R R P T M X C Y A

mét fejezte ki Mátyás megválasztása fölött, mondván, hogy nemcsak Magyarországnak ndta őt az
l-ten, hanem nz egész keresztény világnak, hogy
sxubaditsa meg Mohamed átkos vallásától Európát.
Mátyás király volt az, aki nz 185S. évi második törvényben lefektette azt az elvet, hogy ide.
gen nem kaphat tisztséget, birtokot, még liérlie
seui ebben az országban, semmiféle királyi jövedelemben nem részesülhet az ország tanácsosainuk határozata nélkül.
Ö volt az, aki megalapította az első egyetemet 1165-ben Pozsonyban. Csczmiczey János kapott a megalapításra fölhatalmazást s megalkották az clsö magyar főiskolát a bolognai egyelem mintájára. Tiz év múlva, 1175-ben Budán tervezett Mátyás király hatalmas templomot tudományosságnak. Hallotta, hogy a párisi egyetem
36.000 tanulót képes befogadni, tehát a budai egyetemet 10.000 tanuló befogadására képesnek ter-
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vezte. És ő alapitotta meg az első dominikánus
főiskolát is Magyarországon. Egykorú följegyzés
szerint a tanároknak bőven szórta az aranyat és
ellátta a diákokat élelemmel.
Mátyás király nein kevesebbet alkotott, mint
a renaissaiiec szellem árnyékában egy uj, biisz.
ke magyar államot Európa közepén, ötéves korától humanista nevelést kapott s mindenkitől
függetlenül építette központi kormányzását a jobbágy, iparos és polgári származású magyarok
vállára, ö hangoztatta először, hogy a jobbágy
is szabad ember és meghozta a szabad költözködés törvényét a jobbágyok fölszabadítására.
És ne felejtsük cl, hogy ö volt az első falukutató, vagy — amint Illyés Gyula irja — faluvizsgáló. Az ö szellemében, az ö legendás egyéniségének minél gyakoribb visszaidézcsévc] és
megelcvenitésévol indulhatunk cl ismét a nemzeti
megújhodás dicsőséges ulián . . .
Cs'áajl rirosbá.
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NAGY ALBERT v»léria-!ér 4. (Daorikaoiac)
— Mcsedélirtáuokat rendez a szegcdi ifjúság ré«
szére a s-TuruL Szövetség. Beszámoltunk arról,
hogy a -Turul* Szövetség szegedi kerületi vczér«
sége a magyar nemzeti szeltem ápolása érdekében
niesedclutánok megrendezését vette tervbe. Ezek
a mesedélutánok ma 15 órakor kezdődnek az ipa»
rostanonciskola dísztermében. A meséket a •Turult Szövetség kötelékébe tartozó sBütondt Bajtársi Egyesület bajtársnői tartják és a mesedélulánok anyagát népmesék, történelmi mesék képe-
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- 1 » A Metcorologiai Intézet jelenti 22
r \ Z í a o Órakor. 1 d ö j ó s 1 a t : Élénk, a keleti megyékben még v Iharos északi szel, havazás
és hófúvás már inkább csuk a keleti cs' délkeleti
határmegyékbeiy \ hőmérséklet tovább süllyed.
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Szechcnui István űr.-i Korjtontföianácsossá nevezte hi
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Budapest,
február 10. A Magyar Távirati
Iroda jelenti: A kormányzó
a
miniszterelnök
előterjesztésére
Széchenyi
Istcán dr. szegedi,
kir. közjegyzőnek
a közélet, terén szerzett érdemei elismeréséül
a m kir,
kormányfölanáfjsosi cimet
adományozta
Széchenyi
István dr. 1885-ben született Zentán. Szülővárosában végezte el giaiuáziumi tanulmányait, majd hallgatója volt a kolozsvári
egyetemnek és Budapesten tett ügyvédi vizsgát.
Eleinte Zeután folytatott ügyvédi gyakorlatot
és mér kora ifjúságában a város közéletében
tekintélyes szerepet játszott. Emiatt kellett külön is szenvednie a megszállás első korszakában. Ismételten letartóztatták; hol a katonaság
fogta el túszként, hol a közigazgatási hatóságok tartották fogva. Állandó üldöztetésnek volt
kitéve, majd 206 katasztrális holdnyi birtokától is megfosztották. Négyszer utasították ki
szülőföldjéről, nmit a magyar külügyminisztériumnak sikerült, liáromízbon fölfüggesztetnie,
de negyedízben minden beavatkozás eredmény-'
telen maradt. Igy jött Szegedre 1021 szeptemberében, édesanyja szülővárosába- ahová különben is rokoni kötelékek fűzték. Szegeden hamarosan nagy népszorüségro tett szert; élénken
resztvett n politikai életben és különösen a városi ügyek iránt tanúsított nagy érdeklődéit.
A legutóbbi polgármesterválasztás alkalmával
tekintélyes pártnak volt a jelöltja. 1035. május J
17-én közjegyző lelt, 1030. szeptember 1-én pedig .
mozgósítási kormánybiztossá nevezte ki a kormányzó. Kormányfőtanácsosi kinevezése a legszélesebb körökben őszinte örömet keltett.
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_ Adomány Horthy Mihlósné segélyakciójára.
H o r t h y Miklósné téli segélyakciójára ujabban
\ következő adományok érkeztek: Rengcy-teslvérck adománya Dusúsdi Közcpcsy Duzsöné sz. Raek
Irénke elhalálozása alkalmával koszoruinegváltás
cimén 20 pengő.
— Az öttömösl nj kiépítését kérik a gazdák.
TCózsa Illés törvényhatósági bizottsági lag
szombaton népes gazdaküldöttséget
vezetett
P á l f y József dr. polgármester elé. A gazdái,
kérték a polgármestert, hogy az idei útépítési
program keretében a város csináltassa meg a
Vágó* kisvasúti megállótól az utat egészen
Ütlömösig. A gazdák kérését
tanulmányozás
végett kiadták a mérnöki hivatalnak.
— \ z urnök Mária kongregációja szokásos lelgyakorlatait február 26-tól március 3-ig tartja
délután 6 órai kezdetlel a jezsuita templomban.
Előadó. I\ .Vii ág Andor K <L

