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— Szakács Andor meghalt. Buda-
pestről jelentik: SzcnterZsébeti S z » -
k á cs Andor újságíró és politikus, a 
•Magyarország®, >A Mai Nap®, a 
régi >Virradat®, a /Magyar Újság® 
-imü napilapok volt szerkesztője, 
volt államtitkár, nemzetgyűlési és 
országgyűlési képvliselő életének" 65. 
évében Budapesten elhunyt. Szakács 
Andorral a magyar hirlapirás egyik 
kitűnősége távozott el az élők" sorá-
ból. egv küzdelmekben és eredmények-
ben gazdag élet után. Szakács Andor 
Szegeden kezdte működését, egyik leg-
kiválóbb tollú belletristéja és felké-
szült publicistája volt a magyar saj-
tónak. A /Szeged és Vidékénél® foly-
tatott működésére már kezdetben fel-
figyeltek', szegedi működését is elis-
merés és népszerűség kisérte és pá-
lyáján soha sem tudta elfelejteni a 
t/egodi hagyományokat és emlékeket. 
Amikor 1908-ban Budapestre került, 
lehány éves redakciós működés ntán 
iiegalapitotta »Virradat® címén ma-
gas nivóju hetilapját 19t7-ben, nmely-
íöl később' délben megjelenő napilap 
lett. Mindvégig erős meggyőződésű 
függetlenségi harcos volt, mint ilyen 
kapcsolódott he a politikába, 1919-ben 
a . Fricdrich-kormány idején sajtófő-
nök lett, majd államtitkárrá nevezték 
ki: Először a gyulai kerületben ka-
pott nemzetgyűlési mandátumot, több 
cikluson át tagja volt a képviselőház-
nak, ahol mindenkor erős független-
ségi, magyar és népi értelemben fej-
tett ki sokszor figyelemmel kisért mű-
ködést. A /Virradat® megszűnése után 
alapította /A Mai Nap«-ot, majd még 
több' lapalapitásban vett részt. Publi-
cisztikája mindenkor értékes 'doku-
mentuma lesz a magyar újságírásnak. 
Halálát gyászolja a magyar újság-
írás és a politika! világ mellett Szo-
sed is, ahonnan működése elindult és 
amelvnek' érdekében évtizedekig tiszta 
totl.il dolgozott. Fivére volt a néhány 
évről ezelőtt elhunyt szegedi ügyvéd, 
ír. S z a k á c s József, aki több cik-
luson át ugyancsak, tagja volt a kép-
viselőháznak:. 

— Holttest a k'ntfinn. A" csanifdpa-
Intai csendőrség értesítette csütörtö-
kön a szegcdi ügyészséget, hogv özv. 
N á d u d v a r i Mátyásné 56 éves asz-
szonvt holtan találták udvarának kut-
jáhan. Megindították a nyomozást, 
mert annak' . gyanú ja látszik, hogy 
bűncselekmény történt. Egyes vallo-
rások szerint az özvegyasszonyt ko-
rábban megfenyegették, most ebben 
az irányban folytatják a nyomozást. 
A törvényszék vizsgálóbírója pénte-
ken kiszáll Csanádpalotára. bogv a 
®elyszini vizsgálatot és a boncolást 
elvégezzék. 

— Halálozás. Huszli Sándor" posta-
altisz! felesége f. hó 18-án 55 éves 
iorában elhunyt.. Temetése február 
20-án délután 4 órakor lesz a belvá-
rosi temető ravatalozójából a. refor-
mátus temefőbei 339 

Vásárhelyi hirek 
Vásárhelyen teljes erővel folyik a 

hatalmas hőmennyiség eltakarítása. A 
letön ö,sszegyülemji;4 bó szerencsét-
lenséget okozott ifj. L i p p a y Imre 
gő/.iuaJom- cs gözfürésztelepén. A te-
lep förészházának teteje a hó sulva 
alatt beomlott, maga alá temette • 
fürészházban levő értékes gépeket és 
a megmunkálásra készített faanyagot. 
Az épületben szerencsére senki sem 
tartózkodott, igy emberélet nem for-
gott veszedelemben, de ifj. Lippay 
Imrét érzékeny károsodás érte. 

A február 1-én életbelépett házas-
sági törvény, amely előirja a házas-
ságkötés előtt való orvosi vizsgála-
tot, Vásárhelyen egyáltalán nem csök-
kentette a házasságkötések számát. A 
tiszti főorvosi hivatal közlése szerint 
a házasulandók tömegesen jelentkez-
nek a kötelező orvosi vizsgálatra és 
azt lehet mondani, hogy valóságos 
nösülcsi láz vett erőt az embereken. 

