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KATZMAYER készíti a legszebb inget, pijamát 

teljes felelősség mellett és mindenféle 

Spacialfila puha, félkemény ét kemény gallérokban. 
férfifehérnemüt. 

Feketesas ucca 21. szám. 

a detektlvektöi tudtam mag, hogy ki is volt 
az az úriasszony, aki a gyermekemet elvitte. 

— örül, Eszter, hogy a gyereke vissza-
vsrült? — kérdeztük. 

— Nagyon Örülök, mert legalább tudom, 

hogy hol non. Hallom, hogy el akarják vinni, 
örökbe akarják fogadni, de én most már csak 
ugy adom vissza, ha Írásban biztosítják a 
gyerek jövöjét... 

Ennyit tudott mondani Szemenyei Eszter. 
Amit ő nem tud, az a kővetkező: 

A detektívek 
N * 

Szeme nyel Eszter bemondása alapján keresték 
a csecsemőt Szaty mázon, de ott nem találták. 
Másnapra azonban már megvolt a gyerek. Az 
a lepedő vezette nyomra a detektiveket, ame-
lyet az úriasszony adott át Szemenyei Eszter, 
nek. A lepedőben ugyanis benne volt az urU 
asszony leánykori nevének monogramja. A de. 

tektivek az anyakönyvi hivatalban is nyomoz-
tak. Ott megtalálták Szemenyei Eszter nevét 
Is és egy úriasszony nevét Is, akinek nevében 
a férje jelentette be, hogy leánygyermeke szü-
letett. Az nrlasszony leánynevének kezdőbetűi 

megegyeztek azzal a monogrammal, amelyet a 

lepedőn találtak. A detektívek felkeresték az 
uriasszonyt, akinél 

megtalálták a gyermeket. 

Kiderült, hogy az ariasszony férje előtt Is 

ngy tüntette fel a dolaot. mintha a auermek 

sajátja lenne. 

A Délmagyarország munkatársa felkereste 

•iríasszonvt 

is lakásán. Az első, ami szemet szúr az elő-
szobában, az a rengeteg gyermekarckép, amely 
a falakat borítja. Az úriasszony az ujságiró 
láttára rendkívül megijedt Lassanként lecsil-
lapodott, azután elmondotta azt a történetet, 
amelyet a gyermek után! olthatatlan vágyako-
zásában végigélt 

— A férjem ártatlan — mondotta, ö sze-
gény semmit se sejtett, aznap, amikor a gye-
reket elhoztam, nem volt Szegeden. így si-
került a babát hazahoznom és becsempésznem. 
Elrendeztem a helyszint és vártam, oldalamon 
a gyerekkel a férjemet Férjem nagyon meg-
örvendett és anélkül, hogy nekem szólt volna, 
elrohant az anyakönyvi hivatalba beielmleni 

a születési... 

— Sn sem nagyok bűnös. Nagyon akartam 
egy babát. Amikor Szemenyei Esztertcl talál-
koztam, abban a hiszemben voltam, hogy ne-
kem is lesz rövidesen gyermekem. De nem 
voltam biztos benne. Azért állapodtam meg 
a leánnyal, hogy bebiztosítsam magamat és a 
— férjemet. Mert ő is ugy tudta, hogy lesz 
és nem akartam, hogy újra csalódjon. Arra 
gondoltam, hogy ha nekem is meglesz a ki-
csim, Szemenyei Eszterét visszaadom... 

— Mondhatom, hogy ez az eset teljesen 
feldúlta családi életünket. Férjem válni akar... 

— Nagyságos asszony nagy fantáziával haj-
totta végig ezt az egész ügyet. Hasonlit a 
detektivregényekre a dolog — mondjuk. Nem 
szeret detektívregényeket olvasni? 

— Tényleg szerettem... Jól volt kieszelve az 
egész dolog, mégis kudarcot vallottam. Tud-
tam, hogy a lepedő monogramjából baj lesz... 

K. Gy. 

s 

Reinhardt és a szegedi ünnepi játékok 
Irta: Paál Jób. 

