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Jegyek a Délmagyarországnál! 

Kölcsey Ferenc 
iáik Sándor szabadegyetemi előadása ' 

(A Délningynrország munkatársától.) Csütörtö-
üön délután az egyetem aulájában dr. S1 k Sán-
lor tartolt nagy érdeklődéssel kisért szabadegye-
temi előadást Kölcsey Ferencről, abból az alka-
lomból, bogy az idén lesz századik évfordulója 
a Himnusz költője halálának. 

Az előadót dr. C s e k e y István professzor, az 
egyetembarátok elnöke üdvözölte a pódiumon. 

S i k Sándor markáns sziliekkel vetítette bnll-
. itósága elé annak a költőnek az alakját, oki 

egyike volt a mult század első harmadában a ma-
cyarság szellemi és politikai vezéreinek. Három 
icülönbőlő korszakra tagozódik Kölcsey élete. A 
üzes éve.kben a fiatul Kölcsey visszavonultan élt 
birtokán. Hetekig, hónapokig ki sem mozdult szo-
bájából, ahol tanult, a klasszikusokat olvasta, 
lelkületének kialakulásában nagy szerepe volt 
annak az élményének, amelyen tizenegy éves ko-
rában ment keresztül, amikor beleszeretett egy 
nála léi^vegesen idősebb eszményi nőalakba. Hogy 
milyen mély nyomot hagyott lelkében az az ér-
zés, ml sem bizonyltja jobban, mint az. hogy még 
negyven éves korában is azért nem nősült meg, 
mert a szivében frissen élt ez a régi szerelem. 
Azok a versei, amelyek ebben a korszakban szü-
li ttefc, szentimentálisak a szó nemes értelmében. 
Költeményei azt bizonyítják, hogy nagv belső küz-
delmek bevitették cs emiatt nem tudott a tiszta 
'átásig eljutni. 

A húszas évek Kölcseyje szintén a vidéken éli 
Metél, de már részt vesz a megyei életben, sikra-
-'áll a jobbágyság helyzetének javításáért. Köl-
tészetiben lassan kiemelkedik a szentimentaliz-
mus világából, tisztul gondolkozása. Ebben a kor-
ban irtla meg egyik legismertebb költeményét, a 
„Vanjfritum vanitas'M. Érdekes, hogy ugyanebben 
az évben irta meg i Himnuszt is, ezt a nemzeti 
imádságot, amelyet mindenki ismer és énekel 
anélkül, hogy mélyebb értelméig eljutna. 

A harmincas években már tudatos iró, aki sz 
(Íj hatngot képviseli Kazinczyval szemben a ma-
gyar irodalomban. Hegteremti a magyar próza 
uj á:;át, a lírai prózát. Az 18.12—.16. évi ország-
gyűlésre megyéje köYctüi küldi. Tisztább és szen-
tebb lélekkel politikus még nem indult országgyű-
lésbe,, mint ő. Hamarosan vezére lett az ellenzék-
nek, amelyben akkor olyan nevek szerepeltek, 
mint Kossuth Lajos, Széchenyi István, Deák Fc-
renc. Kossuth rajongó tanítványának vallja pia-
gát. Akkor halt meg, 1838. augusztus 17-én, emi-
kor éppen a felségárulással vádolt W e s s elé-
li y i Mikjós védelmét készítette. Kölcsey, mint 
költő, egyik jelentős tagja annak a sornak, amely 
Zrínyivel kezdődik, Berzsenyin és Vftrösmarlyn 
keresztül ivei Adyig. Hirdette az igazságot, amely 
ma is aktuális, hogv ki kell emelkedni a sekélyes, 
a hitvány, az önmagunknak hizelgö h&zatiasság-
1.Ó1. 

A nagy tapssal fogadott előadásért C s c k c y 
fstván mondott köszönetet kiemelve annak a tény-
nek a szimbolikus jelentőségét, hogv a tiszántúli 
protestáns magyarról a szegedi egyelem katolikus 
szerzetes professzora tartotta ezt a nagyszerű elő-
adást. 
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— A Szegeden miiködó katolikus legényegy-
letek együttes gyűlése. Április 4-én, hétfőn 
este 8 órakor a móravárosi Katolikus Népház 
dísztermében a szegeeli katolikus legényegvlc-
tej\ eavültes nagygyűlést tartanak, amelven 
megjelennek a Dolgozó Leó -ívok Egyletébe, be-
szervezett leányok is. Dr. S á n d o r István és 
P K e r k a i Jenő S. J. beszél az ifjúsághoz. 
A leányok nevében Kálmán Frzsébet szólal fel. 
ez ifiigság szónokai Csóli Rudolf és Rakonczay 
János. 

