ftetfrkezef!
különvonattal Pécsről Szegedre az O r í á S Í C A R L E E C I R S C U S 2
flégngifó iiszelöaűds a Mars-fórén Kedden au#. 19 en este 9 Orahor. Holnap szerdán and- 20 án es
vaséi-ndp
25-én 3 eíOadds d. o. 4, lei T es 9 orahor. HOfhOznaponhent 2 előadás d. u. 4 és este
9 órákor. Műsorában mindent nyújt ami egy fővárosi cirkusz műsorában iáthatő. Minden előadáson fellép ALIAZED világhírű arab és néger ugró akrobata csoport 14 eleven gumilabda.
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Megszaporodott a dispenzéclós házasságok száma
J
a
törvény életbeléptetése előtt
Júliusban 80 dlspenzáciOt kérlek á házasulandók
(A Öémagyaroréság
munkatársától)
Áz
ányakönjrvl Hivatal fóirgálma riilhden eddigiü
felülmúló mértékbéli megnövekedett az elmuJi
hónap folyamán. Ez a növekedés ebben a hónápbiB lé tátit ft úgylártszik, ét új házassági
MtvMé életbeléptetése elüti éri majd el a rekardot a házasságkötések száma. Érdekes, hogy
i fcuft hónápbán megkötött 75 házasság közül
elenyészően kevés o vegyesházassági
legtöbb*
jtöfci késesztény kötött kereszténnyel házassá-

got. Csaknem valamennyien dlspenzáció{ kértek a városházán, szemben a júniusi 50-nel és
a májusi 43-mal. Ez a megnövekedett szám az*
zal magyarázható, högy mindenki Sietett háj
zasságot kÖtüi minél gyorsabban, még áz új
törVény életbelépése előtt, hogy ezzel mcgmenei
küljön attól az elnyújtott hivatalos
eljárdsohi
tói, amelyeket áz űj' törvény előír különösen
á személyi okiratok beszerzése és bemutatása
tekintetében.

Indítvány a közgyűléshez :
törölje el a város a hidvámoi

Évenkini
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sxáxalékkat
vámbévéiél,

csőkkén

10.000

m Mmáty arÖHéég munkátcfcsálóí) Szeged
ttáéósá némgsAk i papi-ikájáról és papucsáról
wéMflstés, hanem ftferól is, hogy egyetlen város
SmtterérszágoH
úhol a közúti hídon még vámét km fiécMi a kézlékedő jármüvek
Után.
Évekkel ezelőtt az érdekeltek mozgalmat indítottak, Hogy törölje el Szeged a hídvámot és
i belügyminiszter éhheft hózzá is járult. A
vároft háztartása AZonbAn egyszerre nem mondKtttött té a hidvám-jövedeléiöről és 1937-ben a
törvényhatósági közgyűlés ölyárt értelmű határózátot hozott hogy tíz gv alatt événklnt fokozatosan 10 százáíéfekéi Csökkenti a hídvámokat 1937-ben kezdték meg a 'csökkentést és a
terv szerint 1946-ban máé megszűnik á szegedi
közúti hídon á járművek vámja.
A közgyűlési h'átáfőzat értelmébefl tehát 5
éy mulVa lesz teljes hfdvámrtcntesség. Aminfi
értesülünk, a legközelebbi közgyűlésen indítványozni fogják, hogy a Várös már most szüntesse meg á Udvámokat. ÜjSzfeged forgalma és
fellendítése szempontjából ez fóntOs volna. A
kozűti hídvám Öt éV alatt fokozatosan közei
Í0.ÓJÓ peVgÖVel 'csökkent és most. már könnyeb*
bén mondhatna lé erről á psökkenf jövedelemről a város báztártásA.
Áz elmúlt 5 észtendö alatt egyébként éráekésen alakult a közúti híd bevétéle. 1937-ben, a
százalékos csökkentés élŐtt tüég évi 49-875 pehgfl
yolt á hídoti ft vámbevétel- Í938-bán 42.669 pengő, Í939-hfeh 36.429 pengő, Í94Ö-feeti 36.000 pengő
tilt a yámbévétii,
évben pedig az éiőreIftÉátt hévétel á fcőzüti W vámjából 30.900
pángő lész. 1942-rfe fez á jöyéáélém lé tíz száza lékkai csőkkétt.
A vámbévétél fókózfttoft ósÖkkltitésé folytán
* közúti hí dón ma már kévósSbb vámőr teljesít
S5üolgaÍátöt, mint Ü évvéi ezelőtt. 1937-ben
Ugyanis még nyolcan látták él ft hídon a szölsálátót, most cllfenbén Ü ft vámőrök szánta és
jövőre még kevesebb vámőrré lesz Szükség. A
fcéfcétési költség így Szintén évről-évre mitídVévtsébh fesz. az Idén riitr OSak évi 92t0 pengőró ínig. A hidvárnjegyfek tSmfezH&é feliénben
pengőbé keíŰl. Ha ft VftrW felterii a hídvátáfekat, fegyszéribén megezűítnfei fezek a ki&áfc
Sök is, így ft VŐM téúylégésén Úfefe 27.000 páni
?5s bevételtől esnék el, hftőfem csupán Ű.Ö06
oéngötől. Ez ftfi összeg pedig bem alyan jelen-
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pengős

tős, ami a város háztartásában jövőre nagy
szerepet játszhatna.
fia Sikeíül a 17.000 pengős bevétel-kiesésre
fedezetet kijelölni, akkor a közgyűlés bizonyára
lemond arról, hogy továbbra is szedje a város I
a hídvámot és valószínűleg 1942-ben már a régi
idők emléké lesz a szegedi hídvám is.

