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Huszár Károlytól, hogy a haza érdekében ma a 
légérfékesebb áldozat, nem a széthúzó egyenet-
lenség, hanem különvélemények dacára a közös 
munkára nyújtott testvéri egybeforradás. A sut-
togó berkekben értsétek meg ezt. Jő Rezsőm, 
isten veled. - • 

Tizenkét személyes 

valódi Kobald ebédlökésziet eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Ujabb küldöttség 
a paprika-ügyben. 

— Dr. Gerle Imre memoranduma. — 
(Saját tudósttónktól.) Dr. Vasek Ernő fő-

ispán, dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
Budapestre utaztak, hogy ott városi ügyekről 
tárgyaljanak a minisztériumokban. Ezek közé 
tartozik a paprikarekvlrálás, aminek a minap 
olyan sajnálatos hatása volt Szentmihályteleken. 
A polgármesterrel ment az a küldöttség is, 
amelyet a dr. Gerle Imre elnöklésével tartolt gyű-
lésen választottak. Dr. Gerle memorandumot 
készített, amely megszívlelni való érvekkel száll 
újból síkra a paprika szabadkereskedelmi for-
galma mellett. A memorandum, amelyet a föld-
mivelési miniszternek nyújtanak át, ezeket 
mondja: 

A mult hónapban már két ízben is járt kül-
döttség Szegedről a paprikarendelet ügyében 
Nagyméltóságodnál. E küldöttségek szándékát 
és állásfoglalását, ugy látszik, félreértették a 
minisztériumokban. Azt hitték, hogy a szegedi 
nép összeütközést keres a kormányhatósággal 
s annak ellent akar szegülni. Ez óriási téve-
dést akarjuk most eloszlatni, mikor a szegedi 
paprika termelők és földolgozók egységes akara-
tából és osztatlan véleményének elmondásáért 
ide kiküldettünk. 

Nagyméltóságú Miniszter ur 1 A magyar 
nép annyit szenvedett a bolsevizmus átka alatt, 
hogy megváltóként üdvözli azt, hogy újra van 
magyar nemzeti kormányunk, hogy újra magyar 
lélek parancsol a magyar parasztnak. El se 
lehet képzelni, hogy akadjon magyar földmives, 
ki most ellentéteket keresne. De mikor a mi 
sorsunkról határoznak, azt hittük és hisszük, 
hogy minket is meg kell hallgatni. 

S éppen ezért járult a polgármester a minisz-
ter elé, hogy a szegedi nép kérését tolmácsolja. 
Elmondja a memorandum, hogy a szegedi 
paprika világhírét a szegedi termelők alapítot-
ták meg s azok is fogják föntartani. A kor-
mány azzal okolja meg a rekvirálást, hogy a 
szabadkereskedelem rontja a paprika hirnevét, 
de — mondja a memorandum a salakot, a 
paprikahamisitót ezután is ki fogja dobni ma-
gából a nép, mint ahogy megtette a múltban. 
Ha a kormány a paprikából nagyobb állami 
jövedelmet óhajt, vagy ha azt akarja, hogy pap-
rikáért rekompenzációs cikkeket vásárolhasson, 
azzal egyetért a szegedi termelő. Nagy adóval 
kell megterhelni a paprikát, de ne rekvirálja-
nak, mert attól a nép irtózik s az vezetett a 
múltkori ellentállásra is. 

A memorandumba foglalt konkrét javaslat a 
következő : 

A paprikarendeletnek csak a következő ren-
delkezéseket kellene tartalmaznia: „A termelés 
szabad, a kereskedelem is szabad. A termelő 
szabadon eladhatja bárkinek termeivényét, de 
csakis a meghatározott maximális áron. Kétféle 
maximális ár van. A belföldi fogyasztás ára és 
a külföldi exportra vásárlási ár. A külföldre 
szánt paprika ára 20 százalékkal magasabb, 
mint a belföldi fogyasztásra szánt ár. Külföldre 
csakis az állam vásárolhat. A paprika meg-
hamisítása, vagy spanyollal keverése öt évi 
fegyházzal büntettetik". 

