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jT német ujságirók Szegeden. 
(Saját tudósítónktól.) A német biroda-

lom sajtójának képviselői, magyarországi 
körutjukban, csütörtökön délután Szegedre 
éikeztek és megtekintették az Alföld legna-
gyobb városát, a magyarságnak metropoli-
s á t A város .hatósága, a szegedi sajtó és a 
társadalom! vezető emberei szeretettel fogad-
ták nagy német szövetségesünk nyilvánossá-
gának illusztris képviselőit, akik Szegedről 
valószínűleg a legjobb impressziókat viszik 
magukkal vissza országukba. A magyar ka-
tcrák csodás hősiességét és a magyar nem-
zetnek bajtársi hűségét hatalmas német szö-
vetségesünk ismeri a harcterekről, alhol a ma. 
gyúr honvéd az első sorokban küzd együtt a 
né netek'kel. A német „ujságirók révén most 
Németország meggyőződést szerez a dol-
gozó Magyarország állapotáról, intézmé-
nyeiről, műveltségének fejlettségéről és arról 
a haladásról, amely a kulturnemzetek között 
tisztes helyet biztosit számára. Bizunk ab-
ban, hogy a német .ujságirók a nagy német 
1 ipoHc (hasábjain megelégedéssel és elisme-
réssel számolhatnak majd be azokról a 
tapasztalatokról, amelyeket magyarországi 
körutjuk alkalmával szereztek és reméljük, 
hogy szegedi látogatásuk megerősíti őket 
abban a kedvező véleményben, hogy Német-
ország a magyarságban méltó szövetség-
társra talált, amely megérdemli, hogy a há-
boru után az eddiginél nagyobb méltánylás-
ban részesüljön. , ; 

A német ujságirók szegedi látogatásáról 
az alábbi tudósításunk számol be: 

Délután három órára dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester ,a fogadó-bizottságot a 
városháza dísztermébe rövid tanácskozásra 
hivta össze. A tanácskozáson megjelentek: 
dr. Szalay József főkapitány, Taschler (En-
dre főjegyző, Kocor János, Balogh Károly, 
tanácsnokok, dr. Thuróczy Mihály főügyész, 
Prelogg József városi gimnáziumi igazgató, 
Striegl F. József és Deák Dezső, a Délma-
gyarország munkatársai, Hauser R. Sándor, 
Römer Péter, Donavell János, Aczél Géza, 
Szász Ernő, Pálfy Dániel és Endrényi Imre. 

A tanácskozáson a polgármester újból 
ismertette a német ujságirók szegedi látoga-
tásának programját, majd ,a fogadó-bizott-
ság bosszú kocsisorban és részben autókon 
az állomásra hajtatott. A közönség nagy ér-
deklődéssel kisérte az impozáns felvonulást. 

(Az állomáson.) 
A fogadó-bizottság négy óra tájban ér-

kezett ,a Szeged-állomásra, tehát husz perc-
cel előbb, mint ahogy a német vendégek ér-
kezését jelezték. A fogadó-bizottság mégis 
elkésett, mert a német ujságirók Mezőhe-
gyesről külön vonaton és nem. a menetrend-
szerinti időben érkeztek meg. A német uj-
ságirók a fogadó-bizottságra való várakozást 
az állomáson levő betegnyugvó-állomás meg-
tekintésével töltötték el. 

A fögadó-bizottság, élén dr. Somogyi 
Szilveszter polgármesterrel azonnal a per-
ronra vonult, áhol a már ott várakozó német 
újságírókat lelkes éljenzéssel fogadták. A 
Szegedre érkezett német ujságirók névsora 
a következő: Branca, Berlin, (Norddeutscbe 
Allgemeine Zeitung), Backmeister (Elberfeld) 
(Berglsch-Markisöbe Zeitung), Bittrich Frei. 
JAirg i. Br. (Freiburger Zeitung), Brandt, 

