
f t e l á W c . A szegedi orvos tár-
«*dalomnak gyásza van. Meghalt dr. 
G á s p á r Ignác nyugalmazott tiszti-
orvos, tb. főorvos. A gyászhír fájdal-
masan érinti mindazokat, akik az el-
hunyt főorvost ismerték, tisztelték és 
becsülték. Gáspár Ignác közel négy 
évtizedig volt Szeged város tisztior-
vosa. Hossza ideig működött a tanya-
világban és később, amikor a város-
ba helyezték, a fürdőorvosi teendők 
ellátására is megbízást kapott. Minta-
képe volt a hivatásának élő orvos-
nak, aki távol a közélet küzdelmeitől, 
visszavonultan, csöndes magányosság-
ban nem törődött mással, mint bete-
geinek sorsával, hatósági tisztének 
példás betöltésével. Társadalmi érint-
kezésben uri gondolkozásával, nemes-
lelküségével és szerény modorával 
vonta magára a figyelmet Megtestesí-
tője volt a jó ember fogalmának, 
egész lényét áthatotta szivének meleg-
sége. Segitő készséggel fordult a rá-
szorulók felé, anélkül, hogy valaha is 
hivalkodott volna jótékonyságával 
Agglegény maradt, aki azonban csa-
ládias érzésével mind több barátot 
vonzott maga köré. Amióta nyugalom-
ba vonult, gyakran betegeskedett. Ho-
telszobáját többször is kénytelen volt 
fölcserélni a kliinkai >zárkával«. Szi-
véé szervezete a legveszedelmesebb 
betegségekkel te megbirkózott, a sok-
szenvedés azonban az utóbbi időben 
» á r összeroppantotta a délceg öreg-
urat, aki néhány héttel ezelőtt re 
ménjtelen állapotban került újból a 
kórházi ágyra. A legodaadóbb keze-
lés, a leggondosabb ápolás sem segít-
hetett már rajta, vasárnap reggel, 
hetvennyolcadik évében, hűséges ba-
rátaitól megkönnyezve, szenvedéseitői 
megváltotta a halál. Kedden délben 
tizenkét órakor kisérik örök nyuga-
lomra a cinteremből. 

— Mi újság a budapesti élehniszcr-

nagyvásártelepen t A Magyar Vidéki 

SajtótndósHó fővárosi jelentése sze-

rint december 16-tól 23-ig az élelmi-

szernagyvásártelepen az élő- és vá-

gottbaromfí árak változatlanok vol-

tak. — A tojáspiacon a hatóságilag 

megállapított legmagasabb árak vol-

tak érvényben. — A zöldség- és főze-

lékfélék piacán a paraj ára 10, a fö-

lötök ára pedig 20 fillérrel emelke-

dett; viszont a leveles karfiol ára 30 

fillérrel csökkent kg-kint — gyümölcs-

piacon a héjasdió ára 20 fillérrel 

emelkedett kg-kint 

— Kóthónapi fogházra ítélték Rácz 
Imrét ismételt árdrágításért. Rácz 
Imre Kölcsey-utcai cipőkereskedő Áb-
rahám Lászlónak eladott egy dupiatai-
pu férficipöt 81 pengőért. Az árdrágitó 
visszaélés cimén ellene inditott ujabb 
eljárás során a meghallgatott szakér-
tők szerint legfeljebb csak 75 pengő 28 
fillért számithatott volna a duplatalpu 
cipőért A biróság megállapította az 
árdrágítás tényét és Ráczot, aki visz-

szaeső bűnösként állott ma a biróság 
előtt, dr. Újvári István egyesbiró jog 
erősen kéthónapi fogházra, 500 pengő 
pénzbüntetésre és el nem kobozható 
áru értékének megtérítése cimén 81 
pengő megfizetésére itélte 

