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Tornádó é s t ű z v é s z Amerikában é s Japánban 
Husz várost söpört el a föld szinéröl a vihar. 

London, mircius 19. A véletlen tragikus 
összejátszása folytán a tegnapi napon világ-
szerte súlyos katasztrófák oiiitak. Tokióban 
tegnap délután három külvárosban egyidejűleg 
szörnyű tűzvész puSiti'ot». A nagy szélben az 
eredetileg kis (űz gyorsan terjedt s mire a tüz 
tovate jedésének megakadályozására a közel 
fekvő házakat sietve lebontották, már 3000 ház 
esett a lángok mai tátikául, aminek következté-
ben 20 0C0 ember maradt hajlék nélkül. 

NewyorU, március 19. Illioni?, Kentucky és 
Missouri áll?' okban szörnyű tornádó pusztított. 
Murphysboroban sok szoz ember meghalt. 
Decoto, Torrpsonville is Parish városok telje-
sen elpusztultak. Növelte a bajt, hogy a tornádó 
következtében nagy tí'zek támadtak s amit a 
szélvész megkímél', azt megsemmisítették a 
lángok. A halottak és sebesültek számát hozzá-
vetőleg másfélezerre becsülik. Húsznál több 
kirebb falut és községe pusz itoit el a tornádó 
és a tűzvész. A kisö este beirkezett jelentések 
szerint az áldozatok száma halottakban is se-
besültekben legalább 3000. 

Minthogy a telefoa- es távir'vezetékek el-

pusztultak, igen nehéz a forgószél okozta károk 
ról tökéletes képet nyerni. Az átdozotok száma 
óráról-órára növekszik. Ma reggel egy órakor 
(amerikai idő) feladott jelentés szerint a halot-
tak száma 958, a sebesülteki 2674. A halottak 
között igen sok a tanuló és a tanító. Az anyagi 
kár szinte felbecsülhetetlen Legnagyobbrészt 
templomok és iskolák pusztultak el, azután 
számos lakóhoz és mezőgazdasági épület. Lest 
Franktortbun egy magú bm 700 ember pusztult 
el. Murphysboro teljesin lángok bm áll. A viz-
vezetik teljesen elpusztult, a lakók százai őrül-
ten szaladgálnak az utcákon, közülük igen so-
kan csak lepedőbe burkolok magukat. Azok' 
ban a városokban, ahol a villanytelep elpusz-
tult, világító tüzeket gyújtottak és automobil 
lámpáka; gyújtottak arra a célra, hogf menők-
nek világítsanak. A vasutak különvonatokat in-
dítottak, hogy a betegeket olyan városokba 
szállítsák, ahol kórházak vannak. A tornádó 
egyes helyeken teljes épületeket kiemelt helyük-
ről. Decotóoan egy gabonaraklárt a forgószél 
teljes épségben 40 méterrel távolabb helyre, az 
utca közepére dobott. 

A s z e g e d i papr ikaérdeke l f ségek t i l takozása 
a spanyol paprika behozatala ellen. 

Szeged, március 19. (Saját tudósítónktól.) 
A háború befejezése óta a s:e«edi paprika-
termelők, feldolgozók és kereskedők élethalálra 
szóló harcot vívnak a szegedi paprika meg-
mentéseért, különösen a paprikának nevezett 
spanyol ételszinesitő ellen, amely olyan távol 
áll a paprikától, mint például a Iapu evél a 
dohánytól. A mindenkori magyar kormányok 
nemzetgazdasági szempontból eddig támogatták 
is a szegedi paprikaérdekeltségek gazdasági 
harcát, mindent elkövettek, hogy a spanyol 
paprikát, amely a háborús blokád védelme alatt 
nagyon háttérbe szorította a világpiacokon a 
ma^yír paprikát, kiszorítsák valahogy elfoglalt 
pozíciójából és visszaállítsák a magyar paprika 
régi uralmát. Most azután furcsa hir pa tant ki, 
amely joggal kellett rémületet a szegedi papriki-
éidekeltiégek körében. 

Hir szerint a földmivelésügyi minisztiriumban 
most folyrak a tárgyalások Spanyolország meg-
hat almazottaival a rekompenzdciós szerződések 
megkötise körül. A tárgyalások során a spanyo-
lok azt kérték, hogy Magyarország olyan arány-
ban mérsékelje a spanyol paprikára kivetett 
behozatali vámot, hogy a spanyolok tetszés-
szerinti tömegekben importálhassák a spanyol 
paprikát Magyarországba. Ríkompenzációképen 
Spanyolország hasonló mértékben leszállítja a 
magyar gép és motoráruk beviteli vámját. 

