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Olcsó uszály fa kimérése 
a Stefánia alatti rak-
parton meokezdődött! mmmi tlemzeii Hiieiiniüzemi!! 
Váratlanul meghalt 

P. Vén Jakab, 
az alsóvárosi rendház főnöke, 

helyettes tartományfőnök 
(A Délmagyarország munkatársától.) Súlyos 

gyász érte Űrnapján a szegedi ferencrendíeket: 
váratlanul meghalt a rendház kői tiszteletben álló, 
népeaarii főnöke, P. Vén Jakab helyette tarto-
mányfőnök. A gyilkos betegség orvul támadta, 
meg' át sante órák alatt védett v%le Sswdán 
este szállították be a belgyógyászati klinika diag-
nosztikai osztályára ós csütörtökön este félkilenc 
órakor a halálküzdelemben gyöngének bizonyult 
szive feladta a küzdelmet. 

P. Vén Jakab még fiatal, életerős ember volt, 
ötvenhárom esztendős. Kalocsán született, a fő-
iskolát a Ferenc-rend bécsi teológiáján végezte. 
Budajwsten szentelték papj>á, ott kezdte papi 
pályáját, majd Szolnokra került, onnan Egerbe, 
később rósza Budapestre, ahol főnöke lett rend-
házának, aztán Kecskeméten lett házfőnök, majd 
nyolc évvel ezelőtt Szegedre helyezték ál és a 
ssegedi ősrégi rendház főnöke lett. A mult év-
ben a rtrna tartományi kongresszusa helyettest 
tartományfönökké választotta a kiváló szerzetes-
papok, aki ezt a disaes méltóságot mindvégig 
szerwtesi szerénységgel töltötte he. 

Nevét egyházi körökben mindenütt ismerték, 
képességeit mindenütt méltányolták. Elsőrendű 
ssónok volt, nagyszerűen értett a kisemberek 
nyelvén, prédikációi sokáig emlékezetesek marad-
nak. Végtelen szeretettel intézte a gondjaira bi-
wtt rendházak dolgait, szerzetestársainak, akik 
rajongó szeretettel vették körül, igazi atyja, gon-
dozója volt. Tiszta életű, elhivatott szerzetes roít, 
rengeteg misszióban vett részt, sok helyen tar-
tott lelkigyakorlatot. Legutóbb is tevékeny részt 
vett a budai misszióból. 

Betegsége hétfőn kezdődött. Vesiélytelennek 
látuó pattanás támadt a fülén, nem törődött 
vele, nem ügyelt rá és így történt, hogy a patta-
nás elmérgesedett. Vasárnap még elmondotta a 
prédikációját az alsóvárosi templom nagymisé-
ján, de mise után már leverő gyengeséget ér-
zett. Hátfőn reggel fájdalmak jelentkeztek, kar-
ja dagadni kezdett, de reggeli miséjét még meg-
tartotta. Kezelőorvosa pihenést parancsolt rá. le-
feküdt, de állajiola egyre sulyoslnxlott, fájdal-
mai egyre növekedtek. Szerdán kihívták hozzá 
dr. Purjesz Kóla professzort, aki azonnal fel-
ismerte betegségét, az orbánoot és intézkedett, 
hogy az akkor már nagybeteg házfőnököt azonnal 
szállítsák be a klinikára. P. Vón Jakabot a men-
tők vitték el a belgyógyászati klinika diagnosz-
tikai osztályára, ahol a leggondosabb ápolás alá 
vették. A klinika orvosai állandóan betegágya 
mellett tartózkodtak és vívták meddő harcukat 
a fel tartózta tliatatkuiul közelgő végset elleu. Csü-
törtökön következeit et a kriüs és az orvosok 
egyre nagyobb aggodalommal látták a jelentkező 
szívgyengoség tüneteit. A betegnek magas láza 
volt és biáiKI adták egymásután a oaíQapitó in-
jekciókat, hiába Lövettek el mindent, az egyre 
jobban gyengülő sziv nem birta a küzdelmet. 
Este félkilenckor a klinikai á;yon meghalt a 
Ferenc-rwid szegedi bázfönöke. 

A gyász hírét az alsóvárosi templom harang-
ja tudatta először a v4ms közönségével, a hír 
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pillanatok alatt elterjedt és őszinte részvétet kel-
tett mindenütt, ahol ismerték a rokonszenves tar-
tomány főnökhelyettes nevét. 

Pénteken megindultak a részvéttáviratok és 
azóta valósággal özönlenek az ország minden ré-
széből az alsóvárosi rendházba, amelynek tag-
jait a házfőnök halála rendkívül méíyes lesúj-
totta. A rendház szomorú gyászházzá alakult át, 
halálos csend borult a különben is mélycsendü 
kolostori folyosókra, amelyeken könnyes szem-
mel járnak a szerzetesek. 

P. Vén Jakab holttestét az alsóvárosi temet* 
halottasházában ravatalozták fel. Az elhunyt tar-

tományfőnökhelyettest szombaton délelőtt 10 óra-
kor temeti el rendje. Kilenc órakor tartják meg 
a gyászmisót az alsóvárosi Mátyás-templomban. 
Ugy a gyászmise szertartását, mint a temetési 
szertartást Zadravetz István püspök végzi, aki 
a gyászhír vétele után értesítette volt rendházát., 
hogy Szegedre utazik. Zadravetz püspök pén-
teken este megérkezett Szegedre, az állomásról 
azonnal a rendházba ment. 

