
tátorok « működésűket. A különböző rendőr-
hatóságok eddig 5000 elfogatási parancsot ad 
fck ki. EgyedAl Newyorkból néhány óra alatt 
800 extremistát tartóztattak le. Az eljárás az 
egész országban folyik. 

Trockij meggyilkoltatása. 
Bécs, január 5. (M. T. I.) A Akuet' Wiener 

Journal jelenti Kopenhágából: Ahhoz a hírhez, 
hogy Trockijt a legutóbbi napokban megölték, 
még a következőket jetentik: A |bolsevista-csa-
patok — mint emiékezetes — a Narva-arcvo-
nalon hirtelen néhány kilométernyire visszavo-
nultak és hátrahagyták egész tüzérségi anya-
gukat. Mivel nem volt kényszerítő katonai ok 
erre a visszavonulásra, nem marad más ma-
gyarázat, minthogy belső? okok idézték elő ezt 
a frontváltoztatást. Megerősítik azt a feltevést 
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« vöröi katonák töawges szökése, K&erlintzki 
Tldende egyik távirata most azt jelenti, hogy 
Trockij a veszedelmes frontra ment és igye-
kezett, hogy személyes magjelenésével megint 
helyreállítsa a rendet. Ennél az alkalomnál he-
ves szemrehányásokat tett Boprisov tábornok-
nak, az arcvonal parancsnokinak. Ez hasonló-
képen igen élesen válaszolt, mire Trockij fel-
dühödve kiadta a parancsot, hogy a tábornokot 
azonnal a legközebbi falhoz kell állítani és 
fejbe kell lőni. Mielőtt asonban egy katona 
teljesítette volna ezt a parancsot, Boprisov tá-
bornok adjutánsa előhúzta revolverét és három 
lövéssel leteritette Trockijt, aki röviddel ezután 
meghalt A Neues Wiener Journal hozzáfűzi 
ehhez a távirathoz azt a megjegyzést, hogy a 
hír megerősítését még nem kell várai, mind-
amellett nem egészen valószínűtlen ez a hír-
adás. •» 

Szeged. \9U január 6. 

Tetőpontra jutott a kenyérinség. 
— Balogh tanácanok nyilatkozata. — 

(Saját tudósítónktól.) A liszt-és kenyérellátás 
dolgában a város elképzelhetetlenül nyomorú-
ságos helyzetbe jutott. Sem liszt, sem kenyér 
nincsen. Ami kevés kenyér egy-két pékműhely-
ből a piacnak csúfolt ácsorgó térre jut, olyan 
árban kerül kiárusításra, hogy a hivatalnok- és 
a munkásember egyáltalában nem képes meg-
fizetni. Túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy a 
kenyérinség elérte a végső határait és ha vá-
ratlan fordulat be nem következik, katasztrális 
helyzetbe keiül a város. « 

Ismeietes, hogy a város 75 vagon lis : 
vásárolt Jugoszláviában, óriási nehézséget 
árán megszerezte a kifizetéshez szükséges 
idegen valutát. A közeielme/ési hivatal meg-
bízottai lennjártak Be'grádban, k'eszközölték a 
szállítási engedélyt, sőt be is vagonirozták az 
első 25 vagon lisztet. Már-már ugy vol(, hogy 
a 25 vagon betűt Szegedre, amiko> váratlan 
határzárlatot rendelt el a szerb kormány és a 
város kifizetett iisztje Nagykikindán fennakadt. 

Ugyanígy járt Hoffmann János kereskedő is 
az általa vásárolt 20 vagon liszttel, amelyet 
Sze'bkeszturon tartóztattak fel a szerb ható-
ságok. 

Ha a város 75 és Hoffman 20 vagon lisztje 
n. des időben megérkezett volna, ma arany-
állapotok lennének Szeged városában. 95 vagon 
liszt jóídőre fedezte volna a város szükségletét 
és a mai árakhoz képest aránylag olcsó liszt 
erősen lenyomta volna a csempészárakat. Ma ^ 
azonban arra a kismennyiségre van utalva az 
egész város, amit kerülóuton becsempésznek 
elérhetetlennek hitt árakon. 

A kenyérpiacon már kora reggel ácsorognak 
az emberek és várják azt az egy-két péket, aki — a 
szószoros értelmében — kimerészkedik a piacra 
portékájával. Szombaton is mindössze 
csak két pék hozott kenyeret a piacra. 
Az egyik ragacsot árult 20 koronáért, a másik 
becsületes kenyeret 25 koronáért. A kenyérért 
tolongó emberek valósággá agyonnyomták egy-
mást. A piaci k.'smennviség természetesen rö-
vid idő alatt elfogyott és a kenyéréhes emberek 
iegnagyobbrésze - kenyér nilkül ment liaza. 

Megkérdeztük Balogh KV-> •iütácsnokot, 
hogy történt-e valaminő intézk .. « a liszt be-
hozatalára. Balogh tanácsnok a kővetkezőket 
mondotta munkatársunkul: 

— Mihelyt megtudtuk, ,iogy a szerb:k le-
foglalták kifizetett lisztünket, azonrnl elküldtük 
megbizottainkat Jugoszláviába, hogy a liszt 
akadálytalan elszállítását a s*erb kormánynál 
kisürgessék. Megbizottaink nég mindig lennt 
vannak. Ma azonban a*t *z értesítést küldték, 
hogy két-három napon belül remélhetőleg sikerül 
az akudályokat elhántani a lisztet Szegedre 
beszállítani. Mi minden lehetői megteszünk, 
hogy az eliátást binositsuk, de niost is rajtunk 
kivül fekvő okok tették lehetetlenné, hűiy \ 
lakossag létszükségletének biztosítására va-
sárolt lisztet idejében behozhassuk. 

