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Nagy részvét mellett 
temették el Vén Jakabot 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szomba-
ton délelőtt temették ed az alsóvárosi temetőben 
nagy részvét mellett P. Vén Jakabot, a Ferenc* 
rend szegedi házfőnökét, helyettes tartományfó* 
nököt, aki tragikus váratlansággal hunyt el csü-
törtökön . Kilenc órakor gyászistentiszteletet tar-
tottak az alsóvárosi Mátyás-templomban az el-
hunyt házfőnök lelki üdvéért, a rekviemen meg-
jelent dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök, P . 
Zadravetz István tábori püspök, Breisach Béla 
püspöki helynök, P. Hermann HermenegiM, 
a rend tartományfőnöke, Ungváry Antal volt 
tartományfőnök és még számosan az egyháziak 
közül. Megjelent a temetésen dr. Pálfy József 
polgármester, dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes, 
dr. Muntyán István táblai tanácselnök és még 
sokan a szegedi közélet reprezentánsai közül. 
Képviseltették magukat a temetésen a Fereno 
rendházak, az egyházközségek, a vallásos szer-
vezetek és eigyesü letek, amelyeknek küldöttségei 
gyászfátyolos zászlóikkal jelentek meg az el-
hunyt házfőnök végtisztességén. 

A temetési szertartás délelőtt tíz órakor kez-
dődött az alsóvárosi temetőben, ahol nagy tö-
meg gyűlt össze. A gyászszertartást Zadrauelz Ist-
ván végezte nagy papi segédlettel, az alsóvárosi 
egyházi énekkar gyászdalt adott elő, majd Zad-
ravetz István gyászbeszédet mondott. A volt tá-
bori püspök gyászbeszédében többek között eze-
ket mondotta: 

— Űrnapján, Nagycsütörtök misztériumának) 
ünnepén kihullt egy pap kezéből a szent kehely 
és az égből szállott kenyér. Több mint harminc 
évig tartotta kezében ezt a kelyhet ós ezt a ke-
nyeret és járt vele az élet utjain ós enyhítette e 
szent vér kelyhével a vétlies világ bánatát, fájdal-
mát, erősítette a gyenge,, a rogyadozó emberek«* 
az Qgből alászállt erősség kenyerével. A1 har-
minc éves papi munkásság, amely itt a ravatalon 
fekszik, a legjellegzetesebb volt az ő egyszerű, 
ősi, kritikát nem ismerő, soha nem filozofáló hi-
tében. Ez az egyszerű hit, amely nem ismer 
kételyt s nem akad mog egy-egy tételnél, jel-
lemezte őt. Talán ez a kulcsa, nyitja és ma-
gyarázata annak a léleknek és lelkületnek, amely/ 
az övé volt: Nyugodtság, béke, kedély, mosoly, 
boldogság. 

— Bebizonyitottnak láthatjuk ennél a rava-
talnál azt, hogy több teret, több munkát, több 
befolyást kell biztosítanunk az önmaga ügyéért 
örökké közöttünk élö Krisztusnak, mert nem a 
mi kötelességünk, nem a mi tudományunk, hanem 
Jézus Krisztus kegyelme segíti meg az emberi-

— Testvéreim — fejezte be megindultan be-
szédét Zadravetz István — , nemcsak itt Ti, ha-
nem azoknak a városoknak, különösen Budapest* 
nek ezrei, akik lelkileg itt vannak s akiket ő 
tanított a hitre, az igazságra és a boldogabb, 
nyugodt élet megsejtésére, jertek, imádkozzatok 
velem, imádkozzunk az Úrhoz, hogy adjon neki 
örök nyugodalmat. 

Z s i d ó e g y e t e m i m e n z á b a n 
hóser ízletes házlkoszt kapható ki-
hordásra is, Kárász u. 6. sz. II. em. 5. 
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Csanádban a jégkár miatt 
segítséget vár 12.000 munkás 

Nagyszabású ínségmunkák megindifásál igérl a jégkár-kormánybiztos 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Fáy főispán elnöklete alatt szombaton délelőtt 
tartotta Makón első rendes ülését az a bizott-
ság, amelyet a jégkárosult Csanádmegye Lakóinak. 

ek. Fáy főispán Íjából szerveztek, 
bevezető beszédében ismertette a helyzetet, amely 
az utóbbi időben csak annyit változott, hogy a 
vetőmagakciót lebonyolították és ennek a lk j án 

a jéggel sújtott 44 ezer katasztrális 
holdból 16 ezer holdat uj vetéssel ál-

lítottak be. 

