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Minden hölgy csak GFB harisnyát visel 
mert a legszebb, legjobb és legolcsóbb 

Gyári lerakat 

Poliák Testvéreknél 

Külföldi világlapok tudósitói 
Szegeden 

Ottó Zarek, Theodor Berkes, a Times, a Reuter iroda, némef, finn, 
oszlr&k, svájci lapok képviselői szombaton esíe Szegedre érkeztek 

a szabadtéri játékok rendezőségének meghívására 

M Détmagyarország mnnkatdrsdtdl. Szom-
baton este a budapesti gyorssal nagyobb cso-
port külföldi újságíró érkezett Szegedre. A 
külföldi újságírók érkezése kétségtelen jele an-
nak a nagy érdeklődésnek, amely Szeged, illet-
ve a szegedi szabadtéri jútt':ok iránt minden-
felé megnyilvánul. Az újságírók érkezésük előtt 
már jelezték a szabadtéri játékok rendezősé-
géhez írott levelűkben, hogy megkívánják te-
kintem azt a várost, ahonnan a magyar szabad-
téri játékok gondolata elindult és amelynek 
Dóm-tere ma már egész Európában ismert. 

Tábori Kornél és Rónay Mária vezette Sze-
gedre a külföldi újságírókat. Tábori Kornél az 
idegenforgalmi érdekeltségek sajtófőnöke és 
Szegedről majdnem az összes külföldi idegen-
forgalmi propagandaorganumnak küld ismerte-
tést, míg Rónay Mária a Bulletin du Tourisme 
című lapnak ad tudósítást. 

A pesti gyorsból egymásután szállottak kl a 
nagy világlapok képviselői: /dexander Gordon 
Ross, aki a legnagyobb világlap, a Times mun-
katársa és a legnagyobb ügynökség, a Reuter-
ircda levelezője. A háborúban mint ezredes 
szolgált éz a háború után tagja volt az egyik 
határkiigazitó bizottságnak. 

Ottó Zarek, a világhírű osztrák író is Sze-
gedre érkezett. Különös érdeklődéssel jött Sze-
gedre. Legközelebln regénye ugyanis a nagy 
magyarról, Kossuth Lajosról szól. Szegeden is 
remél regényéhez adatokat találni. Egyébként 
máir hosszabb idő óta Budapesten tartózkodik. 

Rudoíf Mütter. a Hamburger Fremdenblatt. a 
Hamburger lllustrierte, a csikagói Abend Post 
és a buenos-nircsi La Plata Zeitu-g munkatársa. 

Armfriiius Filrst egész sereg, kereken 35 né-
met lapot tudósít, Németország valamennyi na-
gyobb városában. Cikkeit néhány százezer em-

ber olvassa naponta. 
Érdekes vendég dr. Theodor Berkes, aki a 

Berliner Tageblatt keleteurópaL szerkesztője. 
Ennek a nagy világlapnak a keleteurópai szer-
kesztősége egy idő óta Budapesten székel. Ide 
futnak be az összes balkáni események és dr. 
Berkesen keresztül szerez azokról tudomást 
Berlin... Vele jött felesége is, aki a Berliner ll-
lustrierte Zeitung-ot tudósítja. 

Ugyancsak ujságiró-házaspár Ottó Drexler 
ós felesége. A fiatal Ottó Drexler a Kosmos 
Press munkatársa, míg felesége a Leipziger 
Neue Zeitung-mk dolgozik, 

Dr. László Serthold finn lapokat tudósít Bu-
dapestről Az ő lapjai: az Uusi Suomi és a 
Helsinkin Sanomat. 

Zólyomi Dezső magyar újságíró, aki Prágá-
ban, a Prágai Magyar Hírlapnál dolgozik. Az 
ő tudósitásaiból értesülnek majd a szegedi ese-
ményekről a felvidéki magyarok.» 

A vendégek autókon érkeztek be a városba. 
Már az esti autó-ut alkalmával is ízelítőt kap-
tak a városból. A kocsik a Gellért-kanun, a 
Dóm-téren át futottak a Hungária-szálló felé. 
A külföldi újságírók elismeréssel nézegették az 
eléjük táruló képet: a püspöki palotát, az egye-
temi intézeteket, a Pantheont. a Fogaáalmi 
templomot és a monumentális Dóm-teret. ahol 
nemsokára ismét felhangzik Adárn szava... 

A külföldi újságírók egy része a Hungáriában, 
másik része a Tiszában szállott meg. Este a 
Szegedi Fészek Klubban rendeztek tiszteletükre 
hangulatos vacsorát. Vasárnap megtekintik a 
várost, dr. Kogutowitz Károly prc!;sszor ve-
zetésével kimennek Röszkére, a trianoni ha-
tárra, ellátogatnak Szeged összes nevezetes-
ségéhez, természetesen elsősorban a Fogadalmi 
templomhoz és a Dóm-térhez. 

Aziriény legújabb arany karé k újdonságai csodaszép kivitelben 
nagy választékban megérkeztek és cégünknél kephatók. 
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Küzdelem Somogyi-telepen 
a templomépítés körül 

Monstreküldötiség a polgármesternél 

(A 'Délmagyarország munkatársától.) 
A Somogyi-telepi lakosság 100 tagu 
monstre küldöttsége kereste fel szomba-
ton délben dr. Pálfy József polgármes-
tert. A közgyűlési teremben helyezkedett 
el a küldöttség, amelyet Herczegh István, 
a Somogyi-telepi Polgári Kaszinó elnöke 
vezetett. A küldöttség köszöntötte a pol-
gármestert megválasztása alkalmából 
majd meghívta a telepi kaszinónak 
augusztus negyedikén tartandó ünnepsé-
gére. Ezután a Somogyi-telepi templom-
épitkezés ügyét említette fel a küldöttség 
szónoka és arra mutatott rá, hogyha a 
város biztosítani akarja Somogvi-telep 
többezer főnyi lakosságának békéjét, ak-
kor megváltoztatja azt a határozatot, hogy 
a kijelölt helyeri. a tápéi vám közelében 
épitsék fel a templomot. 

