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„Szeged lenne 
a v i lág legszebb 
kutszobor-városa.. 
Lux Elek főiskolai szobrásztanár szenzációs 
terve Szeged szépészeti átalakítására 

Budapest, augusztus 6. Szeged ugy volt a játé- , 

kok előtt köztudatban, inint az a legnagyobb vi-

déki városa Magyarországnak, amely állandóan 

Ugyan ,de lassú folyamatossággal épiti ki magát 

kulturnagyvárossá. A folyamatot időközben meg-

gyorsította az, hogy Szeged más két vidéki, nagy-, 

várossal parallel egyetemet kapott A játékokkal, 

amelyek kezdeményezése felejthetetlen ténye uía-

rad egy kis társaságnak, olyan helyzet keletke-

zett, amelynek következtében Szeged eddigi szok-

ványos várospozjeióját magasan túlnőtte Szeges! 

ma uiár nem egyszerűen nagy magyar vidéki vá-

ros, hanem országos kulturális esemény központ, 

Bt egész magyar színházművészeti bogyállns 

egyetlen prezentálója. Ennek folytán országos és 

külföldi kuiturtömegek által rendszeresein felke-

resett kulturváros, amely azonban a játekokszen-

záeiós nagyarányuságán kivül — nem tud városi 

nagyarányuságot is megmutatni közönségének. 

Mindenki, tudja, bogy gazdasági depresszió van, 

fimi fillcrkedésre kényszerű egyént cs várost egy-

aránt. Azt is mindenki tudja, hogy voltak hivata-

los kísérletezések nagyarányú városát alakításra, 

amely kísérletek tervek kivitelét megakadályozta 

u költségvetés korlátozottsága. Megállni azonbau 

ném lehet azon a ponton, hogy a fejlesztési lehe-

tőségek korlátozottak, de azt sem lehet tenni, 

hogy primitív csinálásokkal állni nagyvonalúsá-

got várt nemzetközi idegenforgalom elé. 

A város külön szerencséjének tekinthető, bogy 

eia már úgyszólván az egész ország gondolkozik 

Bzeged gyors felfejlesztésén, mintahogy 

valóban országos érdek az, hogy « 
Szegedro rirkuláló kulturidegentor-

galmat a város magyar nemzeti r o 

prezentációkkal fogadhassa. 

Tudomásunk szerint sok olyan ajánlatot kapott a 

polgármesteri hivatal magánosoktól és szervek-, 

tői. amelyek valamennyije fejlesztési formáka' és 

megoldásokat ajánl. Ezeket a (erveket helyes ér-

zékkel inost már csak szelektálni kell és qz adott-

ságokhoz arányitani és máris kialakulhat belő-

lük a legmegfelelőbb városfejlesztési munkaprog-

ram. 

Ha tekintetbe esik, bogy Szeged tulajdcmkép 

ts.yáron kerül idegenforgalmi centrumba, ugy első-

sorban a város nyári arculatának kiképzésére kell 

a hangsulyt tenni. A közönségnek nyári látnivaló-

kat, kerti és köztéri attrakciókat kell bemutatni, 

olyanokat, amelyek a játékok országos jelentősé-

géhez mért nagyvonalú, különleges és feledhetet-

len események legyenek. És Szegednek vannak 

olyan belső területei, amik szinte adják magukon 

a lehetőségeket remek kertek és köztérdiszmüvek 

számára. ; 

A modern városkultura egyik legdominánsabb 

törekvése az egész világon az lett, bogy a váro-

sok minden szabad uccaterülefen parkosítsanak. 

Különösen fokozottan vonatkozzék ez Szegedre, 

ahol a nyári exponáltság egyenesen megköveteli 

a fokozott parkosítás lehetőségeinek biztosítását 

és -az ilyenformán való városdiszifés végrehajtár 

Sát. A parkoknak természetesen a reprezentatív 

fogalmakat legalábbis elérő, a magyar kertépítő 

kultúra ewucsát prezentáló kertgyönyörüségeknek 

kell lenniük, amelv városi parkokba aztán jól le-

gyen beleilleszlhelő — az az alábbi müvészálom, 

Btnely végeredményben kézenfekvően reális, kiv!-

telébon ote*ó <V ametv Szegedet külön is konti-

nentális nevezetességgé tenné 

Lux Elek főiskolai szobrászművész-tanár, aki 

európai hirü köztérkompozitőr, akinek 6ok kül-

földi város és természetesen Budapest is többször 

kikérte már térépitési szakvéleményét, átiratot in-

tézett Szeged polgármesteri hivatalához a város 

helyes és olcsó köztér- cs parkdiszitésének ter-

vévei. Hangsúlyozta, hogy Szegednek épp a játé-

koknál fogva a nyári várossá kell fejlesztenie 

magát. Hát erről az ajánlatról és általában pom-

pás tervéről beszélgetésünk során a következőket 

mondotta el: 

— Szeretem Szegedet magyar alapkaraktere 

miatt, dc azért a nagyszerű bátorságáért is, hogy 

az egész világ ámulatára kulturális világeseményt 

alkotott. 

A z í d é n y k i A r u á t t A s u t á n I » 

rendkívül 
olcsón 
vásárolnál 

I e l t é rc tg táb l ás B o r o s n á l 

Mivel pedig Szeged parexcellent 

kulturidegenforgalmat szolgál ki a já-

tékokkal, a játékok ténybelisége, euró-

pai mérete elhárithatatlan kötelessé-

geket ró a városra. Müveit tömegekre, 

azok igényeire és bírálati felkészült-

ségükre kell berendezni, tehát sokkal 

többet kell nyújtani, — főként ízlésben 

és raffinementben — mint valamely 

• természeti kincsekkel idegenvonzó, 

vagy nyaraható városnak. 