Berlin, (Wirtscbafszertung der Zentralmách-
te), dr Ba.hr, Berlin, (Versdhiedene Blatter), 
dr. Wort, Magdeburg (Magdeburg), Eiffe, 
Berlin, Helmont, .Bremen (Weseler Zeitung), 
Hussong, Berlin, (Tagliche Rundschau), 
Rnatz, Berlin, (Vossische Zeitung), Wyneken, 
Königsberg, Lauer, Braunschweig (Neueste 
Nachrichten), dr. Marquardt, Berlin, (Schwa-
bisdhe Merkúr), Meixner, (München, (Mün-
chen Augisburger Abendzeitung), Mielke, Hal-
lensee, (Reichsbote), Miiller-Miinster, Steg-
ütz, Neumann, Berlin (Lokal-Anzeiger), 
Nordhauser, Berlin, (Deutsche Tageszeitung) 
Ripke, Hallensee , (Der Panther, Daheim, 
Rheinisch-wesfáliscbe Zeitung), dr. Somién -
schein, M.Cladbacfh (Kölniscbe Volkszeitung), 
Proíessor Sohnrey, Berlin (Das Land usw.), 
Schroeter, Behlin (Kreutz-Zeitung), Toíten-
born, Graudenz (Der Gesellige), dr. Tngen-
haft, Breslau, (Breslauer General-Anzeiger), 
Frl. Wienand, (Essener Volkszeitung), Pro-
fessor Wolf, Dresden, (Dresdener Neueste 
Nachrichten). A német vendégekkel együtt 
Szegedre érkeztek Berezeg Ferenc az illusz-
tris iró, aki Aradon csatlakozott a vendégek-
hez; Pogány Mihály és Kmushaar Károly 
temesvári szerkesztők és Fay Ferenc tör-
vényhatósági .bizottsági tag. A kölcsönös be-
mutatkozások után a német vendégek a fo-
gadó-bizottság egy-egy tagjának társaságá-
ban kocsira ültek- A.Boldogasszony-sugárut-
nak a városba vezető utvonalán magyar, né-
met lobogók és Szeged .város zászlói lengtek. 
A menet a Böldogasszony-isugáruton, Tisza 
Lajos-köruton, Takaréktár-utcán, a Szé-
chenyi-téren és a Deák Ferenc-utcán át a 
Kultúrpalotához hajtatott. 

(A kultúrpalotában.) 
A kultúrpalota bejáratánál dr. Somogyi 

Szilveszter a következő magyar beszéddel 
üdvözölte a német vendégéket: , 

— Mélyen tisztelt Uraim! Szivem mé-
lyéből üdvözlöm Szeged város közönsége 
nevében a nagy német birodalom, sajtójának, 
nyilvánosságának képviselőit abból az alka-
lomból, hogy magyaroszági kőrútjukban 
Szegedet, az Alföld legnagyobb városát lá-
togatásukkal szerencséltetni -szívesek voltak. 

— Majd németül folytatta: Szívből óhaj-
tom, hogy érezzék magukat minálunk olyan 
jól, mint amilyen szívesen mi fogadjuk Önö-
ket. (Lelkes hodh! és éljen! felkiáltások.) 

Ezután a német vendégeknek Prelogg 
József városi gimnáziumi igazgató tolmá-
csolta a város meghívását a Kass-Vigadóban 
tartandó vacsorára, majd Tömörkény István-
nak, a Somogyi-könyvtár igazgatójának 
meghívására a társaság a Kultúrpalotába lé-
pett be, amelynek előcsarnokában rögtönzött 
kiállítás volt szegedi specialitásokból. A né-
met vendégek élénk érdeklődéssel hallgatták 
a felvilágosításokat a kiállított cikkekről, a 
hires szegedi paprikáról és tarhonyáról és a 
gyékénykosarak készítési módjáról. A kiál-
lítás megtekintése után a német vendégek a 
könyvtárhelyiségbe .mentek, ahol a vendég-
könyvbe beirták neveiket. A .német ujságirók 
elismeréssel nyilatkoztak Szegednek erről a 
kiváló kultúrintézményéről. 