Endrey Béla polgármester felhí-
vást bocsátott ki a háztulajdonosok-
hoz, hogy házuk előtt az árkokat lló-
talanitsák, mert csak igy lehet bizto-
sítani olvadás esetén a viz lefolyását. 

Vasárnap délelőtt a Fekete Sas 
nagytermében megalakul a Nemzeti 
Munkaközpont vásárhelyi szervezete. 
A Nemzeti Munkaközpont célkitűzéseit 
dr. B o S t a Laios szegedi országgyű-
lési képviselő ismerteti, 

A vásárhelyi népjóléti hivatalban 
eddig negwcnen kértek, házassági 
kölcsönt 

—OHO—• 

— A Nemzetvédelmi Kereszt tulaj-
donosainak figyelmébe. A helyben la-
kó Nemzetvédelmi Kereszt-tulajdono-
sok közöl többen még ezideig a foga-
dalmat nem töltötték ki. Felkérik te-
hát mindazokat, akik a Nemzetvédel-
mi Keresztet már megkapták és fo-
gadalmat nem tettek, ecélból minél 
előbb a helyi irodában megjelenni 
szíveskedjenek. Azok pedig, akik még 
az adományozott keresztet, vagy an-
nak igazolványát nem kapták meg, 
ezt levelezőlapon sürgősen közöljék a 
Nemzetvédelmi Bizottsággal (Attila-
utca 11.), hogy a keresztet és az iga-
zolványt megkaphassák. / 

— A Magyar Vöröskereszt Egylet 
szegedi választmánya utolsó házibe-
tegápolást tanfolyamát nytja meg 
február 21-én délelőtt 10 órakor ele-
gendő jelentkező esetén a Szegedi Ka-
tolikus Nővédőegyesfllet székházában. 
Jelentkezni lehet Korona-ulca 18. sz. 
alatt az irodában. 

— A gőzfürdőben... Egy 63 éves 
nyugalmazott állami tisztviselő került 
csütörtökön a szegedi törvényszék 
Rónai-tanácsa elé. aki ellen az ügyész-
ség felhatalmazásra üldözendő rágal-
mazás miatt adott ki vádiratot. A 
nyugalmazott tisztviselő ugyanis jú-
niusban kisebh társasággal beszélge-
tett a gőzfürdőben és ennett során' 
sértő kijelentést tett a tisztekről. Ki-
jelentéseit meghallotta egy a fürdő-
ben tartózkodó ezredes, azonnal fele-
lősségre vonta a nyugalmazott tiszt-
viselőt, majd megindult a bűnvádi el-
járás. A nyugalmazott tisztviselő a 
csütörtöki tárgyaláson teljes elégté-
telt szolgáltatott, bocsánatot kért és 
kijelentette, végtelenül sajnálja, hogy 
akaratán kívül felelőtlen kijelentése-
ket tett, nem volt szándékában a tisz-
tikart megsérteni. Beszélgetés közben, 
beteges, izgatott állapotban meg nem 
fontolt könnyelmű kijelentéseket adott 
tovább", de ez csak azért történhetett 
nieg, mert többször megoperálták és 
ebben az állapotban nem tudta, mit 
beszél. Dr. V a T c n t i n y i Ágoston 
védő klinikai és orvosi bizonyítványt 
csatolt he a vádlott betegségéről. A 
törvényszék szükségtelennek találta a 
tanuk kihallgatását, Ítéletében bűnös-
nek mondotta ki a nyugalmazott 
tisztviselőt és ICO pengő pénzbiinfetéa-
re itélte. Nvomatékos enyhitő körül-
ménynek vétte, hogy n , vádlott meg-
bánta tettét és. a bíróság előtt elégté-
telt szolgáltatott meggondolatlan ki-
jelentéseiért. 

e- A Budapesti Közlöny hlref. A 
hivatalos lap szerdai száma közli a 
minisztériumnak a hadisegélyezésröl 
kiadott rendeletét, amelyet a Délma-
gyarország csütörtöki száma már 
részletesen ismertetett. A földmüve-
lésügyi miniszter a növényvédelmi 
szerek forgalmának szabályozásáról 
kiadott rendeletét kiegészítette. A kís-
várdoi vármegyei kórház aíorvosi ál-
lásra hirdet pályázatot. Közli a hiva-
talos lap az Országos Magyar Sajtó-
kamara legújabb tagfelvételeit. A 
Középtiszai Ármentesítő Társulat pá-
lyázatot hirdet a tiszaroffi központ-
ban rendszeresített mérnöki állásra. 

