtatására- Én mint hegedűművész szólis-

ta lettem kiküldve és velem jött négy cigány. 

Engem még külön felszólított a hadosztály-

Parancsnokság, hogy 2-án este mit tudnék 

látszani a fogadtatás alkalmával, nemkülön-

rón a négy cigány is. 

Kalapos Barna százados uir, zenopa-

fanesuokuok, aki maga is vérbeli muzsikus, 

zongoraművész és zeneszerző fáradozása 

mellett néhány török darabot is megtairul-

tunk és tábornokunknak bemutattuk. Ilyen 

alapos vizsga után a négy cigány és én már-

cius 3-ikán délután 2 órakor elindultunk, 'inert 
5 órára már jelentkezni kellett a hadtest-

Parancsnokságnál. 

fi. táborszernagy őexelleneiáijánál és 

forzskaránál el játszottuk a betanult műsort, 

amely nagyon tetszett. Érdekes és nékem 

"agy örömömre szolgált a következő epizód: 

Mikor Schumann Álmodás cimii darab-

lát akartam játszani, egy szolga jött, ki ,az 

asztalról a poharakat kezdte leszedni és 
e"gem ez a lárma játékomban zavart. Szólni 

tartam, hogy hagyja későbbre, de mivel 

"cm vagyok príma német, Pitzerek törzs-
ezredes tiszta magyarsággal azt kérdi tő-
lem: mit kiván fiam? Beszéljen magyarul, 
mert én tudok magyarul Jelentettem, mit 

kívánok és a másik pillanatban már oly 
Cs,end lett, hogy a légy zúgását is Jöhet hal-

lani. Este 11 óráig játszottunk és sok taps-

ban volt részünk. 

Negyedikén délelőtt már kora reggel 

"aí£y sürgés-forgás volt ugy 'az ebédlőben, 
n, i»t lent a konyhában: fent terítés, Jent a 

menü készítése. 11 órakor már zenekarunk, 

amelyet még szeretett Fichtner karmeste-
rónk 

képezett ki tiz hónappal ezelőtt Szege-
tlen, 

Borgezzine őrmester vezetése melllett 
a trónörökös érkezésekor rázendített a tő-

fok himnuszra- A menet nyolc kocsiból állott. 
A z elsőn Ozmán Fnád Abdurálif présumtiv 

forök trónörökös, Pflanczer-Baltin hadsereg-

Parancsnok, utána Beunguy táborszernagy 

ós Ga l l w i t z német tábornok stb. stb. A török 

trónörökös ideális szép férfi, szabályos arc, 
Szóp fekete haj két 'oldalt választva, arányos 

fermet, rendkívül szimpatikus vonások. Né-
met főhadnagyi egyenruha volt rajta, nya-
kában egy nagy 'fehér kereszt és sok érdem-

A bemutatkozás után azonnal asztalhoz 

"'tek és kezdődött az ebéd. 

Az ebéd alatt állandóan szólt a zene. 
gy volt, ilvogy a nagy zenekar, 'mely a 'har-

foadik szobában volt elhelyezve az ebédlő-

magához intett és azt kérdeztette tőlem, ifoogy 

nern-e tudok magyar darabokat játszani, azt 

szeretné hallani. Azonnal elkezdtem játszani 

a „Szeress ugy, mint régen" című nótát és 

intettem a cigányoknak, bogy kisérjenek-

Ezután 'körülbelül negyed óráig magyar nó-

tákat játszottunk, amit nagy figyelemmel 

hallgattak. Negyed .háromkor a trónörökös 

hirtelen felállott, a kocsik már kint az ajtó-

nál 'voltak és pár perc múlva a török himnusz 

akordjai mellett a had testparancsnokság 

épületét elhagyta a trónörökös. 

Egy nap alatt véget ért a márciusi közgyűlés. 
— A tangai vasút építése. — Tudomásul vették a hatósági üzlet mult évi zár-

számadását. — A kórház financiális bajai. — 

(Saját tudösitónktól.) Újlaki Antal in-
dítványára a közgyűlés ujabb határozatot 

hozott a tanyai vasut építéséről, ami termé-

szetesen nem jelenti azt, hogy a tanyai vasut 

most már épülni fog. Pedig Wimmer Fülöp 

energikusan és okosan sürgette a határozat-

hozatalon kivül a tetteket is és Cicatricis 
Lajos főispán olyan frappáns érvet hozott fel 

a tanyai vasut nagy haszna mellett, hogy 

például Hollós József csak azért az egyért 

már holnap megkezdené az építkezést. Dr. 