Ruhákat »horgászott«. p u r i Jó-
zsefné napszámosasszony Kossuth La-
jos-utca 18. szám alatti lakos feljelen-
tést tett a rendőrségen ismeretlen tet-
tes ellen, aki lakásának pincéjéből az 
ablakon át horoggal benyúlva, 150 
pengő értékű férfi- és gyermekruha-
nemüt ellopott A károsult hétfőn az 
utcán felismerte egy járókelőn az 
egyik tőle ellopott inget, szólt a rend-
őrnek. aki leigazoltatta az illetőt és 
Mőállitotta a kapitányságon. A nyo-
mozás még folvik annak megállapítá-
s r a , hogy miképpen került az illető-
höz a lopott ing. A rendőrség reméli, 
bogy ezen a nyomon sikerül a lopás 
tettesét is kézrekeriteni. _ ötvös Já-
nosné Farkas-utea 18. szám alatti la-
kos bezárt lakásából ismeretjen tettes , 
900 pengő értékű rnhanámfit ellopott 
A nyomozás megindult 

SPORT 
Uj csal árt igazolt a Szeged 
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K e d d , 1942 d e c e m b e r 29. 

Tötbb ízben megírta a Déimagyaror-
szág, hogy a Szeged AK tárgyaláso-
kat folytat egy igen tehetséges buda-
pesti futballistával, a tűvel a tavaszi 
szezonban csatársorát akarja erősíte-
ni. Amint értesülünk, a tárgyalások 
most befejeződtek és a hétfői postával 
megérkezett Szegedre a játékos igazo-
lása, igy most már semmi akadálya, 
hogy megírjuk, ki a Szeged uj szerze-
ménye. Az uj Szeged-játékost N a g y 
Károlynak hívják, 24 éves, eddig a 
Ghitxodn-gyár cégcsapatában futballo-
zott, onnan igazolta most át a SzAK, 
akárcsak annakidején Vöröst, aki 
szintén a Chinoin-gyár játékosa volt. 
A leigazolást hosszas tárgyalások 
előzték meg, a Szeged vezetői több 
ízben meggyőződtek Nagy Károly ké-
pességeiről és igy jött létre az egyes-
ség a Ghinoinnal a futballista kiada-
tása ügyébea A vezetők véleménye 
szerint Nagy megszerése jó akvizíció 
a Szeged számára, mert az uj futbal-
lista a csatársor minden posztján ki-
tűnően használható, de szélsőfedeze-
tet is jól tud játszani. Akik látták já-
tékban, azt állítják, hogy Vörösnél 
gyorsabb; technikásabb és jobb lövő. 
Áz uj futballista bemutatkozására ta-
vasszal kerül sor 
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A NAC nyerj© 
a Karácsonyi Serlegei 

Karácsonykor, illétve karácsony 
másodnapján és vasárnap futballmér-
kőzéseket rendeztek Budapesten a ka-
rácsonyi serlegért. A torna résztvevői 
a Nagyváradi AC, a Kispest, a Szol-
noki MÁV és a Ferencváros voltak. 
Szombaton a NAC a Szolnokkal került 
szembe és 5:1 (1:1) arányú győzelmet 
aratott a vasutas futballistákon. A 
Kispest 2:1 (1:0) arányú győzelmei 
aratott a Ferencváros felett. Vasár-
nap az előző napi győztesek küzdel-
méből a NAC került győztesen, 2:1 
(0:1) arányban győzve le a Kispestet 
Ezzel a győzelmével a Nagyvárad a 
torna győztese lett. Kispest pedig a 
második helyet foglalta el. A harma-
dik helyet a Szolnok szerezte meg a 
Ferencváros felett aratott 2:1 (1:0) 
arányit győzelmével. 

A torna érdekessége az egy héttel 
ezelőtt Szegeden vereséget szenvedet! 
Kispest jó helyezése. Ennek alapján a 
papírforma szerint a Szeged is meg-
nyerhette volna a Karácsonyi Serle-
get, ha résztvesz a küzdelemben. 

