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Horváth Szilárd és sikerült is neki 
több mint tiz éven át visszacsalogatni 
főleg a kispolgári középosztály szóra-
kozni vágyó társaságait a kávéházba. 

Az utolsó évek 
Az utóbbi évek mindenféle korláto-

zásokkal járó viharai erősen végig-
osapkodtak az Emke-kávéházon is. A 
régmúlt és közelmúlt szép idők letűn-
tek s néhány nappal ezelőtt a Mngvar 
Bank (azelőtt: Angol-Magyar Bank) 
szegedi fiókja bankhelyiség céljaira 
bérbe vette A helyiséget a Strőbl-örfi-
kösöktől. Kiköltözik jelenlegi helyisé-
geiből, amelyeket a kereskedelmi és 
iparkamara épületében bérelt a szín-
házzal szemben, a helyiségeket a ka-
mara veszi igénybe, a bank pedig át-

. költözik a Strőbl-háZDa. A helyisége-
iket teljesen átalakítják, egy helybeli 
1 építőművésszel készíttették az átala-
j kitás terveit s márciusban itt nyitják 
meg a fiökot. 

Az átalakítás talán fel fog tűnni ' 
néhány éjszakai vándornak, aki nagy 
mérgére nem tud majd bemenni a sok-
szor nyitogatott ajtón, bárhogy döröm-
böl majd, nagy változást azonban lé-
nyegileg nem fog jelenteni. 

Valószinüleg éppen olyan fényes 
lesz az uj bankhelyiség is, mint ami-
lyen volt a régi kávéház hajdani éle-
te. Az is változatlan marad, hogy most 
majd idebordják az emberek a pénzt. 
S az is lehet, kevesen fogják észreven-
ni, hogy ismét kieseit egy tégla, a ré-
gi szegedi omladozó épületéből, letö-
rött egy színfoltot a rohanó, egyálta-
lán nem szentimentális kor a régi Sze-
ged repedezett, de patinás palettájáról 

Osváth Tih«r Ottó 

születik a daí-siket? 
Du Hegedűs 7,amás. Uauitcicnek ut(a a „Uamt/adá 

Ufyaiettavég," Uiwbfrauá siktcítU a „Itata-ltitty-ita.* 

Unka" bemutatóidig. — Hlozaitiól és a iazztnuzsika 

hivatásától nyitatkozik a néyszeeü. ze*ttsze\&ó 

(A Délmagyar ország munkatársé- — Időközben rájöttem arra, hogy 

Viiéz nagybányai Horthy Miklósné moncPa: 
„Adjatok azért a Magyarországért, amelynek 

eljöveteléért imádkozunk!" 
A honvódcsa'ádok támogatására adott minden 

fil'ér az elfövendő Macyororszáq zálona. 

Nagyszabású okÉrathamisitási 
büníigy a fővárosban 

Budapest, január 5. Néhány nappal 
ezelőtt német nyelvű névtelen feljelen-
tés érkezett a VII. kerületi kapitány-
ságra. A levél irója egy kávéházi be-
szélgetés alapján felhívta a rendőrség 
figyelmét arra, hogy nagyobbszobásu 
okjrathamisitási manőver folyik a 
fővárosban. A rendőrség a feljelentés 
alapján megkezdte a nyomozást. 

Megállapították, hogy az egyik na-
gyobb nyomdai vállalatnál Dunaszer-
rlahely község nevében többféle hiva. 
talos nyomtatványt rendeltek. A meg-
rendelölevél szabályszerűen volt kiál-
lítva. Községi illetőségi bizonyítványt,. 
községi személyazonossági igazolvány-1 
és születési anyakönyvi kivonat-űrla-
pot rendeltek. Mindegyikből száz-száz 
darabot. A megrendelt nyomtatványo-
kat ugyancsak szabályszerű átvételi: 

elismervénnyel eigy bizonyos S z a l -
m a Józseféé vette át. A személyleírás 
d apján megállapították, hogy Szalmá-
né nngyiuczőutcai lakásáról Kelebiára 
utazott. Az ottani csendőrség a főka-
pitányság megkeresése alapján elfog-
ta Szatmúnét és Budapestre kisértette. 
Ugyanakkor azt is megtudták, hogy 
Dunaszerdahely község semmiféle 
nyomtatványt ucm rendelt Budapesten. 

Szntmáné elé tették azoknak a köz-
ismertebb okmányhamisttóknak a fény-
képét, akik gyanúsak lehettek az ügy-
ben. 

— Ez az! — mutatott rá az asszony 
nz egyik fényképre, de hamar rávág-
ta, mégsem ő az. hanem a barátja, 
aki a Dohány-utcában lakik. 