A rendház gyászjelentést adott ki, amely közli, 
hogy P. Vén Jakabot életének 5 3 . , szerzetesi pá-
lyájának 3 7 . és papi pályájának 3 1 . évében értet 
a halál. 

Felmentő ifiélet 
a tízéves adócsalási perben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Több 
mint egy évtizede húzódó adócsa'ási ügy kerüh 
pénteken a szegedi törvényszék Habermann-UmA-
csa elé. Id. Neumqyer János, egykor dúsgazdag 
pékmester és ma lomtula jdono6 volt a vádlott. 
Neumayer ellen 1924-ben, amikor még a malma 
megvolt, névtelen feljelentés alapján rengeteg adó-
csalási ügy indult.. Két ügyben idők folyamán 
felmentették az ellene emelt vád alól, pénteken 
a régi ügyek utolsó fejezete került a bíróság elé 
Közben megvesztegetési perbe is keveredett az 
egyik forgalmiadóellenőrrel kapcsolatban. Első 
fokon őt is, az ellenőrt is elitélték, de a tábla jog-
erősen felmentette őket. A jelenlegi adócsalási 
ügyben a pénzügyigazgatóság régebben fizetési 
meghagyást bocsájtott ki ellene azért, mert állí-
tólag /100 millió korona forgalmiadóalapot el-
titkolt. A fizetési meghagyás ellen Neumayer pa-
nasszal élt a közigazgatási bírósághoz, de az a 
panaszát elutasította. Közben folyt már a bűn-
vádi eljárás is adócsalás miatt. 

A vádirat szerint Neumayer János, aki vám-

őrléssel és kereskedelmi őrléssel is foglakozott, 
nem vezetett rendes könyveket, eltitkolt 1100 
millió korona forgalmiadóalapot, ami ugy ál-
lott elő, hogy a vámőrlésből keletkező 15 százalék} 
vám helyett csupán 10 százalék után adózott, a 
többi után nem rótta le a forgalmiadét. 

A volt malmos azzal védekezett, hogy üzemét 
naponta ellenőrizték a forgalmiadóellenőrök, akik 
azonnal jegyzőkönyvet vettek volna fel, ha nem 
vezette volna a könyveket. Az üzleti könyvek a 
malom összeomlása után ottmaradtak és elkallód-
tak. Tagadta, hogy 15 százalék vám mellett őrölt) 
volna, csak 1 0 százalék, plusz 2 százalék porláa 
volt a vám, ennél magasabb vámot a konkuren-
cia miatt nem is szedhetett, legfeljebb akkor, 
ha tul szemetes volt a gabona. 

A bíróság több volt tisztviselőjét tanuként ki-
hallgatta, majd bűncselekmény hiánya miatt fel-
mentette az adócsalás vádja alól. Dr. Nagyághfl 
Géza ügyész m ítélet ellen fellebbezést jelen-' 
tett be. * 

Szántó Sándor, 

Miniszter-fogadás 
és a dorozsmai közmunkák 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kozma 
Sándor 44 éves dorozsmai napszámos ellen fel-
hatalmazásra üldözct, '¡ü rágalmazás miatt indult 
eljárás. Rácz Rudolf községi főbíró tett ellene 
feljelentést. A mult esztendőben, amikor Fabinyi 
Tihamér akkori keieskedelmi miniszter megláto-
gatta Dorozsmát abból az alkalomból, hogy a 
dorozsmai utat megnyissa, a főbíró Kozmát kérte 
meg, hogy a községbe érkező minisztert üdvö-
zölje és srra is megkérte, hosry hozza magával 
az ünnepségre a szociáldemokrata munkásokat. 
Kozma azonban nem válláVn a megbízatást, a 
vád szerint ezekkel a szavakkal indokolta meg 
magatartását: 

»Nem szép a főbírótól, hogy pártoskodik, 
mert neki semlegesnek kell lenni, ő pedig poli-
tikát üz a közmunkákból is, mert a Nep-hez 
tartozó munkásoknak addott csak munkát, a szo-
ciáldemokratákat ellenben a közmunkákból ki-
zárta.« 

Pénteken vonta felelősségre a szegedi törvény-
szék Vö/Azi-tanác&a Koenvi Sándort, aki beismer-
te, hogy a kérdéses szavakat mondotta. Azzal vé-
dekezett, hogy neki arrról volt tudomása, hogy 
Rácz Rudolf a szociáldemokratákat kizárni tö-
rekszik a munkától, ezért mondotta a vád tár-
gyává tett kijelentéseket. A bíróság több tanú 
kihallgatása után Kozma Sándort 50 pengö penz-
büntetésre ítélte. 
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O l c s ó s t r » n t í c i k k e k 
Strand szalmakalap —.68 
Szalmasapka zöld ernyős —.68 
Csónakázó sapka zöld ernyős —.48 
Vízipóló sapka —.48 
Zöld szemellenző —22 
Vászon strandtáska csikós —.98 
Gumi strandtáska —.88 
Erólemez táska —.98 
Kabin gyékény —.58 
Strandszék csikós huzattal — 9 8 
Nyugágv csikós huzattal P Ő.98 
Gumi fürdőöv —.58 
Napszemüveg —.38 
Gyermek napozó trikó —88 
Gumi fürdősapka —.10 
Fürdő dressz trikóból P 1.48 
Clot fűrdőnadrág —.76 
Atléta trikó —.78 
Napolaj üveggel —.24 
Parafa uszókocka darabja —48 
Női fa strandéípő P 2.9« 
Férfi fa strandcipó P 2.48 
Gumi fürdőcípő P 2.68 
Strand labda —.98 
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