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1940-ben 
végre 

megszűnik a hídvám 
( A Délmagyarország munkatársitól.) A 

szerdai törvényhatósági közgyűlés többek kö-
zölt tárgyalt arról is, hogy tiz százalékkal 
szállítsa lc a város a közúti hid vámdijtéte-
leit. A közgyűlés határozata folytan 1938 ja-
nuár 1-én ismét tiz százalékkal mérsékelik a 
hidvámokat. A fokozatos mérséklés egy négy-
év előtti közgyűlési határozaton alapul. 1933-
ban a törvényhatósági bizottság elhatározta, 
Iiogy fokozatosan megszünteti a hidvámokat, 
mégpedig ugy, hogy minden év január elején 
tiz százalékkal mérsékeli. Eddig liáromizben 
szállították le a hidvámot, 1935, 1930 és 1937-
ben, harminc százalékkal, a jövő év elején ne-
gyedszer mérséklik a hid vámdijtételeit. Ja-
nuártól kezdve a személyautók cs a bérkocsik 
közúti liidvámja a mostani 32 fillér helyett 
28 fillér lesz. Négy év előtt még 40 fillér hid-
vámot kellett fizetni az autók és a kocsik 
után. 

Hogy a hídvám teljesen megszűnjön, még 
hatizben kellene fokozatosan mérsékelni a d i j -

(.4 Délrríagyarorszdg munkatársától.) A szegedi 
Közigazgatást bizottság legutóbbi ülésén — mint 
ismeretes — a gyümölcsértékesítés megszervezés® 
i§ szóbakerült vitéz dr. Shvoy Kálmán felszóla. 
lása kapcsán. Elmondotta Shvoy altábornagy, 
bogy nagy perspektívák nyitnak a szegedi gyü-
mölcstermés értékesítésére, de a hatóságnak kü-
lönös g°ndot kell fordítani az export megszer. 
vezésére. Szükséges, hogy a gyümölcspiacon 
csomagolóbódét állítsanak fel, ezzel is elő lehetne 
segíteni az exportot. 

A közigazgatási bizottság ülése után megindul-
tak az előkészületek a gyümölcsexport megszer. 
vezésére. Többször tartottak már az ügyben meg-
beszéléseket a városházán é$ mielőtt kidolgozták 
volna az export fejlesztésére a terveket, a na. 
gyobb gyümölcsexportpiacok megtekintését is 
programba vették. 

Csütörtökön dr. Tóth Béla polgármesterhe-
Tyetfes felkérésére egy hattagú bizottság utazott 
<1 Szegledről, hogy a gyümölcsexporláló piaco. 
kat tanulmányozza. A bizottság tagjai: dr. Ilu-
nyadi-Vas Gergely országgyűlési képviselő, a sze-
gedi Gazdasági Egyesület elnöke, dr. Kogutowitz 
Károly egyetemi tanár, dr. Katona István tanács-
nok, Matzanauer Ilugó, a Külkereskedelmi Hiva. 
tal főfelügyelője cs a Hűtőház meghízottja. Albi-
zottság Kecskemét, Nagykörös és .Jánoshalma 
gj iimölcsipacot tekinti meg, később más városokat 
is felkeresnek. 

A gyümölcsexport ügyéről dr. Tóth Béla pol. 
gármesterhelyeltes a következőket mondotta a 
Délinpgyaropszágnak: 

— A gyümölcsexport fejlesztésének kérdését 
a város hatósága állandóan felszínen kívánja tar. 
tani. Abból a körülményből is, hogy most egy bi-
zottság indult a vidéki városokba a gyümölcs-

exportot tanulmányozni, mindenki láthatja, hogy 
komoly szándékunk mentől jobban és hamarább 
rendezni a szegedi gyümölcsexportot és kifej. 

