A szeretetház kibővítése
Kedden helyszíni szemléi laríofiak

(A Délmagyarorszdg munkatársát61.) Kedden
déliben helyszíni szemlét tartottak a Berlini-körúti szeretetházban a kibővítés kérdésébein. A
.szemlén képviseltette magiát a népjóléti ügyosztály- a •mérnökség és a tiszti főorvosi hivatal.
Mint ismeretes, a szeretetház kibővítésénél két
megoldás terve merült fel, az egyik az volna,
liogy a mostani épületire még egy emeletet húznának. A mérnöki hivatal kiszámította, hogy az
emeletráépítés legalább 40.000 pengőbe kerülne.
A másik megoldás az volna, ha a szeretetház szomszédságában lévő és a Szient Vince
egyesület tulajdonát képező épületet megvásárolná a város. A házvétel költsége is elérné a

negyvenezer pengőt, de ez a megoldás előny ösebbnek látszik, mivel nem keltene azonnal
lefizetni a vásárlási összeget.
A helyszíni szemlén konstatálták, hogy a
sz"iretetház kibővítésével nem lehet tovább várni. mert az épületben túlzsúfoltain vannak elhelyezve a gondozottak. Ez az állapot télire nem
tartható fenn, ezért még szeptember folyamán
megtörténik a szaretetház kibővítése.
A keddi helyszíni vizsgálat nem járt ugyan
pozitív eredménnyel, a Szent Vince Egyesület
vezetőségével is tárgyalni fognak az épület
esetleges megvételéről. Ha a feltételek ismeretesek lesznek, a kérdés a kisgyűlés elé kerül.

Schuschnigg osztrák kancellár
repülőútja Az ember tragédiája
csütörtöki előadására
A sziámi királyi pár látogatása Szegeden
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Budapesti jelentés szerint Schuschnigg osztrák szövetségi kancellár szegedi utazása teljesen befejezett tény. Az osztrák kancellár csütörtökön
délelőtt valószínűleg repülőgépen teszi mez az
utat Bécstől Szegedig és ebben az esetben az
osztrák kancellárt a magyar kormány részéről
is Szegeden fogják fogadni. Neirn lehetetlen
azonban, Schuschnigg Bécsből Budapestre repül és oninan autón, vagy gyorsvonaton utazik
tovább Szegedre. Kiséretében Perntner osztrák
közoktatásügyi államtitkár és több osztrák vezetőpolitikus lesz, mig magyar részről az eddigi értesítések szerint az osztrák kancellárt
Hóman Bálint kultuszminiszter és felesége. Darányi Kálmán miniszterelnökségi államtitkár és
felesége, továbbá Petri Pál és Szily
Kálmán
kultuszállamtitkárok, Haász Aladár .miniszteri
tanácsos- valamint Terbócz Miklós kultuszminiszteri titkár kíséri Szegedre. Politikai körökben ugy tudják, hogy az osztrák kancellárral
együtt Gömbös Gyula miniszterelnök is Szegedre érkezik.
Sohuschnigig kancellár csütörtöki szegedi tartózkodásának
végleges programját
kedden még nem lehetett véglegesen ínegállapitani. -mert ez attól függ. hogy mikor érkezik
a kancellár. Ha az érkezés a délelőtti órákban

lesz, aikkor a város ebédet ad az osztrák kancellár és kísérete tiszteletére, ha délután érkeznek a vendégek, akkor ..Az ember tragéáiája"
előadásának kezdetéig a vendégek körsétát tesznek a városiban, majd végignézik a Tragédia
előadását és az előadás után a város által
tiszteletükre
rendezett
díszvacsorán
-"esznek részt. Lehetséges, hogy az osztrák kancellár és a magyar kormány tagjai a csütö: tök éjszakát is Szegeden töltik és péntek reggel utaznak vissza
Budapestre.
Valószínű.
hogy
Schuschnigg kancellár egy napot tölt Budapesten. Politikai körökben biztosra veszik, hogy
az osztrák kancellár Gömbös miniszterelnökkel
több kérdésben tanácskozni fog.
Eddigi értesülésünk szerint valószínű, hogy
a sziámi királyi pár
egy niapra Szegedre érkezik, hogy végigné-ze
Az ember tragédiája nagysikerű előadását. A
sziámi király és felesége kedden érkezett Budapestre, kívánságuk szerint csak a fővárosban
állapítják meg a további programot
Kedden este értesités érkezett Szegedre, hosry
a csütörtöki rendkivüli előadáson jelen lesz
Röbbeling. a bécsi Burgíheater igazgatója. Gróf
Bánffy Miklós csütörtökön reggel előkészítő
próbát rendelt el a teljes személyzet részére
a Templom-téren. A próbára teljesen lezárják
a Dóm-teret.