— Szeged minden eltervelt városépítés helyett 

legsürgősebben nyári vonatkozásaira kell, bogy 

felkészítse magát. A játékok közönségének nyári 

várost kell alkotni. Ezt aránylag igen könnyű 

anyagi eszközökkel elérheti és erre minden fér-

beli és természeti adottsága is meg van. A város 

széles uceákat épített. Ezeken és térkiszélesedé-

sein a legpompásabb parkosítás létesíthető. A 
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A HEZOLITE-RAPID Ismertetése 
A borotválkozás a tna kulturférfiánál egy mindennapos müvelet és talán csak a rendkívüli 

erös megszokottság, vagy a napi használati cikkek iránt mutatott közömbösség volt az egyedüli 
ok, bogy ma, amikor a kémia napról-napra pródukálja a legkiválóbb egészségügyi és szépségápo-
lási készítményeket, a borotválkozás megőrizte legprimitívebb formáját. 

Miért borotválkozik ön ugv, mint a középkorban? 

Miért engedi ön, hogy arcát szappanokkal percekig dörzsöljék? 
Miért engedi ön, hogy arcbőrét esetleg kiszárítsák és hajlataiban gyulladásos kiütéseket 

idézzenek elő? 

No w S ^ r v i 7 9 s z a o p a n é s ecse t né lkü l 1 pe r c 
alatt a HEZOLITE-RAPID arcápoló gyors borotvakrémmel. 

Bőre bársonyos simaságú, rugalmas és természetes zsirosságu lesz; nem kaparja lel többé 
bőrét és nem lesz a borotválkozás ezentúl önnek egy mindennapos tortura, mert a 

H E Z O L I T E - R . A P I D O A L egy perc alatt tökéletesen megborotvá lkoz ik . 

A HEZOLITE-RAPID kikísérletezésénél az a szempont vezette a kutató vegyészt, hogy az 
arcbőre egy minden szempontból ártalmatlan krém lapot találjon, mely a bőrre való gyors bcszivódá-
sával a szakálltövek hathatós felpuhitását idézze elő, ami a legfontosabb követelménye az u. n. 
gyors borotváló krémnek. Ezen problémának megoldásával még nem elégedtünk meg mert 3 leg-
fontosabb célkitűzés az volt, hogy a szakái) felpuhítása mellett az arc is rugalmasan reagáljon a 
borotválkozás alatt és azl követően, nnii azután teljesen kiküszöböli az arcbőr feldörzsölését vagy 
esetleges gyulladásait. A HEZOLITE-RAPID az a készítmény, amelv nemcsak ezeket az előnyöket 
nyujlja, hanem időben és pénzben is minden követelménynek megfelel. 

A legmodernebb kémiai elvek alapján összeállított — teljesen ártalmatlan —> HEZOLITE-
RAPID három föclönye: 

megbízható, gyors, olcsó. 
Ne töltse idejét hosszadalmas ecseteléssel, borotválkozzék egy perc alatt az ideális I1EZ0-

LITE-RAPID arcápoló gyors borotvakrémmel. 
Egyetlen kisérlet meggyőzi önt arról, hogy a HEZOLITE-RAPID az az ideális arcápoló 

gyors borotvakrém, amit ön oiv rég keres és sohasem fog mást használni. Kapható drogériákban, 
illatszertárban és minden szaküzletben. 

Kérje fodrászát, hogy HEZOLITE-RAPID arcápoló gyors borotvakrémmel borotválja, 

K«»m Dr. Holcier lilvánveqyét?. Budaoeit. VI, Teréi-körut 8 
HASZNALATI UTASÍTÁS: 

Vékony rétegben kenjük fel ujjunkkal akár száraz, akár a gyengén bevizezett arcra a kré-
met, olymódon, hogy az arcbőr, illetve a szakáll átnedvesedjék a krémtől (ne dörzsöljük, hanem 
kenjük a krémet). Egész kemény szakáll vagy különösen érzékeny arcbőr esetén gyengén masszí-
rozzuk ujjunkkal (nem dörzsölni a bekrémezett arcot a borotválás utáni könnyű érzés elősegíté-
se érdekében. 

Le.borotválkozás után az arcot vizzel átned vesitjük és az igy felfrissített Hezoltte-Rapiridal 
ielitett arcbőr ujabb krémezés nélkül kiborotválható; a krém vastagsága egyénien megállapítható, 
hu mértékadónak vesszük, hogy a próbadoboz 4—5 borotválkozásra elegendő. 

Próbadoboz 24 fillér. "Ezen 24 fillért is visszatéríti bármely szaküzlet, hol a Hezoltte vásárol-
ható vagv a készttő olyképen, hogv minden eredeli doboz vagy iubus vásárlásánál egy visszaadóit 
üres próbadoboz 21 fillér levonásba hozható. 

EREDETI CSOMAGOLÁSOK ARAI : 

Nagy tubus 88 fillér Eredeti doboz 1.50 P. óriási tubus 2.— P. 
Családi doboz 3.— P 1 kg-os óriás családi doboz 7.— P 

Figyelmébe ajánljuk a HEZOLITE pengéket, amelyek a krémmel borotválkozóknak különö-
sen alkalmasak. 