A szegedi paprikaérdekeltségek képviselői 
csütörtökön este a Lloyd-Társulat gyüléstermé-
ben rögtönzött értekezletet tartottak, amelyen 
rendkívül elkeseredetten tiltakoztak a magyar 
paprika ellen készülő spanyol piprikainvázió 
lehetővé tétele ellen. As érdekeltségek elhatá-
rozták, hogy dr. Barcza Ernő miniszteri taná-
csoshoz, a földmivelésügyi minisztérium paprika-
osztályának vezetőjéhez a következő táviratot 
küldik: 

„Tudomásunkra jutott, hogy Spanyolország-
gal rekompenzációs tárgyalások folynak, amely-
nek során Spanyolország a paprikavAmok mér-
séklését kéri. Tisztelettel kerjak a vdmmirsik-
lés gondolatát elejteni, mert puprikában úgyis 
túltermelésünk van, legfőbb gondunk a raktá-
ron lévő 200 vagon paprikát külföldön el-
helyezni. A vámmirsiklis a magyar paprika 
termeiisit lehetetlenni tenné * 

A szegedi paprikások még a délelöíli órák-
ban érintkezésbe léptek a polgármesterrel és 
közölték vele a komoly veszedelem hírét, amely 
10—15 000 szegedi család egzisztenciáját fenye-
geti végromlással. A polgármester kijelentelte, 
hogy a város hatósága fellratilag tiltakozik a 
kormánynál a spanyol paprika behozatalának 
lehetővi titele, illetve a behozatali vám mérsik-
lése ellen. 

Elitélték azt az orvostanhallgatót, 
aki súlyosan megrágalmazta a szegedi rendőrséget. 

Másfélmillióra Ítélték Varga Zsigmondot, aki az R. ü. R, tüntetéssel kap-
csolatban pártoskodással vádolta a rendőrséget. 

Szeged, március 19. (Saját tudósitónktól.) 
Szorongásig megtelt csütörtökön délelölt a sze-
gedi törvénysiék második emeleti tárgyalóterme 
tányérsapkás fiatalemberekkel, akik szinte tes-
tületileg vonultak fel arra a tárgyalásra, ame-
lyen Varga Zsigmond egyetemi hallgató űlt a 
vádlottak padján, aki még egy évvel ezelőtt a 
R. U. R. tüntetéssel kapctolatban súlyosan meg-
rágalmazta a szegedi rendőrséget. Mint még 
emlékezetes ugyanis, az elmúlt év áprilisában 
a szegedi színházban szinre került Kari Capek 
R. U. R. című európai sikert megélt színdarabja. 
A darab előadása alkalmával egy csapat félre-
vezetett tányérsapkás fiatalember tüntetési ren-
dezett a színházban, a fiatalemberek fütyüllek, 
kiabáltak, bűzbombákat dobáltak, mire a tün-
tetőket a rendőrség kivezette a nézőtérről. A 
tüntetés azonban ezzel még nem ért véget, ha-
nem a tömeg továbbra is együtt maradt a szin-
ház előtt. Amikor már az előadás a végébez 
közelcdsii, a tömeg fenyegeíőbuen lépeti fe! é i 
ihkoi a rendőrök er ilyes lipissel, majd ki&őbb 

karddal oszlatták szijjel az ismit gyülekezni 
akaró tdnyirsapkásokat. 

A tüntetés után cikk jelent meg a siegedi 
kurzuslapban, amelyben Varga Zsigmond orvos-
tanhallgató pártossággal rágalmazta meg a 
szegedi rendörsigei; mondváu, hogy a rendőr-
ség sohssem olyan buzgó a karddal, mint mi-
kor az eiyetemi ifjúságtól van szó. A rágal-
mazó cikk miatt felhatalmazásra üldözendő rá-
galmazás vétsége miatl indult meg az eljárás 
Varga ellen. Ebben az ügyben a szegedi tör-
vényszék Pókay- tanácsa négy héttel ezdő:t tar-
totta meg az első főtárgyalást. 

Eten a tárgyaláson Varga ki|elentetie, hogy 
a cikket az egész tányérsapkás ifjúság megbí-
zásából irta és nem a szegedi, hanem az égisz 
magyar rendörsig pártosságáról akart Irni. A 
bíróság elrendelte a valódiság bizonyítását, 
amelynek során néhány egyetemi hallgató ki-
hallgatását, valamint néhány újság felolvasását 
kérték, amellyel azt akarták igazolni, hogy a 
munkássággal szemben n e n olyan erélyes a 

magyar rendőrség. 
A fűtárgyalást szu án most csütörtökön foly-

tafiák. Elsőnek dr. Balázs Sándor ügyész szó-
lalt fel, aki ellenbizonyítást ajánlott fel, amelyet 
el kell rendelni, hiszen a rendőrség intaktságá-
ról van szó. Bizonyítani kivánja, hogy a rendőr-
sig minden esetben teljesen irdektelenül is pár-
tatlanul járt el. 

