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224 ezer liter tej, 
20 ezer kiló kenyér, 

92 ezer darab zsemlye 
Jelenlés az ingyenlejakció 

eredményéről 

(A Délmagyarország munkatársától.) Négy év 
ol;) működik Szegeden az iskolai ingyentej akció, 
amely egyike a legszebb szociális mozgalmaknak, 
meri célja az, hogy kiegészítést, pótlást nyújtson 
a rosszultáplált, gyöngeszervezetü gyermekeknek. 
A mozgalomnak máris v;>nnak ellenőrizhető ered-
ményei és iegn örvendetes a za fejlődés, amelyről 
Szaruji István fővegyész, a mozgalom egyik veze-
tője számolt most be összefoglaló jelentésiben. 

A jelentés többek között ezeket mondja: 
— Szeged város husz elemi iskolájában, 24 óvo-

dájában és napközi otthonában, a Somogyi-telepi 
l/evente Otthonban, az Átmeneti Otthonban, továb-
bá a Stefánia Szövetség öt védőintézetében az öt 
téli hónapon át (november-március) naponként 
mintegy 3000 szegény gyermek jutott ingyen tej-
reggelihez, kenyérhez, illetve zsemlyéhez. A négv 
iskolai év alatt kiosztásra került ingyen 1,122.145 
adag, vagyis 224,189 liter tej, 20.273 kg. kenyér, 
í'2.185 darab zsemlye. 

— Az akció kiadásainak fedezésére a város 
hatósága, a sok gyermekszerctő ember 58.702.55 
pengőt bocsájlott rendelkezésre. Ezenkívül a vá-
rosi színház és a mozik 2 filléres jegypótlékai, 
nyilvános uccai urnagyüjtések, tikettek és számo-
lőcé<fulák eladása, persely gyűjtések, hivatalok, in-
tézmények. egyesületek, kereskedelmi és iparválla-
latok, iskolák, szinház- és mozielőadásai stb. szol-
gáltattak bevételeket, örömmel és megnyugvással 
szegezem le, hogy a négy év alatt adminisztrációs 
költség egy fillér sem volt 

— Sikerült tehát Szeged városában is az isko-
lai ingyen tejtizórai ügyét általánossá tenni és 
nemcsak az elemi iskolásokat, hanem óvodásokat, 
sőt a csecsemők egyrészét is hozzájuttatni az any-
nyira szükséges mindennapi terjreggelihez. A négy 
év alatt határozott fejlődésről számolhatok b<-, 
mert az egyes években kiosztott tej mennyisége 
43.751, 52.775, 61.867 és 66.096 liter volt. iV»w így 
növekedett a kenyér és zsemlye mennyisége is. 
Szükséges lenne most egyrészt további fejlődés, 
másrészt a tanyai iskolák rendszeres bekapcsolása 
is. Ezért a jelen iskolai évben a nagyobb teljesítő-
képesség elérése, az egész ügynek egykézben tar-
tása érdekében az 1932. évben megindított akció-
mat Szeged város hatóságának, illetve a népjóléti 
ügyosztálynak adom át 

Szanyi István fővegyész jelentésében végül kö-
szönetet mond mindazoknak, akik anyagi támo-
gatásukkal, közreműködésükkel előmozdították a 
gyermekmentő mozgalom sikerét. 

I-eírolcs' bb karácsonyi ajándékok vúsái.i a n E m E c z-droneriaban 
i-..u Lujoa i,oliti 38. fzám 

KARACSOVYRA 

Naarncs, 1 kg .58 
Maróni, 1 kg 74 
Mandarin, 1 kg .96 
Citrom, 4 drb - 2 4 
Nápolyi töltött, 10 deka .18 
Mézescsók, 10 deka —.18 
Vegyes teasütemény, 10 deka —.24 
János kenyér, 1 kg —.68 
C.sokoládésdrazsé, 10 deka oo 
Virágméz, fél kg —.49 
Figaro tömbsajt, cca fél kg —.48 
Dobozos ömlesztett sajt 1 doboz 6 drb -.48 

KARACSONYFADISZEK 

Csokoládé karácsonyfa disz, 1 doboz —.48 
Csillogó üveg karácsonyfadísz. 10 drb —.98 
Ezüstszínű lanietta boá —.18 
Arany, vagy ezüst-szinü lainctta, 5 levél —.21 
Karácsonyi képes levelezőlap. 8 drb —.21 
Karácsonyi képes üdvözlet borítékkal 

6 drb - .24 
áruházunkat karácsonyig minden este 7 óra-

kor zárjuk. 

PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RT. 
ISIOCD. CSBKONICS és KISS UCCA SAROK 

KARÁCSONYRA 
K Ö T Ö T T Á R U T 
F E H E R N E M Ü T 
LAMPEU HEGYI „éi 

Megkezdték 
Rassay Károly karácsonyi ajándékainak 

szétosztását a tanyákon 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette 

a Dél magyar ország, hogy Rassay Károly eljuttatta 
a városhoz szétosztás végett idei karácsonyi aján-
dékát a tanyai szegény iskolásgyermekek részére. 
Rassay ezévben 3700 pár cipőt, 280 leánykaruhára 
való anyagot, 50 inganyagot, W sálat, W kötött-
kabátot, 60 sapkát, 100 flanelt sálat küldött. A vá-
ró? pénteken kezdte meg a nagylelkű adomány 
szétosztását. 

