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II Baranyi-Pá9fy akció 
működését átvette 

a Gyermekvédő Liga 
szegedi bizottsága 

Albrecht főherceg, Imecs főispáni 
kérle fel az elnöki tisztségre, 

társelnök dr. Pálty József 
polgármester tesz 

A Bárányi—Pálfy akció gyermekvédelmi mun-
káját az Országos Gyermekvédő Liga szegedi bi-
zottsága veszi át. Baranyi Tibor főispán távozá-
sa óta az akció, mint az Országos Gyermekvédő 
Liga szegedi bizottsága működött, P á l f y Jó-
zsef polgármester vezetéséivel, aki Albrecht fő-
herceg felkérésére a szegedi bizottság társelnöki 
tiisztjét töltötte be. A Gyermekvédő Liga szegedi 
bizottsága munkájának eredménye volt már a« 
alsóvárosi iskolafidfllő építésének megindítása is, 
amely — most, hogy a város vezetősége a polgár, 
mester kezdeményezésére az alsóvárosi iskolá-
ban az egészségügyi szempontból balkáni viszo-
nyokat megszüntetni óhajtván — megszavazta az 
iskola csatornázását, a közeljövőben be is fog 
fejeződni. 

A Gyermekvédő Liga szegedi bizottságának 
szervezete szerint az elnöki tisztséget a mindem-
kori főispán tölti be. Erről a tisztségről Bárá-
nyi Tibor, .uká gyermektüdőgümőkor elleni akciót 
megindította, most lemondott. Albrecht főherceg 
levélben fordult Imecs György főispánhoz és fel-
kérte a Gyermekvédő Liga szegedi bizottságának 
elnöki tisztségére és megbízta a szegedi bizott-
ság formai megalakításával. 

A főispán ar. akció továbbfejlesztéséről ezeket 
mondotta: 

— A polgármester úrral, mint társelnökkel, 
arra törekszem, hogy az összes hatóságok veze-
tőit, akik a gyermekvédelemben érdekelve van-
nak, valamint a jóMkony egyesületek vezetőit, pe-
dagógusokat egy „Gyermekvédelmi Nagvtanács"-
ba egvesitsem, hogy egy Igen intenzív és a gyer-
mekvédelem minden terét felölelő akció indul-
hasson meg s megvethesse az alapját egy olyan 
ideális munkaközösségnek, amelynek segítségével 
oldható csak meg a százszázalékos racionalisabb 
gyermekvédelem. Aki a magyar gyermek érdekét 
szivém, lelkén nem viseli — mondta a főispán — 
az nem szólal ja a magyar jövő ügyét. EWben a 
munkában számítok az összes lótékonv egyesüle-
tek támogatására Is, mert tudom, hogy a szegedi 
jótékony egyesületrk hivatásuk magaslatán álla-
nak s önös ¿rdeküket alá tudják rendelni a nagy 
közős oélna*. az egészségesebb magyar jövő meg-
teremtésének 

— A gyermekvédelmi tanácsban közösen meg 
fogjuk AHapitrtWi az elvégzendő feladatokat, mert 
nem szabad szétaprózni erőinket akkor, amikor 
közös akarással olyan súlyos problémákat is meg 
tudunk oldani, amelyeikre kiilön-külón gondol-
nunk'sora lehetne. Ezúttal is kérek mindenkit — 
mondta a főispán —, hogy adományával siessen 
segítségünkre s mint a mult évben rövid pár hó-
nap alatt nyolcvan ágyaliaipitvámnyal lehetővé 
tette a rólkusi iskolaüdülő felállítását, most az 
alsóvárosi, majd a móravárosi iskolaüdülő fel-
állításához nyújtsa segédkezét Az adományokat 
az Országos Gyermekvédő Liga szegedi bizottsá-
ga folyószámláiéra a Szegedi-Csongrádi Taka-
rékpénztárba kérjük beküldeni 

A Banamyi—Pálfy akció számítását S k n l t é t y 
ffíszámvevő az akció vezetősége kérésére átnézte, 
M/okat teljesen rend'ben találta. Az elszámolást 
ar, alábbiakban közöljük: 

A mmlt évben a következő adoniánvoto foly-
tak be: 

Szegedi Zsidó Nőngvlet 100, Szent József.akcíó 
50. MAV. üzletvezetöség 50. Bóra Árpád 50. Nagv-
szombathy Miksáné 50, Szegedi Katolikus Növé-
dő 50, Szent Terézke r. k. felsővárosi egyház 50. 
Szegedi Kenderfonógyár 100, Keller Mihály 50, 
Szegedi Ev. Nőegylet 50, dr. Shvoy KálmánnélOO. 
dr. Dettre János 50, Úrnők Mária Kongregáció-
ja 50, Szeged-Csongrádi Takarék 50. Gazdák Biz-
tosító Szövetkezete 100, dr Kiss Albert 99. Pesti ' 
Magyar Kereskedelmi Bank 50. özv. Csernáti ! 
Agenorné 50, Lorántffy Zsuzsanna Egyesület 50, 1 

