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Meg kell védeni a szegedi paprika 
eredeti jellegéi és minőségét 

Miért szünelel a paprikaexport — Pick Jenő Indllványa a ka-
mara előtt 

Kommünlaia Ixgaíások 

Prága, szeptember 22. Jól értesült körökben 
megerősítik azt a hírt, hogy a kormány át-
alakítását a legszélesebb alapon tervezik. 
Prágai uccukon kommunista röpiratokat 
osztogatnak, az egyik közülük a következő-
ket mondja: 1 

„Az a kormány, amely az állam sértetlen-
ségét és biztonságát feladta, lemondott. Pol-
gártársak! A köztársaság veszélyben forog! 
Rendeljenek el azonnal általános mozgósí-
tást a határok védelmére. A vörös hadsereg 
csak arra vár, hogy hívjuk. Mint erős fal ál-
lunk és nem leszünk egyedül." 

A másik röpirat ezeket mondja: „Azok a 
hirek, hogy a szovjetunio elhagyott bennün-
ket, szemenszedett hazugságok, melyeket a 
csehszlovák reakció talált kl. Nem adjuk 
meg magunkat, nem hagyjuk magunkat fél-
revezetni, félre a meghunyászko-dókkal, a 
szovjetunio erős hadserege velünk van." 

B e n e s rádióbesxéde 

Prága, szeptember 22. Benes köztérsasági elnök 

este 7 óra után rádióbeszédet mondott, amelyben 

ezeket mondotta: 

— Még Céggé mozgalmas pillanatokat fogunk 

átélni, miolött a világnak ebben a részében hosszú 

időre ismét béke és nyugalom uralkodik. Soha 

életemben nein éreztem félelmet és ma sem fél-

tem államunkat. Minden eshetőségre meg van 

a tervein, semmitől sem engedjük magunkat meg-

zavarni. Megegyezést óhajtunk és most ezen dol-

goznak, megegyezést a világ legnagyobb nemzetei 

között. Ha erre sor kerül, cz a megegyezés becsü-

letes lesz. Ezért tehát nyugalom. Népünk értelmes, 

reális, mindig megértette, mindig megtudta kü-

lönböztetni, mikor kell cselekedni, mikor kell har-

colni. Ha harcra lesz szükség, akkor tudunk ma jd 

harcolni. Ha szükség lesz rá, cselekedni fogunk. 

Egyesítsük erőinket, ha szükség lesz rájuk. 

Daladier cdfolfa 
a kormányválságot 

D a l a d i e r miniszterelnök délután a kö-
vetkező nyilatkozatot adta a sajtó számát a: 

— Hirek terjedtek e larról, hogy a kor-
mány egyes tagjai lemondanak. Ki kell je-
lentenem, hogy ezek a hírek hamisak. 

Halál a börtönben 
Elítélték az anyát. 

(A Pclmaeyarorszás: munkatársától.) A r a c z k y 
Andrástlé 24 esztendős fábiánsebcstyénl lakos 
gondatlanságból okozott emberölés vétsége cimén 
került csütörtökön a törvényszék S á r a y-tanácsa 
elé. Ararzkv Andrásnénak volt egy nyolchónapos 
kisleánya. Borbála. Egyik délután Áraczkyné a 
gyereket elaltatta a bölcsőben, majd eltávozott a 
liáztól mintegy másfélkilóméterre fekvő ártér.! 
kútra viz.ért. Amikor visszatért, a kisleányt hol-
tan tnláltn n bölcsőben. Eeje, illetve a nyaka a 
bölcső rácsul közé volt szorulva. A bóncölás 
megiillnrdtotfa, hogv 'd szerencsétlen kisleány ha-
lálát •fulladás idézte elő, még pedig a következő 
módon játszódhatott le a tragédia; a gverek 
édesanyja távollétében felébredhetett bőleső'éhén 
és foraolódni kezdett. A bölcső Oldalán lévő rá-
csok egvike ki volt tőrré és ezen a bélven ólyan 
nagy ré; Volt, hogy a gyermek feje azon keresz-
tül férhetett. A kis Borbála feje a hánvkolódas 
1 öVclkeztéhen átkerüli n nriláson és amikor '1 
gyerek még jobban hánvkolódotl, ugy szorult oda 
a nyaka, hogy megfulladt. 

