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A belügyminisztériuRiban 
zárt ajtók mögött 

tárgyaliák a Vásárv-IIgyet 
Budapest, julius 8. Vdsdrg István debreceni pol-

gármester ügye végső döntés előtt áll. Vásáry 
polgármestert tudvalevőleg ezer pengő pénz-

bírságra itélte és hivatalába visszahelyezte a 
fegyelmi vizsgálat lefolytatásával megbízott sza-
bolcsvármegyei fegyelmi választmány- Az ítélet 
kihirdetése után a NEP debreceni csoportja el-
határozta, hogy az ítéletet megfellebbezi. A köz-
igazgatási bizottság ezenkívül előterjesztéssel élt 
a belügyminiszterhez és ebben az uj nyugdíjtör-
vényre való hivatkozással Vásáry István polgár-
mester kényszernyugdijazdsát kérte. A belügymi-
niszter a közigazgatási bizottság előterjesztésére 
Vásáry István ellen elrendelte » „végelbánás alá 
vonást" megelőző eljárás megindítását 

A belügyminisztérium városi osztályán hétfőn 
délelőttre tűzték ki az ötös-bizottság tárgyalását, 
amely a végső döntésre előterjesztést tesz a bel-
ügyminiszternek. A tárgyalásra Budapestre utazotí 
Vásáry István polgármester, Miszlay Károly fő-
ügyész, valamint Tóth Aurél nyugalmazott kúriai 
biró, Vásáry István védője. A fellebbezéssel kap-
csolatosan, amennyiben szükség lesz rá, személye-
sen akarják észrevételeiket a bízottság elé elő-
terjeszteni, az ügyben szerepelt többi tisztviselő 
írásban terjesztette fel kifogásait 

Az ötösbizottság, amelyben egy közigazgatási biró 
ís helyet foglal, Csatáry Béla miniszteri osztályfő-
nök elnöklésével zárt ajtók mögött kezdte meg 
tanácskozásait. A bizottság határozatának megfe-
lelő előterjesztést holnap közlik Kozma Miklós 
belügyminiszterrel, aki végső fokon dönt. 

fluté-csendrendelet 
Budapest, julius 8. Minden állam arra törekszik, 

hogy a közúti forgalomban a különféle jármüvek 
által okozott bajokat és szerencsétlenségeket csök-
kentsék és a közcsendet, a köznyugalmat fokozot-
tan biztosítsák. Különösen a gépjárművezetők egy-
része okoz sokszor nagy zajt éjjel azzal, hogy 
szükségtelenül hangjelzést használ. A belügymi-
niszter most megjelent uj rendelete a felmerült 
jogos panaszokat megszünteti. A rendelet eltiltja 
a városokban a gépjármüveken felszerelt villany-
kürtök használatát, ugyancsak a városokban a 
rendőrhatóság részéről megállapított főútvonala-
kon a gépjármüveknek semmiféle hangjelzést 

használni nem szabad. Fontos a rendeletnek az a 
része, amely szerint lakott területen éjjel 10 órá-
tól reggel 6 óráig kürtjelzést egyáltalán tilos 
használni 

Panasz merült fel amiatt is, hógy a közúti jár-
müvek vezetői utirányválto ztatás esetén a sebes-
séget nem csökkentik. Ezt a panaszt megszünteti a 
rendelet Kimondja, hogy a gép- és egyéb jár-
müvek egyik uccából a másikba a megállapított 
feltételek fennforgása esetén is legfeljebb csak lé-
pésnek megfelelő, de 6 kilométeres óránkinti se-
bességnél nem nagyobb sebességgel szabad beka-
nyarodni. Természetes, hogy a fenti korlátozások 
nemcsak hogy nem csökkentik a gyalogosok és a 
járművezetők felelősségét, hanem részükről éppen 
e korlátozások az eddiginél is nagyobb vigváza-
tosságot és gondosságot követelnek. 

A qnarnerói Riviérán 

L A U R A N A 
napfényes tengeri strandján az 

EXCELSIOR 
nagyszállót a legjobb társaság szine-java keresi 
fel gyógyulás, üdülés, nívós szórakozás végett — 
A pompás nagyszálló Közvetlen a tengerparton 
épült; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos ét-
terméből gyönyörű kilátás nyilik a kék Adriára 
és a közeli szigetekre Elegánsan berendezett tár-
sajgók, női szalon, dohányzóterem, író és olvasó 
szoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel 
konyhája elismerten a legkitűnőbb; kívánatra di-
étás étkezés. — A legtökéletesebb komlort mel-

lett l« »t 

árak igen mérsékeltek! 
Mindennemű felvilágosítás, szobarendelés, pengő-
befizetés az „Uj Magyarság" Utazási irodájánál 
(Budapest, VII,, Rákóczi ut 30. T. 464-20.) 180 

HireM 
Az idő 

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden • hőmérő legmagasabb ál-
lása 21.1, a legalacsonyabb 12.8 C. A barome-
ter adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 165.4, este 7640 mm. A levegő páratar-
tama reggel 66, délben 53 százalék. A szél irá-
nya nyugati, erőssége 1—3. A lehullott csapa-
dék mennyisége 0.8 aim. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Gyenge légáramlás, he-
lyenkint, de inkább csak az ország délke-
leti-keleti részében eső, esetleg zivatar- A 
hőmérséklet kissé emelkedik. 

