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Noggszabásu hulíurálls, gazdasági 
és idegenforgalmi programot 

heszit elö a Szegedi lapszindihátus 
a szabadteri fátehoh idejére 

Ünnepi fiimelőadás, képzőművészek reprezentatív kiállítása, az 
Alíöldkutaló Bizottság nagygyűlése, repülőnap, sportesemények 

Szeged kulturális életének gazdagodását je-
lenti, mint már megírtuk, az az egvesüiés, 
melynek keretében a Szegedi Lapszindikátus-
ba tömörült lapok és a Transkontinent bu-
dapesti utazási és idegenforgalmi iroda hatal-
mas, nagyarányú munkára vállalkoztak egy-
részt 

a Szegedi Szabadtéri Játékok 
népszerűsítése, 

másrészt Szeged kulturális, gazdasági, idegen-
forgalmi életének fellendítése érdekében. 

A Szegedi Lapszindikátus célja: a 
város szolgálata. 

Ebhez a törekvéshez kéri a város egész közön-
ségének, egyesüléseinek, köreinek; intézmé-

nyeinek támogatását és igyekszik megszerez-
ni ugv a bel-, mint külföldi közönség: érdek-
lődését. Határozol! célkitűzése a Lapszindi-
kátusnak, bogv a sajtó és minden más pro-
paganda eszköz igénybevételével 

Szegedet közelebbi és közvetlenebb 
kapcsolatba hozza az európai kul-

turközösscggel 

egész esztendőben, nyáron énn ugv, mint 
télen, de tavasszal és ősszel is biztosítsa Sze-
ged számára a város gazdasági életét tápláló 
idegenforgalmat. 

Ennek a célnak elérése érdekében nagyszá-
mú programot dolgozott ki a Szegedi Lapszin-
dikátus és közölte dr. vitéz Szabó Géza ta-
nácsnokkal. a szabadtéri játékok adminisz-

tratív vezetőjével, hogy a legmesszebbmenő 
tevékenységgel kíván in közérttel-ü munkájá-
ban támogatni és ebből a célból 

a szabadtéri iátékok ideiére szá-
mos kulturális, gazdasági vonat-
kozású, valamint snorteseménvt. 
látvánvos szórakozó*; alkalmakat 

készit elő, 

bogy a Szegedre 'érkező vidékiek és külföldiek 
egész napon át jól érezzék magukat a város-
ban. egv percig se unatkozzanak és kellemesen 
tölthessék idejüket yi szabadtéri előadások 
e«ti kezdetéig. A szindikátus munkanrosrnm-
iába felvette a tanvavfás néoszerii«;tését épp 
ugy, mint a tiszai fürdőzés propagálását. 

Sreged, a film világában 
'A' népszerűsítésnek" és propagandának egyik 

leghatásosabb eszköze 

a film. 

Ebből, kiindulva . elhatározta a Szegedi Uapszin-
dikátus, hogy Szegedet festői környezetével, nép-
művészeti és mű történeti értékeivel „felfedezi" a 
filmipar számára. Az ország más vidékei állan-

dóan szerepelnek külső felvételek során, Szeged 
ezen a téren elhanyagolt. Azonkívül, hogy a film-
világ érdeklődése az egyes magyar vidékek iránt 
nagyszerű propaganda, kitűnő kereseti forrást is 
jelent a film számára felfedezett vidék lakosai 
számára. Ezt kívánja biztosítani Szeged számára 
a Szegedi Lapszindikátus. Szeretne elérni, hogy 

a Szegedi Szabadtér] Játékokat a film 
számára megörökítsék, de megörökí-
tésre kerüljön végre a tiszai halász-
élet, a paprikatcrmelés és feldolgo-
zás, Móra Ferenc ásatásainak gazdag 
gyűjteménye, a szegedi ipar remekei, 
a mezőgazdasági termelés különleges-
ségei, az egyre jobban fejlődő gyü-
mölcskultúra bizonyítékai és mind-
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azok a kulturális és gazdasági esemé-
nyek, amelyek Szeged jelentőséget 

igazolják. 

Ennek a munkának elükószilésc céljából a Sze-
gedi Lapszindikátus a Transkontinent irodával 
karöltve a Belvárosi Mozi megértő igazgatóságá-
nak segítségével és a Fox-filmgyár művészi fel-
készültségével 

-juljtis 15-én nagyszabásii ünnepi film-
előadást rendez a Belvárosi Moziban. 

Erre az előadásra m e g h í v j á k ngy a magyar, mint 
a Budapesten dolgozó külföldi filmvilág kitűnő-
ségeit, a producereket, akiket a szindikátus veze-
tősége részletesen fog tájékoztatni a szegedi film-
lehetőségek kihasználásáról. Az ünnepi film dísz-
előadás két részből fog állni. Az első részben a 
mozi kulturhivatása. a mozi és a költészet kap-
csolata és i, filmvilns intimitásai kerülnek a dísz-
előadás közönsége elé. míg a másik részben naev-
szerü hiradó kultúrtörténeti kisérő műsoron kí-
vül bemutatásra kerül L a wr o n c e T i b e t h 
főszereplésével a Fox-gyár világsikerű alkotása, 

„Menekülés a szerelem elől," 

amely egv kiváló operaénekes izgalmas Valnnd-
iait mutatta be lenyűgöző, művészi eszközökkel. 
A díszelőadásra icgyek elővételben már kaphatók 
a Délmaffvarország, Szegedi Fi Nemzedék és 
Szegedi Friss Újság jegyirodájában. 