A detektívek azonnal észrevették. 

hogy Szalmáné. elszólta magát. Végig-
járták a Dohány-utca összes házait és 
a 78-as számu házban a házmesteri 
bejelentőkönyvben találtak két nevet: 
S z a b a d o s György és F e h é r Jó-
zsef nevekre figyeltek fel csak azért, 
mert dunaszerdahelyi születésüeknek 
voltak feltüntetve. Ekkor Szilveszler 
volt, a két fiatalember valahol mula-
tott és igy csak másnap, Újév napján 
kerülhettek a főkapitányságra, ahol 
kiderült, hogy Szabados igazi neve 
A d l e r Márton 25 éves mechanikus és 
Fehér József tulajdonképpen S c h e i-
n e r József 28 éves vésnök. Adler 
Bécsből, Scheiner pedig Prágából szö-
kött Budapestre, ahol egy ideig iratok 
nélkül bujkáltak, majd egy ismeretlen 
fiatalembertől Scheiner József L u s l-
m a n n Hermann névre szóló születési 
bizonyítványt kapott és ezzel kifutó-
ként helyezkedett el. A két bujkáló 
fiatalember egy cukrászdában megis-
merkedett B r u c k Ferenc 29 éves 
magántisztviselővel, aki szintén be-
szivárgó és nemrégen szökött meg az 
egyik internálótáborból. 

A Dohány-utca 78 szám alatti la-
káson tartott házkutatás alkalmával 
61 községi illetőségi bizonyítványt, 89 
községi személyazonossági bizonyít-
ványt és 69 születési anyakönyvi ki-
vonat-űrlapot találtak, ezeket külföld-
ről beszivárgóknak adták ki jó pénz-
ért. 

B r u c k Ferencet, S z a l m a Jó-
zsefnét, S c h e i n e r Józsefet és Ad-
l e r Mártont letartóztatták. 

tál) A szegedi Bzinházmüsor eheti 

eseménye az elmúlt szezonban Bu-

dapesten nagy sikert elért „Kata-

Kit ty-Katinka" cimü slágeroperett 

bemutatója lesz: pénteken este. En-

nek a minden izében vidám, hangu-

latos, bájos operettnek friss és ere-

deti muzsikáju, a budapesti bemu-

tató óta már nagy népszerűségre 

emelkedett slágerdalait szegedi 

származású fiatal szerző: Hegedűs 

Tamás irta, a ,Jf f'mvadó cigaretta-

vég" cimü sikerdal zeneszerzője. 

Dr. Hegedűs Tamás kedves, sze-

rény fiatalember, akit legkevésbbé 

sem „szédített meg" az a páratlan 

s'ker, amely hirtelen feltűnése óta 

dalainak megjelenését kiséri. Jogi 

doktorátusa és komoly, prózai fog-

lalkozása melett — Mai Nap" 

cimü budapesti napi lap igazgatója 

— szinte hihetetlen bőséggel és 

frissességgel ontja a szebbnél-szebb 

slágereket. Hol rádióban, hol vala-

melyik szórakozóhelyiségből Ikiszü-

rődő muzsika szárnyain hall juk 

szinte éjjel-nappal valamelyik leg-

ujabb slágerét, amely pillanatok 

a'att belopja magát a fülekbe és 

szivekbe . . . Legutóbb egy felejthe-

tetlen bájos katona-dalát, „Az én 

szerelmem messze idegenbe jár" 

cimü dalt énekelte Karády Kata-

lin a rádióban, a budapesti Vidám 

Színházban pedig már a 75. előadás 

felé halad „Patyolatkisasszony" 

cimü aranyosén vidám, siker-da-

lokkal teletűzdelt operettje. 

I 

„ttündig visszavágytam 

Szegedet . . 

A „Kata-Kitty-Katinka" szegedi 

bemutatója elé szántuk azt a be-

szélgetési. amelyet legutrbb Buda-

pesten folytattunk dr. Hegedűs 

Tamással, a népszerű, fiatal zene-

szerzővel. Hegedűs Tamás minde-

nekelőtt arra tért rá a beszélgetés 

során, hogy szegedi származású. 

Édesapja és apai ősei szegedi szü-

í letésnek, amivel mi, szegediek nyu-

godtan dicsekedhetünk, mert dr. 

Hegedűs Tamás édesapja. Hegedűs 

Gyula a legnagyobb tekintélyű jna-

; gyar napilapnak, a .Magyar Nem-

sef-nek főszerkesztője s igy a ma-

gyar szellemi elit irányítója. 

— Gyermekkorom óta nem vol-

tam Szegeden — mesélte Hegedűs 

Tamás —, de mindig visszavágy-

tam apáim szülőföldjére ... Most. 

— Mozart már nem lesz be lő lem. . . 

És rájöttem arra az igazságra, 

hogy jazz-muzsikában is lehet szé-

pet és komolyat adni. A jazz-zene 

valahogy rohanó, ideges napjaink 

narkotikuma és mint ilyennek, ne-

mes szerepe van. Jazz-muzsikában 

annyi legbelülről fakadó, nemes és 

szép érzést, gondolatot lehet kife-

jezni! Oly sok benne a lira, a köl-

tészet . Csak — érteni kell hozzá... 