A csütörtöki főtárgyaláson az anya sirva mond-
ta el az eset körülményéit és azt hajtogatta, hogy 
a szerencsétlenségről nem tehet, nem gondolhatta 
előre, hogy ilyen szörnyű véget fog érni gyér* 
ffléké. 

A bíróság megállapította Aráczkvné bűnössé-
gét és hyólenapl fogházra itélté, dé aZ ité'ét 
végrehajtását felfüggesztette. A bíróság enybiiö 
körülményóek tekintette, hogy gondatlanságáért 
amngy is súlyosan megbűnhődött gyereke elvesz-
tésével. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken 

délelőtt a szegedi kereskedelmi és iparkamara köz-

gyűlést tart, amelyen Pick Jenő érdekes indítványt 

terjeszt elő azzal a kéréssel, hogy elfogadás ese-

tén terjessze azt a kamara a földmivelésügyi 

miniszter elé. 

Pick Jenő indítványában előadja, hogy fontos 

érdek fűződik a szegedi csípős paprika terme-

lésének fentartdsához, mert a szegedi paprika 

ízesebb, tüzesebb, mint a cslpősségmentes paprika. 

Fontos érdek, hogy a termelés tekintélyes hányadá-

ban továbbra is eredeti >szegedi« paprika minősé-

gében történjók, mert a belföld főleg fűszeres, 

hosszabb ideig elálló pap-;1, át fogyaszt és a bel-

föld jobban is fizet, mint a külféid. Azt kéri in-

dítványában, hogy azt a felárat, amelyet az elmúlt 

esztendőben a csipősségmentes paprikáért fizettek 

a kalocsaiaknak, idén adják meg a csípős papri-

kának, tekintettel a csípős paprika kisebb termelő-

képességére, a magasabb termelői költségekre 

ét a feldolgozás drágább költségeire. A Magyar 

A 

(A Délmagyarorsság munkatársától.) Érd?kes 

újrafelvételi ügyet tárgyalt csütörtökön a törvény-

szék Sdray-tanácsa. Major Sándor 65 esztendős 

csongrádi gazdálkodót annakidején a törvényszék, 

a tábla, majd a Kúria is bűnösnek mondotta ki 

gondatlanságból okozott emberölés vétségében és 

ezért az összes fórumókon kóthónapi fogházbün-

tetést kapott. Még 1936 szeptemberében történt, 

hogy Majoros kerékpáron haladt hazafelé, mö-

götte pedig motorkerékpáron igyekezett ugyan-

csak hazafelé dr. Lantos Lajos fiatal orvos. A 

bíróilag megállapított tényállás szerint Majoros az 

utolsó pillanatban átcsapta a kormányt és igy 

történt, hogy az előzni akaró orvos elkapta mo-

torkerékpárjával MájOrós gépének első kerekét, 

majd a motorkerékpár nekirohant az útszéli eper-

fának. A szerencsétlen orvos oly szerencsétlenül 

zuhant le a gépéről, hogy nyomban meghalt. 

Majoros újrafelvételi kérelmében azt adta elő, 

hogy a szerencsétlenségért nem őt, hanem egyedül 

néhai Lantos Lajost terheli a felelősség. Bizonyí-

tani kivánta, hogy az orvos a szerencsétlenség 

előtti éjszakán mulatott egy hölgy társaságában, 

akit a tragikus útra is magával vitt a hátsó ülé-

sén. Amikor őt megpillantotta az uton maga 

előtt, hátraszólt a nőnek: »Rámegyek erre a fé-

nyes gombos parasztra...* A nő annyira megijedt, 

hogy leugrott a gépről, aminek következtében sú-

lyos sérüléseket is szenvedett, dé enrtek ellenére 

is elővette a fényképezőgépet és lefényképezte a 

szerencsétlenséget, amély néhány pillanat múlva 

bekövetkezett. Bizonyítani kivánta Majoros, hógy 

Lantos gépe az ő kerékpárjának nem az első, 

hanem a hátsó kerekét kapta el, ami art Igazólja, 

hogy az orvos hátulról szaladt bele. Mindezek 

igazolására tanuk kihallgatását kérte. Előadta azt 

is, hogy a motorkerékpár utasát nein tudja elő-

teremteni, inert az illtető hölgy nem magyar, ha-

nem román á'lampolyár volt és miután nem 

volt tartózkodási engedélye, kiutasították a t or-

szágból és ismeretlen helyre költözött. De még 

mielőtt eltávozott vólna, többeknek elmondotta 

az esőt. lefolyását és ö felvételt is megmutatta 

| többeknek. 