Megnyilí ! 
Tóíö István divatsxUcslhclote 
Kelemen u. 2. Hági étteremmel szemben. 

Vt munkák, alakítás, Javítás 
olcsón és pontosan. — A Vá-
nyai cég volt sxabásxa. 10 

Több magyar és külföldi lapban 

Jelent meg az alábbi cikk. 

Az újságok oldalakon Írnak részletes tudó-
sítást Madách örökéletű drámai költeményinek 
szegedi előadásáról és — én Salzburgba képze-
lem magam. Mée a dátumra is pontosan em-
lékezem. 

1931 augusztus 7. 
Lassan szitál az eső a Dóm-téren, de ez 

nem zavarja azt a hatalmas tömeget, amely 
eljött ide, hogy végignézze Reinhardt profesz-
szor gigantikus rendezését: a Jedermannt. Ta-
lán nincsen nációja a világnak, amely ne lenne 
itt képviselve. Ülőhely már nincs. A pénztár 
bódéja mellől nézzük a színészeket. Velem van 
régi, kedves barátom, Pásztor József, a sze-
gedi Délmagyarország főszerkesztője, Szeged 
törvényhatósági bizottságának agilis és har. 
cos tagja. Ott mondotta nekem először: 

>AzzaI az ötlettel foglalkozom, hogy előad-
juk a mi Dóm-terünkön Az ember tragédiáját 

Megint eljöttem Ide, hogy elképzeljem magam-
nak a szegedi előadást. Most látom, nagyszerű 
produkció lenne.« 

És a Grand Hotel de! CEuropa emeleti szo-

bájában hajnalonkint ott ültünk Pásztorral. Az 
ember tragédiája szegedi előadásairól beszélt 
Azokról az előadásokról, amelyek akkor csak 
az ő elgondolásában éltek. Lelkesedéssel, tűz-
zel, telve meleg szeretettel a városa iránt. Én 
akkor megéreztem és meg is mondtam neki, 
hogy a gondolat brilliáns. Olyan sikere lesz, 

hogy arról fog beszélni a világ. 
• 

Amikor elbucsuztunk, megkért, beszéljek, 
mert már nem volt ideje, Reinhardtal. Kérdez-
zem meg tőle: vállalná-e egy szegedi előadás 
rendezését De ha nem vállalja: mondja meg 
nekem: mit tart az ötletről. 

És az álmok szigetén, a leopoldskroni tündér-
kastélyban — ahol ma sem ég villany és ahol 
térdnadrágos lakájok hangtalanul világítanak 
kandeláberrel az érkezőnek — órák hosszát 
beszélt velem a Professzor. Erről a beszélge-
tésről kétoldalas cikket küldöttem Szegedre. 
A Délmagyarország 1931 augusztus 15-iki szá-
mában jelent meg. A világhírű rendező köszö-
nettel hárította el azt az ajánlatot hogy el-
menjen Szegedre rendezni. Nagy kedve lenne 
hozzá, de sokoldalú szerződése nem engedi 
ezt meg- De szószerint ezt mondotta nekem: 

»Azt üzenem Szegednek: minden körül-

mények között rendezze meg szabad-

téri előadásban Az ember tragédiáját. 

Ha ezt Szeged megcsinálja, akkor vi-

lághírűvé válik és nevét ismerni fogja 

az egész világ.'« 

A cikkemnek, amelyben regisztráltam a Pro-
fesszor nyilatkozatát, ezt a elmet is adtam: 
•»Szeged nevét ismerni fogia a viláa..•« * 

Amig nem jött a magyar Reinhardt, addig 
annyit tudtunk csak Salzburgról, hogy a Sal-
zach partján fekszik, egykor a hercegérsekek 
uralkodtak benne és a pozsonyi béke csatolta 
Ausztriához. De ezt már kevesebben tudták. 
Azután: de hiszen ezt már mindenki tudja. Az 
idegenek százezrei keresik fel és a város bol-
dogan fizet rá évenkint háromszázezer shillin-
get az ünnepi játékokra. Az idegenforgalmon 
persze bőven megtérül ez a deficit. És Salz-
burg tele van az idegenekkel, a Dóm-téren 
angolok, svédek, franciák, olaszok ülnek és 
— egy szót sem értenek abból, amit a Je-
dermann szereplői elmondanak. A kezükben 
olcsó fordítások vannak és odahaza, az ágy-
ban elolvassák a szöveget is. Nem fontos. 

