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Augusztus 2 : 
nagyszabású Gardenparty 
a Stefánián a szabadtéri 

játékok művészei 
tiszteletére 

Nagyszabású előkészületek után teljesen kiala-
kullak annak a fényes ünnepi Garden partyncik 

részletei, melyet auyuszlus 2-án este 8 órai kez-

dettel a Szegedi Szabadtéri Játékok tiszteletére 
rendez a Szegcdi Lapszinikátus által alakított 
Utasforgalmi és Propaganda Iroda. A Garden 
partyt a Stefánia egész területén rendezik, eddig 
nem látott pompás keretek között. A Stefániának 
a közúti hid, a Tiszapart és az Arany János-ucca 
szöglete által határolt területén rendezik meg a 
Garden partyt, ezenkivüt a Hungária lerraszán 
és a kávéház összes lenne ibep is a szabadtéri 
játékok szolgálatára állitanak minden erőt. Az a 
cél, hogy augusztus 2-án, hétfőn este a város 
egész társadalmának együttes megnyilatkozás 
val kifejezésre jusson az a tisztelet és megbecsü-
lés, amely körülveszi azokat, akik a Szegedi Sza-
badtéri Játékokat ujabb európai sikerhez segitik. 
De a művészek részéről, akik a Garden partyn 
résztvesznek és művészi számokkal fogják szóra-
koztatni a közönséget, szereplésükkel kifejezés-
re fog jutni az a város társadalma iránti meg-
Decsülés azért, hogy évről-évre módot ad a vá-
ros , arra, hogy a magyar művészet legkiválóbb 
erői Szegeden csillogtassák meg tehetségüket és 
művészi felkészültségüket. 

Augusztus 2-ára már a vidékiét és külföldiek 
tömegei érkeznek Szegedre és Szeged vendégei 
is bekapcsolódnak a nagyarányú ünnepségbe és 
igy országraszóló hatalmas demonstrációvá válik 
a hétfői esti ünnepség. 

A művészi munka irányítása dr. Janovics 
Tenö kezében van, aki kitűnő gárdájával már ösz-
sze is állította a hétfő esti Garden party műso-
rát. Az ünnepség este 8 óra után a muzeum lép-

"sőjéről indul el, ahol egy, erre az alkalomra irt 
Ünnepi himnuszt mond el a játékok egyik kiváló 
szereplője. Ugyancsak a muzeum lépcsőjéről 
fogja köszönteni a város polgármestere a művé-
szeket, akik résztvesznek a játékokon, a vendé-
geket, akik erre az ünnepi alkalomra Szegedre 
érkeznek és a város társadalmát, amelynek áldo-
zatkészsége lehetővé teszi a szabadtéri játékok 
megrendezését. A Vár előtti nagy terraszon foly-
tatódik az ünnepség, ahol kiváló művészek ma-
gyar nótákkal, derűs jelenetekkel és magánszá-
mokkal, tánccal és zeneszámokkal fogják szóra-
koztatni a közönséget. A Vár körül eredeti ün-
nepséget rendeznek cs szerte a kivilágított Ste-
fánián sátrakban ezernyi móka, szórakozási al-
kalom fog ' kínálkozni. A Tisza partján végig 
konfetti és szerpentin korzót rendeznek és mi-
közben az ünnepség a Stefánián tartani fog, Tápé 
felöl megindul a szegcdi vadevezösök hatalmas 
felvonulása lampiónos, felvirágozott csónakokkal. 
Éjjel 11 órakor a Hungária is bekapcsolódik az 
ünnepségbe, ahol dr. Janovics Jenő nyitja meg 
a művészi műsort és a szabadtéri játékok erre 
nz alkalomra felkért művészei nívós számokkal 
szerepelnek. 