— T IZENÖT KÜLFÖLD I REPÜLŐGÉP SZE-
GEDI UTJA. A Magyar Touring Club a mult-
évihez hasonlóan az idén is nemzetközi repülő-

Eikniket rendez. Ju l ius t izenharmadikán, szom-

aton érkeznek a külföldi repülők Magyaror-
szágra és a körrepülésük során Szegedet is ut-

Skba ejtik. Megérkezett a városhoz a Touring 

ub értesítése, hogy a repülőpiknik résztve-
vői ju l ius 15-én, hétfőn délután 6 órakor ér-
keznek Szegedre, a repülőtéren ünnepélyesen 
fogadják őket. Tizenöt kül fö ld i gép repül Sze-
gedre 23 résztvevővel, ezenkívül négy magyar 
gép 8 résztvevővel érkezik. A pilóták me gérke-
zésük u i án körsétát tesznek a városban, a Ti-
szán fürdenek, ma j d este a város tiszteletükre 
vacsorát ad. Vasárnap reggel 7 órakor startol-
nak tovább Szegedről a repülőpiknik részt-
vevői. 

— 600-an jelentkeztek a mátraverebélyi za-
rándokvonatra. Többször megemlékeztünk ar-
ról a nagy érdeklődésről, amely az alsóvárosi 
plébánia jul ius 13—15-i mátraverebély—szent-
kuti zarándoklata iránt megnyi lvánult . Eddig 
közel 600 jelentkező van a zarándokvonatra. A 
zarándoklat vezetősége közli, hogy az indulás 
jul ius 13-án, szombaton háromnegyed 5 órakor 
lesz a Szeged-állomásról. Előzőleg ha jna l i fél 
4 órakor szentmise az alsóvárosi Mátyás-tem-
plomban. A vasutasok kedvezménye a kultur-
vonaton nem érvényes. A vasutasrésztvevők a 
menetrendszerinti vonatokkal indulnak és pe-
dig vagy már pénteken a délutáni gyorsvonat-
tal, vagy pénteken éjjel a személyvonattal. A 
szálláshely biztosítása végett kéri a rendező-
ség, hogv a vasutasok is jelentkezzenek, mert 
ellenkező esetben szálláshelyre nem tarthatnak 
igényt. 

— Engedélyezték az erdei fükaszálást és 
lombszedést. A mu l t évben az alsótanyai gaz-
dák küldöttsége azt kérte dr. T ó t h Béla pol-
gármesterhelyettestől, hogy a legelőhiánvra 
való tekintettel, engedélyezze a városi erdők-
ben való legeltetést. Miután ehhez a földműve-
lésügyi miniszter beleegyezése szükséges, a 
polgármester megbízásából dr. K a t o n a Ist-
ván tanácsnok erről szombaton Budapesten tár-
gyalt. Katona tanácsnok hétfőn számolt be a 
pól gármesterhelyettes előtt útjáról . Elmondot-
ta, hogy M o l c s á n y i Gábor miniszteri ta-
nácsossal tárgyalt az erdei legeltetés engedé-
lyezéséről dr. Hunyadi-Vas Gergely képvise-
lővel egvütt. A tanácsos közölte, hogy az erdei 
legeltetést nem engedélyezheti, hanem az er-
dőkben fükaszáláshoz és lombtakarmány, va-
lamint felesleges erdei sarjak szedéséhez hoz-
zájárul az erdőőrök felügyelete mellett. A mi-
nisztériumból az engedélvezésről telefonon ér-
tesítették a szegedi erdőfelügvelőséget. K ő -
r ö s s y János erdőtanácsos hétfőn intézkedett, 
hogy a kereseti járási és átokhází kőzlege'ők 
körüli erdőkben a kaszálásra alkalmas terüle-
teket ki felöljék. 

x Márkus fűszer, csemege, Kigyó-neca, 

_ Halálozás. Efrv köztiszteletben ál ló uri-
asszonv költözött el vasárnap az élők sorából. 
Hosszas szenvedés után 77 éves korában meg-
halt özv. U n g á r Lázámé, született Fried 
Fannv. Az idős uriasszonv már régóta heteses-
kerMt. mig most megváltotta szenvedéseitől a 
halál . Az elhunytban dr. Müller Manó szegedi 
üffvvéd fel iét?* édesxnviát gvá«7olú». Unfáv 
1/-"*rné a törőkkanizsai takarékpénztár fő-
tisztviselőiének özvegye: hat fia résztvett a 
V i l á g b o r ú b a n és m ind tfibb kitüntetést ka-
pott a front első vonalában tel iesitett szolgála-
táért. özv. Unná*- Lázárnét kedden délután 4 
órakor kisérik el utolsó út jára a zsidó tepWŐ 
cinterméből. Ha lá la iránt mély részvét nyil-
vánult meg. J 