...És mennyivel grandiózusabb, hatalmasabb 
alkotás Madách remeke. 

Ugy érzem, hogy jövőre: már idegenek tó-
dulnak a szegedi Dóm-térre. 

...Emlékezem: amikor szegedi kollegámmal 
csöndesen ballagtunk a Salzach partján, vége 
volt az operában a Figaro előadásának. Jött 
a közönség. Fantasztikus ruhák és még fan-
tasztikusabb nevek. Morgan, Speyer, Khan. a 
kapurtalai maharadzsa, Principessa Mária Jósé 
di Piemonta, az olasz trónörökösnő, német ós 
angol milliárdosok, káprázott az ember sze-
me. És megkérdezte tőlem Pásztor József: 

— Mondd Jób, elérhetne ebből valamit Sze-
ged? 

Hallgattunk mind a ketten. És aztán mon-
dottam: Azt hiszem, hogy igen. Csak akarni 
kell. 

• 
Az ujságiró a maga robotos munkájában any-

nyíszor dicséri mások érdemeit, hogy a maga 
fajtájának kiválóságaival nem is ér rá fog-
lalkozni. Ez pedig nincsen helyén. 

A szegedi ünnepi játékokat, amelyeknek si-
keréről zengenek hasábokon keresztül az új-
ságok: újságírók teremtették meg. És róluk 
nem irtunk eddig. Pedig az az igazság, hogy 
Az ember tragédlájá-nak mostani nagy sikere 
1931 augusztus 7-ikén dőlt el. Salzburgban, a 
Salzach partján. Pásztor onnan vitte magával 
a szent elhatározást, hogy a többi szegedi Pász-
torral valamit csinál, amely — Refnhardtnak 
ad majd igazat. »Szeged nevét ismerni fogja 
a világ« — mondta a Professzor és a jóslás 
valóra vált. Két esztendei szakadatlan munka 
kellett hozzá és én tudom, hogy — ezernyi 
akadályt kellett leküzdeni. Akadályokat, ame. 
lyek ott tornyosultak, ahol nem várta Őket 
senki. De Pásztor Józsefet nem lehetett el-
téríteni erős akaratától. 

Hónapokkal ezelőtt lenn jártam Szegeden, 
A redakció belső szobájában láttam a renda. 
zőt. Pásztorral tárgyalt. Közben emberek jöt-
tek, telefon csöngött, kéziratot kért a mettőr, 
Hont Ferenc nem ment a szobából. Mondat-
töredékekben beszélt egymással a két ember, 
a mondatok végén mindig akadt valami za« 
varó momentum. De akkor megmondtam, hogy 

tető alá viszik a munkát 
• 

...Az idén csak Magyarország volt ott Sze-

geden... 

Jövőre eljönnek már a szomszédok is. 
És két év múlva angolok és svédek, franciák 

és olaszok, spanyolok meg amerikaiak ülnek 
egymás mellett a Dóm-téren. A kezükben vé. 
kony füzetben Madách remekének fordítási. 
És a Cook-iroda árusítja majd a szegedi elő. 
adások jegyeit. 

Lakberendezési kiállítás 
az iparművészet pompás készítményeiből 

Kertész Sándor 
Uvegkupolás bútorcsarnokában 

Dljtataw mej*>lclw<*«l Feketesas ucca 

Kardos liszfüzlelbeti 
llasct-, fűszer- és terményárat 

csak jól és olcsón vásárolhat — Vf 
lylség: Károlyi U 3 . Kérem felkeresni. 

Száraz akác 
és bUkk tűzifa 

a legjobb minőségben kapható ház-
hoz szállítva Szenest Ferenc fatelepén 

Damjanich ucca végén. s«® 