Az ügyész azután elmondotta a R. U. R.-rel 
kapcsolatos eseményeket. Az előadás napján 
r?y küldöttség kereste fel dr. Bottka Sándort. 
Előadták, hogy tűntetni akarnak az előadás 
ellen. Erre Bottka kijelentelte, hogy a rend 
keretein brlai, ennek nincs akadAly*, azonbsn 
mihelyt valami rendzavarás történik, a rendőr-
ség megteszi kötelességé'. Ezt tudomásul vet-
ték és ekkor határozták el, hogy egy plakátot 
helyeznek el a színház előtt, a következő szö-
veggel: „Becsületes magyar ember nem nizi 
meg Capek cseh iró darabját I" 

Düu'án azonban a tányérsepkások a figyel-
meztetés ellenére is lovába készülődtek a tün-
tetésre. Bűzbombákat, sípokat vettek. A rend-
őrség bizalmas uton értesüli, hogy nagyobb-
arányu tüntetés készül és ezért nagyobb rendőri 
kérzenléet vezényeltek ki a színhfzhjz. 

Ez nem is volt alaptalan — folytatta Balázs 
ügyész —, mivel c.öndes iüntetis helyeit na-
gyobbarányu rendzavarás törtint. Az ügyész 
ezután elmondta az ismeretes eseményeket. A 
rendőrök csak akkor oszlatták széjjel a töme-
get, amikor már az elősdás a végefelé köze-
ledett é3 attól lehetett tartani, hogy a közön-
ség kitódulásakor a színház előtt álló tányir-
sapkások megtámadják a bikis polgárokat. A 
kardot is csak ík tor használták, amikor a 
tömeg fenyegető magatartást tanúsított. 

Ezután az ügyész bemutatja a defektivek 
jelentéseit, amely szerint a rendőrség minden 
tüntetésnél törvényesen járt el. Arra vonat-
kozólag, hogy a tányérsapíások okot szolgál-
tattak a kardhaunálatr j , kéri kihallgatni Botlka 
főtanácsost, Thury tanácsost, Viber és Vastagh 
kapitányokat, Lipkay fogalmazót, Sípos fel-
ügyelőt és számos rendőrt. Végül kijelenti 
meg, hogy az elmúlt tárgyaláson a vádlott 
már az egész magyar rendőrségre vonatkoztatta 
állításait, ezért a belügyminiszter erre vonat-
kozólag is megadta a felhatalmazást. 

Dr. Széchenyi István védő ellenzi az ellen-
bizonyítás elrendelését. A rendőrség másképen 
alkalmazza a kardot a szocialistákkal szemben, 
mert a munkástömeg nagy és „a kormányzat 
balra fordult". Ellenzi a tanuk kihallgatását, 
mert azok mind e'fogultak. 

— Vájjon nem Bottka volt az — mondja —, 
aW szé verette a tömeget; vájjon nem ő volt 
az, aki parancsot ado;t a rendöröknek; vájjon 
nem ö volt az, aki ennek az ügynek kapcsán 
sértve éiezte magát. Nekünk nem az volt a 
szándékunk, hogy speciálisan a szegedi rend-
őrségre süssünk bélyeget, hanem hogy le-
szögezzük birói Ítélettel azt, hogy az egész 
magyar rendörsig nem jár el pártatlanul akkor, 
amikor a baloldalról, vagy az egyetemi ifjúság-
ról van szó. Az eljárást meg kell szüntetni, 
mert a miniszter csak későn adott felhatalmazást 
és a kerületi főkapitány felhatalmazása nem 
elegendő, amikor az égisz magyar rendőrsig-
ről van szó. 

Rövid t tnícskozát után a biróság elrendelte 
az ügyész által kirt ellenbizonyítást, mert az 
nem Késett el és hozzájárul az flgy tisztá-
zásához. 

Ekkor hirickn föláll ismét dr. Széchenyi és 
kéri kihallgatni dr. Vogl József budspssti rend-
őrkapitányt, — aki a Leirer Lőrinc elleni 
nyomozás «?e*eMe legutóbb. Szerinte ez a 
rendőrtiszt 3/cgeJer. voil a tüntetés alkalmával 
és a szppedi rendőrsig eljárásával szemben 
megbotránkozását fejezte ki. 

A bíróság azonnal kihird?li határozatát, amely 
szerint ez nz indiívány elkésett, Voglt nem 
hallgatja ki. 

Regdon Líszló jogin Ugató az első tanú. 
Széles mederben mondja el * tüntetés ese-
ményei!. Ugy tíSnteti fel a do'go*, íiogy a rend-
őrök minden ok nélhfil rántott?!* kardot, söt 
egészen a Gizella-térig v:rté£ a f iahlemb.-
reke>. • 

Pókay elaök megji f c jzi e.után, hogy a azin-


