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Szeged nemzetközi vendégei.
— Százhuszonheten jöttek a nemzetközi
közgazdasági tanfolyam hallgatói közül. —
(Saját tudósítónktól.)
Ugyancsak benne
vam most Szeged a vendéglátásban. A n!omzetköizá gyorsírók u t á n a Budapesten rendezett nemzetközi közgazdasági
tanfolyam
mintegy száznyolcvan hallgatója. közül ,pénitieken este százhuszonheten
rándultak le Szegedre. A vendégeik zöme külföldi és tizenkét
nemzet képviselteti mtagát közöttük. Foglalkozás szerint legnagyobbrészt professzorok,
die számos uagykeneslbedő, gyáros, publicista,
közgazdasági iró és külföldi 'főiskolai inal,Igató akiad köztük. Különösön sokan, jötték a
manhieimi ifőiiskoliától, tanárok, rektorok és
hallgatók, akik egyenesem a kereskedői pá
lyára készülnék. Szegedre különösen azért
nagyjelentőségű ez a látogatás, mert a tanfolyam résztvevői a város hírnevét szétviszik
,a világ minden részébe, aminek a gyakorlati
hasizna aligha: fog elmaradni.
A vendégeiket Budapestről Schack
Béla
dr. ,kereslkede,l!mi isikciliai főigazgató, Donavell
János, iBarcs Sándor és Szakáll Vilmos szegedi tanárok kalauzolták Szegedre. Az állama '
son a város közönsége nevében, Gaál Endre
dr. üdvözölte !a,z érkezőket, mlg a szegedi kenwkedle^rai és áparkamarja részéről Weiner
Miksa alelnök, Szabó Gyula másodtitkár, továbbá Bokor Adolf, Kiss Arnold,. Winklcr
Mór k a m a r a i tagok, más .testületeit nevében
pedig Hauser R. Sándor és P a t a k i Vilmos
tanárok fogadták őket.
Az üdvözlésire a vendégeik nevében Schack
Béla dr. válaszolt, a külföldiek pedig háromszoros hoch! kiáltással üdvözölték a szegedieket. .Majd a vendégeket elszállásolták, azután sétána kalauzolták. Megtekintették a.
zsidó templomot, amelyről, mint építészeti
remekműről, a legnagyobb elragadtatás hang
ján nyilatkoztaik.
Este nyolc óraikor a város fényes bankettet rendezett a százhuszonhét vendég tiszteletére. Gaál E n d r e dir. szép és lelikes hangú beszédben lairra kérte a tanfolyam résztvevőit,
hogy minden elfogultságtól mentül, a legszigorúbb kritikát gyakorolják a Szegeden látottak fölött, de ne feled tsélk azt, hogy ez a
város mindössze 34 év alatt épült ujjú. A vacsora alatt sok feliköszöntő hangzott el. Ozoling Kristóf moszhvlaii egyetemi tanár mondta az elsőt és: németül azt fejtegette, hogy
Szeged az agrikulturának olyan kiváló talaja, amilyent, (kevés hedyen: léhet tíaliákn.
Dechcsne Lanrent, lüttichi főiskolai tanár
beszélt azutáh francia nyelven, majd a tizenháiumnyelvet
beszélő Behor Jakir dr., konstantinápolyi miniszteri tisztviselő mondott óriási készültséget eláruló beszédet, a
melyben a szegedi rekonstrukciót
és Tisza
Lajos működését ismertette az idegenekkel.
Utána Franké Pál budapesti könyvkiadó
szavalta el Petőfi egyik versét, a „Falu végén kurta korcsma . . ." cvmüt német nyelvem.
Egy óra felé j á r t az idő, amikor a. hatalmas
társaság elhagyta a Kass-,vigadó ,Otthon-termét
Szombatom reggel nyolc óraikor gyülekeztek isimét a vendégeik a Royabkávóházban, a
uenan a kultúrpalotába ilndlultak. Kilenc óra
km- megtekintették a Back-malmot, ahonnan
a
feenderfonógyárat keresték föl. .A gyárban
ívilláisiriegigeliit adtak a 'vendégek tiszteletére.
A tanfolyam hallgatói ezután külön csoportokban megnézték a gyuifagyárat, az ujszege-
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di kender- ,ás, lanápori telepet, a szövetkezeti i
c i p ő g y á r a t a Kecslkeméitüféle vasszerkezeti j
gyárat, a .paprikamalmot mindakét ikereskedelmi iskolát., a felsőápardskolát, a zár-, fűrész-, euikorlka- ós kefegyárat.