Király Gyula, a sötöiparosok szakosztályinak 

Egy hétig mindennap 
január 12-től 18-ig: 

Ruhakeímék, báli toalettek crep-

dechinek, zephirek, vásznak leg-

w olcsóbban beszerezhetők 

Qerő és Tabár cégnél 

A szegedi választás. 
As eddigi jeHNteh. - A házig.sdák artg 
saladig nea Jelentkeznek a szavasélapokért. 

elnöke a következőkép nyilatkozott a kenyér-
inségröt: 

— A kenyérellátás a lehető legszomorúbb 
A dolog ugy á'l, hogy holrap még 'esz ké-
nyé', de holnaputá i m;'r be kell csukni a 
boltot. A pékek közül többnek már teljesen 
elfogyott a l'sztkészíete. 

— Kedden délután öt órakor Ölést tartunk 
és ott fogjuk megbeszélni a tennivalókat. 

(Saját tudósítónktól.) Megírtak a mult héten 
dr. Taeehler Endre vároai főjegyző megállapí-
tását, amely szerint a közönség meglehetős tar-
tózkodással viseltetik a választások iránt Ma 
már a megállapítás ellenkezőjéről adhatunk 
számot, amennyiben a polgárság érdeklődése 
választások iránt fokozott mértékben mutatkozikJ 
s az egymásután tartott gyűléseken lázas tevé-
kenységgel igyekeznek a győzelmet a saját 
pártjuk részére biztosítani. Még mindig igea 
nagy baj az, hogy a házigazdák nem alkal-
mazkodnak a választási rendelethez s a kerületi 
biztosoktól az összeiró-lapokat nem szerzik be 
lakóik részére. Ez a lakókra nézve káros, mert 
esetleg sokan elveszthetik választási jogosult-
ságukat. A polgármester már intézkedett, hogy 
azok a házigazdák, akik a választás előkészí-
tésére elrendelt utasításokat nem látják hillö-
képen el, megfelelő büntetésben részesüljenek. 
A bűntficst szigorúan végre fogják hajtani. 

A jelöltségek s a jelöltek helvzete már nagy-
részben kialakult. Az első kerületben gróf Teleti 
Pál lép fel keresztény és nemzeti programmal. 
Ellenjelöltje ezidőszerint nincs, nincs kizárva 
azonban, hogy ellenpárti jelölt az első kerület-
ben is föllép. A választások határideje még 
elég messze van ahhoz, hogy uj jelölések tör-
ténjenek. 

A második kerületben már eddig is négy je-
lölt neve szerepel Szombaton délután, mint 
közöltük, a függetlenségi és 48-as párt P. Ab-
rohám Dezső, a volt szegedi kormány minisz-
terelnökét választotta a második kerület jelölt-
jéül. P. Ábrahám Dezső jelöltsége iránt már 
ma is igen nagy érdeklődés nyilvánul meg. 

Schmiedt Ferenc MÁV felfigyelő jelöltsége 
i még kétséges. Dr. Doóay Gyula javára egyszer 

lemondott ugyan, ma azonban az a helyzet, 
hogy amig Dobay többségét biztosítottnak nem 
látja, állja ő is a |elöitséget. A keresztény szocia-
lista-párt szintén olyan értelemben foglalt 
átlást. hogy azt jelöli, akinek több esélye vaa 
a győzelemre. A második kerület negyedik je-
löltje Pálfy Dániel, akit az iparosság támogat, 
szintén keresztény és nemzeti programmal. 

A harmadik kerületben dr. Kószó Istváa 
kisgazdapárti programmal egyedül szerepel 
csak a jelöltek lisztáján. Itt sincs természetesen 
kizárva, hogy nem-e akad még ellenfele. 

Budapesti értesülések szerint a Magyar Mun-
kások Pártja is szándékozik képviselőket jelölai 
Szeged mindhárom kerületében. 

A szegedi szociáldemokrata-párt álláspont-
j á r ó l eddig a legkevesebbet lehetett hallani a 
óvárosban. A munkásság ma tartja meg jelölő^ 

gyflléseit, ahol — mint előzőleg tájékoztattak 
bennünket — valószínűleg amellett döntenek, 
hogy a párt Szeged mindhárom kerületébea 
állítson jelöltei. A jelöltek személyére vonatko-
zólag még kombinációk sem igen vannak 
forgalomban. 

= Kiss D-paloIa = s 
Tóth Péterrel szemben. 

Valódi Cotty^ D'orsay Houbigani, Arys 

gd—cbilet-Kte P a r f ü m ö k 
kimérve é s eredeti üvegekben. — Hou-bigoní- p o u d e r e k 
és illatban. Roger-Gallet-féle fogkrémek é s 

szappanok 
ópoló szerek. Borotva é s manikűr-kész-
letek Ízléses kivitelben. Hajviz, Menthol 
szájvíz, eredeti kölni vizek, mindezekből 

dus választék. S74 


