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Kopasz Untál 
röszkei plébános 

hétfőn hajnalban meghalt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 

hajnalban meghalt a szegedi közkárház egyik kü-
lönszobájában Kopasz Antal röszkei plébános. A 
rendkívül népszerű lelkész halálának hire a kora 
délelőtti órákban terjedt el Szegeden és min-
denütt a legnagyobb részvétet keltette. 

Kopasz An'al már régebbi idő óía betegeske-
dett. Eleinte szívműködést zavarok jelentkeztek 
szervezetében, kérőbb szívbetegségéhez súlyosabb 
gyomorbaj járult, de már-már ugy látszott, hogy 
szervezete megbirkózik ezekkel a betegségekkel,; 
amelyek a hatalmas termetű embert fizikai'ag is 
erősen megviselték. Rövid néhány hónap alatt kö-
zel negyven kilót fogyott, szinte árnyéka lett ön-
magárak. Közérzete az u'óbbi időben javu t, papi 
és p éoánosi hivatásét pedig mindvégig a leg-
nagyobb Ielkiismerc ességgel betöltötte. Néhány 
nappal ezelőtt ismét megbetegedett. A gőzfürdö-
ocn lett rosszul, de még annyi ereje volt, hogy 
hazautazzon Röszkére. Otthon lefeküdt, orvost hi-
vatott, aki megállapította, hogy régi betegségé-
hez vesemüködési zavarok társultak és azt aján-
lotta, hogy a nagybeteg plébános szállíttassa be 
magát Szegedre, mert feltétlenül kórházi ápolásra 
van szüksége. Négy nappal ezelőtt helyezték cl 
Kopasz Antalt a szegedi kórházban, ahol azonnal 
gondos ápolás alá vették, de segíteni már nem 
tudtak rajta. A veséi teljesen felmondták á szol-
gálatot, urémia lépett fel, amely hamarosan vég-
zett legyengült szervezetével. Hétfőn hajnalban 
halt meg. 

Kopasz Antal egyike volt a csanádi egyház-
megye legrokonszenvesebb lelkészeinek. Szívvel-
lélekkel élt a hivatásának, szorosan vett papi hiva-
tásának betö'tésén kivül fáradhatatlanul dolgo-
zott a röszkeiek érdekeiért. Még az utolsó hetek-
ben is csaknem mindennapos vendég volt a vá-
rosházén. A polgármesternél, a mérnöki hivatal-
ban, az adóhivatalban szorgalmazta a röszkei 
ügyek elintézését, a röszkei kívánságok teljesí-
tésé'. Hol utat, hol kutat, hol kövezetet, hol az 
egészségügyi szolgálat javítását kérte és addig 
nem nyugodott, amig ki nem harcolta ezeket a 
közszolgáltatásokat Röszke szá-nára. 

Kopasz Antal fiatal ember volt, a halál alig 
ötvenegy éves korában érte utói. Lelkészi pályáját 
Szegeden, mint hitoktató kezdte. 1919 februárjá-
ban nevezték ki hitoktatóvá, miután megtért a 
háborúból, amelynek résztvevője volt a mozgó-
sítás napjától kezdve. 1925 juliusában választot-
ták meg röszkei plébánossá és attól kezdve szív-
vel-lélekkel egybeforrt a szegedi paprikafaluval. 
Hivei a rajongásig szerették, ragaszkodtak hozzá, 
ha'á'a mély gyászt borított Röszkére. 
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Háztartási cikkek 
Asztali üveg sótartó fogvájótartóval 28 fill. 
Kombinált lapos reszelő 24 fill. 
Tészta kiszúró forma 3 drb 24 fill. 
Üvég sószóró bakalit tetővel 24 fill. 
Fayeoce kávés bögre 28 fill. 
Fayence bordás csésze aljjal 48 fitt. 
Kenyérpirító 58 fill. 
Litografált fém füszertonna 6 drb 68 fül. 
öntöttvas gyorsfőző 68 fill. 
Fayence bordás tál 68 fill. 
Féífehér bordás pohár 6 drb 78 fill. 
Fayence mély tányér 3 drb 78 fül. 
Kuglóísütő 88 fül. 
Üveg vajtartó 88 fill. 
Favenee főzelé.kes tál 88 fül. 
Féífehér vizes pohár 6 drb 98 fiil. 
üveg kancsó háromnegyed literes 98 fiit. 
Fayence hordó kancsó 98 fill. 
Favcnce főzőbögre 1 literes 98 fitl. 
Fayence virág váza 98 fill. 
Fayencc virágeseréptartö 98 fül. 
Fayence fonott kosár 98 fill. 
Szines boros készlet 1 üveg, 6 pohár F 3.58 

