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Elakadt a betegszállító 
mentőautó a Honvéd-téren 
Katonai segítséggel tudták csak kiemel-

ni a sárból a mentőautót 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-

nány nappal ezelőtt a Honvéd-tér 5a. számú 
házhoz hivták a mentőket. Egy beteget kellett 

a klinikára beszállítani, az OTI körzeti orvos 
hívta ki a mentőautót. A telefonértesítés után 
alig pár perccel megérkezett a mentőautó, 
amelyben elhelyezték a beteget. Az autó elin-
dult, de pár méterrel odébb leállt, a nagy sár-

ban nem működött a motor. Előtte való na-
pon eső volt és a Honvéd-térnek ez a része, 
a három és a ötös számit házak előtti útvonal 
kövezetlen, a legkisebb esőzés után már al-
kalmatlan a kocsiközlekedésre. A tér három 

oldalán kikövezték a kocsiutat, csak a negye-

dik oldal mostoha, ide már nem jutott köve« 

zet. Esőzés után feneketlen sár boritja az utat, 
a mentőautó is elakadt. Hiába is volt minden 
erőlködés, az autó nem tudott tovább haladni, 
végül is hosszú, sikertelen próbálkozások után, 
a szomszédos laktanyából előhívott katonák 

segítették ki nehéz helyzetéből a mentőautót. 
Ha a katonai segitség nem "érkezik, nem tudott 
volna a mentőautó kijutni a Honvéd-térről. 

Ez a Belváros közepén történt, a Nagykör-
úton kivül szinte napirenden vannak az ehhez 
hasonló esetek. Számos uccába nem is tud be-
menni a mentőautó. A Honvéd-tér negyedik 
oldalának a kikövezése nem halasztható to-
vább, ezt már évekkel ezelőtt elhatározták és j 
költségvetés is készült. Négyezer pengőbe ke- ! 
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rülne a kövezés, ezt az összeget elő lehetne te-
remteni. Mégis szégyene a városnak, hogy a 
Belvárosban csakis katonai segítséggel képes a 
mentőkocsi előrehaladni. A Honvéci-tér kétszáz 
méternyire van az európai hirességii Dóm-tér-

től, ilyen eseteknek azt hisszük, nem volna 
szabad előfordulni sem közegészségügyi, sem 
városia«ság szempontjából. 
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Hétszáz gyorsíró versenye 
A szegedi gyorsírók vasárnapi ünnepsége 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szomba-
ton délután a piarista gimnázium folyosóin és a 
tantermekben kipirult arcú fiuk és leányok iz-
gatottan várták a három órát, amikor megkezdő-
dött a körzeti gyorsiróverseny. Nem kevesebben, 
mint hétszázan vettek részt a küzdelemben. Renge-
teg diákleány nevezett be a versenyre, az összes 
versenyzők harminc százaléka leány volt. 

Először 

a 200 szótagos verseny 

kezdődött a rajzteremben. Ezen -aránylag keve-
sen, harmincnégyen vettek részi. Feszült vára-
kozással készültek a versenyzők a diktálás kezde-
tére, pontban 3 órakor lépett a terembe dr. A'osz 
Gyula, az országgyűlési gyorsiroda osztálytaná-
csosa és megkezdte a percenkénti 200 szótagos 
diktálást. Órával a kezeljen diktált, mellette stop-
perm! ellenőrizték a/, időt. Politikai beszédet dik-
tált Nosz Gyula, Ri/ka Ferenc volt pesti fő|X)l-
gármester felsőházi beszédét az idegenforgalom 
fejlesztéséről. 

Ot percig tartott a diktálás. Egy versenyző 
leány ügyes szójátékot csinált a munka végén: 

— Na ez ripka jó beszéd volt... — mondottá 
n társainak. 

A 120 szótagos verseny 

iránt nagy volt az érdeklődés, 200-an vettek 
részt. Azután a 80. majd a 60 szótagos versenyt 

tartották meg, az egyiken 200-an, a másikon 
180-an indultak. Valamennyin politi);ai beszé-
deket olvastak fel. A 150 szótagos versenyt is 
nagy érdeklődés kisérte, 200-an indultak. 

Legnagyobb érdeklődés a 100 szó-
tagos verseny iránt mutatkozott. 

közel háromszázan vettek réi/.t, a versenyzőket öt 
osztályba kellett elosztani. Ez volt a szcibalost 
verseny, amely egyike a legnehezebbekník Dr. 
Katona László diktált. 