Városi teherautók szállították a tanyára a sok 
ajándékot. Az első ünnepség Szcntmiháyteleken 
zajlott le. Kiss Károly tanfelügyelő irányította a 
szétosztást. Az adományozó Rassay Károly nevében 
dr. Kersch Ferenc vett részt a szétosztáson, a vá-
ros nevében a gyengélkedő Kemenessy tanácsnok 
helyett Lung Mihály, a Munkaközvetítő Hivatal 
főnöke. Szentmiliálytelken Tuskó László igazgató 
mondott beszédeit, majd a gyermekek szavaltak, 

aztán megtörtént a szélosztás. Kiss Károly mél 
tatta az adomány jelentőségét a gyermekek előtt. 

Röszkén Kén Lajos igazgató köszöntötte a ven-
dégeket, majd Nagyszéksósra ment a városi autó, 
ahol dr. Kersch Ferenc és Kiss Károly beszélt a 
gyermekekhez. Ilt Tokai József igazgató köszön-
te meg a nemesszivü adományt. 

Alsóközponton is az iskolában zajlott le a szép 
ünnepség. Itt Varga Mátyás igazgató üdvözölte 
a vendégeket, majd dr. Balogh István plébános 
mondott beszédet, felszólalt még dr. Kersch Fe-
renc és Kiss Károly. 

Várostanyán Somogyfalvi Lajos igazgató ünne-
pelte a vendégeket és köszönte meg Rassay Ká-
roly adományát Végfii a Pe/róczy-iskolában osz-
tották szét Rassay ajándékait. 

Szombaton és vasárnap folytatják a tanyák kö-
zött az ajándékok szétosztását. 
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A kalandor fiatalembert 
egyévi börtönre iteite a törvénpzék 

tloteiportás, szerzetes-novieius volf, razzián elfogták 
és ktizohíraföamlsitósfrf, lopásért elllélféh 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
törvényszék Vaday-tanácsa pénteken Ítélkezett 
Rakk András 23 éves szerzetes-novícius ügyében, 
akivel szemben az ügyészség kétrendbeli közok-
irathamisitás és egyrendbeli lopás miatt emelt 
vádat. Bakk András fiatal kora ellenére rendkí-
vül kalandos életet élt. Évekkel ezelőtthotelpor-
tás volt Egerben, innen került a minorita rend-
tiez. A vádbeli cselekményeket Szegeden követte 
el. Keresztlevelét és egy hatósági orvosi bizonyít-
ványban meghamisította a nevét líatkaua, nehogy 
megtudják, hogy azonos Bakk Andrással. A lopást 
a szegcdi minoritarendházban követte el, egy sző-
nyeget lopott el, az árát elmulatta. 

A pénteki tárgyaláson az egykori novicius 
rabruhában jelent meg, fegyőr kíséretében. Arra 
a kérdésre, hogy bűnösnek érzi-e magát, kijelen-
tette, hogy bűnös, mert a terhére rótt cselekmé-
nyeket elkövette. Elmondotta ezután, hogy évek-
kel ezelőtt hotelportás volt az egyik egri szállodá-
ban, ezt a foglalkozását azonban abbahagyta, mert 
hivatást érzett a papi pálya iránt. Felvétette ma-
gát laikus novíciusnak az egri minoritákhoz. Még 
mielőtt ez megtörtént volna, valamilyen ügyből 
kifolyólag elitélték 15 napi fogházra. A dologról 
nem tett említést a rendben, nehogy kitegyék a 
szűrét. De ettől kezdve tartott attól, hogy meg-
találják és leültetik. Azzal a gondolattal foglal 
kozott, hogy szabadságot kér, ezalatt letölti a bün-
tetését és így simán megússza a dolgot. Közben 

az egri rnedháztól áthelyezték Szegedre, itt az-
tán a rendfőnök megtudta, hgy nemcsak 15 napi 
fogházbüntetése van, hanem megelőzőleg is már 
többizben volt büntetve, azonnal eltávolította erre. 
Mielőtt elment volna, magához vett egy értékes 
szőnyeget és azt elzálogosította. Körülbelül ötven 
pengőt kapott a szőnyegre. Ezt az összeget még 
azon az éjszakán elmulatta Szegeden, reggelre pe-
dig jelentkezeti a jezsuitáknál és kérte, hogy ve-
gyék fel laikusnak. Néhány napig volt csak ott, 
sorsa feiett nem is döntöttek még, amikor meg-
tudták, hogy kicsoda és elküldölték a rendházból 

A bíróság kihallgatta Pálinkás Gerő József 
minorita rendfőnököt, aki elmondotta az elnök 
kérdésére, hogy mint novicius működött a rendbeD. 
Bakk András és ha jól viselte volna magát, két 
esztendő múlva reverendát kapott volna. Kihallgat-
ták Xlnller Lajos jezsuita rendfőnököt is, aki el-
mondotta, hogy október 2-án jelentkezett Bakk 
András a rendnél, sorsa felett nem döntöttek még. 
mert iratokat vártak. Közben kiderültek viselt 
dolgai és ezért azonnal menesztették. 

Az elnök megállapította, hogy Bakk Andrást 
egy razzián fogta el nemsokkal később a rendőr-
ség. 

A bíróság rövid tanácskozás után bánósnel 
mondotta ki Bakk Andrást kétrendbeli közokirat 
hamisítás és egyrendbeli lopás bűntettében és ez-
ért egyesztendei börtönre itélte. Az itélet jogerős 