Lőwy Adolf 50, Benkő János és neje 50. Magyar- I 
Francia Riztositó 50. Püspöki hivatal 100, Tiszt- \ 
viselők Otthona 50, Kaszinó 50. Pick Jenő 20, j 
Azottvftréh Asztaltársaság 50, Izraelita Hitközség i 
50, Férfiak Szt. Korona Szövetsége 50. Nemzeti 
Bank szegedi fiók 100. Gyógyszeré** Testület 50. 
Hadastyán Egyesület 50. posta személyzete 10, 
önkéntes Tűzoltó Testület 50, Tiszti Kaszinó 50, 
Mérhöki és Építkezési Eevlet 50. Kereskedők I 

Szövetsége 50, Kereskedelmi és Iparkamara 50, 
Korányi Jenő 50, Bókiusi Gazdajcör 50, Piok Jenő 
30, Lloyd Társulat 50, dr. Telbisz Imre 50, ön-
segélyző Hajós Egylet 50, Ipartestület Hölgybi-
zottsága 50, dr. Kramár Jenő 50, Felsővárosi Gaz-
dakör 50, dr. Menyhárt G., dr. Türr A., dr. Csikós N. 
J. 50, Egyetem bölcs, kara 50, Schmidt Henrik 50, 
Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete 50, 
Légszeszgyár 50, Szabómesterek Szövetsége 50, 

Főiskolai Leány Cserkészcsapat 50, DMKE 50, 
Orvos Szövetség szegedi fiókja 50, tanfelügyelő-
ségfői hangversenyből befolyt 334.66. Egyetem or-
vosi kara 50, Szegedi író Egylet 29. Egyetem jogi 
kara 100, özv Micsked Vincéné 2, N. N. 20, gyer-
mekklinika 10, Tisztviselők Egyesülete 50, Szege-
di köz- és magánalkalmazottak egyesülete 50, Sze-
ged-belvárosi leányiskola 50, Kereskedelmi és 
Iparkamiara 100, Szeged város 1500. Felsővárosi 
Iparos Kör 50, MANSz-gyüjtés 100. Győri Gyulá. 
né és Dózsa Antónia 75, Glőckner Jözsefné és 
MANSz-gyüjtés 100, Aígner Nándor né és dr. 
Gvőrffy Tstvánné 100, Körmendi Mátvás és Tö-
rök Józsefné 100, Klebelsberg-telepi Polg. Kör és 
Grabits Jánosné 100, Tóith GyuJáné és Wolfenau 
Irma 73, Adóhivatal tisztikara 50 dr. Gróf Árpád 
és a Szegődi Kézműves Bank 100, Első Magyar 

Alt. Bizt. és a pénzügyig, fogaim, kara 150 hega-
vári Back Bernát 100, Neufeld Sámuel 50, Ifjúsá-
gi Vöröskereszt Egylet 150, Éneklő Ifjúság és dr 
Pollner Ödön 201.29, Bárányi Tibor 50, Szeged 
város 7280, Mérnök és Építészmérnök Szövetség 
50, Koszorumegváltásra 50, Bayer Ágost 7, Tisza 
Evezős Egylet 50, Szentgály Gyula 300, Biró Jenő 
és neje 500, Harsányi Elemér 20, Bóra-Árpád 50, 
Pálffy Budinsziky Esztike 50, Sárkány Manó 5, 
Weisz Simon örökösei 50, Ella Ilbak táncestély-
ből befolyt összeg 216.65, lovag Stemád István 
50. dr Béti Gvörgy 50. Országos Gyermekvédő 
Liga befizetése 1000. dr. Pálfy József 50, Országos 
Gyermekvédő liga 50, Körmendy Mátyásné 5, 
Számoló cédulákból befolyt 61.64. Bókusi Egy-
házközségtől 50, Szeged város főpénztárából 600, 
Schill Fülöpné és a MANSz ágyalapitványa 100, 
Délvidéki Otthon 50 pengő 

A főszámvevő által felülvizsgált kimutatás sze-
rint az akció összes bevétele 10.501.90 fillér volt, 
ebből iskolaorvosi vizsgálatokra, vizsgálati anya-
gokra, röntgenre, a segédszemélyzet fizetésére 895 
pengő és 65, a rókusi fekvőcsarnok építkezési 
munkálataira 3653 87, a rókiisi fekvőcsarnok felsze 
relésére 3781.31, a róknsi fekvőcsarnok üzemi ki-
adására 669.77 pengőt költöttek el. 
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Harc a tolltartók körül 
Tisztességtelen versenyper a szegedi törvényszéken 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy ér-
deklődés mel'lett tárgyalta a szegedi törvényszék 
A p c z y.tanácsa csütörtökön azt a pert, amelyet 
Wirth és Bengey cég imditott K ő r ö s Dezső buda-
pesti irószernagykereskedő ellen tisztességtelen 
verseny ciraen. A cég panasza szerint a vádlott az-
által követett el bűncselekményt, hogy a szegedi 
cég telepén évek óta gyártott egy és kétfiókos úgy-
nevezett redőnyös tolltartó gyártásának üzemt tit-
kát a maga javára felhasználta hasonló gyártmá-
nyok készítésére és az így gyártott tolltartókat 
olyan külsővel hozta forgalomba, amelyről a ve-
vők a szegedi cég gyártmányait szokták felis-
merni. 

