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Virágok és gyümölcsök.
Friedrich István saját kg)ön lapjában terjedelmes tudósításokat olvaSnk a temperamentumos ellenzéki vezérférfiu különféle vidéki
zászlóbontáséiról a Tiszán innen és tul. A tudósítások sohasem feledkeznek meg egy mozzanatról, amelyre szemmel láthatólag igen nagy
súlyt helyeznek. Valahányszor a bőbeszéaü
ellenzéki politikus valahol zászlót bont,-mindig
ott találjuk a jól ismert mozzanatot: a közönség
zajos tapsokkal, lelkes éljenzéssel fogadta és
virágesöve! árasztották el. Ez a virágesö, amelyet
főleg a hölgyek zúdítanak Friedrich Istvánra,
sohü, sehol el nem maradhat, ez az az esö,
amelynek mindig esnie ke I, ha Friedrich szerepléséről szó esik — a parlamenten kiv»l. Ha
annyi eső esnék ebben az esőszomjas országban, amennyi a Friedrich kalapjára esik, akkor
nem kellene aggódó gonddal néznünk a közeledő aratás és terméskilátások elébe. Akkor
nyugodtan csaphatná félre a kalapot a magyar
és gondtalanul pipálhatna eresze alatt a kisgazda. Sok virág teremhetett az idén a szűk
hazai földön, hogy annyi jut Friedrich Istvánnak.
^
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Igaz, hogy másoknak, sokaknak csak tövis
Jtxcm, még a türelem nyomán is, a halátlan*éág, a megnemértés, a szenvedés és tildözés
tövise, igaz, bogy Széchenyi István például, a
legnagyobb magyar, egész eletében nem kapott
annyi virágot, mint Friedrich István egy-egy
kortcsutja alatt de ne irigyeljük, inkább örüljünk annak, hogy végre akad egy emberünk,
akinek a közélet sikos pályája virágokat terem.
Ki a virágot szereti, az Petőfi szerírjt rossz
ember nem lehet és Friedrich István nagyon
szereti, elfogadja, sőt hirlapilag, saját kelőn
lapjában nyugtáztatja ezeket a virágokaL Hogy,
amit mond, az is többnyire szóvirág, amelyből
a szegény, lerongyolt nép ném igen tud megélni, erről ö nem tehet, mindenki olyan virá. got termel, amilyet tud.
Hanem, szerencsére, nem csupán virágok
teremnek n magyar mezőkön, az áldott földeken, hanem gyümölcsök is, buza is, életadó,
drágp, szent magyar buz?, acélos és áldott. Ha
borunk és békességünk egy kicsit fanyar is ma,
a búzánkban erősen bizakodunk. Ez, ha az Isten
is ugy akarja, meg fog bennünket menteni. A
földünk termékenysége mqjd csak helyrehozza,
amit n politikánk meddősége okozott. Ám fonják mások a maguk fejére a tetszetős jelszavak
pipacsait a magyar nép aratásra vár, termést
remél és a virágos frázisok koszorúját átengedi
azoknak, akik a napi politika berkeiben igyekeznek learatni a tetszés és ünneplés hervatag
babérait.
A föld örök, a föld baligatag, a föld megadja a magáét, ha szorgalmasan és becsületesen megművelik. Az agríkulturánkbkn van
legpagyobb erőnk, ez a mély
kultura,
hogy
egyik jeles népies irónk szavaival éljünk, alapózta meg a magas kulturánkat is, amely
magyar könyvek lapjain, magyar kottákban,
magyar iskolában és színpadon él és virul és
túléli és tulzeqgi a napi politika kérészéletű
lármáját, olcsó vásárját Halbflr Förgeteg János
és Arany János lélekben és igazságban egyek,
mind a ketten az örökkévaló magyarságnak
nemzetföntartó szilárd oszlopai
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,Y- Szabad a paprika forgalma.
^