Megkezdődött az ínséges és mwvkanélkül maradt 
mezőgazdasági munkásoknak inségmunkákkal 
való megsegítése. A beérkezett jelentések alapja* 
megállapitotta Fáy főispán, hogy 

az összes segélyre szorullak száma el-
éri a 12 ezer lelket. 

Ebben a számban nincsenek benne a földtulaj-
donosok, legyenek azok kis-, avagy nagygazdák, 
esetleg törpebirtokosok, akikkel kapcsolatosan az 
a feladat hárul a hatóságra, hogy lehetővé te-
gye azok számára mezőgazdasági üzemeik és 
gazdálkodásuk folytatását. A bizottságot elsősor-
ban ez a probléma foglalkoztatta és báró Urbán 
Péter, Vásárhelyi Sándor, Ring Béla, Nagel Hen-
rik, Rálh József és vitéz Németh Lajos felszó-
lalásai után megállapították, hogy 

elsősorban gyors és olcsó kölcsönre 
van szüksége 

a jégkárosult gazda társadalomnak, amely lehe-
tővé teszi a megkezdett munkák továbbfolytatását, 
másodsorban gyors bevatkozást igényel az adók 
rendezése, illetve a már kiszabott és kivetett 
adóknak a jelenlegi helyzethez való igazítása. 

Sármezey Antal előterjesztésére foglalkozott a 
bizottság azzal a kérdéssel, hogy mi történjék! 
azokkal a gazdákkal, akik a jég pusztítása kö-
vetkeztében nem tudják foglalkoztatni leszerző-
dött munkásaikat. Hosszú vita fejlődött ki a 
kérdésben, tisztázását Fáy kormánybiztosra) 
bízták. 

A munkanélkül maradt munkások megélhetésé-
nek a biztosítása érdekében a következő intéz-
kedéseket helyezte kilátásba a főispán: 

120 ezer pengős földmunkálat a vár-
megye területén húzódó utak rendbe-

hozására, 

az összes utak, csatornák és uttestek rendbehoza-
tala, a marosi töltések magosifásí munkálatai és 
egyéb olyan munkálatok, amelyeket kedvezményes 
kölcsönnel a magánosok nyújtanának az ínséges 
helyzetbe került munkások számára. 

Sok gondolat vetődött még fel. í gy a többek 
során felmerült az a kérdés is, hogy milyen úton-
módon biztosítsák a gazdák takarmány- és sxat-
maszükaégletét. Az egyik főszolgabíró az ínség* 
munkák keretében fürdőkkel kívánja ellátni a 
járása területén fekvő községeket. 

Az értekezlet a főszolgabírók beszámolójáva) 
és Fáy főispánnak azzal a kérelmével ért véget, 
hogy a mai végtelenül nehéz helyzetben, akj 
teheti, az kétszeres erővel igyekezzék eleget tenni 
adófizetési kötelezettségének. 

Az Onozóné halászcsárdában 
ma 

tiszta harcsás halászlé 
Egy adag P 1'-

Barátságos kerthelyiség, .Rózsa Sándor terem*, jó Bénél 
Tisztelettel Pusztaszeri (Pacsin) Miklós. s » n t h i ( « i » i « - a . t -

A qaarnerói Riviérán 

LAURANA 
napfényes tengeri strandján a i 

EXCELSIOR 
nagyszállót a legjobb társaság szine-java keresi 
fel gyógyulás, üdülés, nivós szórakozás végett — 
A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton 
épült; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos ét-
terméből gyönyörű kilátás nyilik a kék Adriára 
és a közeli szigetekre. Elegánsan berendezett tár-
salgók, női szalon, dohányzóterem, író és olvasó 
szoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel 
konyhája elismerten a legkitűnőbb; kívánatra di-
étás étkezés. — A legtökéletesebb komtort mel-

lett is az 

árak igen mérsékeltek! 
Mindennemű felvilágosítás, szobarendelés, pengő-
befizetés az „Uj Magyarság" Utazási irodájánál 
(Budapest, VII., Rákóczi ut 30. T. 464 -20. ) 180 

Egyedül nálam k a p h a t ó k 

a világhírű P (J C H ós speciai STEYR 
elsőrendű kerékpárok gum m i k és 
alkatrészek az ismert f i i I é r e s árakban. 

STANDARD V á d Í 6 k és PHILIPS 
újdonságai kicsi részletre nálam kaphatók. 
Sport-és gye rmekkocs ik olcsón 

dépkereskeriO 
Kiss ucca. 

Kiás D. palota Szántó Sándor 