Szánűéhos emberöléssel
vádolta az ftanésislg
vago Páll
Budapest, augusztus 18. A budapesti ügyész;
ség szándékos emberölés bűntette gímén emel)
vádat Vágó Pál volt nyilas képviselő, nyugal;
mázott műszaki tanácsos ellen. Vágó Pál, amint
/ismeretes, július 23hán lakásán it&rös bogával leszúrta leányának udvarlójárt;, Eüsedi-•
BáWnt Imrét, aki másnap a szúrás következtében meghált. Vágó az eset után önként jelentkezett a rendőrségen, ahonnan az ügyészség fogházába szállítőtták. Vágó ellen szándékos emberölés címén indult vizsgálat, amelynek befejezte Után a budapesti ügyészség most Ugyancsak szándékot emberölés címén adott ki vád
Iratot á tóit nyílás képviselő éllén. Áz ügyben
á fotárgyalást rövidesen megtartják.
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Budapest, augusztus 18. A budapesti ügyész
ség valuiaosfttáiya Baümbérger, Ármin izr.
íijlakl születésű, 58 éves, nős kereskedősegédj
Sebes Gtísztáyné budapesti születésű, 27 éves.
róni. kíit. férjes textiliiagykereskedő, Klein «Tr
zsef tiyírbalkáni születésű, 32 éves, nős textil
technikus, Czuszor Mihály budapesti születésű,
30 éves, református, nőft
textilnagykereskedő,
valamennyien budapesti lakosok ellén árdrágító visszaélés miatt az előzetes letartóztatást elfénüélté, ment nevetettek Budapesten éz év
augufertuk ftljáo ft csíkófe kftasvászt 1.78 pengő
méterftúkénti át helyett 3.20 pengőért ádták el
kfttVift 85 «íAzalékkal magasabban.
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A székesfőváros ebédje
a Budapesten tartózkodó
Hitler-ifjak tiszteletére
Budapest, aögusztüs 18. Hétfő ii délelőtt Budapest székesfőváros polgármestere a Budapesten időző német birodalmi vezetők és a Hitlerifjúság tagjai tiszteletére a yárosligeti Gundelétteremben ebédet adott. Az ebéd közben Mof,vay alpolgármester Budapest közönsége névében köszöntötté a német ifjúsági vezetőkéit éí
a Hitler-ifjúság tagjait. Möftkel, a Hitler-ifjú*
ság birodalmi vezetőjének teljhatalmú helyettese válaszában megköszönte a kedves fogadtatást és többek között ezeket mondotta:
— Valamennyien örömmel jövünk mindig a'
szépségéről világhírű Budapestre, ahol a páratlan magyat vendégszeretet
és a bajfyírsi ttb
melegét érezzük.
Möckel Helmut, a Hitler-ifjúság birodalmi
vezetőjé'jck Helyettese és kísérete tisztelgő látogátsst tettek Bárdossy László miniszterelnöknéi, ÍVerffí Hénrik vezérezredesnél, a Honvéd
vezérkar iőnökénél, vitéz BaHha Károly honvédelmi miniszternél és Sómon Bálint koU^znfiniszternéb

Egyévi börtönre Ítélt
a törvényszék egy zsebtolvaj!
(A Délmagyardrszdg
mítnkatársától)
öteft
állottak hétfőn lopással és tiltott szerencsejátékkal yádoltan dr- Molnár István tanácselnök
torvéífyszék egyesbírája előtt. Mészáros József
György 34 éves rovottmúltú napszámos március
8-án a Marstéri piaBon zsebtolvajlást követett
eL A piac forgatagában Polyák Györgyné tanyai asszoüy közelébe férkőzött és egy óvatlan
pillanatban kilopta Polyákné kötényéből
é
pénztárcát, amelyben 400 pengő Volt. A síkeres
zsebtöivájlás után Mészáros az egyik vendéglő"
be ment, ahol először egyedül ivott, később átült egy másik asztalhoz, ahol kártyajáték
folyt- A kártyázók, Matyi József. Strager Jó*
zsef, Zsoldos László és Lakatos Gyula o chemin de fer nevű tiltott kártyajátékot játszották. A zsebtolvaj elein tó csak kibicelt, később
Matyi lapjaira kisebb-nagyobb összegeket tefi
Á játék változó szerencsével folyt, Mészáros
eleinte kisebb összegeket nyert, később a sze*
renöse megfordult és közel 100 pengőt elvesz*
tétt; a lopbtt pénzből.
Miközben a kocsmában folyt á kártyázás,
Polyákné észrevette, högy isfebéből kilopták m
pénztárcát és rendőrt hívott, ákinék pontos izé*
mélyleírást adott a tolvajróL A röndőr végig;
járta a Marstéri kocsmákat és így jütótt el séb-T
ba a vendéglőbe is, áhol Mészáros A lopott
pénzzel játszott. Nyomban előállította Mészárost és vele együtt á k'ártyáZókat Is ft rendőrségre kísérte.
Mészáros ellen aZ ügyészség lopás, Matyi
és társai ellen pedig tiltott szerencsejáték miatt
adott ki vádiratot. Mészáros a tárgyaláson az*
zal védekezett, hogy a pénzzel megtömött pénz*
tárcát a Marstéri mézsaház előtt találta. A bi-.
Zoayítás lefolytatása után ft törvényszék igazolva látta a vádat és Mészárost egyévi bőrtöfu
büntetéssel sújtottá.
Matyit és társait tiltott
szerencsejáték Eímén kisebb pénzbüntfttóáM
ítélte.

