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Fióknépteonyf)át állitanaU fel 
Alsó' és Felsövároson 

Naponta 3000 adag ebédet adnak. Jel — Kedden és pénteken 
adják kl az ingyenkenyér-utalványokat 

'h 1 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

városi szeretetházban működő népkonyha for-
galma a nagyarányú munkanélküliség követ-
keztében napról-napra nő. 'A kiszolgáltatott 
ebédadagok száma már közel jár a három-
ezerhez, ami a népkonyha személyzetére szinte 
elviselhetetlenül nagy munkát ró, de megne-
hezíti azoknak a helyzetét is, akiknek órá-
kig kell várniuk, mig végre hozzájutnak az 
ingyen ebédadaghoz. Mivel pedig várakozó 
helyisége nincs a népkonyhának, a százakra 
menő tömeg kint az uccán kénytelen vára-
kozni esőben, hóban, fagyban egyaránt. A vá-
ros hatásága éppen ezért most valami meg-
oldást keres, amely a népkonyha személy-
zetének munkáját megkönnyítheti és gyor-
sabbá teheti az ebédosztást. Az elöljáróság 
javaslatot terjeszt a polgármester elé, java-
solja, hogy a város állítson fel fióknépkony-
hát Alsóvároson és Felsövároson. A polgár-
mester valószínűleg elfogadja a javaslatot és 
így már a jövő héten felállítják a két fiók-
népkonyhát. Ezzel megoszlik a népkonyha 
forgalma és az ínségesek is könnyebben hoz-
zájuthatnak az ingyenebédhez. 

Megírtuk már, hogy 
az ingyenkenyérre 

szóló utalványok kiosztását megkezdték. Az 
első napon 2i6 család 320 kiló kenyérre ka-
pott utalványt. A legközelebbi kenyérutalvány-
osztás pénteken lesz és azután minden héten 
kétszer, kedden és pénteken adják ki az utal-
ványokat, még pedig a Kossuth Lajos-sugárut 
22—21. számú üres városi telken. Kenyérutal-
ványt csak az kap, aki bejelentőlappal iga-
zolja, hogy szegedi lakos. 

A város hatósága felhívta a szegedi pék-
mestereket, hogy tegyenek ajánlatot az ingyen-
kenyér szállítására. A város felhívására ed-
dig Neumayer János, Csehó Károly, Wolf 
Jakab és fia, Farkas Lajos, Gugyelek Géza, 
Balogh Ferenc és Botos József jelentkezett, 
akik 15—20 fillér közötti áron ajánlották fel 
készítményeiket a kenyérakcióra. Mivel a kü-
lönböző árak zavarokat okozhatnak, a pol-
gármester most felhívja a pékeket, hogy egy-
ségesen 15 fillérért számítsák a kenyeret. 

Itt említjük meg, hogy Csehó Károly ölvén 
kiló kenyeret ingyen bocsájtott a segítő bi-
zottság rendelkezésére 

A baiaf törvényszéket csatoliák 
a szegedi Ítélőtábla kerületébe 

Ba)a halósága Is csatlakozott a mozgalomhoz — Rendszeres autóbuszjáratok Baja 
és Szeged kőzött 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ismeretes, 
hogy a szegedi ügyvédek és jogászok körében már 
régebben mozgalom indult meg a bajai törvény-
széknek a szegedi Ítélőtábla körzetéhez való csa-
tolása érdekében. Ehez a mozgalomhoz most 
csatlakozik Baja hatósága és a bajai jogászok 
kara is. 

Vojnich Ferenc bajai polgármester csütörtökön 
felhívta telefonon dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mestert és tájékoztatta a helyzetről. Elmondotta, 
hogy a bajai ügyvédek már régóta foglalkoznak 
azzal a tervvel, hogy az igazságügy miniszter csa-
tolja a bajai törvényszéket a szegedi táblához, 
mert a jelenlegi helyzet szinte tarthatatlan. A 
bajai törvényszék most a pécsi táblához tartozik, 
Baja és Pécs között pedig olyan rossz az össze-
köttetés, hogy legalább 24 óra kell, amíg egy bajai 
ügyvéd a pécsi táblán kitűzött tárgyalásról vissza-
ér Bajára. 

Elmondotta a bajai polgármester azt is, hogy a 

bajai ügyvédek régebbi keletű mozgalmához most 
a város hatósága is csatlakozik. A mozgalom meg-
indítását a szeged—bajai miiut kiépítése teszi ak-
tuálissá. Ez az ut nagymértékben megkönnyíti a 
két város érintkezését és igy a bajai ügyvédek 
kényelmesebben elláthatják a szegedi táblán a 
fellebbviteli tárgyalásokat, mint Pécsett 

Bejelentette Vojnich polgármester, hogy a jövő 
héten, szerdán vagy csütörtökön több városi fő-
tisztviselővel együtt Szegedre jön, megnézik a vá-
rost és megtárgyalják a bajai törvényszék idecea-
totása érdekében >n.lilaridó mozgalom részleteit 
és csatatervét. 

Értesülésünk szerint Szeged és Baja — a két 
várost összekötő müut megnyitása után — közösen 
indit autóbuszjáratokat, amelyek a két város közti 
forgalmat gyorsan és menetrendszerűen bonyo-
lítja majd le. Ez is megkönnyíti a bajai ügyvédek 
és a pereskedők helyzetét. 

