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Az ember íragftia előadását 
Az osztrák kancellárt Szegedre kiséri Gömbös Gyufa miniszter-
elnök, Kánya Kálmán külügyminiszter, Hóman Bálint kultusz-

miniszter, számos osztrák és magyar politikus 
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SZEGED, KELEMEN-UCCII 
(A Délmagvarország munkatársától.) Dr. 

S c h u s c h n i g g , Ausztria u.j kancellárja — 
mint a Délmagyarország megirta —, csütörtö-
kön a sajtófogadáson közölte a magyar sajtó 
munkatársaival, hogy a magyar—osztrák vi-
szony kimélyitése érdekében rövidesen elláto-
gat Magyarországra és 

Szegeden megnézi „Az ember tra-
gédiája" szabadtéri előadását. 

Szombaton délben már az a szenzációs jelen-
tés érkezett Szegedre illetékes helyről, hog» 

dr. Schuschnigg kancellár augusz-
tus 9-én, csütörtökön érkezik Sze-
gedre, hogy végignézze „Az ember 
tragédiája" nagvszabásu szabad-

téri előadását. 

Az osztrák kancellárral együtt több osztrák 
politikus jön le Szegedre. 

Elkíséri szegedi útjára dr. Schu-
schnigg kancellárt Gömbös Gyula 
miniszterelnök, Hóman Bálint kul-
tuszminiszter és Kánya Kálmán 
külügyminiszter, valamint a kép-
viselőknek eev nagyobb csooortia 

is. 

Az előkelő vendégek fogadtatására Szegeden 
már megtörténtek az előkészületek a város ha-
tósága, valamint a szabadtéri játékok rendező-
bizottsága részéről. B á r á n y i Tibor főispán 
és dr. T ó t h Béla polgármesterhelyettes vasár-
nap este Budapestre utaznak, hogv az osztrák 
kancellár és a magyar miniszterelnök, vala-
mint kíséretük szegedi fogadtatásának részle-
teit a miniszterelnökségen megbeszéljék. 

Arra a rendkivüli nagy érdeklődésre, mely 
Európaszerte megnyilvánul „Az ember tragé-
diája" szegedi szabadtéri előadása iránt, jel-
lemző, hogy Ausztria uj kancellárja nagy el-
foglaltsága közben is szakit magának időt arra, 
hogy egy napra lejöjjön Szegedre és végignéz-
ze a tragédia előadását. 

A szombati bemutató 
óriási sikere 

Az ember tragédiája szombati első szabad-
téri előadása szinte káprázatos külsőségek és 
olyan nagyarányú érdeklődés mellett folyt le, 
amire nem igen van példa a magvar szinpadi 

Srodukciók történetében. A város képe már a 
élelőtti órákban megváltozott. A Szegedre ve-

zető országutakon szinte egymást érték azok a 
budapesti, külföldi és vidéki autók, amelyek a 
nevezetes prömier közönségét hozták hatalmas 
tömegekben az ünnepi hangulatban uszó vá-
rosba. Az uccákon hatalmas forgalom elevene-
dett meg, a város megtelt az idegenekkel és a 
délutáni órákban már hatalmas tömeg gvült 
össze a Templom-tér körül. A közönség töme-
gei valóságos ostromot intéztek a jegypénztá-
rak ellen és az a kevés jegv, amely még rendel-
kezésre állt, pillanatok alatt elfogyott. Sokszáz 
azoknak a száma, akik már nem jutottak jegy-
hez, pedig a rendezőség a nagy érdeklődésre 
való tekintettel hosszú pótszéksorokat állított 
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a hatalmas tribün mellé. 
Feledhetetlenül szép volt a Dóm-tér képe 

ezen az ünnepi elóadason. Az óriási tribün, a 
roskadásig megtelt és szinte beláthatatlan tö-
meg hullámzott az állóhely céljaira kijelölt te-
rületeken is. Maga a leikés közönség adta a 
legszebb, a legméltóbb keretet a nagyszerűen 
sikerült szabadtéri produkcióhoz. 

A nézőtér első soraiban országos előkelősé-
gek, neves külföldi vendégek és a város társa-
dalmának színe-java foglalt helyet. Ott volt 
többek között K á 11 a y Miklós földmüvelés-
ügyi miniszter, aki autón érkezett le Szegedre, 
P e t r i Pál államtitkár, H a á s z Aladár színé-
szet5 felügyelő, B e t h l e n Margit grófnő, va-
lamint a magyar szinházi és irodalmi világ ki-
válóságai, akik mind a legnagyobb elragadta-
tással élvezték végig a szabadtéri előadást és 
lelkesedésükkel, elismerésükkel megpecsételték 
a nagyarányú művészi kísérlet teljes sikerét. 

