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25 ezer munkanappal csökkentik 
az Idei inségmunkaprogramol 

(A Délmagyaror$zág munkatársától.) A mér-
nöki hivatalban néhány nap 6ta nagyobb munkán 
dolgoznak, szeptember tizenötödikére el kelj 
készíteni á teli inségmunkaprogramot- A mult 
év folyamán 125.000 munkanapot dolgoztak az 
inségimunkások, az idén az inségprogramot — 
százezer munkanapra való számítással állítják 
essze- A mérnökség a hatósági munkaközvetí-
tő hivatal jelentése alapján állit be kevesebb 
munkanapot a programiba, mert a munkaközve-
títő hivatal szerint az utóbbi hónapok alatt — 
csökkeni a munkanélküliség Szegeden-

20 ezer munkanapot a multévi árvédelmi mun-
kálatok befejezésére szántak. Tavaly is egy-
eit őtirészben árvédelmi munkálatokat végeztek 

az iraségmunkák során, ezt folytatni kell az 
idén is. Ezúttal Felsővároson kerül sor a tiszai 
töltés^cnal megerősítésére. A fontos árvédelmi 
munkálatokon kívül mintegy húszezer munkana-
pot a kertészetnél fognak ledolgoztatni, 60-000 
munkanapot pedig az év során bejelentett és 
jegyzékbe felvett szükségmunkák elvégzésére 
szánt a városi mérnökség. 

H? elkészül az inségmunkaprogram, azt előbb 
a népjóléti bizottság tárgyalja le, majd felter-
jesztik a belügyminisztériumba. Előreláthatólag 
november első napjaiban kezdődik meg az idén 
Szegeden az inségmunka, kezdetben kétszáz ín-
ség,munkást fognak naponkint foglalkoztatni-

Amerikai és kanadai újságok 
a szegedi szabadtéri játékokról 

A Newyork Herald Tribüné és a montreali Daily Slar Schuschnigg 
kancellár szegedi látogatásóról 

Az a nagy érdeklődés, amelyet 
ebben az evben Az ember tragé-
diája szabadtéri előadásai minde-
nütt kiváltottak, csak most kezd 
egész terjedelmében kibontakozni. 
Augusztus 9-én nézte meg S c h u -
s c h n i g g kancellár a Tragédia 
dómtéri előadását és augusztus 
10-én Szegedről keltezve a kancel-
lár látogatásáról és az előadásról 
távirati tudósítás alapján egyező 
szöveggel hosszabb cikk jelent 
meg a New York Herald Tribun»-
ban és a montreali Daily Star.ban, 
amelyek ez alkalomból külön tu-
dósítót küldtek ki Szegedre. A 
cikk, amely ma érkezett meg Sze-
gedre, a következőképen hangzik: 

Az ember tragédiája tegnapi előadásán, amely-
nek Madách Imre, a kiváló magyar filozófus-költő 
a szerzője, megjelent dr. Kurt von S c h u s c h -
n igg osztrák szövetségi kancellár és helyet fog-
lalt 

a fogadalmi templom előtti tér nézőte-
rén, a rengeteg tömeg közepette, amely 
azzal a kfilőnös érdeklődéssel fordult 
személye felé, amely kijárt a tragikus 
véget ért Dollfuss kancellár utódának. 

Tizenöt nappal azután, hegy a nemzeti szocialisták 
által felizgatott osztrák lázadók meggyilkolták 
D o l l f u s s Engelbert kancellárt, az uj osztrák 
kabinet feje a szegedi Templom-téren ismerhette 
meg az athéni tömeget s ennek a tömegnek a de-
magógiáját, amely legyilkolja Miltiadest. a mwa-
thoni győzőt. 

A mai nap folyamán a kancellár tárgyalni fog 
G ö m b ö s Gyula miniszterelnökkel, kicsiny orszáT 
gsik közös problémáiról, kicsiny országaik sorsá-
ról, melyek alig tekinthetők egyébnek, mint a haj-
dan hatalmas osztrák-magyar monarchia maradvá-
nyainak. Ma, Schuschnigg nem mint államférfiú, 
hanem mint magánember volt Szegeden, akit meg-
ragadott Madách hatalmas drámáidnak iróniája. 

