DftbMACIVARORSZAG

1928 január 10.

Az uj év elsőseiében
nagyon gyenge
€i színház
anyagi
eredménye.
A napi

átlagjövedelem

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Többször megírtuk már, hogy a városi üzemek közül a házikezelésbe vett városi szinház, vagy
— ahogyan a plakátok nagy büszkén hirdetik
— a Szeged sz. kir. Városi Szinház a dédelgetett kedvenc a torony alalt. A házikezelés
előtt a kisvasút volt, amelynek üzletvezelősége
minden nap, később minden héten pontos és
részletes forgalmi kimutatást készített a polgármester számára, akinek viszont az volt az
újságolvasáson kiviil minden nap a reggeli szórakozása, hogy a rapportok alapján rentabilitási számításokat végzett.
A kisvasulat azonban a szinház
végérvényesen kitúrta a kegyenci állásból. Most a polgármester a színházi könyvvivőség rapportjaival szórakozik reggelenkint, helyesebben hétfő reggelenkint, mert minden hétfőn megkapja a pontos jelentést az elmúlt hét üzleti
forgalmáról, libben a jelentésben benne van
az egész heti műsor, az előadások jövedelme,
RZ átlagjövedelem, az összehasonlító kimutatás a régebbi hetek átlageredményeiről,
talán még a valószinüsegszámilás
is a jövőre.
Ma reggel a polgármesternek nem volt ideje a jelentés áttanulmányozására cs igy a
szórakozás a tanácsülés utánra maradt. Éppen
benn voltunk a polgármesternél, amikor vaskos mappájából előhalászla a színházi rapportot, percekig nagy figyelemmel nézte, majd
hosszasan
csóválta
a fejét. Lálszolt, hogy

Titokzatos
Petróleummal

pengő.

— Nem jól iádul cz az esztendő. Az első
hét eredménye nagyon gyönge. Nyolc előadás
volt cs az átlagjövedelem
alig
kilcncszázharminc pengő. Majdnem kétszáz pengővel kevesebb, mint amennyivel a költségvetés öszszeállitása alkalmával kalkuláltunk. Nem, tévedtem: kilencszáznegyven
pengő a napi állag. A legkisebb volt a színház bevétele harmadikán, amikor a Rigolrlló
cimü operát
adták. Mindössze "330 pengőt veit be a pénztár. Nagyon gyönge volt az eredmény a
Ilenschel fuvaros második előadásán is mindössze 419 pengő. A bemutatón se volt sok:
739 pengő. A Mesék az Írógépről viszont már
vagy tizenötödször
megy szép házak mellett. A
legnagyobb volt a szinház bevétele Újesztendő
napján: 1126 pengő. Vízkeresztkor is szép
bevétel volt, 1261 pengő. De sajnos, az elmúlt
héten csak négy olyan előadás volt, amely
ezer pengőnél nagyobb bevételt hozott. Valahogy nem l;ell a próza a
közönségnek...
— Valamikor
nagyon kellett — jegyeztük
me?
— Az ifjúsági előadások
műsorán
mindig
értékes darabok
szerepelnek
— mondta rá
a polgármester és a színházi rapportot visszadugta tömött mappája alá.

Éiiz

le a villa

(A Bélmagyarország
munkatársától.)
HétJfőre virradóra, hajnali három órakor tüzet
íjelzett a városháza harangja. A tűzoltóság
•teljes készültséggel vonult át U¡szegedre, ahol
•akkor már lángokban állott az ujszegedi Főfasorban Kotlár Pál villájának tetőzete. A tűzoltóságnak hosszas küzdelem után sikerült a
tüzet lokalizálni, a villa lakószobáit sikerült
megmenteni.
A tűz után megindult vizsgálat több olyan
gyanús nyomra akadt, amelyből arra következtetnek, hogy a tűz gyújtogatás
folytán ke-

tetejét

Újszegeden.
és meggyújtották

?

letkezell. A rendőri nyomozás ugyanis megállapította, hogy a villában csak a kora esti
órákban tüzeltek. Később nem égett tűz a
házban. Kéménytüz sem történhetett. Később
megállapították, hogy a tűz nem belülről, hanem kívülről keletkezett, mégpedig ugy, hogy
a zsindelytelőzetet
kividről
valószínűleg petróleummal
öntötték le és
meggyújtották.
A rendőrség az a lajtos gyanuokok alapján
széleskörű nyomozást indított, hogy kinek állott érdekében ja villát felgyújtani.

Rendőri beavatkozás
az esperanílsla munkások szegedi kongresszusán.
Az Qgyeleíes rendőrtiszt megvonta a szót a szónokoktól, akik a rendőrség akadékoskodásáról beszéltek.
(A
Dclntagyarország
munkatársától.)
A
Magyarországi Esperenlisla Munkások Egyesülete szegedi csoportja erejéről és clőhaladásáról tett tanúságot az a kerületi kongresszus,
amelyet vasárnap tartottak meg a Munkásotthon nagytermében. A gyűlés az első ilyennemű kongresszus volt, amit a vidéken rendeztek és azon a vásárhelyi,
békéscsabai
orosházi, debreceni,
pécsi, vecsési,
soroksárpéterii, újpesti, kőbányai,
óbudai és ujszentiváni szervezeteken kiviil a budapesti központ
is képviseltette magát. A szegcdi csoport képviselőivel együtt összesen 80 kiküldött vett
részt a kongresszuson.
Délelőtt 9 órakor nyitottá meg a kerületi gyűlést Tombácz Imre, a szegedi csoport
elnöke, aki elmondotta, hogy ezt a kougreszszust most azért rendezték meg, hogy megbeszéljék mindazokat a módozatokat, amelyekkel az esperantomozgalinat előbbre lehet
vinni, hogy minél több hivet loborozzanak
az esperanto zászló alá.
— A manchesteri máglya — mondotta Tombácz —, amely Raymundus Lullus nyelvészt
müvével együtt elhamvasztotta, — nem hamvaszthatta el a fejlődést, a haladást, mert az
lülhamvaszthatatlan. Manchestertől Varsóig
nagy történelmi fejlődési folyamat ment v égije cs cz a fejlődés lelte lehelövé doklor Zár