»Amikor a mezőgazdasági és i|>ari termelés 
némi megmozdulásáról és előrehaladásáról adha-
tunk számot — hallatszott a szöveg —, igen ag-
gályos tünet külkereskedelmi mérlegünk rosz-
szabbodása...« 

A verseny után a munkákat a pad szélére kel-
lett helyezni, — nem volt szabad utólag át-
nézni, vagy javítani. 

A verseny, amelyen hétszáz résztvevő közel 

1000 pályamunkával 

vett részt, 3 órától fél 6-ig tartott. Ezalatt 6 
csoport versenyzett. A nagyarányú versenyt dr. 
Katona Dávid, a Szegedi Gyorsírók Egyesületé-
nek veze'.ője rendez!». A verseny eredményét ma 
délután hirdetik ki a városháza kizgyülésd ter-
mében. 

Vasárnap délután 

4 órakor folytatódik a gyorsírók ünnepe. A vá-

rosházán disziiiést tartanak ós abból az alka-
lomból ünneplik dr. Traeger Ernő miniszteri ta-
nácsost, hogy tiz éve kormánybiztosa a gyorsirási 
ügyeknek. Dr. Traeger és a magyar gyorsirási 
élet vezérkara délelőtt érkezik Szegedre, az ál-
lomáson a vendégeket dr. Tóth Béla helyettes pol-
gármester üdvözli a város nevében. Délben • 
gyorsírók egyesülete, este • város látja vendéből 

a gyorsirás vezetőfér fiait. 

Megnyílik a szegedi 
gyermekvédelmi 
központi iroda 

Albrecht főherceg és Petri Pál államtitkár, 
mint az Országos Gyermekvédő Liga vezetői, 
látva a Szegeden megindult gyermekvédelmi 
munkát, a helyes elgondolás segítségére siet-
tek. A statisztikák az Alföldön, Szegeden és 
a tanyavilágban a gyermekszületések és a 
gyermekhalandóság szomorú adatait mutat ják. 
Éppen ezért a liga vállalta az ujabb tbc. fek-
vocsainokok felépítését, élelmezéséi és a köz-
ponti gyermekvédelmi iroda költségeit. 

A fekvőcsarnokok ismeretes célja az, hogy 
a gümőkor által fertőzött gyermekeket adjak 

izsgálatok, igen szomorú képet 
tattak. A rókusi fekvőcsarnokon kivül rövide-
sen üzembe kerül az alsóvárosi iskolában 
már úgyszólván kész és a Móravárosban rö-
videsen építendő fekvőcsarnok, ezenkívül pe-
dig a régóta tervezett iskolaszanatórium. At 
akció vezetői remélik, hogy Szegeden tbc. ha-
lálozás statisztikája a megindult akció követ-
keztében néhány éven belül más képet fog 
mutatni. A most kifejlődő preventív beavatko-
zás igazolni fogja annak szükséges voltát éí 
létjogosultságát. 

A központi gyermekvédelmi iroda már most 
megkezdte a gyermek-kataszter elkészítését 
Egyrészt segítséget óhajt nyújtani, ha ha j je-
lentkezik gyermeknél, a szülők vagy a hozzá-
tartozók bizalommal fordulhatnak a szakem-
berek vezetése alatt álló irodához. Az iroda 
külső munkája a napról-napra tapasztalt ba-
jokat akarja eltüntetni, többek kőzött az isko-
íakerülő és bűnöző gyermekek helyesutra te-
relésével. A központi iroda minden gyermek-
védelmi ügy elintézését óhajtja magára vál-
lalni, hozzáértő szakemberek állanak a közön-
ség rendelkezésére, akik pedagógiai, lélektani, 
jogi, pálvaalkalmatossági, egészségügyi irá-
nyítás stb. tekintetében adnak tanácsot, sőt 
szükség esetén az iroda indítja mec a kiskori) 
jövője érdekében az elíárást. Az eljárás min-
denkor ingyenesen történik. 

A szervezet feje a gyermekvédelmi nagyta-
nács. amelvnek minden hatósági és társadalmi 
gyermekvédelemmel foglalkozó testület vezető 
tágja. A polgármester helyiséget biztosított a 
központi iroda részére, a volt Köztisztviselői-
bolt ja egy részét a Mérei-uccában. Az irodr-
juniusban nvilik meg. 


