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Katasztrófa előtt 
az Idei rekord paprlkatermés 

A szegedi paprlkaérdekeltség monstre küldöttsége sürgős segítséget kér a kor-
mánytól 

(¿4 Délmagyarorszáy munkatársától.) Az idei év 
rekord paprika termés« komoly válsággal fenyeget. 
Még a tavalyi áruból is nagy készlet van a rak-
tárakban, most pedig a külföldi különbözö kor-
látozó rendeletek egyenesen lehetetlenne teszik a 
szegedi paprika exportját. 

A paprikatcrmelök, kikészitők és kereskedők nem 
nézik tétlenül a helyzetet. Monstre küldöttséggel 
ntenn,k a kormány elé és a földmivelésügyi mi-
nisztert arra kérik, hogy a válságba jutott sze-
gedi paprikásokon segitseo. 

A szegedi paprikaérdekeltség egyik tényezője, 
Vágó Oszkár, a paprika szaktanács ta^ja a vál-
ságba jutott paprikások helyzetéről » kővetkezők-
ben informálta a Délmagyarország munkatársát: 

— Az a helyzet, hogy a mult évről sok paprika 
naradt kJ, most pedig rekordtermés előtt vagvunk. 
Akkor, amikor elhelyezkedési lehetőségek kelle-
nének, 

Ausztria és Csehszlovákia bezárta kapált. 

— A kereskedelmi szerződés megkötésére vonat-
kozó tárgyalások Ausztriával nem vezettek ered-
ményre. Hathetes provizóriumot kötöttünk ugyan, 
amely szerint 5 vagon paprika mehet be kedvez-
ményes vámmal Ausztriába, de ebben nincs sok 
köszönet, mert ennek az őtvagonos kontingens-
nek az elosztását az osztrák kormány magának 
tartotta lenn. A magyar paprikakereskedelem te-
hát elesik ettől az üzlettől, mert még ennek az 
ót vagonnak a szállítását is csak olyan mérték-
ben engedik meg, amilyen mértékben Magyaror-
szág árut vesz Ausztriából. A kontingensen kívül 
tzállitandó mennyiségre úgynevezett 

harcivámot léptetett életbe Ausztria 

és az eddigi 5 aranyshillinget 300 aranyshilllngre 
emelték fel 100 kilogramonkinL Az osztrák üzletet 
igg teljesen és tökéletesen sikerült megállítani. 

— Csehországban augusztus 12-től kezdve min-
den néven nevezendő fűszerárura, igy a magyar 
paprikára la 

behozatali tilalmat léptettek életbe. 

A legkisebb mennyiség bevitelét ls esetről-esetre 
engedélyhez kötik. Az engedély megszerzése azon-
ban olyan akadályokba ütközik, hogy • cseh-
szlovák importőröknek elmegy a kedve, hogy ma-
gyar paprikaüzlettel foglalkozzanak. 

— A magyar kormány röviddel ezelőtt Cseh-
országgal árucsere egyezményt kötött, amelynek 
értelmében 11 millió cseh korona értékű árut küld-
het ki Magyarország Csehszlovákiába csereképpen. 
Csodálatosképpen azonban eb bői a kontingensből 
az őrölt paprika kimaradt. 

— Romániába teljesen lehetetten a szállí-
tás. 

bár oda beviteli korlátozások nincsenek, viszont 
fennáll az a nehézség, hogy a rendelő fél nem fizet-
heti ki a s z á m l á t , hanem köteles annak értékét a 
bukaresti kompenzációs kasszába befizetni, ami 
egyet jelent az export megszűnésével. 

— Az elmondottakból levonva « konzekvenciá-
kat, nem vitás, hogy 

rekordtermésünket ebben az évben tfigha 
tudjuk értékesíteni, 

ha csak • kormány nen> siet segítségünkre. Ha 
ez nem következik be, akkor a szegedi papr ki 
tragédiája ebben az évben teljes 

— Rá kell mutatni., még arra is, hogy ezek a 
súlyos nehézségek nem következhettek volna be 
ekkor, ha a Nemzeti Bank hozzájárult volna ahoz, 
hogy a paprikát belföldi forgalma magyar pen-
gőért is ki lehessen szállítani. Ebben az esetben 
minden külföldi, aidnek Magyarországon pengője 
volt zárolva, szívesen vett volna magyar paprikát, 
csakhogy pénzéhez Jusson. Az «rre vonatkozó ké-
relmeinket a Nemzeti Bank azzal utasította visz-
sza, hogy a banknak devizákra van szüksége. 