— Burgonyadrágitásért őrizetbe 
vettek egy királyhalmi asszonyt. Csü-
törtökön reggel egy kocsi burgonyái 
hozott be Szegedre KirályhalmáróJ 
Szűcs Nándorné Király Piros 40 éves 
asszony. A krumplit kosarankint áru-
sította és egy-egy kosárért 80 fillért 
kért. Az áreilenőrzo nyomozók meg-
állapították, hogy a kosárban őt és 
fél kiló krumpli volt, tehát egy kiló 
árára 14 fillér esett, holott a legma-
gasabb ár 12 fillér. Ennek alapján 
bekísérték a rendőrségre, ahol őrizet-
be vették. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A fza-

gedi rendőrség révkapitánysága je-

lenti: A Tisza vízállása február 

19-én reggel 7 órakor 258, hőmér-

séklete — 0 tok Celzius, a levegő 

hőmérséklete — • fok Celzius. 

— A Botond Bajtársi Egyesület 
gyűjtése. A Turul-Szövetség Botond 
bajtársi egyesületének gyűjtési akció-
ja tovább folyik. A gyűjtési akció so-
rán átvett adományokat a fronton 
küzdő magyar katonáknak küldik el. 
A gyűjtés eddigi eredménve a kővet-
kező: 120.000 cigaretta, több kiló do-
hány, körülbelül 2000 könyv, körülbe-
lül 2000 különféle folyóirat, többszaz 
meleg ruhanemű, száraz tésztafélék, 
konzervek, több liter rum és rengeteg 
egyéb, honvédőink számára hasznos 
dolog. A gyűjtést péntek este zárják 
le. Adományokat a gyüjtöközpontba, 
Boldogasszony-sugárut 6, alagsor, le-
het eljuttatni." 

— Kormányzósértésért 4 hónapi 
fogház. A szegedi törvényszék csü-
törtökön tárgyalta íd. G e i g c r József 
50 éves néinet anyanyelvű érsekcsa-
nádi gazda ügyét, aki ellen az ügyész-
ség folytatólagosan elkövetett kor-
mányzósértés miatt adott ki vádira-
tot. Geiger több esetben, amikor meg-
hallotta a kormányzó nevét, sértő 
kijelentéseket tett Á vizsgálat során 
felmerült annak gyanúja, hogy G'eiger 
nem épelméjű, megvizsgálták a 
törvényszéki elmeszakértők, akik 
megállapították, hogy bár ép-
elméjük, de beszámithatósága kor-
láloz.ott. A csütörtöki főtárgyalá-
son Geiger tagadta a kijelentéseket, 
ugy viselkedett, hogy ő mindenkinél 
okosabb ember. A törvényszék a hl-
•zonvitás lefolytatása után bűnösnek 
mondotta ki és 4 hónapi fogházra 
itélte. Geiger fellebbezést jelentettbe. 

— Értesítés. A szakszervezeti bi-
zottság közli, hogy Kállay Gyula, a 
Népszava munkatársa, Budapest, ma, 
pénteken este fél 8 órakor a Munkás-
otthonban, Hétvezér-utca 9., >Ady és 
kora® ciuien tudományos előadást 
tart Az előadás keretében Ady-verse-
ket és Ady egy jelenetét adják elő. 
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— Szeged sz, kir. város Árverési 

Csarnoka február 20 és 21-én árve-
rést tart, mely alkalommal az összes 
szegedi zálogházaknál december vé-
géig lejárt tételek kerülnek árverésre 
és pedig 20-án délután fél 4-kor ék-
szerek, 21-én pedig ingóságok. Magá-
nosok eladási és vételi megbízásait 
3"-án déli 12 éráig fogadja el az Ár-
verési Csarnok, Felhívjuk az érdekel-
tek figyelmét, hogy ezalkalommal 
több tétel használt Yászuu- éa d.1 
masztfehérnemü kerül árverésié. Öj 
áiuk vásárlásához a vásárlási köny-
vecskéket feltétlcaűl el keli hoi'ú. 
Igazgatóság. 