Déliben a vendégek különvonaton Mezőhegyesre utaztak, aihoL az állami mén,telepet
és a cukorgyárait tekintették meg.
:A vendégek este fél nyollc órakor érkeztek vissza Mezőhegyesről ós este .nyolc óraikor
,a. Kass-kávéházban gyülekeztek ismét
Félkilenc órakor kezdődött a szegedi
kereskedelmi ós iparkamara által rendezett
bankét, a!melyon a szegedi kereskedöviilágot
sokain reprezentálták. A kereskedelmi ós ipar
k a m a r a neszéiről ott volt Weiner Miksa alelnök és Szabó Gyula titkár, megjelentek továbbá Bokor Adolf,
Rosenfeld
Nándor,
Scheiwberger Antal, Wagner Gusztáv, W immár Eülöp, Tóth József, Nyári György (fi
még többen. A város hatóságát Gaál Endre
dr. kulturtanáesois és Szalay József helyettes
főkapitány képviselték,
A kamikefen az első felkösizönfőt Weiner
Miksa iparkamarai alelnök mondotta, — Igen
tisztelt Hölgyeim és Uraim! — kezdte a beszédét. A Kereskedelmi és Iparkamara neviéhen szeretettel üdvözlöm önöket ós hálás
köszönetemet fejezem ki a tanfolyam vezetőségének azért, hogy körutazások programjáb a belevették Szeged meglátogatását is és ezzel alkalmat nyújtottak a külföldi vendég
uraknak arra, hogy újjáteremtett városunk a t ós annak kereskedelmi viszonyait megismerjék.
A beszédet ezután Weiner Miksa németül
folytatta és annak az Óhajának adott kifejezést, hogy a külföldi vendégek tanulmányi
törekvéseit a legteljesebb siker koronázza.
IA következő tósztot Hrzabec János dk., a
p r á g a i i p a r k a m a r a kormánytanácsosa mondotta ós a szegedi iparkamara elnökségére
ür.tette poharát.
Soheinberger 'Antal szegedi nagykereskedő a szegedi kereskedők nevében üdvözölte
a küföMii vendégeket, köszönetét tolmácsolta,
hogy Szegedét fölkeresték ós azt kiváuta,
ihogy iá legkellemesebb impresszdókkal és
emlékekkel megrakodva távozzanak Szegedről. A vendégek egészségére ürátette poharát.
Boter Ferinaindió, .a harcelonai keresikadleillmi
k a m a r a ,kiküldöttje iá szegedieket köszöntötte fel francia nyelven, Georg Petersen, kupén
h á g a i kereskedelmi iskolai tanár a magyarság vendégszeretetét dicsérte felszólalásában.
Donavell Jiános szegedi tanár a hölgyeket éltette felköszöntőjében. Özvegy Gerhauditné,
Zigány Ilonra,, hndapieisti leánykereskedelmi
,iskolai igazgatónő magyar, német és f r a n c i a
nyelven köszöntötte fel a vendégeket. M a j d
Szalay József dir. helyettes főkapitány mondott talpraesett felköszöntőt, végül Székely
Sándor tianár éltette a társaságot francia
nyelvű t,óraszíjában.