Be v á r o s i Mozi Ma utoljára 
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A libyai brigád 
(Avanti Savoya) 

A fekete Abesszínia fehér hőseinek izgalmas regénye 
Az olasz filmgyártás lenyűgöző alkotása 

tételeket évenkint 10—10 százalékkal. Ezeset-
ben majd csak 1944-ben szűnnének meg a 
hidvámok, a közgyűlés annakidején ilvenér-
telmü határozatot iiozolt és a belügyminiszter 
jóváhagyta ezt. Most arról értesültünk, hogy 
már előbb, 1940-ben megszünteti a város a 
közúti hídon a vámszedést és 1940-től a jár-
müvek után nem kell majd fizetni vámot a 
hídon. 1940-ben ugyanis lejár a város hid-
vámszedési joga és nem is tesznek kísérletet 
arra. hogy azt meghosszabbítsák, hanem a 
város lemond erről a jogáról. 

A hidvámok fokozatos mérséklése folytán a 
város most évenkint 8 -10.000 pengős bevétel-
től esik el, de még igy is, ebben az esztendő-
ben 50.000 pengőt vesz be a város a bidvá-
mokból. A vámok mérséklése folytán igy vál-
tozott a hid vámbevétel: 1933-ban 55.473 pen-
gő bidvámtételt irányozhat elő a város. 
51.000 pengő és 1938-ra már csak 45.000 pen-
gő hidvámbvélcll irányozhat elő a város. 

leszteni a máj, gyümölcsexportjukról hires váro. 
sok mintájára. Az adottságok erre meg is van-
nak, mert az utóbbi években a szegedi gyümölcs, 
kivitel nagy arányokban fejlődőit, sikerült a sze-
gedi gyümölcsöt egységesíteni és ma már szíve-
sen keresett cikk lett a szegedvidéki gyümölcs-
Valamilyen megoldást kell keresnünk, ami az 
exportálás szempontjából a legtökéletesebb és 
amit a termelés és kereskedelem megkíván. Ha 
a tanulmányútjáról visszaérkezik a bizottság, ak-
kor az érdekelteket azonnal megbeszélésre hív-
juk össze és megkezdjük a további lépéseket a 
gyümölcsexport fejlesztése érdekében. 

Roosevelt összehívja 
a világkonferenciát 

Páris, juliug 8. A Matin szerint Roosevelt el-
nök készségét jelentette ki, liogy Washingtonba 

összehívja a világgazdasági konferenciát, előbb 
azonban meg kell történnie mindenütt a világon 
a nagyjelentőségű tanácskozások kellő diploma, 
ciai előkészítésének. 

A Daily Mail szerint Nevüle Chamberlain mi-
niszterelnök a tegnapi minisztertanácson ismer, 
tette a Von Zceiand által közölt fioosevelt.tervel, 

amely szerint a világértekczlct előkészítése a 
következő négy fejezetből állna: 

1. Bizalmas diplomáciai eszmecsere az euró-
pai kormányok közt a vámtarifa., valuta- és 
hitelkérdésekről és a hadügyi költségvetések kor-
látozásáról. 

2. Megbeszélések az Egyesült Államok és az 
európai nemzetek közt a háborús adósságokról 
és a kereskedelmi kérdésekről uj kereskedelmi 
szerződések kötése céljából. 

3. Páneurópai értekezlet összehívása Brüsz. 
szélbe az elért haladás megvizsgálására; az 
Egyesült Államok később csatlakoznának az ér-
tekezlethez a hadügyi költségvetések korlátozása, 
ról szóló javaslatukkal. 

4. .4 világ összes államainak értekezlete 
Washingtonban, amelyen a nemzetközi kereske-
delemről, a pénzügyi kérdésekről és a . békeszer. 
ződésckről tanácskoznának 

0 polgári légoltalom 
Kérdése a csütörtöki 
minisztertanács előtt 

Budapest, julius 8. A kormánv 'agjai Dará-
nyi Kálmán miniszterelnök elnökletével csü-
törtökön minisztertanácsot tartottak. A mi-
nisztertanács R ő d e r Vilmos honvédelmi mi-
niszter előterjesztése alapján tárgyalta a lég-
oltalmi szervezkedés kérdését. A légoltalom 
több kérdéscsoportot ölel fel. A miniszterta-
nács a polgári légoltalom kérdéseivel foglalko-
zott, ami szintén két részre oszlik. Az cgvik a 
hatósági légoltalom, a másik a személyi lég-
oltalom. Ennek a résznek megszervezése első-
sorban a légoltalmi ligára vár. 