— Az igazságos elbírálás az volna, hogy 
a templom a telep közepén épüljön fel 
— mondotta Herczegh István. — A te-
lep fejlődésének megfelelő középpont az 
a hely, amely a müut közelében, a zárda 

. mellett van. Kifogástalan, ¿ó jiton meg 

lehetne közelíteni ezt a helyet, viszont 
nagyon távol esik a telep egyes részétől az 
a hely, ahová kijelölték a templom alap-
ját. Szeged nem engedheti meg magának 
azt, hogy a város szélén elterülő telepen 
— lelki trianon következzék be — mon-
dotta a szónok. — Ha a templomot a már 
kijelölt helyen épitik fel, ugy megbomlik 
a lakosság egysége és a hitélet is válságba 
sodródik. 

Arra kérte végül a küldöttség szónoka 
Pá l fy polgármestert, függessze fel a ko-
rábbi határozatot és a telep természetes 
központján építtesse fel a templomot. 

A polgármester válaszában hangsú-
lyozta, nagyon nehéz dolog város veze-
tőjének lenni, mert nem lehet a sokféle 
kívánságot közmegelégedésre kielégíteni. 
Ugyanez vonatkozhatik a Somogyi-telepi 
templom helyének kijelölésére is. 

— Azt azonban már most leszögezhe-
tem — mondotta —, hogy szerencsétlen 
elgondolásnak tartom a templomot a ko-
rábban kijelölt helyen felépíteni, jártam 
a helyszínen, tanulmányoztam a kérdést 

és kijelentem, hogy mint polgármester, 
sohasem járulok hozzá, miszerint a temp-
lomot a kijelölt helyen épitsék fel. Sokkal 
alkalmasabb megoldásnak találnám, ha a 
templom a müut mellett, a zárda közelé-
ben épülne fel. Ez nemcsak a természetes 
és józan ész szerinti megoldás volna, ha-
nem pénzügyi szempontból is elónyösebb. 
A zárda melletti telek a városé, míg a 
korábban kijelölt helyet ki kellene sajá-
títanunk. 

Jelezte azonban a polgármester, hogy a 
templomépítés még nem olynn közeli do-
log. Az anyagi természetű ügyek sincse-
nek még elinlézve és egyáltalán nem el-
határozott, hogy a már régebben kijelölt 
telken épül fel a templom. 

— Ezt a kérdést alaposan letárgyaljuk 
az összes érdekeltekkel — fejezte be sza-
vait a polgármester — és csak azután 
döntünk végérvényesen, hogy hol ép.itiük 
fel a templomot. 

A monstre küldöttség a polgármester 
bejelentését hosszantartó éljenzéssel vette 
tudomásul. A somogyitelepiek küldöttsége 
ezután Tóth Béla polgármesterhelyettest 
és Katona István tanácsnokot kereste fel. 

Gépfegyvertli z 
Amsterdam uccáin 

Amszterdam, julius 7. Szombaton délelőtt 
az amszterdami helyőrség megerősítésére egy 
zászlóalj gyalogság érkezett a városba, azonkí-
vül 5 páncélos gépkocsi és 3 harci kocsi. A dél-
előtt folyamán ujabb zavargások voltak. A 
rendőrség kénytelen volt géppuskatűzzel szét-
szórni a tüntetőket. A zavargók az egyik tor. 
laszra szovjetzászlót akartak kitűzni. Az anya-
gi kár a tüntetések következtében meglehetős 
nagy. A zavargók több kereskedést kiraboltak. 

Délután ujabb véres összeütközések követ-
keztek be. Minthogy a gyenge rendőri őrjára-
tok a fenyegetően fellépő tömeggel szemben 
nem végezhettek semmit, újból katonai rendőr, 
séget küldtek ki. Most már á katonaság nvomuit 
a torlaszok ellen, közben a katonákra a házak, 
ból súlyos kőzáport zúdítottak. A katonáit több 
sortüzet adtak le a tömegre. Erre rövid idő alatt 
néptelenek lettek az uccák. A katonai őrjára-
tok parancsára minden ajtót, ablakot zárva 
kellett tartani. Az összeütközésnek egész sor sú-
lyos sebesültje van. 

Terroristák 
fegyencoszfagai 
Ausztriában 

(Budapesti tudósítónk telefon jelenlése.) Bécs-
ből jelentik: Illetékes helyről szerzett értesülés 
szerint a kormány azzal a gondolattal foglalko-
zik, hogy a bombamerényletek és más terror-
cselekmények elitélt tetteseiből fegyencosztago-
kat állit fel és a kényszermunka folytán első-
sorban az általuk okozott rombolásokat hozat-
ja helyre. 

Azidö 
A Szegedi Mcfcorologial Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 27.4 C, a leg;'-""«onyabb 15.0 C. A baromé-
ter adata null fokra és tengerszintre redukál-
va reggel 7628 mm, este 762.0 mm. A levegő 
páratartalma reggel 70, délben 34 százalék. A 
szél iránya északnyugati, erőssége 2—6. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Északi-északnyugati szél, 
változó felhőzet, helyenként, főleg az or-
szág északi részein még kisebb futózápor-
esők. A hőmérséklet nem változik lénye-
gesen. 


