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Előkészítő tárgyalások a májusi 
„Szegedi Nap -ra 

Fényképpály&zatot Irt kl az Idegenforgalmi hlratal 
(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden 

délelőtt hosszabb megbeszélés volt dr. Pálfy Jó-
zsef polgármesternél a tavaszi Nemzetközi Vá-
sár ügyében. A vásár igazgatósága — mint isme-
retes — hónapokkal ezelőtt ajánlatot tett a vá-
rosnak arra, hogy Szeged idegenforgalma érde-
kében nagyobbarányu propagandát fejt ki az ide-
gen, fóleg a külföldi vendégek körében. Ebből a 
célból azt is tervezi, hogy a vásár ideje alatt ki-
ránduló csapatot szervez, hogy bemutassa nekik 
többek közöt£_ Szegedet is, amelynek azonban gon-
doskodnia kell arról, hogy a vendégek kellemesen 
és tanulságosan tölthessék el ezt a Szegedi Napot. 
Közölte az igazgatóság azt is, hogy a vásár terü-
letén külön pavillont állit fel a nagyobb vidéki vá-
rosok számára és ebben a pavülonban megfelelő 
helyet kap Szeged anyag» i» 

A keddi megbeszélésen résztvett a vásáriga iga-
tóság Szegedre küldött megbízottja, valamint Ber_ 
zenezey Domokos műszaki főtanácsos, az idegen-
forgalmi hivatal vezetője. A megbeszélésről az aláb-
bi tájékoztatót adták kl: 

— Dr. Pálfy József polgármester megállapodott 
a Budapesti Nemzetközi Vásár vezetőségének a mai 
napon Szegeden járt megbízottjával arra vonatko-
zóan. hogy a város miként és milyen mértékben 
vesz részt a Nemzetközi Vásár Idegenforgalmi és 
propagandakiállitásán. Ezek szerint Szeged városa 
résztvesz a vezeti magyar vidéki városok együttes 
kiállításán és esetleg külön fülkét is rendez be 
abban a pavülonban, amelyet a vidéki városok 

részére építenek.,, 
— Szécsényi Ödönnek, a B. N. V. igazgatójának 

kijelentései alapján a polgármester köszönettel 
vette tudomásul, hogy a vásár széleskörű propa-
gandalehetőséget biztosit Szeged számára nyom-
tatványaiban a vásár tartama alatt rendezendő 
..Szegedi Nap", a szabadtéri játékok és a nyara-
lási akció számára, amiért nem kér anyagi ellen-
szolgáltatást. Az Idegenforgalmi Hivatal kidolgozta 
a szükséges közlemények szövegét, összeállította 
a Szegedi Nap programját és megtette a szükséges 
előkészületeket a városnak a B. N. V -on való 
méltó részvétele érdekében. 

— Az ezévre tervbevett különböző idegenforgalmi 
akciók megfelelő uj propagandaanyagának elké-
szítése érdekében az Idegenforgalmi Hivatal a 
roal napon szegedi vonatkozású fényképpályázatot 
irt ki, amelynek megrendezésére és lebonyolítására 
a Magyar Amatőr Fényképez ők Országos Szövetsé-
gének szegedi csoportját kérte fel. A pályázat tit-
kos, azon minden magyar állampolgár, akár ama-
tőr. akár szakfényképész, résztvehet A beküldési 
határidő április 1. A nyertes kiállítók 150 pengős 
díjban, értékes jutalmakban és okleveleikben része-
sülnek. A hivatal kéri az érdeklődőket, hogy a pá-
lyázat feltételeinek részletei dolgában forduljanak a 
MADOSz szegedi csoportjának titkárához (városi 
iparostanonciskola III. em., hivatalos órák kedden 
és pénteken 5—7_ig), vagy az Idegenforgalmi Hi-
vatalhoz hétköznapokon reggel 8-tól délután 2 
óráig. 