Regdon Károly indítványát tárgyalták 

ugyanis az — orvosok. Az indítvány — jog-

gal hangsúlyozta annyiszor Regdon — na-

gyon szerény- Hidvámmentes'séget akar a 

gyermekeknek minden megszorítás nélkül és 

több játszóteret. Üröm volt nézni, hogy az 

orvos urak milyen keményen és szolidárisán 

álltak csatasorba — katonaorvos is volt 

köztük — nem a maguk, hanem ia társada-

lom érdekeiért. A rövid és nívós vita befeje-

zése után Cicatricis főispán a következőket 

mondta: 

— Meghallgatta a közgyűlés a város 

orvosi szaktekintélyeinek véleményét. Csak 

egyről feledkeztek meg az urak, hogy a ta-

nyai vasut első állomásánál lehetne felépí-

teni a tüdőbetegek számára a mindennél ál-

dásosabb párasz tszunatóriumot. 

Mindenkinek tetszett az ötlet, csak Új-

laki boszankodhátott. Milyen kár, — gon-

dolhatta, — hogy a tárgysorozatban előbb 

szerepelt az ö indítványa, mint a Regdoné, 

ha a tanyai vasut ügyét Regdon indítványa 

után tárgyalják, lehetett volna némi reménye 

árra is, hogy az építkezést — ha nem is 

olyan hamar, mint Hollós gondolja— meg-

kezdik. 

Az alsóközponti megállóhelyig gyors 

iramban ment a munka. A megállóhelynél 

szabály szerint meg kell állni, amire a kar-

zaton a csizmaátalányuk felemeléséért druk-

koló rendőrökön kivül két híres tanyai ma-

gyar: Magyar Péter és Födi Ferenc vigyá-

zott. A tanács javaslata teljesíteni kívánta 

mindazt, amit az Alsóközponti Gazdásági 

Egyesület kért. De Födi Ferenc azon a vé-

leményen volt, hogy a megállóhely nem 

azért megállóhely, hogy ott sokáig ne áll-

janak, kapott teíhát az alkalmon és szóba-

liozta, hogy a kukorica-rekvirálással milyen 

világra szóló sérelem érte öt és barátait és 

ebben a hiszemben 'beszélt a borjukról, a 

szopásról, az állategészségügyről. Fejtege-

téseinek ezt a részét azért hallgatta különös 

figyelemmel a közgyűlés, mert Regdon in-

dítványának tárgyalásánál Födi ur egy köz-

beszólás'sal annak a legmagasabb vélemé-

nyének adott kifejezést, hogy a városi sze-

gény gyerekeknek nem okvetlenül van szük-

ségük friss levegőre. 

A városi közkórház financiális ügyeinek 

rendbebozását energikusan sürgette Bokor 
Adolf, aki egyebekben egy véleményen volt 

Balogh előadóval- A kórházi pénztár meg-

kapta a várostól az ujabb 30.000 koronás 

hitelt. A hatósági üzlet 1915. évi számadását 

azzal vették tudomásul, hogy a fehnentvény 

megadásáról a polgármester által elrendelt 

fegyelmi vizsgálat befejezése után natároz-

pak. Végül meg kell külön emiékezni arról 

az általános elismerésről, amely a Szegedi 

Kendenfonógyárnak jutott ki abból az alka-

lomból, hogy 25.000 koronás alapítványát a 

hatóság bejelentette. 

A közgyűlés eléggé csendes volt, tár-

gyalási hangja higgadt és mérséket tartó. 

A karzaton kevesen lézengtek, természetes 

tehát, hogy a padsorok sem voltak zsúfoltak. 

Nem kínálkozott szenzáció. 

Dr. Cicatricis Lajos főispán, elnök nég-v 
órakor megnyitja a törvényhatósági bizott-
ság közgyűlését. Rack Lipót tanácsjegyző 
a polgármesteri jelentést olvassa fel, ame-
lyet a közgyűlés tudomá ul vett-

Balogh Károly pénzügyi tanácsos Új-
laki Antal indítványát ismerteti. Újlaki tud-
valevőleg a tanyai vasut építését szorgal-
mazta és addig is, amig a vonal elkészül, 
autó-járatok beállítását indítványozta. Ba-
logh ismerteti a tanács javaslatát amely 
szerint az autók beszerzésére vonatKozólag 
árajánlatok megtételére utasítandó tanács, 
a vasútépítési tervek pedig elkéoZ. endok, 
hogy alkalmas időben az építéshez hozzá 