— Ideges embereknél és lelkibetegeknél az igen
enyhe hatása, mindig megbízható természetes »Ferenc .Tózsef keserűvíz — reggel éhgyomorra egy
pohárral bevéve — kiadós bélürülést. jó gyomoremésztést és elegendő élvágyérzetet hoz léire.
Kérdezze meg orvosát!
-— Dollárgyárat lepleztek le K a n a d á b a n . T o rontóból jelentik: Egy asszorm letartóztatásával kapcsolatban széleskörű szervezetei leplezlek le, amely nagymennyiségben hamisította
a kana '-ú dollárt. A letartóztatott asszonynál
225.000 hamis kanadai dollárt talállak. A rendőrség a szervezet több más tagját letartóztatta.
— RAZZIA A STOCKHOLMI KOMMUNISTÁKNÁL. Stockholmból jelenti a Havas-iroda:
Szombaton délelőtt mintegy Pftf) rendőr razziát tartót, a kommunisták különböző stockholmi helyiségeiben.
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— Nagyjelentőségű ülést tartott a TESz elnöki
tanácsa. A Társadalmi Egyesületek Szövetségének
szegedi kerületi elnöki tanácsa ülést tartott, amelyen V i n k l c r Elemér dr. kerületi országos társelnök elnökölt. A kerületbe tömörült egyesületek
elhatározták, hogy a március 15-i Inízafias ünnepséget isinél a régi fénnyel és monumentális külsőségek közölt kívánják megtartani és evégből a
társadalmi egyesületek az egyetemi ifjúsággal
karöltve rendezik meg a Klauzál-téri ünnepséget,
amelyen az összes egyesületek zászlókkal vonulnak fül. Ugyancsak a március 15-1 yic.gnvilatr.ozásUcnt. egyben a TESz. '4(1 éves fönnállásának
megünneplése céljából az összes egyesületek részvételével egy nagyszabású ünnepi vacsorát rendeznek az ipartestület nagytermében március
15-én és fölkérik levélben az összes szegedi egyesületeket, hogy hazafias ünnepségeiket más napokon rendezzék meg, hogy az ezen a napon megrendezendő ünnepi vacsorán az összes társadalmi
egyesületek, v alamint p város vezetősége és uotabililasai is jelen lehessenek és együttesen tudjanak demonstrálni a uugy nemzeti gondolat mellett.
Tobb igen komoly határozat közül megcmlitendöi ek tartjuk, hogy a TESz szegedi kerülete ezév
t. rászán országos jelentőségű ünnepség keretében szándékozik Szeveden mecunnepelni Mátvás
király születésének 500 éves jubileumát, amikor
nemcsak a szegedi kerületbe tömörült ecvesiiletekot hívná meg. hanem az összes TFSz-szervezPteket és a központi igazgatóságot, ahonnan már
Ígéretet is kapott a kcrü'et arra nézve, hogy finnépségén az egész központi igazgatóság, élén
t zdóczy-Zr. d r a v e c z
István országos clL ükkel. vesz részt