— Kevesebb ruhát kell csináltatni, Ha a szövet 
szingvapjuböl készült, mert az évekig tart és min-
dig szép. Csak a szövet csinálóia tudja garantál-
ni, hogy a szövetben csak természetes szlngvnn-
ju van. A magvar urlcsaládok részére évek óta 
szállitta aneolosan gyártott kiváló szövetett a 
Triinkhahn Posztógyár. Budapest. XI l.enke-ut 
117. Még ma kérje i szövetminták költség- és 
kötelezelIsécmcntcs elküldését. 

— Ha belei el vannak dugulva és gyomra 
rossz, ugv folyamodjék azonnal a természetes 
..Ferenc .József'' kcscrüvizhcz, mert ez már 
csekély, alig egy pohárnyi mennyiségben is 
gyorsan, biztosan és mindig kellemesen ki-
tisztítja az emésztés útjait s jó étvágyat és 
friss közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát. 

í z l é s s z a b é s , e l e g a n c i a 

Orosz szabó titka! 
Széchenyi tár 17. sz . I. emelet 
Fzeged váro«i jóléti alap, ABC és Unió tag. 

— Nők napja. A szegcdi szociáldemokrata 
párt nőmunkás csoportja április 3-án, vasár-
nap délután pontosan 5 órai kezdettel az ipar-
testület márványtermében Nők Napja ünne-
pélyt rendez, amelyen az ünnepi beszédei 
K ó t h l y Anna országgyűlési képviselő mond-
ja. A műsoron szerepel: a Szegedi Általános 
Munkás Dalegvlet. a SzMTE mandolinzencka-
ra, Sehwartz Lipótné szavalattal. Hcissig' Jó-
zsefné énekszámokkal és Kádár Marika gyer-
mektáncosnő. A Szegedi Munkás Szinrwd tag-
jai néhai dr. Balassa Ármin „Parasztszivek" 
cimü népszínművét adják elő. 

— Megérkeztek Blau Ignátz céghez a legújabb 
tavaszi női és férfi ruhák és felöltök. Kelemen p. 5. 

Dobvowen 
április 8 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 3 kovács, 
2 vasesztergályos, 1 órás, 1 mérleglakatos, 3 ká-
dár, 2 faesztergáiyos, 0 bognár, 2 kosárfonó, 2 
kötélgyártó, 8 cipész, 3 szabó, 2 borlxdy, 2 hölgy-
fodrász, 2 papucsos, 1 füszerkereskedősegéd, 3 
ügynök, 3 nőtlen gazdasági mindenes, 4 kifutó, 1 
tehenész. Nők: 5 cipőtüzőnő és ragasztónő, 3 
hölgyfodrásznő helyben és vidéken, 2 horgolónő, 
1 szőnyegszövönő, 2 kifutóleány, mindenes íőzö-
nök, mindenes leányok. Hadigondozottak részére 
fenntartott munkahelyek: 1 molnár, 5 téglagyári 
és fürésztelepi munkás, 2 cipőtüzőnő, 4 koppasz-
tónő. Foglalkozást keresnek: 1 könvvelőnö, gép-
és gyorsírónők, kcrcskedöscgédek, 1 szobuinas, 1 
lovász. 

Nyugtyy. u i i M a g y . norpsszatt rihHe'4 

csfinaK-taHarű p o n y v a 
V a r g a M l l r A I y cégnél, Aradi-u. 4. 

Szegedi Chevra Kadisa 
Értesítjük a t. feleket, hogy a zsidó teme-

tőben 

sirok ápolása 
április hó második felében veszi kezdetét. 

A kellő beosztás és előkészítés érdekében 

azonban ajánlatos, hogy a dijak befizetése 

mar niost történjen, annál is inkább, mert 

a gondozási munkák a megrendelések sor-

rendjében végeztetnek. 

A befizetések a Chcvra-irodában, (Margit 

ucca 20. fdszt.) délelőtt 9—I2-ig, délután 3— 

5-ig eszközölhetők. 

MAKÓ iv. i. 
A makói számvevőség tisztikara, amelyet a bel-

ügyminiszter április elsejével az állami tisztvise-
lői státusba vett át, csütörtökön délelőtt tette le 
a vármegyeházán. Kászonvi Richárd főispán ke-
zébe az előirt hivatali esküt. 

