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Jövőre feltétlenül 
felépítik a városi strandfürdőt 

A polgármester az ufabbi strandtervekről 
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(A Délmagyar ország munkatársától) A vá-
rosi strandfürdő ügyében ujabb fordulat ál-

lott b& A Szokol VUibáld-fék tervet a város-
házán elejtették. miután a polgármester által 
megállapított terminusig nem jelentkezett Szo-
kol ViUbáld a konkrét ajánlatával- Most egy 
másik strandíerv merült fel- Lengyel Kálmán, a 
Párisbam élő szegedi származású mérnők beje-
lentette a polgármesternek, hogy 50 000 pengős 
alaptőkével rendelkező részvénytársasás: már 
együtt van és {íajlandó vállalni a város5 strand-
fürdő felépítéséi A polgármester december 
27"re összehívta a strandbizottságot, amely 
megvizsgálja ezt az ujabb ajánlatot-

(A Délmagyarország munkatársától.) A nyá-
ron összeírták Szegeden a kereskedők áru-

készletét az Országos Statisztikai Hivatal uta-
sitására. A statisztikai adatgyűjtés során 438 
kérdésre kellett felelni a kereskedőknek és az 
adatgyűjtés meglehetős bonyodalmakkal járt. 
mert nyári időben körülményes volt a pontos 
leltár felvétele. Jóval a határidő lejárta után 
készülhetett el a kereskedők árukészlet-sta-
tisztikája és még hónapokkal később is foly-
tonos baj volt a statisztikával, mert a hiány 
zó adatok pótlására hivta fel a Statisztikai 
Hivatal a kereskedőket. 

Most a Statisztikai Hivataltól olyan értesí-
tés jött Szegedre, hogy december 31-iki álla-
pot szerint újra el kell készíteni az árakészlet-

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délelőtt ülést tartott a városházán a mu-
zeum- és könyvtárbizoltság, amely a muze-
umi és a könyvtári szolgálat hivatalos ideiének 
szabályozásával foglalkozott. Dr. Sebes-

t y é n Károly egyetemi magánLanár. aki Mó-
ra Ferenc halála óta a polgármestertől nyert 
megbízás alapján vezeti ezt a kettős intézetet, 
előterjesztést tett a hivatalos órák szabályozá-
sára. A kultúrpalotában a hivatalos időt még 
1883-ban, tehát ötvenáhrom évvel ezelőtt ál 
lapították meg és azóta ugv a muzeum, mint 
a könyvtár délelőtt 10-től l-ig. délután 4-től 
7 óráig tart szolgálatot. Sebestyén Károly azt 
kérte, hogy a város hatósága a kulturpalotai 
szolgálat hivatalos ideiét clélelő't 9-től l-ig. 

áelvárosi Mozi Csütörtök, péntek 
a diadalmas sikerű magyar film az 
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Dr- Pálfy József polgármester közölte a Dél-
magyarország munkatársával, hogy minden le-
hetőt elfog követni, hogy jövőre a város5 

strandfürdő felépíthető 'egyen-
— Ha ez az ujabb terv sem valósitható meg 

— mondotta a polgármester —> akkor élni fo-
gok azzal a felhatalmazással. amelyet legutóbb 
a közgyűléstől kaptam, hogy OTT- vagy MABI-
kölcsönt vegyünk fel és ebből épitsük fel a 
városi strandfürdőt is- Ha a kölcsönhöz hozzá-
jutunk. akkor a város maga ép'ti fel a strandot-
Bárhogyan is lesz. jövőre fel kell épiteni a vá-
rosi .strandfürdőt, ezzel már tovább nem lehet 
várni-

statisztikát. A kérdőiveket a jövő héten lekül-
dik Szegedre és december vége előtt szét is 
osztják a kereskedők között. A kereskedők 
tehát helyesen teszik, ha december 31-ér. 
árukészletükről pontos leltárt készítenek, 
mert a statisztikai adatgyűjtést ennek alapján 
kell majd elkészíteni. 

A statisztika összeállítása meglehetős nagy 
munkát jelent a kereskedők számára, azonban 
törvényes rendelkezés értelmében az össze-
írást a városnak el kell végeznie. A kereske-
dőknek mégis az volna a kívánságuk, hogy az 
árukészlet-statisztikát ne közvetlen újév után 
készíttesse el a város, hanem lehetőleg január 
vépén, vagy február elején, amikor már a 
merleg és egyéb munkákon tul lesznek. 

délután 3-tól 7-ig állapítsa meg, mivel az ed-
digi rendszer nem biztosított a muzeumban és 
a könyvtárban folyó tudományos, kutató mun-
ka számára elegendő munkaidőt. Hivatkozott 
arra, hogy különösen a Somogyi-könyvtárban 
igen komolv tudományos kutatások folynak 
és a kutatók munkáját nagymértékben megne-
hezíti a rendelkezésükre álló idő rövidsége. 
Ezért van szükség a hivatalos órák számának 
szaporítására. Hangsulvozta, hogv a hivatalos 
órák számának emelése semmiféle komolyabb 
többletkiadást nem jelent a város számára, 
mert a helyiségeket éppen ugv kell most is fű-
teni, mint akkor, ha délelőtt, délután egy-
egy órával tovább tart iák nyitva a közönség 
számára az intézetet. Kifogásolta azt is, hogy 
a polgármester legutóbbi határozatát, amelv a 
«zomhaton déli tizenkét órától hétfő reggel ki-
lenc óráig tartó vikenxjszünetet a téli hóna-
pokra is kiterjesztette, a kultúrpalotában is 
érvénvesitení kivan iák. ami ellenkezik ennek 
a kultúrintézménynek a rendeltetésével, hi-
szen a közönség igen tekintélves része számá-
ra a muzeum leginkább csak vasárnap válik 
hozzáférhetővé. 