Kéí féléves kislány 
toorszalmas ss&erencséilensége 

a Kossuíf) Lafos-sugáruion 
Kijöttek az iskolából és nekik rofpant egy kocsi 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Csütörtökön délután négy óra után néhány perccel 
borzalmas sikoltás hallattszott a Tavasz-ucca 
és a Kossuth Lajos-sugárut környékén. Két hét év 
körüli kislány sjktjltqzott, mert egy társzekér 
éppen akkor, amikor át akartak menni a másik 
sarokra, nekik hajtott. A következő pillanatban 
már át is haladt rajtuk a liszttel megrakott kocsi. 
A sikoltásra nagy embertömeg gyűlt össze az ájul-
tan fekvő kislányok körül. Egyik járókelő fel-
kapta az egyik kislányt és elrohant vele a kór-
házba, mig a másik kislányt az épp akkor oda-
érkező anyja emelte fel és vitte be a kórházba. 

Már ekkor lehetett látni, hogy súlyos szeren-
csétlenség történt. Az egyik kislány lába össze-
roncSotlan csüngött alá. Az elgázplás helyén vér-
nyomok látszottak. Az úttesten szétszórva hevert 
a kislányok táskája, palatáblája, amelyeket a kö-
zönség szedett össze. 

A kórházban az orvosok azonnal ápolás alá 
vették a két kislányt és megállapították, hogy 
egyikük, ótott Má^Ia, rendkívül sulvos, életve-
szélyes sérüléseket szenvedett. A nehéz társzekér 

I kerekei teljesen összeroncsolt^ egyik lábát a tér-
, de» alól, ugy, hogy valósziiMeg amputálni kell. 

A másik áldozat: Nagy Klári, ugyancsak súlyos 
sérüléseket szenvedett. 

A szerencsétlenség négy óra után történt. Ekkor 
özönlöttek ki a gyerekek a rókusi iskolSb^I. 
rttott Mária, aki ótott Ferenc Damjanich-uccai 
hentes 7 esztendős kislánya, Nagy Klári nevü 
7 esztendős osztálytársnőjével igyekezett hazafelé. 
A két kislány egymás kezét fogta és ugy halad-
tak a Tavasz-ucca sarkáig. Alig hogy leléptek a 
járdáról, a Kossuth Lajos-sugárut felől vágtatva 
közeledett Csáky János kocsija, amelyet Szécsl 
János kocsis hajtott. A kislányoknak már nem 
volt idejük elugrani a lovak elől. A nehéz tár-
szekér rájuk rohant és valósággal elseperte őket. 

Ótott Mária oly szerencsétlenül esett, hogy a 
kocsi alá került ¿s a kerekek végigrobogtak rajta. 
A kis Nagy Klárit a kocsi messzire ellökte. A 
szerencsétlenség után Szécsi János megállította 
lovait, azután visszament megnézni, mi történt. A 
kocsis a szerencsétlenséget ugy adta elő, hogy a 
Kossuth Lajcs-sugárutról a Tavasz-uccába .akart 

befordulni. A kislányokat nem látta, mert azok 
akkor léptek le a járdáról. Amikor már meg-
pillantotta őket, nem volt módjában megakadá-
lyozni a szerencsétlenséget, mert kocsija erősen 
meg volt terhelve. 

A szerencsétlenség szemtanul kétféle variációban 
mesélik el a történteket. Egyik verzió szerint a 
kocsisnak látnia kellett a két kislányt. A másik 
verzió szerint, amikor a kocsis be akart fordulni 
a Tavasz-uccába, akkor közeledett az állomás felől 
a villamos, de autó is ment a város felé. Sietnie 
kellett, hogy még a villamos előtt beérjen az uo-
cába. Ezért gyorsabban kellett haladnia. 

A szerencsétlenség színhelyére rövidesen rendőr 
érkezett, aki a gázoló kocsit az egyik füszerüzlet 
előtt találta. A kocsist igazoltatta, majd nemsokára 
bízottság szállt ki a kórházba, hogy a kislányokat 
kihallgassa, azonban Ótott Máriával nem lehetett 
beszélni, mert beszállítása után eszméletlenül fe-
küdt, Nagy Klárit pedig édesanyja hazavitte a kór-
házból. 

Az esti órákban érdeklődtünk a kórháznál ótott 
Mária állapota után és azt á választ kaptuk, hogy 
állapota változatlanul súlyos. A társzekér kerekei 
a bal alsólábszárat teljesen Összeroncsolták. 

A szerencsétlenség ügyében nyomozás indult 
meg. A kocsist pénteken hallgatja ki a rendőrség. 

Minisztertanács 
Budapest, november 27. A kormány tagjai 

csütörtökön délután 5 órakor minisztertaná-
csot tartoltak, amelyen mindenekelőtt gróf 
Bethlen István miniszterelnök tájékoztatta a 
kabinet tagjait berlini tárgyalásairól. Majd 
Scitovszky Béla belügyminiszter tett jelentést 
a vidéken elrendelt és már folyamatban lévő 
közmunkák jelenlegi állásáról. A miniszter-
tanács ezután folyó ügyeket tárgyalt és este 
8 órakor ért véget. 

A Do. X. Lisszabonban 
Lisszabon, november 27. A Do. X. repülőgép 

ma délután középeurópai idő szerint 4 óra 
20 perckor Lisszabonba érkezett. 

Németország 
a Népszövetség elé viszi 

a lengyel választást 
Berlin, november 27. A csütörtökre virradó 

éjszaka minisztertanácsot tartottak. A minisz-
tertanácson a lengyel választási terrorcselek-
mények mialt a Népszövetségnek küldendő 
jegyzék ügyét tárgyalták. A minisztertanács-
ról nem adtak ki hivatalos közleményt, csu-
pán annyi rszivárgatt ki, hogy a német kor-
mány Genfben a Népszövetség főtitkárságá-
nak jegyzéket nyújt át, amelyben rendkívüli 
közgyűlés összehívását kéri a lengyel kor-
mánynak a német kisebbséggel szemben e'lkő-
vételi tzrrorcsclekménuei miolt. 