Itaiitenisz játékosok vidéken vannak 
Az országos bajnok Harangozó test-

(vérek, Sidó (Diósgyőr), Farkas test-
' vérek (Diósgyőr), Varga (Újvidék), 
j Értesülésünk szerint a bajnokságon a 
! felvidéki és az erdélyi csapatok It 
résztvesznek. Szegedről az ujszegedi 

; kendergyári csapat és a SzEAC vesz-
1 nek részt a bajnokságom 

X Eltemették Kis-Kalkuszt. Szom-
baton délután Budapesten, a megyeri 

j temetőben nagy részvét mellett te-
mették el Kis-Kalkusz Károlyt, a Sze-

i ged tragikus hirtelenséggel elhunyt 
i játékosát. A temetésen többszáz fő-
j nvi gyászoló' közönség jelent meg, 
köztük nagyon sok ismert nevű fut-

j ballista. A Szeged részéről Fiala* An-
tal vet részt a végtisztességtételen 
kisebb játékosküldöttség élén. A játé-
kosok közül ott volt Aknavölgyi, Bá-
ló és Vörös. A Szeged képviselői ko-
szárut helyeztek ax elhunyt játékos 
sirjára. 

vagy külön nyomdai fel-
szerelést, szedőgépeket és 
rotáckxgépet keresünk 
megvételre. 

E s A i B es 10 kiadóhivatala 

Nagyvárad 

X A Szeded AK elnökválasztó köz-
gyűlésének előkészítése. A Szeged AK 
újonnan megválasztott választmánya 
december 30-án, szerdán este 7 órakor 
tartja első választmányi ülését a Ba-
ross-étterem külőnhelyiségébcn. Ez-
alkalommal választ ják meg a labdarugó 
szakosztály tagjait és megalakítják a 
különböző egvéb bizottságokat. Ugyan-
csak ez a választmányi ülés készíti elő 
a január 10-i elnökválasztó közgvü'é-
sét. ezenkivül itt parentáliák el a tra-
gikus hirtelenséggel elhalálozott Ki«-
Kalkusz KSrolvt. 

X Országos vidéki asztalitenisz 
bajnokság Szabadkán. Január 2-án és 
3-án tartják meg Szabadkán az OH '* 
gos vidéki asztalitenisz bajnoksn i 
Ezen a bainokságon résztvesznek min-
den évben az összes vidéki egyesüle-
tek. A bainokság tizenhat számhói át! 
A legkiemelkedőbb számok a férfi 
csapatverseny, férfi egves első osz-
tály. I B1 osztály. IT osztálv. TT! 
osztálv. férfi páros első. második 
harmadik osztálv. női é<*ves első, má 
sodik osztálv vegyes náros. ifiusátó 
egyes, stb Az országos vidéki bal 
nokság MngvaroB&zág legnagyobb-!)-' 
tvoksága, mert az ország légjobb asz-
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A színházt iroda közleményei 
Ma, kedden este A-bérletben kerül 

színre a karácsonyi slágerdarab, az 
Aranysárga falevél, a bemutató nagy-
szerű szereposztásábaa 

Szerdán este a nagy sikerre való 
tekintettel, még egyszer megismétli a 
szinház A bolond Asvayné előadását 
Somlay Júlia felléptével. 

Csütörtökön, Szilveszter napján két 
előadást tart a szinház. Este 7 óra-
kor az Aranysárga falevél kerül szín-
re. Jegyekről ajánlatos előre gondos-
kodni. Este 10 órakor nagy szilvesz-
teri kabaré lesz a színházban. Színre 
kendnek egyfelvonásosok, villámtré-
fák, szólószámok, duettek, táncparó-
diák. Rendező: Ihász Aladár. Jegyek 
már kaphatók. Január elsején délután 
megismétli a szinház a szilveszteresti 
kabarét. 

Naplemente előtt. Január 3-án, va-
sárnap délután 3 órakor Somlay Ar-
túr felléptével, közkívánatra megis-
métli a szinház a Naplemente előtt 

előadását. Jegyek rendes esti hely-
árakkal kaphatók a szinház pénztárá-
nál 

H E T I M Ű S O R } 

Kedden este: Aranysárga falevél. 
(A-bérlet). 

Szerdán este fél 7 órakor: A bolond 
Asvayné. 

Csütörtökön este 7 órakor: Arany-
sárga falevél. 

Csütörtök este 10 órakor: Szilvesz-
teri kabaré. 

Pénteken délután fél 4 órakor: Szil-
veszteri kabaré. 

Pénteken este: Aranysárga falevél. 

Szombaton este fél 7 órakor: Don-
na Diana. 

Vasárnap délután 3 órakor: Napi© 
mente előtt .Somlay Artúr felléptével. 
Bemles le -árúk). 