A szegedi szabadtéri játékok iránt fokozódik 
az érdeklődés. Szombaton a Békéscsabáról és 
Budapestről érkezett filléres gyorsvonat közel 
kétezer utassal. Vasárnap délelőtt 10 óra 42 
perckor Budapestről érkezik Madách-vonat kö-

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A 
Paris Soir jelentése szerint az osztrák kormány 
hosszú tanácskozás után elhatározta, hogy 
elfogadja Papennek osztrák követté történő 
kinevezését. Egy befolyásos politikus, aki 
résztvett a tanácskozásokon, a következőket 
mondotta: 

— Tudott dolog, hogy eleinte feltételekhez 
akartuk kötni a kinevezés elfogadását, de izután 
beláttuk, hogy igen kényes tárgyalásokat 
kelllett volna lefolytatni a német kormánnyal, 
másrészről pedig a megegyezést a külföld ál-
talános német-osztrák megegyezésnek tekin-
tette volna. Már pedig — folytatta a politikus 
— mi továbbra is meg akarjuk tartani függet-
lenségünket és nem akarunk gyanús helyzetbe 
kerülni. 

Letartóztatták 
Ender volt kancellár unoka-

öccsét 
Bécs, augusztus 4. Érdekes letartóztatás hire 

érkezett ma délután Bécsbe Faldkirchből, az 
osztrák-svájci határról. A feldkirchi határrend-
őrség Svájoból autón érkező társaságot vizsgált 
át és a társaság egyik tagját dr. Ender Kurt 
bécsi ügyvédet nemzeti szocialista üzelmek 
miatt letartóztatta. Ender Kurtnál egész sereg 
nemzeti szocialista propagandairatot. egy ho-
rogkeresztet, valaimint a német nemzeti szocia-
lista párt igazolványát találta. A társaság többi 
tagját elbocsátották. 

Ender Kurt egy bécsi magiasrangu törvény-
széki bírónak a fia és Endernek. az ismert 
politikusnak, volt voralbergi tartományfőnöknek 
és volt kancellárnak, aki tudvalevőleg az uj 
osztrák alkotmányt is megalkotta, az unoka-
öcoaa, • ' 

zel kétezer utassal, 14 óra 43 perckör pedig Deb-
recenből. A budapesti filléres vonat éjjel 1 óra 
15 perckor, a debreceni vonat pedig éjfél után 
50 perckor indul vissza. A vasárnap esti elő-
adás 8 órakor kezdődik. A nagyállomástól a 
Dóm-térig és vissza 12 filléres kisszakasz jegyi 
van érvényben. Az előadás után a város mindent 
részébe villamosok indulnak a Dóm-térről. 

Madách-vonatok 
Budapest, augusztus 4. Az államvasutak i Taz-i 

gatósága közli, hogy legalább 500 utas jelenU 
kezése esetén a következő különleges kedvez-*, 
ményü vonatokat indítja: 

Augusztus 11-én Madách-vonatok: Budapest-» 
ről Szegedre (Szegedre érkezik 17 óra 54 perc-fl 
kor), Szombathely-Sopronból Szegedre, 

augusztus 12-én Madách-vonatok Budapest-nl 
ről Szegedre (Szegedre érkezik 10 óra 42 perc-« 
kor, visszaindul hajnalban 1 óra 15 perckor), 
Pécs-Kanosvár-Szekszárdról Szegedre. Kalo-
csa-Kiskunhalas-Baja és Szentesről Szegedre*. 

A letartóztatás hirét tudatták Ender volt kan-) 
cellánál, aiki kijelentette, hogy rossz útra té-
vedt unokaöocséről hallani sem akar. Ender 
Kurt dir. bécsi ügyvédet a feldkircbeni hatóság 
gok a vizsgálat lefolytatása után a Landesge 
ridht fogházába fogják szállítani. 

Még nem vonták vissza 
az olasz katonaságot 

a határról 
Paris. augusztus 4. A párisi lapok most már 

nyugodtan ítélik meg az osztrák helyzetet. 
A Matin római tudósítójának jelentése sze-

rint ugyanez a felfogás alakult ki mértékadó 
olasz körökben is, bár egyelőre még nem gon-
dolnak a Brenner-határon összpontosított olasz 
csapatok visszavonására. Az olasz külpolitika 
felelős vezetői — írja a Matin — azon a véle-
ményen vannak, hogy az olasz résziről foga-
natosított katonai intézkedéseik igein alkalmasak 
ama, hogy józan mértékletességgé intsék a 
német birodalom urait. A pillanatnyi veszede-
lem elmuilott. Róma azonban óvatos és tovább-
ra iis kitart katonai ós diplomáciai őrhelyén. 

Anglia nem avatkozik Ausztria 
ügyébe 

(Budapesti tudósttónk telefonjelentése.) A 
Paris Soir jelentése szerint Bécsben megerősö-
dött aiz a hir, hogy Anglia semmilyen módom 
serni lép közbe az osztrák ügyben. Londonban 
azit is kizártnak tartják, hogy Anglia az osztrák 
függetlenség érdekében ujabb diplomáciai léw 

1 pést tűzvén» -

Ausztria elfogadta 
Papen osztrák követté 
való kinevezését 