Fél tizen,két óra t á j b a n víg hangulatban
oszlott széjjel a társaság. ,A külföldiek nagy
elismeréssel nyilatkoztak ugy a tegnapi, unni
a m a estii Ibaniket menüjéről, amelyeknek
gond,os 'összeválogatása, pompás elkészitésie és
kifogástalan felszolgálása Kass János Ízlését
és hozzáértését dicséri. •
A vendégek névsorát itt adjuk, megjegyezvén, hogy többen a feleségükkel jöttek s
csak a tanfolyamion résztvevő férfiak szerepelnek:
Wenger F, .katonai ügyész Zürich, Zimmei'mtánn E. tanár, Bern Srnür János dr ügy-
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osztályi titkár Szt^Slallen, Ave F. kereskedő
Briaiuinschweig, Saucy Károly tanár SaintInner (Svájc), Weber Eduárd Leipzig, Táuber C. dr. tanár Zürich, Sagg Ervin kereskedelmi titkár Zürich, Vincze Frigyes dr. a ka
démiiai tanár Kolozsvár, Müller-Uri Richárd kereskedő Braunschweig, Széplaki János akadémiai itgazgató Kolozsvár, Ilartwig
Hellmuth kereskedő Braümschweig, Biankó
Frigyes' kercsikedő Braunsdhweig, Oberbach
János főiskolái igazgató Köln, Osoliug O i s tian t a n á r ,Assarn (Oroszország), Csizmadia
Pál t a n á r Budlapest, Wendler Alfréd tanár
Cilii (Ausztria), Miohl Ferenc tanár Horice
(Ausztria!), iSzentkirályi .Sámuel tanár Kolozsvár, Krump Vilmos tanár Zombcr, Fraulenfekfcij DittnMi a n á r Szfi-Ballen:, Botsisu
René kereskedelmi tisztviselő Paris, Botor
Ferdinánd tanár Barcelona, Juckenburg Károly dr. tanár Mamulhaim, Kliar Frigyes főiskolai hallgató, Mannheiim, Kun-z Adolf detto,
Langeneekert Wialter detto, Lei'oer Alfonz tanár Konstans, Sclheridienliln Gerhardt főiskolai hallgató Mianiniheim, Schey Alfréd, detto,
Miaunkéim, Thuünn Károly kereskedelmi
elöljáró Esslinigen a/Néekar, Walhl Oszkár fő
iskolai hallgató, Mrannlheiim, Waldoge 1 Ottó
keresk. akadémiai ihlallgató detto, Bilecki
Alajos taná:r T,roppan, Miclien Anton dr. tanár Reiolnanberg, Weckerle-Giiaemige Ferenc
dr. t a n á r Bázek Hánel K ü r t főiskolai hallgató Manhílieim, Tauiber Nándor tanár Budapest, Seiter Frenc tanár Linz, Rácz Manó tanár Sopron, Mösinger H e r m a n n dr. tanár
Innsbruck, Vandíerstappen A. t a n á r Tournai
tBelgium), Rezaibeók Jánios főisjk. Igazgató
Prága, Pediersien iGyörgy keresik, akadémiai
(hallgató Nysted (Dánia), Perret Károly tan á r Laiuisanne (iSivájc), Fieidlér Károly tanár
Olmíütz, Zaihler R. tanár Pörreritriuy (Svájc),
Síimen Sándor t a n á r Basizterczabáinya, Hollem n g Károly t a n á r Brassó, Sieber Eduárd dr.
joggyakornok München. Lambeek Emil tan á r Szentpétervár, Jaooard de Kaencl Henrik tanár Lansaimme, Petitpierre Aduard kereskedélmi tanácsos Lausianinc, Márki Gyula
dr. tanár Budapesti, Bioser Jenő kereskedő
Rastatt (Németerszág!), Glanser Chr. dr. keineskeidelllmli főiielkioiai rektor,
Maunheim,
Rumpf Max dr. tlamár detto, Sachs E. ,B. fő,igaizgató Koppenhága, Behar J a k i r dr. initniszterii tiisiztivisielő Konstantinápoly, Szente
Arnold tanár Veszprém, Trenkler Viktor tan á r Rleieheulbterig), Hanraioelk Károly tanár
Piiilsen,, Vadas József dr, igazgató Budapest,
Böhm Károly dir. tanár Homon'na, Vra'ber
Vincent tanár Prága, Tippel Ulricn keresk.
tanácsos Zürich, Gesp Hubert főitsk. hallgató
AnVers (Bolgium), iDecheeine Uaurent tanár
Lutitich (Belgium), Wéry A r m a n d főisk. hallgató Jumiet (Belgium), Amenigual Barthoton,re ügyvéd Barcelona, Vain-Noyen Raymond
főiskolai Ihallgató Malines (Belgium), Castro
Orístobol náigyíkcresikcdő Madirdd1, Gonzales
Józsiaf maigykereskeidő detto, Wagner Richárd
főiskolai hallgató Darmstiadt, Dniliaiut Marius
t a n á r Oliatean-Salius (Franciaország), Gerhardt Ottóné t a n á r n ő Budapest, Oppenheim
Lajos főiskolai hallgató iMündben, Wéniger
Else tanítónő Berlin, iFrytiers Rudolf tanár
Anvers, Turezer János Agazigató Turóczszentmártion. Riaviizza FÜÍPIK) tanár
Milánó,
Jacciuies Pál főisk. hallgató Anvers, Gossiet József főiskolai ihallgató detto, Georges
Denis főiskolai hallgató Mons (Belgium),
Lallnne Maireell detto, Salavec Ferenc tanár
Crudiin (Ausztria), Lásson Waldamar tanfelügyelő Varde (Dániia!), Sdhaarschuh F-ri-
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