A minisztertanács ezután H ó m a n Bábut 
kultuszminiszter előterjesztésében két egyete-
mi alapítványi tanszék felállítását tárgyalta. 
Végül a minisztertanács folvó ügyekkel foglal-
kozott. 

A minisztertanács befejeztével gazdasági 
miniszteri értekezlet volt, amelyen külkeres-
kedelmi és értékesítési kérdések kerültek szó-
ba. Ezen az értekezleten részt vettek a gazda-
iá" ! minisztériumok, a Nemzeti Bank és a 
Külkereskedelmi Hivatal szakreferensei is. 
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D román király 
találkozója Hitlerrel 

London, julius 8. A Daily Telegraph francia 
forrásból ugy értesül, hogy Károly román király 
európai körútja során találkozni fog Hitlerrel. 

A francia kormány elutasította Károlynak azt 
a kérelmét, hogy nagykövetség rangjára emelja 
a bukaresti francia követséget. Nem jó s z e mmel 
nézi a francia kormány a tárgyalás alatt álló uf 
lengyel-román katonai egyezményt. Attól tartanak 
Parisban, hogy Beck lengyel külügyminiszter a 
közép- és keleteurópai német politikával párhu-
zamos tervek számára nyeri meg a román ki. 
rályt. Azt várják, hogy Károly párisi tartózkodá-
sa alatt megnyugtató magyarázatokat ad a fran-
cia kormánynak. 
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Kőzáporos támadás 
12 éves cserkészfiuk 

ellen 
Budapest, julius 8. Szélsőséges elemek julius 

3.ról 4-re virradóra vakmerő támadást köveitek 
el a Balatonudvardin táborozó cserkészek ellen; 
a 10—12 éves cserkészfiuk láborára ökölnagy-
ságu kövekkel valóságos kőzáport zúdítottak é® 
csak a véletlenen múlott, hogy súlyos sebesülés 
nem történt. Hetven cserkész, valamennyien az 
Abonyi.uccai zsidógimnázium tanulója ütötte fel 
a Balaton mellett nyári táborát, amelyben na-
gyobbrészt szegénysorsu szülők gyerekeit helyez, 
ték el háromhetes pihenőre. 

A vakmerő támadás éjjel 12 óra tájban történt. 
Az őr jelentelte, hogy nagyobb -Csoport közeledik 
a tábor felé. Megkettőzték az őrséget, hamar'** 
san azonban kőzápor zudult a táborra. A pa„ 
rancsnok riadót fúvatott és a nagyobb cserkész, 
fiukkal a kerítés felé rohant, ekkor ujabb kő. 
zápor röpült feléjük, majd a támadók elmenekül, 
tck. A parancsnok reggel jelentette az esetet a 
Csendőrségnek, amely két csendőrt rendelt a 
tábor őrizetére. Ennek ellenére vasárnap este 
ujabb incidenst történt. Amikor a cserkészek a 
Hiszekegyet énekelték, a tábort körülölelő bokrok 
közül vad ergerbergerezés hangzott le. A helyze-
tet annyira fenyegetőnek találta a parancsnok, 
bogy csomagolásra adott utasítást és a tábor 
visszatért a fővárosba. A parancsnok az incidens! 
bejelentette a cserkészszövetségnek, amely elég-
tételt követel a merényletért. A -szövetségben ki. 
jelentetlék. hogy értesítették a zalamegyei főszol-
gabírót, aki szintén cserkész. A szövetség a ha-
tóságoknál fog eljárni, bogy az elitélendő táina. 
dásért a cserkészek megkapják a teljes elégtételt. 
A cscrkészparancsnok, Polgár Géza írásbeli be-
ji léntésében annak a feltevésének ad kifejezést, 
hogy a támadók, a cserkészektől két kilóméter-
re táborozók voltak a támadók. 

Szegedi bizottság 

gyümölcsexport tanulmányútja 
Kecskeméten, Nagykőrösön, Gyöngyösön és Jánoshalmán 