* 
A magyar irodalomnak ez a klasszikus drámája, 

amely 18é2-ben jelént meg, tulajdonképen prófétai 
előrevetítése az emberiség sorsának. A szerző Ádá-
mot a Paradicsomból végigviszi az emberiség sor-
sán. benne testesiti meg Egyiptom fáraóját. Athén 
nagy emberét, a keresztesek vezérét Konstantiná-
poly előtt, a prágai tudóst, a kommunizált társa-
dalom képviselőjét a jövő különös világában és 
végűi mint utazót, az eszkimók között az emberi 
élet alkonyán, a haldokló nap alatt. 

Mindazon rokonok, jóbarátok és ismerő-
sök, valamint a Szegedi Hajós Egylet tag-
jai, kik felejthetetlen édesanyánk teme-
tésén részvétükkel és virágadományukkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton 
fogadják hálás köszönetünket. 

Szabó család. 

A tragédia teljes mértékben lekötötte az osztrák 
kormányelnök érdeklődését. Schuschnigg kancellár 
délután 4 óra 45 perckor érkezett meg repülőgépen 
Bécsből Szegedre, ahol H ó m a n Bálint mágyar 
közoktatásügyi miniszter várta. Már a tömeg előtt, 
amely a repülőtéren várakozott, Schuschnigg 
kancellár a következő kijelentést tette: 

— Madách örökbecsű müve egyik legerősebb 
láncszeme az országaink között fennálló kultu-
rális kapcsolatnak. 

* 

Az ember tragédiáját, amint értesültünk, eddig 
körülbelül ezerszer adták elő. De az ezer előadás-
nak talán egyszer sem volt olyan hallgatója, aki 
előtt a drámának a szavai olyan végzetesen han-
gozhattak volna, mint Dollfuss kancellár harminc-
hét esztendős utóda előtt. Különösen az athéni de-
magógok szavai, mintha az osztrák nácik gazdasá-
gi és fajpolitikai érveit csengették volna vissza. 
Ennél a jelenetnél Schuschnigg visszaemlékezhe-
tett Dollfuss utolsó szavaira: 

— Csak a békét akarom. Gondoskodjatok, hogy 
ne legyen vérontás miattam. 

Miltiades, mikor a tömeg életét követeli, ezeket 
mondja: 

E gyáva népet meg nem átkozom. 
Az nem hibái, annak természete, 
Hogy a nyomor szolgává bélyegezze 
S a szolgaság vérengző eszközévé 
Stilyessze néhány dölyfös pártütőnek. 
Csak egyedül én voltam a bolond 
Hívén, hogy ilyen népnek kell szabadság. 

Az előadásban a legérdekesebb képek egyike 
volt a falanszteri jelenet szürkén uniformizált tö-
megeivel és kommunista társadalmával, melynek 
láttára Lucifer szolgál magyarázatul Ádámnak: 

Most már egész föld a széles haza. 
Közcél felé társ már most minden ember 
8 a csendesen folyó szép rend fölött 
Tisztelve áll őrül a tudomány. 

* 

Az egyenruházott és megfegyelmezett emberek-
nek ez a tudományosan kitervelt közgazdasági 
rendszere bizonyára érdekes gondolatokat ébreszt-
hetett Schuschnigg kancellárban, akinek alkalma 
volt megismerni a Heimwehr gépfegyvereivel meg-
erősített korporativ állam fegyelmét. Madách da-
rabiában ez a rendszer összeomlik, mert a tudós 
minden kémiai segédeszközével nem tudja az élet 
szikráját belevinni a retortába Madách darabjá-
ban így omlanak össze egymásután a forradalom, 
a kapitalizmus és a falanszter. 

Madách misztériumszerü darabjában, amely több 
mint egyszerű trgédia, Adám és Eva nem találnak 
megoldást a tömeggel szemben, amely mindig mint 
ellenséges erő jelentkezik. Az életnek csak a férfi 
és nő személyére és az Istenbe vetett bizalomra 
vonatkoztatva, van értéke. Az élet akkor érték, 
ha az optimizmus és pesszimizmus egyensúlyban 
tartiák egymást. 

