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Schuschnigg kancellár Szegeden 
Ausztria kancellárja repülőgépen érkezett Szegedre, hogy 
megtekintse „Az ember tragédiája" szabadtéri előadását. 
Schuschnigg látogatása a nemzetközi érdeklődés homlok* 
terébe állította a szegedi Dóm~leret 

Kómán Bálint kultuszminiszter és számos politikus 
a szabadtéri ;áték nézőterén 

Szeged fel lobogózva fogadta az osztrák miniszterelnököt — 
Schuschnigg a legnagyobb elragadtatással nyilatkozott az előadásról 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szeged 
város ünnepi hangulatban, lobogódlszben várta 
csütörtökön Schuschnigg osztrák kancellár ér-
kezését. Déltájban elterjedt a káré. hogy a kora 
déftutáni órákban érkezik meg az osztrák 
kancellár repülőgépe és ettől az időponttól 
kezdve a városban mindenütt kiváncsi embertö-
megek figyelték, hogy mikor tűnik fel a látó-
határon az osztrák repülőgép. 

A délelőtti gyors vonattal érkezett Szeged-
re az esti diszslőadás vendégeinek egyik cso-
portja. Ekkor iött dr. Darányi Kálmán minisz-
terelnökségi államtitkár, Gömbös miniszterelnök 
képviseletében. Elkísérte útjára felesége is. A 
miniszterelnök képviselőjét az állomáson ünne-
pélyesen fogadták, megjelent a fogadtatásnál 
Bárányi Tibor főispán dr. Pálfy József polgár-
mester, dr. vitéz Haász Aladár miniszteri ta-
nácsos. dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes, 
dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes és sokan 
mások. A délelőtti gyorsvonattal érkezett még 
Szegedre dr. Jalsoviczky Károly miniszteri ta-
nácsos. 

A vendégek az állomásról a Hungáriába vo-
nultak. ahová fél 2 óra tájban autón érkezett 
írneg Budapestről Hóman Bálint kultuszminisz-
ter a feleségével- velük együt érkezett Petri 
Pál kultuszáilamtitkár és felesége, valamint vi-
téz Terbócz Miklós, a kultuszminiszter titkára. 

Két órakor a Hungáriában szükebbkörü ebéd 
volt, amelyet a város adott a kultuszminiszter 
tiszteletére. Az ebéden dr. Pált*; polgármester 
meleg szavakkal köszöntötte Hóman minisztert, 
aki megköszönte az üdvözlést és „Szegeá 
egészséges fejlődésére s hatadására" ürítette 
poharát. 

Az ebéd alatt étkezett meg az értesítés Sze-
gedre, hogy 

dr. Schuschnigg kancellár és 
négytagú kísérete 14 óra 35 perckor 
repülőgépen elindult Bécsből köz-

vetlenül Szegedre. 

A hivatalos éirtesités szerint fél 5 óra tájban 
kellett a kancellár repülőgépének Szegedre ér-
keznie, de már 4 óra tájban hatalmas tömegek 
gyülekeztek a repülőtér környékén. Végig az 
útvonalon száz méternyire egymástól, diszsisa-
kos rendőrök álltak sorfalat. Pontosan négy 
órakor egymásután érkeztek az autók a repülő-
térre. aihová az osztrák kancellárt fogadó elő-
kelőségeket hozták. Megjelent a repülőtéren Hó-
man kultuszminiszter. Petri és Darányi állam-

titkárok a feleségeikkel, vitéz Nagyszombathy 
Miksa vegyesdandárparancsnok, altábornagy. 
Bárányi Tibor főispán. Pálfy József polgármes-
ter, Jalsoviczky Károly és vitéz Haász minisz-
teri tanácsasok, Buócz Béla fckapitányhelyet-
tes, Tóth Béla polgármesterhalyettes, Borbola 
Jenő rendőrfőtanácsos. Papp Ferenc detektivfő-
felügyelő és még sokan mások. 