Véres éjszakai 
revolveres verekedés 

feketeszéli és domaszéki 
legények között 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-
főre virradó éjszaka revolveres verekedés zaj-
lott le Feketeszélen négy fiatal legény között. 
Ördög József kocsmájából voltak hazatérő-
ben Farkas Lajos. Farkas Imre és Herédi Fe-
renc legények. Mindhárman ittasak voltak, 
egész este ittak azon a vasárnapi mulatsá-
gon, amelyet a kocsmában rendeztek. Az or-
szágúton összetalálkoztak Kalmár Miklós 22 
esztendős domaszéki legénnyel, aki ugyan-
csak hazafelé tartott. A legények hogy. hogy 
nem, összeszólalkoztak és miután egyik sem 
akarta abbahagyni a dolgot, verekedés lett a 
szóváltás következménye. Farkasék megtá-
madták Kalmárt, aki revolvert rántott elő és 
Farkas Lajost lelőtte. Kalmárt azután a töb-

biek alaposan elverték, félig agyonverve az 
árokba hajították és ott hagyták, a revolver-
golyótól súlyosan sérült Farkas Lajossal 

együtt. 
Nemsokkal később a mentők a két embert 

behozták a sebészeti klinikára, ahol mindket-
tejüket ápolás álá vették. Farkas Lajosnak a 
golyó combját fúrta keresztül és meglehetősen 
súlyos, életveszélyes sérülést okozott, de nem 
kevésbé súlyos Kalmár állapota is. aki szám-
talan ütést kapott a fejére, teste tele van zu-
zódásokkal, ütésekkel. Az ő állapota is rend-
kívül sülvos. A rendőrség megindította a nyo-
mozást, Farkas Imrét és Herédit őrizetbe 
vették. A legények tagadiák bűnösségüket és 
mindanyian önvédelemre hivatkoznak. 

Vizsgálatot indítanak 
a sebészeti betegek 

elhelyezési nehézségei miatt 
A körházi bizottság héttői ülése 

Dr. Tóth Béla 

YA Délmagyarország munkatársától.) Á 
közkórházi bizottság hétfőn délelőtt dr. Tóth 

Béla polgármesterhelyet-
tes elnökletével a kór-
házban helyszíni ülést 
tartott, hogv letárgyalja 
a kórház időszerű kér-
déseit. Az ülés anyagáról 
dr. Tóth Béla polgár-
mesterhelvettes a követ-
kező tájékoztatót mon-
dotta a Délmagyaror-
szágnak: 

— A bizottság elsősor-
ban a .járványkórház 
belső berendezéséhez 
szükséges tárgyakra tar-

tott' versenytárgyalás eredményét vizsgálta 
felül és kiadta a megbízásokat a szükséges 
felszerelési tárgyak szállítására. Ezután meg-
állapította a bizottság, hogy a betegkísérők-
nek mennyit kell fizetniük, ha a kórházban 
maradnak. Agyért és ellátásért napi 4 pen-
gőben, csak ágyért napi két pengőben álla-
pította meg a bizottság a betegkísérők által 
fizetendő dijakat. 

— Foglalkozott tovább a bízottság az or-
voskamarának azzal az átiratával, amelyben 

az orvostovábbképzés érdekében 

engedélyt kért, arra, hogy néhány gyakorló or-
vos a kórházban praktizálhasson, használhas-
sa a kórház fölszerelését. A kamara kérte, 
hogy ezeknek az orvosoknak ad jon lakást, ellá-
tást és valamennyi minimális honoráriumot a 
kórház. A bizottság kimondotta, hogy elvileg 
teljesíthetőnek tartja az orvoskamara kíván-
ságát, hozzájárul ahhoz, hogy két-két orvos 
dolgozzék a közkórházban, fedezet hiányában 
azonban ezek az ellátásukon kivül mást. tehát 
sem lakást, sem fizetést nem kaphatnak. 

Érdeklődtünk a polgármesterhelyet tejnél, 
hogy a bizottság foglalkozott-e azokkal a pa-
naszokkal, amelyek 

a sebészeti betegek 

kórházi, illetve klinikai fölvétele körül fölme-
rültek és amelyekről a Délmagyarország va-

sárnapi számában részletes Tudésitíst közöl-
, tünk. A helyzet ugyanis az, hogy ugy a 
• közkórház sebészeti osztálya, mint a sebésze-

ti klinika teljesen zsúfolt, ui betegeket nem 
vesznek fel, csak közvetlen életveszély esetén, 
de ezeknek az elhelyezése is óriási gondot 
okoz, mert a kórház rendelkezésre álló hat-
vanhat ágyán jelenleg is hetvenkét beteget 
ápolnak. A sebészeti klinika 6zázhusz ágya 
közül viszont ötvenet üzemen kivül helyeztek 
és csak hetven beteget vehet fel a klinika. A 
felhasználható hetven ágv pedig szintén fog-

! lalt. A polgármesterhelyettes kijelentette, 
hogy a bizottság ezzel a kérdéssel nem foglal-
kozott, a maga részéről jelentést fog kérni 
az ügyben a főorvosi hivataltól. 

Minden külön értesítés helyett 

Fájdalomteljes sziwei közöljük, hogy 
szerétett családfőnk 

marer Ármin 
hosszú szenvedés után elhunyt. 

Kivánsága szerint csendben helyeztük 
nyugalomra a családi sirkertben 1938 
február 14-én. 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 

Gyümölcsfák, bokrok 
cserlék, szőlővesszők 

kiváló nemesilett fajok 

nagy engedménnyel 
kaphatók. 

f Érdeklődni lehet: 

DELMAGYARORSZAG 
kiadóhivatalában. 