— Sürgősen a kormány «lé akarunk járulni 
kérésünkkel és a város hatáságát kérjük fsL hogy 
támogasson bennünket. Az a terv, hogy a Tzegedi 
paprikások különvonatot bérelnek s ugy mennek 
Budapestre a kormányhoz. 

A szegedi tőrvényszéken kedden 
megkezdték a „Házi Ujság"-per 

főtárgyalását 
A bíróság elutasította az ügyészség Indítványát és nyílt tárgyaláson hallgatta kl 
a vádlottakat — A vádlottak kllelentették, hogy szélsőséges szervezkedésről soha 

sem volt sző, csupán szociáldemokrata munkál végeztek 

Szerdán folytatják a főtárgyalás! 
(A Détmagyaróra tág munkatársától.) A srígedi 

törvényszék Gömörj^tanácsa kedden reggei nagy 
érdeklődés mellett kezdte meg Sebe* László és 
társai perének tárgyalását a nagy esküdtszéki te-
remben. A fogva lévő vádlottakat fegyveres börtön-
örök vitték kilenc óra előtt a törvényszék épüle-
tébe. A kirendelt detektívek és rendőrök már jó-
val a tárgyalás előtt, elfoglalták helyüket a folyo-
sókon és a tárgyalóteremben. Kilenc órára az 
esküdtszéki terem kórüti folyosók megteltek ügy-
védekkel, hozzátartozókkal és érdeklődőkkel. Az 
ügyvédek sorában aiegjelent dr. Molnár Erik 
kecskiméti ügyvéd, aki dr. Molnár Renée bátyja és 
akj öccse helyett jelent meg. Amint Ismeretes, dr. 
Molnár Renée néhány nappal ezelőtt Béoshc tá-
vozott, elutazása után pedig az a hir terjedt ei 
róla, hogy megszökött az országból. A Délmag'/ar-
orszd.7 munkatársa kérdést intézett dr. Molnár 
Erikhez, aki a következőket mondotta: 

— öcsém rendes nyári szabadságára utazott el 
és nem szi'kött meg... öcsém szabályszerű út-
levéllel. pusztán pihenési célokból távozott Bécs-
be. Ténv, hogy elutazását követő napon detektívek 
jelentik meg az irodájában, ahonnan több aktát 
és tudományos müvet elvittik. Amennyiben ezek 
az előzmények esetleg birói eljárásra vezetnek vele 
szemben, öcsém a bíróság rendelkezésére fog ál-
lani. 

A hallgatóság számára fentartolt helyek zsú-
folásig megteltek. Kilenc órakor 

bevezették a huszonnyolc vád-
lottat, 

Wmsokknl később bevonult a biróság. Az elnök 
a tárgyalás megnyitása után konstatálta, hogy £ 
vádlottak mind megjelentek, ezután valamennyit: 

Sebes László magánhivatalnokot, Gombkötő Péter 
lakatossegédet, dr. Szepesi Imre orvost, Nagy János 
lakatost, Bozóki Lajos asztalost, Silbermznn Gyula 
lakatost, SUbermann Ferenc asztalost, Szélt Józse-
fet, Slra'isz Sándor egyetemi hallgatót. Zeisler 
György kötő-szővöt, Sz. NaStt József bádogost, 
Szamek György egyetemi hallgatót, Bata Szilvesz-
ter géplakatost, Karácsonyi Etet gyári munkás-
nőt, Korom Mihály butorfényezőt, Gera Sándor 
cipészt, Gladies József hentest, Komócsin Antal 
cserepezőt, Ponty(k Pál hentest, Qitó Mihály la-
katossegédet, Gombkötő Dezső mázolót, Török De-
zső cipészt, Kristóf László kárpitost, valamint 
négy fiatalkorút kihallgatta személyi adataira nézve. 
Amikor az elnök megkérdezte Oera Sándortól, 
hogy katona volt-e. Gera igy felelt: 

— Az osztályharc kitonája vagyok... 
— Nem erről van szó, — mondta az elnök. 