Öszi eső juliusban 
Tegnap-tegnapelőtt még kánikulai hőségbe* 

verejtékeztek az emberek, mára pedig — őszi 
idő köszöntött be. Hűvösre fordult az idő má-
ról-holnapra. Egész nap esik, vagy esőre ill 
és az eső is olyan hideg, mintha nem is julius, 
hanem október lenne. Tréfál az időjárás, 
április járat velünk, hol nem hagy aludni a 
nagy hőséggel, hol meg a hideggel lilára 
dermeszt mindenkit. Hétfőn az egész Tiszán 
nem voltak többen száz-kétszáznál, holott 
máskor ezrivel sétálnak a viz partján• ösz 
van, szabályos, bánatos, csepegős ősz, szinte 
kedve lenne az embernek a kályhához bújni, 
forralt bort inni és kitekintve a nedves asz-
faltra jólesően kijelenteni: brr, a kutyámat 
sem engedném ki ebben az időben... Remél-
jük, hogy októberben még strandolunk, ezzel 
szemben, mert az összes időjósok a mostani 
időjárásból hosszú és meleg őszt jósolnak. 

— Jugoszláviai menekültek Szegeden. Je-
lentette a Délmagyarország, hogy Budapestről 
a vidéki városokba osztják szét a jugoszláviai 
menekülteket. Szeged 40 menekült család gon-
dozását vál lalta magára, pénteken érkeztek 
Szegedre az első menekült családok Budapest-
ről. Szombaton 7 család érkezett, hétfőn u j abb 
nyolc menekült családot küldtek és ugyanak-
kor értesítés érkezett, hogy a többieket ke iden 
ind í t ják el. A menekülteket az állomáson a 
városi népjóléti ügyosztály kiküldöttei fogad-
ják és városi autóbuszokon száll ít ják el őket 
szállásaikra. Az ügyosztály már megtette az 
előkészületeket, hogy a menekülteket inség-
munkára osszák be. 

— Házasság. Dr. V a j d a Jolán (Szeged) és dr. 
Margittaí Richárd (Budapest) f. hő 7-én házassá-
got kötötték. 

— A 17 éves leány öngvilkossági kísérlete. 
T ó t h Teréz 17 éves Klebelsberg-telep 234. 
szám alatt lakó leány hétfőn este öngyilkos-
sági szándékból heresóoldattal megmérgezte 
magát. A fiatal leányt a mentők a közkórház-
ija vitték. Állapota súlyos. 

— A fogadalmi templom kórusa Bécsben. 
Bécsből jelentik: A szegedi székesegyház férfi-
kórusának tagjai hétfőn délelőtt tisztelgő lá-
togatást tettek a szövetségi kancellári b i v a u i -
ban S c h u s c h n i g g kancellárnál, aki ta-
valy megjelent a szegedi szabadtéri játékokon 
„Az ember tragédiája" előadásán. Á magyar 
énekesek C s o r n á k Elemér karnagy vezény -
leiével előbb az osztrák Himnuszt , ma j d két 
magvar népdalt és végül a magvar Himnuszt 
énekelték el. Schuschnigg kancellár meleg sza 
vakkal köszönte meg a figyelmet. A szegedi 
székesegvház férfikórusának tagjai, akik szom-
bat óta Bécsben tartózkodnak, megjelentek a 
bécsi magvar követségen is, ahol tisztelgő láto-
gatást tettek R u d n a y Lajos követnél. A kö-
vet ieen szivélvesen fogadta a megjelenteket, 
megköszönte üdvözlésüket és sok sikert k ívánt 
az énekkar további bécsi szerepléséhez. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a H:*-. 
tósági Munkaközvetítőben: 6 téglagyári munkás, 
12 kovács (vidéken), 1 bádogos vidéken, 1 vasesz-
tergályos, 3 kádár, 1 bognár, 4 hőlgyfodrásznff, 6 
biztosítási tisztviselő. 3 müvirágkészitőnő, 2 var-
rónő, 2 színházi diszletező. 

— A Szegedi Altalános Munkás Dalegylet fel-
kéri a mult évi Anna-bál rendezőit, hogy jelen'kez-
zenek a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) nz uj 
igazolványokért. A munkásdalosok Anna-bálja ju-
lius 27-én lesz. 

Robbanás egy debreceni 
szanatóriumban 

Debrecen, julius 8. Hétfőn délután borzalmas 
robbanás történt a debreceni 4uguszla-sza-ia-
lóriumban. A szerencsétlenség nagy p'áulktit 
okozott a betegek között. A robbanás a szana-
tórium pincéjében történt, ahol a iul aagy gőz-
nyomás miat t az egyik kazán a levegőbe rö 
p ü l t A kazán közelében tartózkoió v » i d a 
Margit 28 éves asszony felső testé.i összeégett 
öay. B a g o s i Mihá lyné alkalmazod hamiad-
loku egesi sebeket szenvedett. A v i zgá la t 
meginduit. 