Vasár nap este fél 7 órakor: Lehár-
est. A december 18-iki kivánsághang-
verseny megismétlése. 

Hétfőn este léi 7 órakor: Christian 
(I. és II bemutatóbérlet. Somlay Ar-
túr felléptével). 

Kedden délután 3 órakor: Rozika. 
(Nagy gyermekelőadás). 

Kedden este fél 7 órakor: Christian 
(A-bérlet). 

Szerdán délután 3 órakor: Chris-
tian (Somlay Artúr felléptével). 

Szerdán este fél 7 Érakor: Christian 
'Bérletsziiűftl, Somlay Anfur fellépíé 
vel> 

TŐZSDE 
Budapesti éxtéktözsdezárlat. A bu-

dapesti értéktőzsde szilárd irányzattal 
nyitott A magas pénzajánlatok követ-
keztében a vezető értékekben létre jölt 
első üzletkötések a napi megengedett 
árszinten alakultak. Ani a tőzsdeidő 
folyamán is alig jelentkezett A for-
galom megakadt és a kezdeti megás 
jegyzések maradtak érvényben. A tőzs-
de számottevő árnyereségekkelj zárult 

Zürichi devizazárlat. Páris 2.75, 
London Newyork Ibi B> u-z-
s/el 6925. Milánó 22 66 2. \ 
229.37 fél, Berlin 172.55, Szófia 5.37 fél, 
Bukarest 2.37 fél. 

A Mugyar Nemzeti Bank valutaar-
ti-lyamai. Szlovák kor. 11.45—11. 
fej 1.95-2.05. líra 17.40—17 90. svájct 
frank 7960-80.6. svéd kor. 81 70-82 70, 

A budapesti terménytőzsdén cs© 
kély forgalom mellett az árak vátt© 
zatlanok. 

Szeged a*. kir. város polgármesterétől 
ad. 50.413—942. I. sz. 

Tárgy: Az anyaállatok utáni f© 
deztetési dijak befiz© 
tése. 

A m. kir. Földművelésügyi Minisz-
térium 244.411—942. sz. rendeletével 
jóváhagyott íedeztetósi dijakról szóld 
városi szabályrendelet 1. g-a értelmé-
ben, a köztenyésztéshez tartozó min-
den két éves, vagy ennél idősebb te-
hén és üsző után, továbbá minden egy 
éves és ennél idősebb anyakoca után 
— tekintet nélkül a tényleges fedez-
tetésre — fedeztetési dijat kell fizet-
ni s azt 1943. évi január hó 1-től ke© 
dődőleg nem az apaállattartó gaztlak 
kezeihez, hanem a város főpénztárába 
kell befizetni. 

A fedeztetési díj tehén vagy üsző 
után 15.— pengő, anyakoca után p© 
dig 6.— pengő. 

A fedeztetési dijak kirovása a ta-
vaszi haszonállat összeírás adatai 
alapján történik. 

Nem fizetnek fedeztetési dijat anya-
állataik után azok a gazdák, akik sa-
ját engedélyezett apaállatot használ-
nak fedeztetésre.. 

A város főpénztárába befolyt fe-
deztetési dijakát a város hatósága 
időnkint fogja az apaállattartó gaz-
dáknak kifizetni és pedig a tenyész-
tési igazolványba pontosan bejegy-
zett fedeztetések után 

A fent előadottakra tekintettel fel-
hivom az összes anyaállattnlajdono-
sokat, hogy 1943 január hó 1-től kez-
riődöleg fedeztetési dijat már ne fi-
zessenek az apaáliattuiajdonosnak. 
mert azt a főpénztárba lesznek köte-
lesek befizetni. Ellenben a iáriatot * 
fedeztetés alkalmával okvetlenül vi-
gyék magukkal hogv abból az anya-
állat azonosságát az apaállattartő 
gazda megállapíthassa. A jártat fel-
mutatása nélkül az anvaáltatot befe-
dezni nem szabad. 

A fedeztetés 11 i rendjéről az őssrev 
anaállnttulaídonosokat külön Batár© 
zottal már értesítettem. 

fee""d 194? dedember * . 
Dr. Páttv József polgármester 


