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A iclöcuaöijoll töltési mnnkálatok miatt
viz alá kerülnek a i udvarok
a Nemestakács nccában
Megkezdték a téli inségmunkaprogram összeállítását
(A Délmagyarorszá).r munkatársától.) Még a
tavasz folyamán, amikor a Széchenyi-teret rendezték. hozzákezdtek a Nemestakáos-ucca feltöltéséhez is. A Széchenyi-téren feleslegessé
vált földanyagot szállították el a Nemestákácsuocába és ebből töltötték fel az uccát. Tíz héten
át tartott ez a munka, akkor elfogyott a földanyag és be kellett fejezni a feltöltést. Hónapok
óta igy áll félbenmaraátan a Nemestakács-ueca.
amelynek közepét feltöltötték, a csatornázást is
megcsinálták, a gyalogjárók
feltöltése azon
ban elmaradt. Most az a helyzet, hogy a feltöltött koesiutról esős időben a viz lefolyik a gyalogjárókra és ellepi a Nemestakács-uccai házak
udvarait és alsóbb lakásait is. A lakók, akik már
huzamosabb idő óta hiába várják a töltési munka folytatását, most panaszt tettek dir. Kemenesy Tibor népjóléti tanácsnoknál és a féltöltés
mielőbbi folytatását kérték.

Kemenesy tanóosnok a helyszínen, járt hétfőn
délelőtt és megállapította, hogy az ucca feltöltését tovább már nem lehet halogatni. Előterjesztésére a jövő héten meg is kezdik a munkát. A
földanyag nagyrészét a tiszai árterületről fuvaroztatják a Nemestakács-uccába. Körülbelül ezer
kocsi földre lesz szükség és a feltöltési munka
több hétig fog tartani.
Közölte dr. Kemenesy tanácsnok a Délmagyarország munkatársával, hogy röviáesen hozzákezdenek a téli inségmunkaprogram
összeállításához is. A munkaközvetítő hivatal a népjóléti hivatallaluuidsnrdlu eth omfwyp vbgkqjkm
léti ügyosztállyal karöltve már meg is kezdte
az előkészületeket. Kiszámitják, hogy hány munkanapra volna szükség, hogy a munkanélküliek
megfelelő foglalkozást nyerjenek a téli inségbónapok alatt. Az inségmunkaprogram szeptember közepéig feltétlenül elkészül.

Kedden állapítják meg
Schuschnigg kancellár szegedi
programját
Csütörtökre várják a sziámi királyi pár látogatását
(A Délmagyarország munkatársától.) Bárányi
Tibor főispán és Tóth Béla polgármesterhelyetfcessel együtt a hétfői napot Budapesten töltötte
és a miniszterelnökségien folytatott megbeszéléseket Schuschnigg osztrák kanoellár, valamint
Gömbös miniszterelnök és a kormány több tagjának szegedi látogatása ügyében. Most már
befejezett dolog, hogy az
osztrák kancellárGömbös miniszterelnökkel és több miniszterrel
együtt csütörtökön Szegedre érkeznek és végignézik Az ember tragédiája" nagysikerű szabadtéri előadását. A fogadtatás és az órkezés
részleteit a főispán és a helyettes polgármester megtárgyalták Budapesten és Szegeden is
minden előkészület megtörtént már az illusztris
vendégek fogadtatására. Kedden déielőtt fogják
pontosan megállapítani azt az időpontot, amikor
Schuschnigg kancellár, valamint Gömbös miniszterelnök és kísérete Szegedre érkezik.

Valószínű, hogy a kancellár repülőgépen érkezik Bécsből Buáapestre
és onnan közvetlenül folytatja útját Szegedre,
vonaton, vagy autóval. Vele együtt jön Gömbös miniszterelnök, Hóman kultusz- ós Kánya
külügyminiszter, aki kedden Hindenburg temetésén képviseli a magyar kormányt, do a temetés után Budapestire indul, hogy az osztrák
kancellárt elkísérhesse szegedi útjára.
A csütörtöki nap jelentőségét emelni fogja az
is. hogy valószínűleg Szegedre érkezik ezen a
napon a sziámi királyi pár is. Erről most folvnak
a tárgyalások. Jellemző -Az ember tragédiája"
iránt országszerte megnyilatkozó nendkivül nagy
érdeklődésire az Is. hogy ezen a napon Budapestről külön filléres Madách-vonat indul Szegedre.

Három nap alatt
tízenötezren
nézték meg a Dóm-téren Az ember tragédiáját
Óriási érdeklődés a csütörtöki rendkívüli előadás iránt
Hétfőn este harmadszor került szinre a Dómtéren Az ember tragédiája. Az első három előadást
15.000 néző
nézte végig. Az a kivételes siker, amelyről az
összes magyar lapok kritikái beszámoltak, eiőadásról-előadásra fokozódik, — egészen kivételes élményt- művészi produkciót, ritka látványosságot és felejthetetlen iprrwessziókat jelent Az
ember tragédiája idei szabadtéri előadása. Napról-napra emelkedik a Szegedre érkező idegenek száma és ez az idegenjárás állandóan látszik
Szeged uccáin. Elegáns nemzetközi autók, poros
autóbuszok, autócarok tűnnek fej a szegedi uccákon, — mintha Szeged ezekben az ünnepi napokban a nemzetközi forgalom mezsgyéjére került volna és nem a trianoni hiatár zsákuccájáha. Vasárnap teljesen elfoglalták az idegenek
Szeged uccáit és tereit, hozzávetőleges száimitás
szerint a Budapestről. Nyíregyházáról, Debrecenből indított filléres vonatokon, valamint féláru utazással és autóbuszokkal mintegy ötezer
idegen fordult mez Szegeden. Egész nap idegein
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tömegek hullámzottak a Dóm-téren, amelynek
tribünjén valóságos