A bizottság általános helyesléssel fogadta 
Sebestvén Károlv előteriesztését és elhatároz-
ta hogy ilyen értelemben terjeszt javaslatot 
a po'enrmester elé. Abban az esetben, ha a 'a-
vas'itot a polgármester elfogadja, január el-
sejétől kezdődőleg a kultúrpalota már az u j 
b-->c7tás szerint tart szolgálatot. 

az ülésen szó került a megüresedett mu-
•tf-mTU"a7!?atói állás betöH^-Wek kérdéséről 
5« ¿s a bizottság ugv határolóit, hog" ^ *v>l-
o-.-trestert a szükséges miniszteri jóváhagv-ís 
rnegsürgetésére kéri föl. 

Caracas, december 18. G o m e z tábornok, 
venezuelai szövetség köztársasági elnöke 78 
éves korában meghalt. 

II bulgár 
összeesküvők pöre 

Szófia, december 18. A szófiai haditörvény-
szék ma kezdte tárgyalni az októberben leleple-
zett összeesküvés 27 vádlottjának bűnperét. A 
vádlottak közül csak egy van szökésben, a töb-
bi mind megjelent a mai tárgyaláson. A \ád-
loltak és a vcdők több, mint 200 tanú kihallga-
tását kérték. A tárgyalás első napja a vádlottak 
személyazonosságának megállapításával » 
több más eljárási kérdés elintézésével telt ->1. 

Fabéjcsempészek 
a tábla elölt 

(A Délmagyarország munkatársától) Jelen-
tette a Délmagyarország' hogy a román határ 
közelében a magyar vámőrök elfog'nk egy sok 
tagból álló társaságot- amely kocsival csem-
pészte át Magyarországba a fahéjat- A kocsin 
közel négy és félmázsa fahéi volt A vámőrök 
kilenc egyént fogtak el a nagyszabású csempé-
széssel kapcsolatban, köztük volt Debrecen' 
Isitván is és egy 'emesvári asszony. Márky La-
josné is- Márky Lajosné ugyan valamivel ké-
sőbb került bele az ügybe, mert a határon el-
vált a csempészektől és Kiszomborban lepihent, 
mialatt a többieket elfogták- Márkyné ugy ke-
rült kézre, hogy a rendőrségen feljelentette Deb-
recenit sikkasztás miatt• Előadta, hogy Debre-
cenit arra kérte Temesvárolt. hogy útlevél nél-
kül szöktesse át a 1,'a'áron- Ugyanekkor rábí-
zott egy csomó pénzt is- Am'kor megérkezésük 
után kérte a pénzt- Debreceni hallani sem akart 
semmiféle pénzről- A rendőrségen megindítot-
ták Márkyné ellen is az eljárást a csempészés-
ben való részvétel m'att. annál is inkább, mert 
Debreceni kihallgatása során azt vallotta, hogy 
Márkyné benne volt a csempészésben és az 
áru ejryrésze az ő tulajdonát képezte- Márkyné 
a jövedéki kihágása ügyben megtartott tárgva-
láson is tagadta- hogy része lett volnaa csem-
pészésben. azt adta elő. hogy rokoni látoga-
tásra készült Magyarországra és miután útle-
velet nem tudott szerezni• Debrecenit kérte meg 
arra- hogy -feke'én" hozza át a határon- Csak 
a határnál látta• hogy csempésztársaságba ke-
veredett. de ekkor már késő volt• A törvény-
szék Márkynét felmentette és a felmentése jog-
erős is lett. ellenben Debrecenit nyolchóm ni 
fogházra és 6800 pengő pénzbüntetésre ¡telték, 
társait egy-egyhónapi fogházbüntetéssel sújtot-
ták- Fellebbezés folytán szerdán tárgyal'o az 
ügyet a szegedi tábla Hubaytanácsa- A tábla 
megváltoztatta a törvényszék által megnllani-
tott tényállást és az ítéletet is- A tábla megál" 
lapította, hogy Debreceni és Márkyné között 
régebben 's volt hasonló kapcsolat- A bíróság 
függetlenül attól- hogy kié volt a c s e m p é s z e t t 

áru. mesrállapi'ofta Debreceni bűnösséget- mert 
a csempészésnél iele>n volt és ezért nógyhónapi 
fogházra, valamint 6800 pengő pénzbüntetésre 
Hétté- A kiszabott pénzbüntetés behajthatatlan-
ság esetén 223 nan» elzárásra változtatható 
Az Ítélet ellen fellebbezésnek nem volt helve. 
igv az Ítélet jogerős lett- A többi vádlott bfln-
tetését * feléire «cálWotta le a birósásr-

Újból összeirfák Szegeden 
a kereskedők árukészleiéi 
Még decemberben kiosztják a kérdőiveket 

Meghosszabbítják a szolgálati i d ő t 
a kultúrpalotában 