„Szeged az egyetlen város ez országban,
amely alkalmas a szabadtéri játékok kifejlesztésére"
(A Délmagyarország
munkatársától ) Az
egész ország érdeklődése, a politikai és társadalmi élet feszült figyelme Szeged felé fordul.
Hatalmas arányokban bontakoznaki ki a csütörtök esti rendkivüli előadás méretei. Csütörtökön este Schuschnigg osztrák kancellár
tiszteletére rendkivüli előadáson mutatják be Az
ember tragédiáját. A díszelőadást végignézi minden valószínűség szerint Gömbös Gyula miniszterelnök, Hóman Bálint kultuszminiszter. Velük együtt érkeznek az osztrák politikai élet
vezető férfiai és a magyar politikusok nagyobb
csoportja. A rendkivüli díszelőadás iránt óráról-órára fokozódik az érdeklődés.
A Szegedi Szabadtéri Játékok Ba.
rátainak társasága,
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Jönnek a huszárok
I Zraéo, éneken bonyodalmak egy szerelmes rekruta életéből.
Repülő árnvak

amelynek élén Gömbös Gyula miniszterelnök,
József Ferenc főherceg, Glattfeláer Gyula püspök, Fabinyi Tihamér és Kállay Miklós miniszterek, Herczeg Ferenc és Sztranyavszky Sándor
állanak, meghívót bocsátott ki. Meghívót kaptak az összes országgyűlési képviselőik felsőházi
tagok, főispánok alispánok, a törvényhatóságok polgármesterei, megyék és városok vezető
férfiai stb. A rendkivüli előadás iránt megnyilvánuló nagy érdeklődésre jellemző, hogy az
ország minden részéből táviratok özönével és
telefon utján foglalnak le helyeket.
Bárányi Tibor főispán, dr. Pálfy József polpánmester, dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes
ós a város hatóságának vezető férfiainak bevonásával kedden délelőtt nagyfontosságú tanácskozások folytak a városházán, amelyen a
szabadtéri játékok vezetősége is résztvett. Megállapodás történt
az osztrák kancellár fogadtatásának
minden részletére. A város hatósága és a szabadtéri játékok vezetősége ümnenályes külsőt

az őszi d^vatcipő újdonságok

M Á B

B Hitit M I 1H
Szegedi papucs különlegességek
nagy választékban

„HA-HA" cipőáruház
ségek között fogadja az osztrák kancellárt a
vele együtt érkező politikusokat. A rendkivüli
előadásra
csütörtökön filléres gyorsvonat ér*
kezik Budapestről.
A gyorsvonat délután 2.25 perckor indul Budapestről és 5.55 perckor érkezik Szegedre. A
fővárosból több mint ezren jönnek az ünnepi
alkalomra ós ezek között számosan lesznek,
akik már a premieren is jelen voltak.
Eleven lüktető élet teszi mozgalmassá a csütörtöki napot, amelynek jelentősége felmérhetetlen a magyar politikai és kulturális életben. Az
osztrák kancellár tiszteletére a kultuszminiszter
ebédet ad a Hungáriában.
A szegedi szabadtéri játékokra nézve jelentős az a levél, amelyet
Hevesi Sándor, a Nemzeti Szinház
volt igazgatója
intézett dr. Kogutoxvitz Károly egyetemi tanárhoz, a szegedi Alföldkutató Bizottság ügyvezetőalelnökéhez. Az Alföldkutató Bizottság ugyanis,
mint ismeretes, elhatározta- hogy a szabadtéri
játékok rendezését az irodalmi szakosztály keretében megvitatja. A kérdés előadójául Hevesi
Sándort kérték fel, aki meleghangú levélben
válaszolt a felhívásra. Miután Hevesi azt irta.
hogy augusztus 11., 12-én nem tud Szegedre
jönni, ellenben későbbi időpontban
szívesen
vállalkozik a kérdés ismertetésére, az Alföldkutató Bizottság elhatározta, hogy ebben az
ügyben
szeptemberre htv össze
értekezletet.

országos

Figyelemreméltó Hevesi Sándornak Kogufowitzboz intézett levelének az a része, amely a szegedi szabadtéri játékokkal foglalkozik'..Szeged — úgymond — az egyetlen városa
az országnak. amely alkalmas a „szabadtéri
szinház" olyan kifejlesztésére- hogy az a mai
divat lezajlása után is megmaradhasson, mint
ahogy voltak Európában e divat előtt is szabadtéri színházak, amelyek a rendes színházak
mellett is nagy művészi és kulturhivatást töltöttek be. Ezért is mélyen sajnálom, hogy az
augusztus 11., 12-iiki értekezletről el kell maradnom, de ennek ellenére remélem, hogy lesz
alkalmam a tek. Bizottságnak még ezügyben
rendelkezésre állani."
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Tábor-u. 7b. sz. alá. (Adóhivatallal szemben.) Minden, a szakmába vágó szereléseket és javításokat legolcsóbban vállalok.
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