Vitéz Tarnóy Sándor légügyi főfelügyelő, a 
repülőtér parancsnoka csütörtökön déltől kezd-
ve rádióösszeköttetést •ártott fenn az asperni 
repülőtérrel, ahonnan jelentették hogy 14 óra 
35 perckor elindult Schuschnigg kancellár re-
pülőgépe. Ettől kezdve 

a szegedi repülőtér a kancellár re-

Izgahnas várakozásban telt e! ia hátralévő 
negyedóra és pontosan háromnegyed 5 órakor, 
mint a légügyi főfelügyelő jelezte, a város fe-
lett, a rókusi pályaudvar irányában, feltűnt az 
osztrák repülőgép. A következő félpercben már 
a repülőtér felett volt a gép. amely szinte hang-
talanul, méltóságteljesen siklott tova. A repülő-
gép kétszer megkerülte a repülőteret, majd 
egészen simán földreszállt és mintegy ötszáz 
métert gurult a repülőtér pázsitján egészen a 
fogadóbizottságig. 

Az egyfedelű, 3 motoros Junkers repülőgép 
elején piros-fehér-piros osztrák zászló lengett 
és szárnyai alatt a megjelölés' 

A 57. 

Amikor a gép megállt, hirtelen felpattant az ol-
dalajtó ós azon elsőnek Schuschnigg osztrák 
kancellár lépett ki frissen és mosolyogva. Ekko-
rára már a fogadtatására megjelent előkelősé-
gek is odaérkeztek a géphez, amelyből egymás-
után léptek ki Schuschnigg kancellár felesége, 
dr. Perntner János osztrák közoktatásügyi ál-
lamtitkár és báró Fröhlichsthall Viktor minisz-
teri osztálytanácsos. 

Schuschnigg kancellárnál, aki fekete kemény-
kalapban, szürke felöltőben és fekete ruhában 
utazott, először vitéz Tarnóv légügyi főfel-

pülőgépével tartotta fenn a rádió-
összeköttetést 

A bécsi repülőgép nyilegyenesen- légvonalban, 
a Dunántulon keresztül repült Szeged felé. 16 
óra előtt 5 percod már Duraavccse felett repüli 
el Schuschnigg repülőgépe, majd negyedóra 
múlva jelentés érkezett, hogy a gép elérte Kis-
kőröst. 

Husz percig nem érkezett ujabb jeleintés a 
gépről, de fél 5 órakor már azt jelentették a 
szegedi repülőtérnek- hogy Kiskunmajsa fölé 
érkezett a gép. 

— Tizenöt perc múlva megérkezik Szegeáre 
a repülőgép — jelentette vitéz Tarnóy lée^orvi 
főfelügyelő a kultuszminiszternek. 

ügyelő jelentkezett, mint a repülőtér parancs-
noka, majd Hóman kultuszminiszter, mint régi 
ismerőst köszöntötte a kancellárt, akinek sor-
jában bemutatta a fogadtatásná1 megjelent elő-
kel osázeketj. A bemutatkozás után 

dr. Pálfy József 

polgármester a város közönsége nevében a kö-
vetkező beszéddel köszöntötte az oszitrák 
kancellárt: 

Kegyelmes Uram! Szeged város közönsége 
és hatósága nevében szívből jövő legmelegebb 
magyaros vendégszeretettel üdvözlöm Excel-
lenciádat városunkban. Végtelen örömmel tölt 
el bennünket az a megtiszteltetés, hogy Excel-
lenciád a legsürgősebb államügyek idején is 
talált időt arra, hogy bennünket felkeressen 
és megtekintse nagy költőnk, Madách Imre Az 
ember tragédiája cimü drámai költeményének 
szabadtéri előadását. Ezt az alkolást éppen 
Nagyméltóságod kezdeményezésére adta elő a 
bécsi Burgtheater olyan grandiózus keretek 
között. Szivből kivánom, hogy Nagyméltóságod 
jól érezze magát ősi városunkban, a Magyar 
Alföldnek ebben a központjában, ahol a hábo-
rús pusztítások után sem feledkeztünk meg a 
városra háruló kulturális kötelezettségekről. 

Feltűnik az osztrák kancellár 
repülőgépe 