Elmondotta a cég vádiratában, hogy a redőnyös 
tolltartót a mai alakjában csak hosszas kísérlete-
zés után tudta előállítani. Gyártottak ugyan má-
sok már régebben is ilyen tolltartókat, de azok tö-
kéletlenek voltak. A szegedi cég, mivel redőnyök 
gyártásával amúgy is foglalkozott, kísérletezni 
kezdett a redőnyös tolltartóval és évek hosszú so-
rán át tartó munkával sikerüli a mai alakjában 
kialakátani. Ugv az egy, mint a kétfiókos tolltartó 
a piacon csakhamar közkedvelt lett Kőrös maga 
is akart ilyen tolltartókat árusítani, sőt az egyed-
árusitásra is ajánlatot tett, de nem sikerült a 
megegyezés. Erre azután maga állította elő a toll-
tartókat, még pedig olyan jellegzetes külsőben, 
amilyenről a szegedi cég gyártmányai váltak is-
mertté. Körös az egyes cégeket azután felkereste 
és minta bemutatás« nélkül ajánlatot tett arra, 
hogy a Wirth és Rengey-féle tolltartókkal teljesen 
egyező árut híd szállítani. A nagykereskedő ügy-
nöke pedig egyes helyeken sokkal olcsóbban kínál-
ta a tolltartókat, mint amennyiért azt a szegedi cég 
árusította. 

Kőrös Dezső az ellene felhozott vádak ellen az-
zal védekezett, hogy a tolltartók nem a szegedi cég 
találmánvai, azokat már hosszú évek óta készítik, 
különben is az általa készített tolltartók nem vol-
tak utánzatai a szegedi kész.itménveknek. A biró. 
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ság már a mult tárgyaláson is több irószerkeres 
kedöt és szakértőt hallgatott ki, akik jórészt az» 
igazolták, hogy Kőrösék kifejezetten olyan toll-
tartót kínáltak eladásra, amilyeneket a swigwM 
cég gyárt. 

A csütörtöki tárgyaláson ismét tanukat hall 
gatott ki a bíróság." majd a perbeszédek elhang-
zása után Ítéletet hozott, amelyben felmentette az 
irószernagykereskedöt a vád alól, azzal az indo-
kolással, hogy a bíróság sem utánzást, sem üzemi 
titok megsértésének vétségét fennforogni nem lát-
ja, Az ítélet ellen a cég fellebbezést jelentett be az 
ítélőtáblához. 

5 eltűnés 
ügyében nyomoz a rendőrség 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ag 
utóbbi napokban egyre több eltűnést jelente-
nek be a rendőrségen. Valóságos eltűnési láz 
lépett fel, a rendőrségnek éppen elég gondot 
okoz az eltűntek felkutatása. A legtöbb eeet̂  
ben az eltűnt egy-két napon belül önként je-
lentkezik, miután megunta a bujkálást és az 
éhezést. Vannak azután komoly eltűnök, akik 
után alaposan kell nyomozni, mig sikerül meg-
találni, ha ugyan sikerül. 

Az utóbbi bárom napon, eok eltűnést jelen-
tettek be. Csikós Károly 18 éves Francia-ucca 
24. szám alatti lakatostanonc eltávozott szülei 
lakásáról és nem adott magáról életjelt. Vele 
egyidőben tűnt el a városból Vratyán Julianna 
20 éves Hajnal-ucca 4fíb alatti leány is. Kide-
rült, hogy a fiatalok együttt távoztak el isme-
retlen helyre. A rendőrség annyit megállapí-
tott, hogy a fiatalok igen kalandos tervvel 
foglalkoztak: Ausztráliába akarnak eljutni. 

Móezó József 29 éves, Halász-ucca 27. ezám 
alatt lakó ezabósegéd eltűnését is bejelentették 
két nappal ezelőtt. Róla semmi közelebbit 
nem tudnak. Késes-Molnár Istvánné családi 
perpatvar miatt hagyta el férje lakását, egye-
lőre nem tudják hol van. Eltűnt Opris István 
16 esztendős fiu ie szüleinek külső Csongrádi-
eugárut 13. szám alatt lévő lakásáról. Oprie is 
kalandos terveket forgatott agyában, állító-
lag Pest. félé vette útját. A rendőrség vala-
mennyi eltüntet körözi országszerte 