Ez az elsorolás azonban csak szüle kerete an» 
n.ik a fényes és egész éjszakán át tarló mulat-
tató műsornak, amelv be Fogja tölteni az éjszaka 
minden óráját és feledhetetlen élményt igér a 
Garden party résztvevőinek. A rendezőbizottság 
azt akarja, hogy a város egész társadalma bekap-
esolódhasséb az ünnepi pompába, ezért a belépő-
dijat csak 50 fillérben állapította meg. Az 50 
filléres belépőjegy megváltása mellett az összes 
szórakozási helyek felkereshetők és Szeged káp-
tázalosnuk ígérkező augusztusi éjszakája' frtedhe-
letlen emléke marad mindazoknak, akik bekap-
csolódnak a város ünnepi lelkesedésébe. 
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9 0 Varrott férfi weekendcipők, fehér-barnával, 
barna és fekete box szal 

9 0 
Gazdasági cipő, fekete zsíros bőr 

-.65 jó minőségű férfi zokni, kis hibával 
-.88 női nadrág 
<.95 2 pár müselyemharisnya, kis hibával 
2.58 női h'mzett rayé kombiné 

Sésxe meg Rirakaíainkat, érdemes £ 
Mindenki íalál megielelöí £ 

Szeged, Kárász ucca <4. 

Hét év alatt 
az állam 319 ezer pengővel csökkentette 

Szeged forgalmi adórészcsedesét 
f ellflnö csökkenések az egyes városoknál, amelyek egységesen kérik 

a régi helyzet visszaállítását 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A városok 
már régebben mozgalmat indítottak, hogy az ál-
lam emelje fel a forgalmiadórcszesedést. A ké-
relmet úgyszólván minden évben megismételték a 
városok, legutóbb a Városok Országos Szövetsége 
is kérte az adórészesedés felemelését, a kérelem 
azonban még nem nyert kedvező elintézést. Pedig, 
ha valamikor, most sürgősen szükség van arra. 
hogy a forgalmiadórészesedés emelésévél siessen 
az állam a városok helyzetén könnyíteni, mart va-
lamennyi város jövedelme nagymértékben vissza-
esett. Indokolt volna a részesedés felemelése azért 
is, mert az állam forgalmiadó bevétele az utóbbi 
évben lényegesen emelkedett. Kimutatás szerint 
míg a forgalmiadó bevétel 1930—1936-ig 62.5 szá-

zalékkal emelkedett, a magyar városok c címen el-
vezett jövedelme 34 százalékkal csökkent. 

Most a városok kejzös mozgalmával kapcso-
latosan kimutatást állított össze a Városok Szö-
vetsége. 

A tis törvényhatósági jogit város 

« * kt $ • d 
forgalmiadó részesedése 1929-ben 3,189.000 pen-
gő volt, 1935-ben 1,711.651 pengőt tett ki ez 
a részesedés, inig 1936-ban 1,661 098 pengő volt ez 
az összeg. A hét év leforgása alatt tehát 

tiz vá'osnál több, mint másfélmillió 
pengővel csökkentette az állam a for-

aalmiadórászesedést. 

Hasonló a helyzet a negyvennégy megyei város-
nál is, bár a csökkenés itt még nagyobb arányú 
1929-ben a n egyei városok összesen 22,567.000 pen-
gőt kaptak forgahniadórészesedés címén, 1935-ben 
8,593.282 pengőre, 1936-ban pedig 8,490.740 pen-
gőre zsugorodott össze a részesedés. 

Az egyes városoknál a részesedés csökkeneia 
tekintetében a következő a helyzet: 

Szeged 

1920-ben 509-717 pengő forgalmiadór^zeS"dést fru-v 
pott az á iámtól, 1935-ben 312.340, 1036-ban 280.211 
pengő volt a forgalmiaclórészesedése és segély a 
a városnak. A csökkenés 7 esztendő alatt 310.504 

pengő volt. 
Debrecen 1929-ben 833.071 pengőben részesült, 

1935-ben már csak 191.563 pengőt, 1936-ban pedig 
173.267 pengő forgalmiadórészesedést és segélyt 
kapott az államtól. Itt a csökkenés 360.000 pengő. 

A többi varosnál 

is nagyabbára hasonló a csökkenés- (Az első összeg 
az 1929. évi részesedést tünteti fel. a második az 


