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A szabadtéri játékok forgalma
a fogyasztási adóhivatalban
Ezer autó érkezeti Szegedre a dómíéri előadásokra
( A Délmagvarország munkatársától.) A szabadtéri
játékok
rendkivüli
idegenforgalma
rendkívüli bevételhez juttatta a várost is. A
fogyasztási adóhivatalban most kerül befizetésre a szabadtéri előadások napjain elfogyasztott bor fogyasztási adója. A
bevétel
érezhetően emelkedett, bár a kávéházak, éttermek, vendéglők és kocsmák csak az egyik részét fizették le a borfogyasztási adónak. Számszerűleg még nem lehetett megállapítani a
szabadtéri előadások folytán keletkezett többletbevételt, de közölték a fogyasztási adóhivatalban, hogy az eddigi elszámolások szerint is
jelentősen emelkedett a bevétel.
Egyes vendéglőkben az elmúlt két hét alatt
olyan nagymennyiségű bor fogyott el, amit
máskülönben hat hónapon keresztül szoktak
értékesíteni. Jelentékenyen emelkedett a hal
után fizetett fogyasztási adó is, mert a szabadtéri előadások
idején hihetetlen
nagymennyiségű hal került eladásra
Szegedén.
Azok a kiskocsmák és vendéglőhelyiségek,

amelyek havonkint 15—20 pengő fogyasztási
adót szoktak rendszerint fizetni, most a nagyméretű fogyasztás következtében 60—80 pengő
fogyasztási adót fizettek le. Forgalmi és viguimi adóban is jelentős többletbevételhez jutott a város, ennek nagyrészét azonban csak a
hónap végén számol ják el.
Emelkedett a város bevétele a kövezetvám
révén is a szabadtéri előadások napjain.
A
vámfelügyelőség szerint augusztus 4 és 15-ike
között, amikor a szabadtéri előadásokat tartották, nem kevesebb, mint 1040 autó jött Szegedre a vámkapuknál. Legnagyobb volt
az
autóforgalom a rókusi vámháznál, ahol a budapesti országúton érkezett autók haladtak át.
A Közúti hídon keresztül is rengeteg
idegen
autó érkezett Szegedre, köztük sok jugoszláv
területről. A város fogyasztási adó és vámbevétele a nyári hónapok alatt általában csökkenni szokott, most azonban jelentősen emelkedett, ami a szabadtéri előadások idegenforgalmának következménye.

Szeptember 20-a körül
kezdődik a szinház
uj szezonja
Sziklai igazgató beadványa a polgármesterhez
( A Délmagyarország munkatársától.) S z i k l a i
Jenő színigazgató, aki a nyár elejét Győrött töltötte társulatával és jelenleg Vásárhelyen állomásozik, csütörtökön délelőtt átutazott Szegedre és jelentkezett dr. P á 1 f y József polgármesternél. Látogatása nem egyszerű udvariassági látogatás volt,
beadványt nyújtott át a polgármesternek és érdeklődésünkre beadványa tartalmáról csupán részletinformációkat adott:
— Többféle kérelmet terjesztek a polgármester
nr elé — mondotta —, de egyelőre valamennyiről
nem számolhatok be. Bejelentem, hogy a szezont
előreláthatólag szeptember 20-ika körül kezdem
meg. A szervezkedés munkájával nagyrészben már
elkészültem, a női együttes már teljesen komplett,
az uj szezonhan többek között öt kiváló szubrettem
lesz. A kapunyitás előtt rendbe kellene hozni kissé
a színházat. A nehéz előfüggöny például teljesen
tönkrement, össze-vissza szakadozott, megrágta a
moly. Közel harminc esztendeje van használatban,

tehát alaposan kiszolgált. Uj függönyre lenne szükség és egy uj függöny legalább 8000 pengőbe kerül. A város utólagos hozzájárulása reményében
megvettem a Király Színház gyönyörű selyembrokát függönyét és uj előrészt készíttetek szürke bársonyból. Az egész háromezer pengőbe kerül, de
legalább szép keretet kap a szinpad. Most azt kérem, hogy a város fizesse ki ezt a háromezer pengőt. Átalakíttatom a szinpad világítását is tükörrendszerü szuffita—világicásra. Az egyes képek között a fényt tükrök fogják a nézőtérre vetiteni. Ennek a költségeit is a várostól kérem. Felhívom a
polgármester ur figyelmét arra is, hogy a színházépület igen sürgős külső tatarozásra szorulna,
mert vakolata hullik és mert a körülötte levő épületeket már tatarozzák is. A szinház kopottsága
nagyon kirívó lenne ebben a megszépülő környezetben. Van azután mé^ más kérelmem is, de ezekről egyelőre nem beszélhetek.