Schuschnigg osztrák kancellár Szegedre érkezik Az ember tragédiája
előadásának megtekintésére.
Nemcsak Szeged eseménye ez kancellár-látogatás- hanem az egész magyar politikai életé is,
— Az ember tragédiája szegedi előadása különleges nemzetközi esemény színhelyévé emeli
Szegedet.
A hétfőn Budapesten megtartott tárgyalásokról kiszivárgott hírek szerint
az osztrák—magyar politikai élei
számos kiválósága kiséri el szege»
di útjára a kancellárt.
Előreláthatólag Gömbös Gyula miniszterelnök
és Hóman Bálint kultuszminiszter képviseli a
magyar kormányt a szegedi kamoellár-látogatáson. Erre a rendkívüli előadásra ismét Szegedre
érkezik a magyar politikai és művészi világ számos ismert képviselője, de
a diplomáciai testület számos tagja is bejelentette érkezését.
Voínovich Géza, a Nemzeti Színház kormánybiztos-igazgatója hétfőn táviratot intézett a szabadtéri játékok rendezőségéhez és közli, hogy
nyaralását megszakítja és csütörtökön
délelőtt
Szegedre érkezik, hogy az esti előadást végignézhesse. Bécsi hirek szerint
Röbbeling, a Burgtheater igazgatója is resztvesz a csütörtöki rendkívüli előadáson.
József Ferenc főherceg irodájától is levél érkezett a rendezőséghez, amelyben közlik- hogy a
főherceg 15-én érkezik Szegedre a Tragédia
d öci dás áfci
A csütörtöki rendkivüli előadásra már hétfőn
olyan renákiviili éráeklöáés
nyilvánult meg,
hogy aligha lehet az 5000 személy bcfogaáására alkalmas nézőtérre mináenkit elhelyezni. A
minden képzeletet felülmúló érdeklődésre való
tekintettel a rendezőség a közönség megértő
támogatását kéri a zavartalan adminisztráció
lebonyolítása érdekében Erre a rendkivüli előadásra kedden délben kezdik meg a jegyek arusitását valamennyi jegypénztárnál. Csak a rendelkezésre álló jegyek felett diszponálhatnak a
pénztárak a tömeges vidéki és külföldi előjegyzések miatt.
Az államvasút vasárnap tette közzé, az augusz-

tus 15-én indítandó Madách-vonatok pontos menetrendjét. Ezek szerint filléres Madách-vonat
érkezik^ Szegedre
augusztus 11-én, szombaton:
Budapestről indul délután 2.25 perckor, Szegedre érkezik délután 5.55 perckor. Szegedről indul
vissza az előadás után- éjfél után 1.15-kor.
Budapestre érkezik 4.38 perckor.
Cegléd, Nagykőrös. Kecskemétről osatlakozo
vonatok indulnak a szerelvényhez, amelyhez
Szolndkis csatlakozik.
SzoimbSttlely, Pápa- Sopron, Győrről kétnapos
filléres vonat érkezik. Szombathelyről indulás
szombaton reggel 8 óra tájban, visszaindulás
Szegedről vasárnap délután 1 óra tájban. A menetdíj Szombathelyről 7.20, Győrből 6.20. Sopronból 8.20 pengő.
Augusztus 12-én, vasárnap:

Budapestről, a filléres vonat indul reggel 7.20
perckor. Szegedre érkezik 10.42 perckor, viszsalzburgi kép
sza imául éjfél után 1.15 perckoT. A nyugati pályaudvarra érkezik 4.38 perckor.
alakult ki. A Szegedre érkező turisták és idegeKalocSa Kiskunhalas. Bajáról indítandó filnek legelőször a monumentális színpadi építkeléres vonathoz csatlakozik Szentes és Kiskunzést nézték meg és táskájukkal, hátizsákukkal
félegyháza. Kalocsáról ós Bajáról a menetdíj
hosszabb időt töltöttek a tribün emelvényén. Az
4 pengő, Szentesről és Félegyházáról 2.20 pengő.
esti előadáson pedig fokozódott a kirobbanó siPéos, Kaposvár, Szekszárdról indítandó filléker és ezt épp ugy konstatálták a közönség res vonat menetdija Pécsről 7.40. Kaposvárról
ezrei, mint, az irodalmi, művészi ás pöKtikai viés Szekszárdról 6.90 pengő.
lág reprezentánsai. A hétfői előadásira ismét rengetegen érkeztek vidékről, a környékről. Sokan
Augusztus 15-én, szerdán:
érkeztek Vásárhelyről, Szentesről
ugyancsak
számosan vették igénybe a tiszai utazás kedvezBudapestről reggel 7.20 perckor filléres vonat
ményét. A hétfői előadás nézői is a felejthetetindul, Szegedre érkezik 10.42 perckor, visszainlen élményt vitték haza magukkal.
A legnagyobb érdeklődéssel várják azt a
rendkivüli előadást, amelyet a szabadtéri játékok
csütörtökön este
rendeznek meg abból az alkalombóL hogy
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