Vérev-u'ca 6b. szám Te'efon: 3 0 - 6 7
— Eljegyzés, Raffay Rózsika és Madár János
t. főhadnagy, földbirtokos. baukiga2gatö jegyesek.
(Minden Külön értesítés helyett.)
— Két hét múlva fedezték föl egy 79 éves gazda,
ongyilko&iágát. Szombaton jelentették a szegedi
ügyészségnek, hogy V ö r ö s Ferenc 79 éves hódmezővásárhelyi gazdálkodó lakásán fölakasztotta
magát. Az idős ember egyedül lakott házában és
az ismerősök előtt föltűnt, hogy Vörös már közel
két hete nem mutatkozott. Föltörték a gazdálkodó
lakását, Vörös Ferencet a kamrában fölakasztva
találták. A gazdálkodó boltteste már oszlásnak
indult; az öngyilkosságot két héttel ezelőtt követte el.
— Fogorvos) kir. E-idus Ben lián tanulmányútjáról hazaérkezett és fogászati működését megkezdte. Tisza Lnjos-körut 11. Telefon: 16-97.

Elsőrendű Icárnitos
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Szeut Miháty-utca 1, Fodor-utca sarok
Telefon 15-50.
Nagy raktár
— ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héten
született 6 fia és 11 leány. Házasságot kötöttek:
vKalánka Zoltán dr. cs Bitó Mária, Lestár Márton
és Tari Viktória, Teodos István és Bózsó Ilona,
Sebesy Dezső és Szabó Ataia. Elhunytak: özv. Jurka Ignácné 95, özv. budis Ignácné 72, Káutor Viktória 76, Szilágyi Lajos 3í, Bárkányi Jáuos 55,
Hegedűs Mária l, Horváth Ferenc 61, Nagy Frigyes 67, Mészáros Mihály 52, Dcák-Reieh Miklós
17, özv. Gdrgyán Józsefné 72, Farkas Jolán 4,
László Mihály 81, Urbáu Julianna 50, özv. Abel
Lászlóné 91, László József 25, Szűcs Piroska 2
Nyári Mária 11, Takács Péter 45, Fedrigoni Klotild 79, Sebők Miklós 39, vitéz Tóth József 41, Molnár János 1, Szagszúrdi Béla 22, Farkas Rezső 9,
özv. Radvárivi Mihályné 89, özv. György Jánosné
75 éves korában .és Nagyszöllősi Stefánia 9 hónapos korában.
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HARC A BETEGSÉGEK ELLENI
MENTSÜK MEG M VGYAltURSjfÁGOTl
Ezt célozza és tárgyalja: Dr. IIALASZ HENRIK miskolci főorvos feltűnő tartalmú értékes
két könyve:
1; "

fi rákos megbetegedés
n a p l ó z á s é
és gyógyítási lehetősége. A rák a helytelen táplálkozás következménye.
Ára 2 P
2. Csaknem minden betegséget meggyógyít »

Böilkúra

mely az orvoslás jövő gyóg;módja. Ara 3 P.
Mindenki szerezze meg ezen értékes
könyveket, akinek drága az egészsége.
Kapható Miskolcon a szerzőnél
és
könyvkereskedéseibben Vidékre 20 fillér portóval.
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