A biróság ném. adott helyt óz nftafelvétetnék, 

hárem a már korábban meghozóit Ítéletét hatá-

lyában fen tartotta. V törvényszék szerifit a be-

jelentett uj anyi ékok nem elegendők, illetve 

Fűszerpaprikát Értékesítő Központi Szövetkezet er© 

re nézve már áprilisban kilátásba helyezte a felár 

megadását. 

A másik kérelem az, hogy a paprika exportja 

hónapok óta szünetel, mert a készlet fogytán van. 

Ezen a visszáságon is sürgősen segiteni kell, ne* 

gyedévi kontingenst kell megál'apttant, hogy ha-

sonló eset, mint az tdet, többé ne fordulhasson 

elő. A bevethető paprikaföldek területét is Idejé© 

ben fel kell emelni, hogy a régebben megszerzett 

exportpiacokat megtarthassuk. A spanyol hábo© 

rura való tekintettel elérkezett az ideje annak, 

hogy a magyar paprika megszerezze a maga szá-

mára a spanyol paprika piacait, ezt pedig csak 

nagyobb mennyiségű paprika termelésével leheti 

elérni. 

Pick Jenő indítványa előreláthatólag általános 

helyesléssel fog találkozni, mert egyformán hasz© 

nos a termelőknek, a kikészitőknek és a kercs-i 

ködöknek. ' , \ „ 

nem alkalmasak arra, hogy az ügyet uj megvilá© 

gitásba helyezzék. 

— A gyakran visszatérő fejfájás, szédülés és 
szivdogobás nagyon sok esetben megszűnik, ha 
cgyideig naponta reggel éhgyomorra és esetleg 
este lefekvés előtt is egy-egy félpohárnyi termé-
szetes „Ferenc József" keserüvizét iszunk. Kér© 
dezze még orvosát. 

Tízezer főnyi tömeg 
tüntetett Makón a felvi-

déki revízió mellett 
(.4 Dél magyarország makói tudósítójától.) Csü© 

törtökön eite fél 8 órai kezdettel a irmkói vá os© 

háza olött, ahol a Hösöfc szobra áll, tartotta 

revíziós nagygyűlését a makói Toldi Miklós Baj© 

társi Egyesület. A hazafias nagygyűlés megrende-

zésében a bajtársi egyesület mellé felsorakoztak 

a frontharcosok, a rokkantak, a MANSz és a többi 

hazafias és társadalmi egyesületek. A gyülcscn a 

rendező egyesületiek csoportjai mellett a város la© 

kósságártak minden rétegéből hatalmas tömegek 

sorakoztak fel. Ilyén hatalmas tömeg a háborús 

idők óta még egyszer sem gyűlt ősszé a makói 

főtéren. A hozzáértők 10.000 főnyire becsülték a 

hatalmas főteret teljesen megtöltő tömeget. A 

Makói Dalárda éneke után Háry Erzsébet a Ma© 

gyar Hiszekegyet mondotta el, ma jd dr. Török 

István ügyvéd, a bajtársi egyesület vezére bé© 

szélt. Izzó hazafiasságtól fűtött beszédének min© 

don mondata után viharosan zúgott fel a tömeg 

lelkes tüntetése. 

— Vesszen Trianon! Vesszen Benes! Éljen 

Horthy, Hitler, Duoe — viharzottak percekig aa 

ütemes kiáltások. 

Dr. Őyéngz Miklós a nagygyűlés határozati 

javaslatát olvasta fel, amelyben kérik a kórriiányt, 

bógy a mögötte zárt egységben tömörü lő magyar 

milliók érejéro hivatkózva teljes eréllyel és mlfi© 

den eszközzel követelje az önrendelkezési jogót 

a felvidéki magyarság számára. V nagygyűlésből 

kifolyólag Mussoliniim üdvözlő táviratot intézték^ 

ttoőuan törtön! a csongrádi orvos 
halálos iiiotörszerencscttönscge 

törvényszék eluíasiíolía a kétiiónapra iléll gazda ujrafelvéíeli 
kérelmét 