Reméljük, hogy a Gerle-féle memorandum-
nak meglesz a kivánt hatása. ¡ ^ y 

A magyar béketervezet elkészült. 
A politika eseményei . — 

Pár is, dec. 6. (Szikratávirat.) A Leg-
felső Tanács tegnapi ülésén befejezte 
a Magyarországgal kötendő béketer-
vezet megszerkesztését . 

Páris, dec. 6. (Szikratávirat.) A Legfőbb 
Tanács Clemenceau elnöklésével végleg elfoga-
dott több gazdasági és pénzügyi határozmányt, 
amelyekkel a Magyarországgal kötendő béke-
tervezet módosul. A Magyarországgal kö-
tendő békeszerződés szövege ezzel teljesen el-
készült. 

Páris, december 6. (tízikratávirat.) 
Neuiilyben megtörténtek az előkészületek 
a magyar delegáció fogadására. A bolgár 
delegáció, amely eddig a Pavillon de 
Madridban volt elhelyezve, az Avenue 
de Berens-en levő követségi épületbe 
költözött. Henry ezredes, aki a versaillesi 
katonai missziónak, később pedig a 
neuilly-i katonai missziónak a vezetője 
volt, vezetője annak a katonai bizottság-
nak, amelyet a magyar delegációhoz osz-
tanak be. Eay lord angol hadnagy, aki 
a misszió tagja, valószínűleg a magyar 
delegáció elé utazik Budapestre. A ma-
gyar delegációval való érintkezés formái 
ugyanazok lesznek, mint amilyen az 
osztrák delegációval vollak. Arra is gon-
dolnak, hogy a magyar békét ne Neuiily-
ben irják alá, amint a bolgárokkal tör-
tént, hanem a béke aláírása Névresben 
fog megtörténni. 

A minisztertanács elhatározta a 
galiciaiak kitelepítését. 

Budapest, december 6. A tegnapi miniszter-
tanácson szóbakerült az alsólendvai incidens 
is. Az éj folyamán megjelent a miniszterelnök-
ségen Gorton tábornok és jegyzéket nyújtott 

át az alsólendvai incidens miatt. A mai mi-
nisztertanács felhívta a nemzeti hrdsereg vezér-
kari főnökét, hogy azonnal tegyen jelentést. Az 
affér parlamentérek utján tisztázódott. A ma-
gyar csapatok visszavonultak a demarkációs 
vonalra. Soós tábornok, vezérkari főnök ez 
ügyben ma délelőtt megjelent az antant-tábor-
nok előtt. A minisztertanács Beniczky belügy-
miniszter előterjesztésére elhatározta, hogy az 
összes galíciai és oroszlegyelországi menekül-
teket, akik árdrágítással, uzsorával, lánckeres-
kedelemmel foglalkoznak, koncentrációs tábo-
rokban helyezik el. 

A fúzió végleg meghiusult, 
Budapest, december 6. A Nemzeti Párt vá-

lasztmánya este ülést tartott Platthy elnöklésé-
vel. Ábrahám Dezső, mint a Nemzeti Társas-
körrel tárgyaló bizottság előadója beszámolt a 
fúziós tárgyalásokról. A munkapartiak legutóbb 
oly értelmű Írásbeli értesítést küldtek, hogy 
nem tartják kívánatosnak a hajdani Nemzeti 
Tanács, valamint a Károlyi-kormány és a for-
radalomban bármely szerepet játszott egyének 
részvételét a fúzióban. A választmány Ábrahám 
bejelentését mély fölháborodással vette tudomá-
sul. Farkasházy Zsigmond határozati javaslatot 
terjesztett be, amely szerint a párt minden 
egyes tagjával szolidaritást vállal. A párt nem 
engedheti meg, hogy egy másik párt tagjai 
magukat a Nemzeti Párt, vagy annak egyes 
tagjai fölött álló ítélő fórumnak föltólják. A 
határozati javaslat rámutat ezután arra, hogy a 
párt tagjai a szegedi ellenforradalmi kormány-
ban döníő szerepet vállaltak és a Horthy had-
seregének alapjait megvetették. 