Budapesti és szegedi képzőművészek kiállítása 
Szegednek a szabadtéri játékok" alatti mozgal-

mas napjait fokozni kivan ja a Lapszindikátus és 
ennek egyik eszköze lesz az a nagyszabású tár-
lat, melynek keretében budapesti és szegedi kép-
zőművészek reprezentatív képeit mutatják be az 
iparesarnok termeiben. A szegedi anyag össze-
állítására a Fészek Klub vállalkozott, amely évek 
óta ielentékeny szerepet játszik Szeged kulturális 
életében. Az erre a célra alakitolt bizottság a 
héten kezdi meg működését és julius végére ösz-
szeállit.ja a kiállítás anyagát. 

A Budapest—Szeged reprezentati* 
képzőművészeti kiállítás julius 29-én 

este nyílik mez. 

'A kiállítás rendezősége elhatározta, hogv a nagy 
külföldi képkiállitások mintájára a szegedi kiál-
lítást naponta éjjel 11 óráig tartja nyitva és azo-
kon a napokon, melyeken szabadtéri előadásokat 
nem rendeznek, este páratlan érdekességii kultu-
rális események színhelyévé avatja a tárlatot. 

Garaen parfy 
*A szabadtéri játékokat megelőzően arra a nap-

ra, amelyen már a szabadtéri játékok összes sze-
replő művészei Szegeden (esznek, nagyszabású 
gardenpartyt rendez „ Szegedi Lapszindikátns a 
iátékok rendezősége és művészi szereplőinek tisz-

Fájdalmak 
elszállnak 
rheumánál, köuvénynél . ischb 
ásznál, ha a bt'.cg k ö z v e t -
l e n ii I magukban az őserejű 
és nem preparált kénes hőfor-
rásukban fiirdik. A balneoló-
gia ezen ideálját valóra vélt je 

TRENCSENTEPLIC 
gyógyfürdő, 

teletére. A város társadalmának nagy ünnepi ese-
ményévé avatja a gardenpartyt a Szegedi Lap-
szindikátus, hogy ezzel is kifejezésre jusson Sze-
ged város társadalmának megbecsülése és szere-
tete azok iránt, akik évről-évre az európai ér-
deklődés előterébe állítják a szabadteri játékokat 

Alfőldkufafók nagygyűlés 
A Lapszindikálus előterjesztést tett vitéz dr. 

S h v o y Kálmán nyugalmazott altábornagy, or-
szággyűlési képviselőnek, a Szegedi Alföldkutató 
B'zottság elnökének, hogy a szabadtéri játékok 
alall hivja össze Szegedre az Alföldkutató Bizott-
ság országos nagygyűlését és azon vitassák mcji 
az Alföld nagy gazdasági és kulturális kérdéseit. 
A Szegedi Lapszindikátusnak az a célja, hogy aa 
Alföldkutató Bizottsáj* irodalmi és szinházi szak-
osztálya foglaljon állást a mindjobban elhara-
pódzó szabadtéri járvány ellen és tegyen előter-
jesztést a kormánynak arra. hogy Szeged szerzett' 
jogát és hivatottságát a legerélyesebb eszközök-
kel védje meg. 

Repülőnap 
Ugyancsak tárgyalásokat kezdett a Szegedi 

Lapszindikátns dr. K o g u t o w i t z Károly pro-
fesszorral, az Aero Szövetség szegcdi elnökévél 
arra nézve, hogy a szabadtéri játékok alatt nagy-
szabású alföldi repülő napot rendezzenek Szege-
den. Kogutowitz professzor örömmel fogadta az 
előterjesztést és az előkészítő tárgyalásokat meg-
indították. 

Ezenkívül megkezdődtek az előkészítések a 
szabadtéri játékok idejére nagyszabású 

sportesemények 

ügyében. Nagy érdeklődés előzi meg . a tanyai 
népkörök és gazdakörök bekapcsolását ezekbe nz 
eseményekbe. A Szegedi Lapszindikátus ugyanis 
felhívást intézett az összes gazdakörökhöz és nép-
körökhöz. melyben bejelentette, hogy 

a szabadtéri játékok alatt tanyai lo-
vasok számára lóversenyt és szekér 

Szépségversenyt rendez. 

firszágos sporteseménynek" Ígérkezik a Délinn-
gyarországi Automobil Club rsillagturáia és 
motorversenye, amelyet n Szegedi ' Lapszindiká-
tus a legmesszebbmenőén támogat. A Szindikátus 
legközelebbi programjához tartozik 

n szeeedi ipari és háziipari különle-
gességek bemutatása a szabadtéri 

játékok ideje alatt. 

Ezenkívül még más számos esemény előkészítése, 
mind azt a célt szolgálja, hogv a szabadtéri já-
tékok fényesen sikerüljenek, a város gazdagod-
jék. jó hire messze szárnyaljon és Szeged polgár-
ságának jólétét ez az együttes összefogás fénye-
sen biztosítsa. 

E M E R G E 
a t ö k é l e t e s 
herékpárköpeny 

K a p ha t ó minden kerékpármüszerésznél. 
Gyártja a Magyar Ruggyantaárugyár RT . 
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