Z E N E 
Basilides Mária 

Schubert-e*tj« 

A d a l l e l k e rezdült meg az 
éuekben, amely voltaképpen minden 
dal, lélek és bit egyetlen tiszta és 
fenséges A v e M a r i á-ja volt. Ezt a 
felemelő áhítatot és bensőséges alá-
zatot érezzük B a s i 1 i d e s Mát ia 
egyedülvaló művészetében, a magyar 
zenekultura büszkeségében, aki. oly 
ritka, helyenkint még nemjárt utakra 
vezérli a zene kábult utasát, időukint 
keserves zengésekben, fekete vizek n 
ismeretien és kietlen partokra került 
reménytvesztett hajótöröttjét. Fz az 
ut a való művészet és a tiszta szép-
ség utja, amelynek nincsenek roppant 
kulisszái, harsogó szinei, dörgő lát-
ványosságai, de megjelenik rajta és 
általa a k ö l t é s z e t legnagyobb és 
legegyszerűbb mélysége. Basilides Má-
ía pódiumról-pódiumra és évről-évre 

ujabb élménveket, szir.dbádi almo-
kat idéz, hololt egyedül és minden 
külsőség-segítség nélkül jelenik meg 
az emelvényen, mindössze a z e n e 
é r t e l m e és a d a l l e l k e van ve-
le . . . Ilyen roppant és végzeted-ve-
szedelmes egyedüllétben nem segil 
röppenö bravúr, villanó trapézmutat-
vány, teret döngető dinamika, még az 
önkénytelen és kényszerű gesztus sem 
segit, itt a dalnak kell segíteni és a 
k ö l t é s z e t t e l kell átkelni a ve-
szélyekkel teljes mélységeken. 

Basilides Mária nemcsak örökös 
tagja az Operaháznak, de egyedül-
való jelensége a daléneklésnek, való-
sággal j e l e n s é g e gyors, zilált és 
dobzenéve! teljes korban. Az ö dal-
éneklése, lirája és drámaisága ne j 
a Marion Ándcrson raesztic-m alatt 
/érdekessége®, különleges raritára, 
hang-csodája, — ebben a művészét-
ben a legtöbb az, ami egyszerű, arai 
voltaképpen kimondhatatlan, -amire 
csak néhány szó van: a költészet. És 
a bensöség áhitatos átélése meilett 
olykor ugy tűnik, hogy nem is néked 
és nekünk, hanem — magának éne-
kel . . . Ilyenkor egyedül van a költő-
vel és minden különösebb effektus, 
bevezetés cs /felvonulás* nélkül át-
adja, nekünk. Hangjának csodálatos 
zöngésében cs bársonyában benne 
halljuk a gordonkák lassú és bus rez-
géseit, ugyanakkor fuvoják izgató 
vibrátóit. . . 

Csütörtök} hangversenyén a Mara 
monia sorozatában megszólalt Schu-
b e r t egész gondolatvilága, feltárult 
az a sokszínű és Időtlen alkotás, amit 
Schubert költészete jelent, elmulha-
tatlanul. A lehelletfinom lírától a leg-
szomorúbb fájdalomig, a könnyed já-
tékosságtól a legmélyebb drámáig 
idézte fel Schubert világát Basilides 
Mária dalmüvészete. Csak ilyen átha-
tó, bensőséges zeneiséggel, ilyen ki-
vételes kultúrával, ennyi bátor és 
halk finomsággal, megrázó emberi és 
drámai felidézéssel lehet e n n y i t 
felmutatni a költészetből. És mennyi-
re sokszínű, izgalmas, megrendítő és 
magávalragadó léhet egy műsor, 
c s a k Schubert-dalokból... A gyönyörű 
műsort még egy külön műsorral kel-
lett megtoldania. A hallgatóság a mű-
vészi jelenség hatásában megujuló 
lelkes tapsokkal köszöntötte Basilides 
Máriát és mellette K ó s a Györgyöt, 
aki a Zongoránál külön élményszerű 
eseménye volt ennek a szép és ritka 
hangversenynek. Hivalkodó frázisok 
és tolakodó hatások helyett a kíséret 
harmóniáját, stílusát cs művészetét 
hozta el Kosa György zongoraszavá-
ban a dal és a, daléneklés lelkéhez. 

(v. ey.) 

— Középkora egyének, akik erőfte® 
elhíztak, a réghevált tisztán természe-
tes -Fennie József* keserűvíz rend-
szeres használata által mindennapos 
könnyít székürütést és testsulvuk fo-
kozatos csökkenését érhetik el. Kér-
désre niég mrvcfiUY 