(Ünnepség a fahonvédnél.) 
Ezután a német 'hírlapírók a városi ható-

ság képviselőivel a kultúrpalotából előbb az 

állami gyermekmenhelyre mentek, ahol dr. 
Turcsányi Imre igazgató-főorvos fogadta a 
vendégeket, akik az egész intézetet megte-
kintették, Majd a Magyar Kender és Lenipar 
részvénytársaság ujszegedi telepét nézték 
meg, Szász Ernő igazgató kalauzolása mel-
lett. A vendégek egy másik csoportja a 
Back-malomba ment, ahol Aczél Géza ve-
zérigazgató ismertette meg velük a malom 
üzemét és a telepet. A kender,fonógyárba 
már nem látogattak el a német hírlapírók, az 
idő rövidsége miatt. 

Este 7 órakor a Széchenyi-téren, a fa-
honvédnél lélegemelő ünnepségen vettek részt 
a vendégek. Lovag Worzsikovszky Károlyné 
meleghangú beszéddel üdvözölte az ujság-
irókat, a szegedi cigányzenekarok pedig el-
játszották a Wacht am Rheint és a Rákóczy-
indulót. A német ujságirók a zenével együtt 
énekelték a Waoht ara Rheint, aztán lelkesen 
kiáltozták: 

— Hodh Ungarn! Hocli Deutschland! 
Hoch Ferenc József! 

Bachmeister német birodalmi képviselő 
az üdvözlésre való válaszában, örömének 
adott kifejezést, hogy a magyar asszonyok 
milyen lelkesedéssel fogadják őket; elviszik 
ennek a hirét a hazájukba és legkedvesebb 
emlékük lesz mindig a megható, egyszerű 
ünnepség. Ezután a vendégek szögeket ver-
tek a fahonvédba ^s beirták nevüket a könyv-
be. Köszönettel vették a részükre készített 
emléklapokat és az egybesereglett közönség 
lelkes éljenzése gőzben távoztak. 

(A bankett.) 
A város hatósága a német vendégek 

tiszteletére ,a Knss-Vigadóban bankettet ren-
dezett, amelyet a kávéháznak a Stefánia-
parkra néző terraszán tartottak meg. A dí-
szesen felteritett Jiosszu asztalnál a német 
ujságirók és a fogadó-bizottság tagjai foglal-
tak helyet. A német vendégeket a hatóság 
kedves ,és Ízlésesen összeállított ajándékkal 
lepte meg. Minden vendég egy kis, nemzeti 
szinii szallagokkal átfont szatyorban papri-
kát, tarhonyát és „szappant kapott emlékül 
és Szeged város nevezetességeinek német 
nyelvű ismertetését. Este fél kilenckor meg-
kezdődött a vacsora. 

Az első felköszöntöt dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester tartotta magyar nyel-
ven, aki a Következőket mondotta: 

— Mélyen tisztelt Uraim! Most, amidőn 
a magyar nemzet a német néppel vállvetve 
küzd az ellenség legádázabb támadásai ellen 

:és a véres,háboru elérkezett a krízishez: két-
szeres jelentősége van annak, hogy a nagy 
német nemzet nyilvánosságának képviselői 
eljöttek Magyarországba. ,Az egyik jelentő-
sége e látogatásnak az, hogy Németország 
küldöttjei meggyőződhetnek arról, hogy a 
magyar nemzet nemcsak harcolni tud, ha-
nem a kulíurmunkából is kivette a maga ré-
szét, a másik jelentősége abban nyilvánul 
meg, hogy ellenségeink ezáltal is látják, hogy 
a magyar nemzet .teljes egyetértésben és a 
legnagyobb barátságban él Németországgal. 
(Folytává németül.) Üdvözlöm a nagy német 
nemzet nyilvánosságának képviselőit. Éljen 
Németország! Éljen a német nép! (Lelkes 
taps és éljenzés.) -

A polgármester üdvözlő szavai után a 
cigányzenékar a Wadht ,am Rheint, majd a 
Himnuszt játszotta, amelyet a bankett részt-