A UatöHodal a Uá&oeu 

költészete . . . 

Beszélgettünk a fiatal sikerdal-

szerzővel első nagy sikeréről, a 

,Hamvadó eigarettavég"-ről. Kije-

lentette, hogy a siker-dalnál éppen 

olyan fontos a szöveg, mint a mu-
zsika. Illetőleg, ha azt akarja va-

laki, hogy a dalból valóban siker 

legyen. . . De „előre megfontolt 

szándékkal" nem lehet slágert irn i ! 

A sláger karrierje épp oly bizony-

talan, mint minden olyan miié, 

amely a közönség kegyétől, szeszé-

lyétől, tehát kénye-kedvétől függ. 

— És a legdivatosabb siker-dal. « 

katona-dalt 

— Annak a karrierjét természete-

sen előmozdítja a divathullám. De 

legbelülről fakadó, igaz érzéseket 

kell betemvzsikálni, hogy eltaláljon 

a szivekhez... A katona-dal a há-

ború költészete s nemes hivatása 

van: sebeket, lelki sebeket ssongil 

el s a katona-dal szárnyán szállnak 

e fájó. szerető gondolatok a távol-

levő, vagy otthonmaradt kedves-

hez . . . 

Annyi bizonyos, hogy ha K&éády 

Katalin előadásában hal l ja M 

ember Hegedűs Tamás szerzői ka-

tona-dalának refrénjét, hogy: 

„Tél ne légy tul hideg, 

Nyár ne légy tul meleg, 

Én Istenem jól vigyázz Reál" 

lehetetlen, hogy meg ne remegjea 

a szivünk a forró sóhajtásunk M 

szálljon azok felé, akik a kemény 

orosz télben gondolnak a vigyáz-

nak r á n k . . . 

Vissaztérve a pénteki bemirta tó-

ra, érdeklődtünk a JCata-Kitt& 

Katinka" slégerei i r á n t Dr. Hege-

dűs Tamás elmondotta, hogy ren-

geteg dalt halmozott fel az első 

operettjében. M in t a szülő, aki első-

szülött gyermekét minden széppel 

és jóval felszerelve bocsátja u t j á 

ra . . . A pesti kritikák szerint toi-

ségosan bőkezű, csaknem pazarló 
hogy első operettem, „Kata-Kitty- Ví>lt a fiatal slágerszerző, mert a* 
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özv. DÓ/SA Kmilné szül. Bariba Mária a maga és rokonsága 

nevében mélységes fájdalommal jelenti, hogy szeretett férje, 

dr. Dózsa Emil 
ügyvéd 

f. hó ő-én 58 évs korában meghalt . 

Drága halottunkat Makóra szállítjuk és f. hó ftáu, pénteken 

délután 2 órakor a makói zsidó temetőbea fogjuk a családi sírbolt-

ban örök nyugalomra helyezni. 

Dr. Dúcsa Ferenc fivére, Mezei Kmil sógora, Adler Tibor és neje 

DÓZSA Elly, dr. Lambcrg József és neje Mezey Lily, illés Oszkár és 

neje Mesey Magda, Illés Andor unokaöccse! és unokahugai 

Katinka" szegedi bemutatójára ké-
szülnek. boldogsággal tölt el, hogy 
ebből az alkalomból látogathatok 
haza.,, 

— Hogyan lett zeneszerzőt — tet-

tük fel a magától értetődő kérdést 

dr. Hegedűs Tamásnak. 

— Már gyermekkoromban ra-

ongtam a zenéért. Egész apró kö-

yök voltam, amikor dalokat, ope-

ra-részleteket szereztem. Mozart 

volt az ideálom és komoly dalmii-

szerzőnek készültem. Persze osak 

titokban, mert közben elvégeztem 

az egyetemet és édesapám szakmá-

jában, az újságírás berkeiben ta-

láltam foglalkozást 

— Hogy született meg az el 6 

ból a sok siker-számból, amelyet 

. Kata-Kitty-Katinká u-bn belezsú-

folt, három másik operettre is fu-

totta vo l na . . . 

— Annyi baj legyen — mondta 

mosolyogva Hegedűs Tamás —, 

tartalékolni i t kell valamit a mai 
időkben... 

• 
A .Jtata-Kitty-KatinkaT péntek 

efti premierjére Szegedre érkezik 

az operett mindkét szerzőijei dr. 

Hegedűs Tamás a zeneszerző ée 

Vécsey Leó. a szövegíró. A szegedi 

szinház nagyszerű szereposztásban 

hozza ki a friss, vidám és kedves 

operettet, amely a mai időkben 

nagy kine«et jelent: 8—8 Aris ki-
ker-dalát _ Ircrgy ujbcfletíf wőva' í«nő szórakozást, gemdfelojtéet Ős 
éljünk... 1 lelki fe lszabadulást . . . ÍM. Mi 