— A paprikakirendeltség raktára feloszlik. —

Badapest, május28 Rubinek Gyula elniklésével főre tehető érdekeltség körében általános mega paprikatermeiók, feldolgozók és kereskedők elégedést váltott kt Az érdekeltek kezdeményeképviselőinek bevonásával értekezlet volt a zésére vasárnap délelőtt 11 órakor nagygyűlés
lesz a kereskedelmi és iparkamarában, meiyea
földmivelésügyi minisztériumban, amely az idei
paprikatermelés kezelésére és értékesítésére a termelők, feldolgozók és kereskedők köszövonatkozóan kiadandó alapelveket vitatta meg. netüket akarják tolmácsolni azoknak, akik köAz értekezlet tagjai között teljes megegyezés vetkezet* és fáradságos munkával a szegedi
j*tt létre az 1920. évi paprikatermés forgalmát álláspontnak az nj rendeletben teljes érvényt
illetően a Dubravszky Róbeit nyugalmazott tudtak szerezni. A nagygyűlésen, smelyre kü1
államtitkár által előadott irányelvekre nézve. lön meghívót nem bocsájtanak ki, Tonelli
Sándor
kamarai
titkárt
kérik fel, hogy az uj
Ezek szerint a paprika
belföldi forgalmát teljesen szabaddá teszik és forgalomba csak a rendeletet és a paprlkafergalom jövő szabályovegyvizsgáló-állomások'>által ólomzáru paprika N zásának módját behatóan ismertesse.
kerülhet. Kivitelre engedélyt kap minden legális
A két tudósítás küzött némi ellentmondás
kereskedő, termelő és feldolgozó, illetve ezek- van. Az első ugyanis azt mondja, bogy a
nek egyesülései. A gyógynövény-'
és paprika- paprikakirendeltség megszűnik, a másik azt
kirenáeV ég megszűnik és uj szabályozás végre- hjgy csak a raktára oszlik tel s maga a kihajtására nj szervezetet fognak létesi;eni. Az rendeltség egvszerfl ellenőrző szervvé változik.
értekezleten Pálfy Dániel nemzetgyűlési kép- A lényeg az, hogy a paprikát nem rekvirálja
viselő az összes érdekeltek nevében köszönetet többé e kirendeltség s igy legfontosabb és épmondott Rubinek| Gyula földmivelésügyi mi- pen nem népszerű szerepe megszűnik.
^
niszternek, hogy a régen vajúdó kérdést közmegelégedésre oldotta meg.
Egy későbbi tudósítás a következőket jelenti:
A földmivelésügyi minisztériumban Rubinek
Gyula miniszter elnöklete alatt tegnap délután
tartották meg azt a kilátásba helyezett szakértekezletet, amely a paprikakérdés végleges
szabályozása, illetőleg az 1920. évi termést
szabáé^zó rendelet kibocsátása ( gyében volt
htVatva dönteni. A szakértekezlet, melyen a
szegediek álláspontját dr. Somogyi Szilveszter
polgármester, Pálfy Dániel nemzetgyűlési képviselő, dr. Tonelli Sándor kamarai titkár és dr.
Gerle Imre ügyvéd fej-ették ki, hosszabb tárgyalás után arra az alláspontra helyezkedett
hogy a paprika minőségének biztosítása érdekében az őrlemények a legszigorúbb hatósági
ellenőrzés alá helyezendók, ettől eltekintve
azonban a belföldi forgalom, séf a kivitel is,
bizonyos korlátozások mellett, szabaddá teendő.
Ezt az elvet az elnöklő miniszter is elfogadta
és hozzájárult a közös megálmodással létrejött
rendelet tervezetéhez, mely szerint a vpgyvizsgálat a malomban történik, a kivitel pedig
kiviteli illeték lefizetése ellenében minden olyan
termelőre, feldolgozóra és legális kereskedőre
nézve szabad, aki igazolja, hogy az áru tényleg
a birtokában van.
Ez a rendelet legközelebb megjelenik. Megjelenésével egyidejűleg az érdekeltség képviselőiből kinevezi a miniszter az uj intézőtanácsot,
mely a keresztülvitel módozatait lesz hivatva
megállapítani és felül fogja bírálni a kiviteli
kérelmeket
A gyógynövény- és paprikakirendeltség Dubravszky Róbert államtitkárnak bejelentése szerint
ennek következtében raktárát felosztatja és
kizárólag ellenőrző szervvé változik, melynek
még a kiviteli ügy elintézése sem lesz a feladata. Az ülés beíejeztevel Rubinek miniszter
köszönetét fejezte ki a szegedi érdekelteknek és
Szabódi Jenő kalocsai képviselőnek, hogy ezt
a régóta vajúdó kérdést közös munkával eredményes befejezéshez juttatják.
A paprika-ügy ezen uj fordulatának a kire
Szegeden hamar elterjedt és a közel 10.000
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TELEFON, TÁVIRAT.
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Wilsen vétója.
New-York, 'május 28. Wilson elnök
Németországgal és Ausztriával való kötött
béke elleni vétóját azzal indokolja, hogy
a békekyésneh ea a módja as EgpatdOtAllamok
becsületén örök
foltot
ojtana.
Wilsen egyébként nem nyilatkozik airól,
miként akarja a békeállapot helyreállí-

tását.
Németországban esnek a z

éioloaárak.

Berlin, május 28. Németországban az árak
sülyedő tendenciája az'élelmiszerekre is kiterjed, amelyek eddig ettől az irányzattól f — r f k
taarad'ak. Különösen erős az árcsökkenés a
hüvelyesedéi, továbbá a rizsnél, kakaónál'és
a kávénál, a megijedt nagykereskedők nyakrafőre való eladása következtében. A hamburgi
nagykereskedők azon vannak, hegy raktáraikat
kiürítsék.

Oláh terror Petrozaényben. ^

1

Bukarest, május 28. A Kemarea a petrozsényi bányákban elöfordntt ujabb botrányos
esetről számol be. A minisztérium által elrendelt vizsgálat dacára — irja a lap — a munkásság helyzete mitsem változott. A katonai
terror büntetlenül egyre dühöng, a terror fővezetője Coriescu ezredes, síd a petrozsényi
munkásokat könyörtelenül elnyomja. Legutóbb
egy régi munkásdal terjesztése miatt véresre
verette a munkások vezetőit. A szakszervezeti
helyiségeket bezáratta. Az ezredes azt a két
munkást is kiutasította a Zsilvölgy vidékéről,
akiket maga a miniszter jelölt ki az ellenőrzőbizottságba. (U. N.)

készít mérték utéi) a legmodernebb
kivitelben férfi, női és gyermekcipőket
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