Büntetve volt? 
— Igen, — válaszolta Gera és sorolja, hogy 

mi'yen paragrafusok alapján ítélték el. 
— Ne paragrafusokat citáljon — intelte le az 

elnök —, azt mondja meg, hogy mit követett el. 
— állami és társadalmi rend elleni erőszak, — 

válaszolja Gera. *• 
— Foglalkozása? — kérdezi tovább az elnök. 
— Murkinélküli... 

S s z é c & e n y i M o s i i 
• Szerdán, auduaztus hó 31-én uto l|ára 

K A I N 
opzotikus hangosfilm. 

Sok 

1000 vevő 
471 bizoiyitja, hogy csakis 

elsőrangú minőségű 
fehérnemüeket 
kötöttárukat és 
harisnyákat 

árusítunk. 

Szeptember 1-15-ig 
flu és leányka fehér-
nemU, harisnya és In-
tézeti kelengyevásár 

igen olcsó árakon. 
Lampel ¿s Hegyi 

s Püspökbazár 
épület. 

— Most. De araikor dolgozott, mivel foglalko-
zott? 

— 1929 óta tjem dofgozom. Azelőtt cipész vol-
tam.. . 

— Lakása? 
-i- Mars-tér 13. 
Dr. Balázs Sándor ügyész közli, hogy Gera a 

Csiltagbörtönt mondotta be lakásául. Az elnök 
most megkérdi Gorától, hogy hot lakik és Gera 
végűi rendes lakáscímét diktálja be. 

Ezután dr. Balázs Sándor ügyész állt fel «s 

zárt tárgyalást 
indítványozott. Arra kéri a bíróságot, hogy zárt 
ü'*sen indokolhassa meg kérelmét. 

Dr. Eisner Manó a védők nevében ellenezte a 
zárt tárgyalást. A bíróság kirekeszti a nyilvános-
ságot arra az időre, amig az ügyész kérését meg. 
indokolja. A határozatát nyilvánosan hirdeti ki a 
bíróság. 

— A bíróság ezitlőszerint nem ad helyt az ügyész 
kérelmének, 

az ügyet nyilvánosan tárgyalfa, * 
mert nem Iát jelenleg fennforogni olyan körül-
ményeket, amelyek a közrendet, vagy a közerköl-
csiséget veszélyeztetnék, — hirdeti ki a határo-
zatot az elnök. Ezután a nyilvánosság előtt sor 
kerü'het 

a vádirat 
ismertetésére. A terjedelmes, 14 oldalas vádirat-
ból kitűnik, hogy kit mivel vádol az ügyészség. 
A vádlottakat 7 csoportba sorozza a vádirat. Az 
első csoport: Sebes László, Gom'.k'itö Péter és 
dr. Szepesi Imre el en az állam és társadalom tör-
vényes rendjének felforgatására irányuló bűntett 
a vád, azért, mert az Országos Ifjúsági Bizott-
ságot Szegeden mejalakitotlák — mondja a vád-
irat. Megalapították a %Házi Újságot* és azt cik-
kekkel látták el. 

A második csoport tagjai is állam és társa-
dalom felforgatására irányuló büntctlel vannrk vá-
dolva, mert résztvetlek a mozgalomban. Lzek: 
Nagy János. Széli József, fíoz'k I-ajos, a két 

SiHermann, fitrausz Sándor. 

A harmadik vádlottcsoport tagjai: Zeisler György, 
Sz. Nagy József, Ssam<k György és négy fiatal-
korú ennek a cselekménynek a vétségével vannak 
vádolva, mert beahkultak az Országos Ifjus'igí 
Bizottságba — mondja a vádirat —, röpcédul. k 
terjesztését, a leventék közötti izgatást vállalták, 

A negyedik csoport tagjai: Bala Szilveszter és 
Karácsonyi Etel ellen ugyancsak vétség a vád, 
mert tudtak a szervezkedésrőt és nem tettek jelen-
tést a hatóságnak, az ötödik csoporthoz tartozó: 
Korom Mihály, Gera Sándor, Gladies József, Ko• 
mócsi Autal ellen ugyanaz a vádirat, mirl az eiső 
csoport tagjai eltér, mert ők — függcrlcnül az 
előbbiektől — sejtszervezkedést folytattak. 

A hatodik csoport: Pontyik Pál, Bitó Mihálv, 
Gombkötő Dezső, Török Dezső és Kristóf László 
is e bűncselekmény vétségével vannak vádolva, 
mert az ötödik csoport tagjainak szervezkedését 
előmozdították, végül a hetedik csoportbeliek: 