Szegedi ügyvéd és egyetemi
főtanácsos rágalmazást ligye
Adókötelesek voltak-e dr. Pettykó János mellékjövedelmei ?
(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes
ügy került csütörtökön tárgyalásra a szegedi
járásbíróságon Ráday László járásbiró előtt.
Az eljárás dr- Pettykó János egyetemi főtanácsos feljelentésére indult meg. aki dr. Hoffmann
Ferenc szegedi ügyvédet hatrendbeli hatóság
előtti rágalmazás miatt jelentette fel. Hoffmann
ugyanis a feljelentés szerint elárasztotta a legkülönbözőbb hatóiságokat feljelentésekkel, amelyekben azzal vádolta meg a főtanácsost, hogy
szándékosan megrövidítette az állaimkincstárt
adóalapjának eltitkolásával s így
adócsalást
követett eL
A mai tárgyaláson a vádlottat Lévay Ferenc
ügyvéd védte, dr. Pettykó János képviseletében
dr. Dettre János ügyvéd jelenít mez. A vádat
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dr- Vaday Sándor ügyészségi megbízott képviselte.
A vádlott azzal védekezett- hogy kellő ténybeli alappal adta be Pettykó János ellen a feljelentéseket, iratok beszerzésiére hivatkozott
bizonyítékul s tanuk megnevezésére 15 napi határidő engedélyezését kérte. Dr- Dettre János
pénzügyigazgatósági határozatokat mutatott be.
amelyek szerint a legmagasabb pénzügyi hatóságok megállapították már, hogy visszaélés nem
forog fenn s kimutatta azt, hogy Pettykó János
mellékjövedelmed a fennálló törvények és rendeletek szerint adóztatás alá nem vonhatókHoffmann Ferenc feljelentése szerint mintegy
negyvenezer pengőt vont el az adóztatás alól
a sértett, ezzed szemben a pénzügyigazgatásáé

38 pengő adót vetett ki a múltra nézve, de még
ez a kivetés seim jogerős, ellene Petykó a közigazgatási bírósághoz fordult, mert még ennek
a jelentéktelen összegnek követelése sem nyugszik törvényes alapon. A vádlottnak nem most
kell összekeresni a bizonyítékait, ezekkel a bizonyítékokkal rendelkeznie kellett volna már
akkor, aimíkor a feljelentések áradatát elindította.
A bíróság elrendelte a bizonyítást ugy a vádlott, mint a séirtett által kért irányban s a tárgyalás folytatására az iratok beérkezése után
fog határnapot tűzni-

Iskolarendelet az uj
tanévre
Budapest, augusztus 23- Hóman Bálint kultuszminiszter az iskolai év megkezdése alkalmából megadta az utasításokat a beiratások
tekintetében. Az összes iskoláknál egységes
roticlszeirt léptetett életbe- Elrendelte, hogy a
törvénynek megfelelően olyan gyermeket, aki
hatodik évét még nem töltötte be. ne vegyenek
fel az elemi iskolába. Kijelentette, hogy az 1934évi XI. te- szerint csak az vehető fel az elemi
iskolába, aki a tanév elején, tehát szeptember
1-én már elmúlt hatéves- Annyi engedményt
tett, hogy miután a tanítás szeptember közepén
kezdődik, azok a gyermekek is felvehetők, akik'
szeptember 15-ig töltötték be hatodik életévüket.
A tanítás szeptember 10-én fog megkezdődni
az összes iskolákban. A középiskoláknál fokozottan érvényesítem kívánja azt az elvet, hogy
a kezdő osztályokban lehetőleg kevés tanuló
legyen- Az állaim! középiskolák első osztályába
50 tanulónál többet nem lehet felvenni. Egyes
felekezeti Iskoláknál a tantermek hiánya miatt
kivételt tett a miniszter; vannak felekezeti Iskolák. amelyek első osztályába 60 tanuló Is felverő.
A miniszter rendeletet fog kiadni, amely a «
uj középiskolai törvény életbelépéséig
felfüg'
geszti az uj tankönyvek kiadásának engedélyesését-

Ötödször kísérelt meg
öngyilkosságot
egy 18 éves leány
(A Délmagyarország
munkatársától)
Csütörtök reggel ötödször kísérelt meg öngyilkosságot egy 18 esztendős fiatal leány: B. /. A
leány csütörtökön a kora reggeli órákban szülei
lakásán mérget ivott• Szerencsére idejekorán
felfedezték tettét ós igy sikerül az életnek immár ötödizben visszaadni.
B- I. hányatott, zaklatott életét akarta az öngyilkossági kísérlettel befejezni. A fiatal leány
két évvel ezelőtt, mint iskolás leány- egy nagy
szerelem miatt eltűnt a szülői házból- Hetek
multán találtak rá és ugy volt. hogy feleségül
megy lovagjához. Az eljegyzést is megtartották,
de az esküvőből mégsem lett semmi, mert a vőlegény később meggondolta a dolgot és visszalépett. A leány búskomor lett. Szüleivel a szökése óta ugy sem volt jó viszonyban és a partfl.
felbomlása után a viszony végkép elmérgesedett
B- I. ettől kezdve a halált kereste.
Rövid néhány hőnap alatt nc?" különböző
módon akart megválni az élettől- de kísérletezései nem vezettek eredményre, ellenben egészsége súlyosam megrongálódott. Orvosi kezelés
alatt állott és állapota az utóbbi időben valamivé! jobbra fordult. Csütörtök reggel azután a
gyógyszerül adott orvosságokkal mérgezte meg
magát-
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A Szegedi Meteorologiai
Obszervatórium
jelenti: Szegeden a bftmérő legmagasabb állása 34.8 C, a legalacsonyabb 19.3 C. A barometer adata nulltokra és tengerszintre redukálva
reggel 762.4 mm, este 760.3 mm. A levegő páratartalma reggel 62, délben 38 százalék. A
szél iránya délkeleti, erőssége 2—3. A lehullott csapadék mennyisége nyomban.
A Meteorologiai Intézet
jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Sok helyen zivatar, a hőség kivált nyugaton és északon valószínűleg
csökken.