Megérkezett a világhírű

nincs megelégedve az eredménnyel. Ceruzát
vett elő, átszámította az egyes tételeket, majd
félhangosan, önmagának a következőket mondotta:

hajnali
öüfö//ék

940

volt

menliof számárra, hogy a manchesteri eszme
megoldását Esperanto alakjában az emberiség
kezébe lelehesse.
— Nem írhatjuk ezt tisztán a propaganda
és a mozgalom nyelvi oldalának számlájára,
ebben is törvényszerűség és nem vak véletlen
játszik közre: "a fejlődés törvényszerűsége.
Hiányzik az esperanto végső győzelméhez az
a társadalom, mely az adottság melleit őszintén kívánja a' manchesteri eszme, az emberi megértés megvalósítását.
— Ez a szellem — a fejlődés és haladás
szelleme — hassa át önöket mai lauácskozásaik során, hisz a haladás, egyesületünk feltartóztathatatlan fejlődése hozta önöket ide az
ország közelebbi és távolabbi vidékeiről: a
fővárosból, a vidék városaiból, az Alföld falués lanyavilágból körünkbe, Szegedre.
Tombácz nagy tetszéssel fogadott eluöki
megnyitója után megkezdődtek a tanácskozások.
Czitrom
Tibor budapesti központi titkár
nagy előadásban ismertette a magyarországi
és külföldi esperanto mozgalom állását.
A vidéki csoportok kiküldötteinek jelenlésénél zajos incidens játszódott le a rendőrhatóság jelenlevő képviselője cs az orosházi,
valamint a szenlcsi kiküldőitek között. A kél
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minden
Minden

ssinben
páiért

kapható.
garancia.

kiküldött egyformán arról panaszkodott, hogy
csoportjaik
a rendőrhatóság
akadékoskodása
miatt nem folytathatják
működésüket.
Miután mind a ketten erről beszéltek, a rendőrkapitány — a kongresszus élénk tiltakozása
ellenére is — megvonta tőlük a szól.
Az incidens után folytatták a tanácskozást.
Sz verte József (Orosháza) magasszinvonalu előadásban ismertette az oktatóképzés szükségességét. A kongresszus határozati javaslatot fogadolt cl, amely a központot arra kéri, hogy
oz oktatóképzés előmozdítására adjanak ki
uj és bő esperanto uyelvtant.
Több kisebb ügy letárgyalása után Ba.nl
Gyula a nyelvek fejlődéséről értekezett különös tekintettel az esperantora. A kongreszszus tanácskozásai délután négy óráig tartottak, a kiküldöttek azután a munkásság kullurdélutánján vettek részt, amelyen a munkásdalárda esperanto dalokat adott elő és Bagi
Gyula esperanto nyelven irt költeményét szavalta cl.

Előadás a kamarában
- az „aöórögzlíésről".
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
Vasárnap délelőtt a kereskedelmi és iparkamara
nagytermében T ö r ö k József, a kamara adóügyi
referense ismertető előadást tartott, amelyen nagyszámban jelentek meg a kereskedők és iparosok.
Török József előadása során az a d ó r ö g z i t é s
módját, továbbá az 1928. évi általános, kereseti,
jövedelmi és vagyonadók adóvallomásainak helyes
kitöltését elrendelő törvényes rendelkezéseket ismertette.
A rögzítésre vonalkozó törvényes rendelkezések
szerint mindenkinek kereseti adóját rögzíteni fogják, akiknél «•/. adóalap a 6000 pengőt cl nem'
érte. Hasonlóképen üOUO pengőn alul rögzíteni
fogják a jövedelmi adót, a vagyonadót pedig 15U.
ezer pengőt meg nem haladó jövedelemnél.
Azon adózónak, akinél a kereseti viszonyok lényeges változást szenvedtek, joga van az illetékes
adóhivatalnál kérni megrögzítendő adójának n j
megállapítását. Az adózó eljárása azonban csak
akkor vezethet eredményre, ha tényleg igazolni;
tudja jövedelmének csökkenését.
A kincstárnak is joga van az adót felmondani,
de csak abban az cselben, ha a rendelkezésére
álló adatok alapján kitűnik, hogy az adózónak
jövedelme legalább 20 százalékkal meghaladta a
megrögzítendő adóalapot. Ez esetben a kincstár
kötelezve van az adózót cz év március 31-ig
Írásban értesíteni a felmondásról és őt vallomástételre felkérni.
Az előadás végén az előadó kamarai referens
gyakorlati példák alapján ismertette az adővallamási ivek helyes kitöltését.

A Korzó

Moziban

az előadások

vasár és ünnepnap
fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 óra,
hétköznap
fél 5, fél 7 és fél 9 órakor
kezdődnek.
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