Dr. Halász István az uj városi pénztáros. .Ma-
kó képviselőtestülete R i n g Béla alispán elnök-
lésével csütörtökön délelőtt 10 órakor tartotta 
közgyűlését, amelyen az üresedésben levő városi 
pénztárosi állást töltötték be. Az állásra két pá-
lyázó volt, akik közül dr. I l a l á s z István bix-
toknyilvántartót választották meg 66 szavazattal, 
M á g o r í Lajos pénztári ellenőrrel szemben, aki 
37 szavazatot kapott. Az uj pénztáros nyombaali-
telte az esküt, megválasztása alkalmából 20 fc13* 
gől adományozott jótékony célra. 

A makói Stefánia, közgyűlése. Csütörtökön léi-
előtt R i n g Béla alispán elnökletével ülést tar-
tott a Stefánia-Szövetség. Dr. J o ó Imre ü.ffve-
zetö igazgató ismertette a szövetség egy :vi s 
munkásságát, amelynek során 8080 tejadgot 
adott ki 2000 pengő értékben, 1500 kiJogram :uk-
rot osztott szét s 192 esetben alkalmazott kire-
kezelést. A közgyűlés elismeréssel vette tudmá-
sul a szövetség működéséről szóló jelentést sz-
ulán a mult évi zárszámadást és az idei kökég-
vetést. Végezetül a számvizsgáló bizottság tájait 
választották újra. 

A siketnéma makói szabósegéd szpgedi tüaj-
lásai. A makói járásbíróság büntetőbirája lőtt 
sorozatos lopásokkal vádoltan állott csülörtoa 
ifj. B e n c z e István 23 éves makói siketnémasza-
bósegéd. A jelenlegi 13 riapos fogházbüntését 
töltő fiatalember március első napjaiban Sze.jdon 
követte el azokat a tolvajlásokat, nmclyckérroa 
vonták felelősségre. Az eléje tárt bünlajronj 
szerint ifj. Benczc István Szegeden H e gr ü 9 
Kálmán Répási-uccai lakostól egy bi/.tosilá ta-
karékperselyt lopott cl 7 pengő tartalommal! i S 
Lajos Ilnjnal-uccai szabómestertől, ahová ej le-
szakadt gomb felvarrása címén állitolt be, ke-
zeügyebe akadt szabász-ollót lopta cl. K i s Perué 
SVivárvány-uceai asszonyhoz lakáskercsés ügyé-
vel állított bc s amíg a lakás bérbevélelérőtár-
gyaltak, egy zsebórát lopott el az asztalról, lo-
pásokat ifj. Benczc István elismerte. Négyrebell 
lopás vétségében mondották ki bűnösnek, ehó-
napi fogliázra Ítélték. 

Anyakönyvi liirek. Házasságra jclcnlkteK: 
Biró János Paku Rozáliával, Kurusa leno 
Gyjjrgy Csertus Rozáliával, Apjok József jina 
Viktóriával, Nagy S. Mátyás Csávás Mával. 
Házasságot kötöttek: Dr. Kosztaleczky Ede agy 
Irén Piroskával. Elhaltak: özv. Szferle IstnniS 
Zsikai Julianna 51 éves (Ko1ozsvúri-uccuö2 
Dégi János 62 éves (Kürt-ucca 1). 

Száz budapesti elaggott szegényt akurn»M»-
kón elhelyezni. Budapest szegényügyi bizíága 
tervbe vette, hogy az elaggott, munkakelen 
szegények közül többeket vidéki ellátásba Ilyes 
ki. Makóra száz budapesti szegénygondozoflhe-
lyczését tervezik s az ezirányu megkereséllap-
ján Nikélszky polgármester felhívja a vai la-
kosságából azokat, akik ilyen szegények glozá-
sára, illetve tartására vállalkoznak, jeleezze-
nck a polgármesteri hivatalban. A kil'ezett 
szegényekért egyenkint 18 pengő Havi tasdijat 
fizet a főváros, amely ezenkívül ruhával cyógy-
szerrd is-ellátja szegényeit. 

Elitéltek egy tolvaj cigányleány!. S z ü Zsu-
zsanna 23 éves magvaresanádi cigánvleála tél 
folyamán a Máv. forgalmon kívül helyez állo-
másépületéből különféle deszka- és faagokaf 
lopott cl. Ma vonták a lopásokért felelősre és 
30 napi fogházra Ítélték. 

Az inségmunkák során elvégzett utjiá-oTé. 
Az idei inségmunkák során több külső HeWS 
területi útjavítási munkát végeztetett el táros 
és fog a még rendelkezésre álló időben "égez-
telni. Igv mcgjnvitólták az igási és rákoíí kö-
zötti Nagyeperfa dülöutat. a vágöhid'hoEzetfl 
makadam utat, a Pappháli iskolához vezlu'at 
és a püspökielei határmenti utat. A marosrand-
hoz vezető ut megjavítására is sort kojril ;t 
még hátralevő inségmunka urogramban. 

t 