De végezetül mégis biztatóan csendül az Ur 
szava; 

— Ember küzdi és bízva bízzál! 

II debreceni polgármester 
fegyelmi ügye 

Debrecen, augusztus 27. Dr. Vásáry István 
debreceni polgármester ellen huszonhárom vád-
pontot emel a belügyminiszter leirata. A vád-
pontok legnagyobb része az ofiafi haszonbérlet-
tel kapcsolatos. Az egyik vádpont szerint biz-
tosítékot kellett volna a bérlőknek nyújtani, ezt 
azonban a polgármester nem követelte. A továb-
biakban azzal vádolják dr. Vásáry Istvánt, 
hogy nem szólította fel hozzátartozóit adósságuk 
törlesztésére, hanem mindig halasztásokat adott. 
A belügyminiszter szerint dr- Vásáry polgármes-
ter hozzátartozóival szemben egyetlen esetben 
sem indította meg a peres eljárást, holott a 
város más haszonbérlőivel szemben az eljárást 
minden esetben lefolytatta. 

Azzal is vádolják a polgármestert, hogy ha-
szonbértartozás fejében olyam búzát fogadott el, 
amelynek minősége nem volt megfelelő- A sza-
bálytalanságok eredményeként •— a belügymi-
niszter szerint — számolni kell azzal, hogy a 
kellő fedeziet hiánya miatt a Városi Takarék és 
Hitéiintézet mintegy 70.000 pengő veszteség éri. 
Nem akadályozta meg a polgármester — a bel-
ügyminiszter szerint —, hogy a takarékpénztár 
tisztviselői ne vegyenek igénybe személyi hi-
telt. A következő pontokban azt a vádat emeli 
a belügyminiszter, hogy a polgármester az oka 
annak, hogy a helyiérdekű vasat tízévi bérösz• 
szeggel hátralékban van. 

Dr- Vásáry István aira készül, hogy a belügy-
miniszteri leiratban fogla'f vádakra kimerítő 
válasziratban feleljen. 

Báró Vay László főispán szerint a debreceni 
események minden személyi éltől és tendenciától 
mentesek. ^^^^^^ 

Megmérgezte magát, 
mert nővérét fogházra 

ítélték 
(A Délmagyarország munkátársátöl) Szabó 

Margit szegedi pincérnő a napokban Vásárhe-
lyen lopást követett el. A strandfürdő egyik ka-
binjába besurrant és ott egy pénztárcát lopott 
el. Rövidesen elfogták és azonnal a bíróság elé 
állították. A vásárhelyi járásbíróság a bünte-
tett előéletű leányt egyhónapi fogházra ítélte. 
Atmikor az Ítéletről értesült a leány nővére, 
Szabó Eszter, kávéházi felirónő, annyira elke-
seredett, hogy luminállal megmérgezte magát. 
Szabó Esztert kórházba szállították. Állapota 
nem súlyos-

O s z i férfi és női ruháit 

csakyy ROYAL -nál 
tisztitassa és festess, 

mert legszebben és legolcsóbban készülnek Merem o. e/ft. Mfreu n. c i>. 

Szeged Csekonlcs é s K i s s ucca sa rok 8 
Kedvező vásárlási alkalom! 

Fűszer tonna fehér fayenoe 12 cm ma-
gas, kerek tetővel —24 

1 pár gumi férfi soknitartó —,.24 
9 pár 60-as gömbölyű cipőfűző —.24 
4 drb fenyő fürdőtabletta —24 
Kihuzós acél centiméter 1 m hosszú —.98 
Gyorsfőző öntött vasból —.58 
6 drb műselyem paplangomb minden 

színben —.28 
Festett szemét lapát —.28 
0 drb háziszőttes reggeliző szalvéta 

20x20-as —.98 
Goblein kézimunkalap 20x20-as —.24 
3 bojtos bluz zsinór —.24 
1 pár horgolt kézelő gomb —.05 
14 drb piros mézes légyfogó —.24 
Nád szőnyegporoló —58 
Műselyem női ernyő barna vagy sötét 

kék színben P 5.58 