A Nemzeti Párt Heinrich-csoportja ma este 
külön értekezleten tárgyalta a fúzió ügyét a 
Hungária-zsállóban. A Polgári Párt volt tagjai 
közül bentmaradtak a Nemzeti Pártban: Hege-
dűs. Lóránt, Simontsits Elemér, Mándy Samu, 
Lakatos Gyula és báró Hatvany Károly. A 
Nemzeti Társaskör kimondja átalakulását poli-
tikai párttá. Valószínűleg Magyar Középpárt, 
vagy Nemzeti Középpárt lesz az uj párt címe, 
elnökéül peeig báró Kürthy Lajost fogják meg-
választani. 

A Lenin-fiuk bűnügye. 
— Befejezték a bizonyítást. — A főállamügyész beszé.de 

Budapest, december 5. A mai tárgyalás 9 
órakor kezdődött. A Fe/77-féle ügyben folytat-
ták a tanúkihallgatásokat. Az első tanú, a letar-
tóztatásban levő Reikhemmer vöröskatona szen-
zációs vallomást tett. Előadta, hogy éjjel volt 
akkor, amikor Chlepkó parancsot adott Cserny-
nek a csendőrtisztek kivégzésére. Cserny követ-
kezőképen felelt: 

— Rendben van a dolog. Majd elküldöm 
hozzájuk vérebeimet. 

Amikor elfogták a csendőrtiszteket, Kocsis 
Sándor, egyik terrorista azt kérdezte, hogy miért 
nem hagynak már békét a csendőrtiszteknek, 
miért tartóztatják le őket annyiszor, hogy azután 
mindannyiszor eleresszék őket. Cserny bosszú-
san felelt neki: „Mi közöd hozzá. Ezeket majd 
kazaküldjük"! A tanú vallomásából kitűnik, 
hogy a csendőrtisztek kivégzésével egyidőben 
Cserny helyettese, Papp Sándor 25 év<*s buda-
pesti ¡ügyvédet jelölte ki, aki „gajdeszbe" 
akart küldeni. 

Ferry Oszkár főhadnagy, a meggyilkolt altá-
bornagy fia előadja, -hogy ő hallgatta ki Kakast 

édesatyja meggyilkolása ügyében. Kakas beval-
lotta, hogy az altábornagyot kivégzése előtt 
meg is ütötték. Neki meggyőződése, hogy az 
egész gyilkosság értelmi szerzője lovag Beerne. 

Az elnök bejelenti, hogy Beerne jelenleg a 
gyűjtőfogházban megfigyelés alatt áll. 

A főhadnagy megkérdezi Csernyt, vájjon 
Kun Béla közbenjárt-e atyja érdekében. 
Ugyanis neki ígéretet tett, hogy atyja szabad-
lábra kerül. 

Cserny kijelenti, hogy Kun Béla személyesen 
nem szólt ugyan, de közvetve érdeklődött 
Ferry iránt. 

Ezután dr. Németh törvényszéki orvos-
szakértő terjeszti elő a vádlottak elmebeli 
állapotára vonatkozó jelentését. Eszerint Cserny 
József, Löbl Mór, Pap Sándor, Bonyháti Tibor, 
Kakas Ferenc, Bartalos János, Löscher Már-
ton, Steiner Mór és Nagy Sándor tökéletesen 
épelméjüek. Mészáros Gábor és Csomor Gáhor 
szellemileg korlátoltabbak a többieknél, de 
elmebajok nincs. Groó is épelméjű. Kövér 
Lajos az orvosi vélemény szerint szimulál. 

fkn$ol kosztümökéi és francia ?uhákaí 
az őszi szezonra a leg" WIGNER GYULA t u j a b b d iva szer in t kész i t Kárász-u.« 6a. 