SZEGED LEGSZEGÉNYEBB TELEPE: 
A KECSKÉS-TELEP 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sár 
már a töltésnél kezdődik és végig Kecskés-
telepen mindenütt sárban taposunk. Nyáron a 
por, esős, olvadásos időbea pedig a sár spe-
ciális baja a telepeknek. A gyalogjárókat meg-
lehetős rendbe hozták a háztulajdonosok, az 
átjárók azonban elhanyagoltak. Az átjárók 
rendbetartása a város dolga volna. A sáros át-
járókról ráhordják a sarat a gyalogutakra i«. 

A kocsiút sem kifogástalan, bár a kecskés-
telepi wt beleesik az intercontinentális autóút 
szegedi szakaszába. Az idegenek számára nem 
a legszebb látványt nyújtja majd Kecskéstelep. 
Apró, kis falusi házak sorakoznak Itt egymás 
mellett, sok az olyan ház, amely még nincs 
bevakolva. A kecskéstelepi lakosság igen sze-
gény, legnagyobbrészt hadirokkantak laknak 
a telepen, akik párpengős rokkantsegélyt kap-
nak. Sokba kerül a házak tatarozása, nem jut 
erre a szegény telepiek megfogyatkozott ke-
resetéből. Esetleg városi segítséggel kellene 
megszépíteni itt 9 házak frontját, hiszen vá-
rosi érdek volna, hogy az inercontinentális 
autóut utolsó szegedi szakaszán kellemes be-
nyomást szerezzenek a külföldi autósok. A 
házsorok előtt rendbe kellene hozni a lovagló-
utakat és a városi kertészet a parkosítás során 
Kecskés-telepre is gondolhatna. 

A Kecskéstelepi Polgári Kör, amely több, 
mint kétszáz tagot számlál, dicséretesen küzd 
azért, hogy fejlessze, szépitie a telepet. Kihar-
colták a villanyvilágítást és vizzel is megfele-
lően el van látva a telep. 4®0 lakóházra egy 
artézi kot és két kifolyó esik, most a t u r n é i k 
kifolyót fogják felszerelni a telepen. 

A világítással még bajok vannak, 

áe t t t m Mmtaxkedoek a t e l e p i t , hogyha 

a nemzetközi autóforgalom megindul, jobb vi-
lágítást kap a telep. Általában az autósforga-
lomtól sokat várnak Kecskéstelepen, az átha-
ladó autók itt hagyják el a várost és lehet, 
hogy akadnak majd, akik egy-egy pillanatra 
meg-megállnak iSzeged kapujában: Kecskés-
telepen i s . . . 

Ez a telep különben már nevezetes egy do-
logról: messze földön népszerűek a műked-
velői. Tehetséges műkedvelő gárda működik 
itt, legutóbb a „Nagymamát" játszották nagy 
sikerreL Újszegedre és máshová is meghívták 
már vendégszerepelni a kccskéstelepi műked-
velőket, akik most ujabb nagyszabású előadást 
készítenek elő. A műkedvelőkkel C s e r n y 
Jíános tanító foglalkozik nagy szeretettel, az ő 
munkájának eredménye a szép siker. Cserny 
tanitó valamennyi telepi akcióba^ aktív részt 
vesz, önzetlen munkájának sokat köszönhetnek 
a telepiek. A telep bajairól, kívánságairól be-
szélgettünk Cserny tanítóval: 

— Sok kívánság vár itt tel jesülésre, — mon-
dotta. 

Kecskéstelep a város legszegényebb 
telepe, 

a telepi gyermekekre nagyon ráfért a legutób-
bi cipő és rahaakdó, Nagyon örülünk a tej-
akciónak is, naponta 12 liter tejet küldenek ki 
az iskolába. Nemrégen kenyér is volt a tej 
mellé, de ujabban már nem szállít a pék ke-
nyeret. Rosszul áll a telepen a higiénia, ná-
gyón sok telepi család a legelemibb föltétele-
ket sem tudja teljesíteti!. Az iskolában nem-
rég megnyitottuk a napközi ottbont, itt mele-
gedhetnek a gyermekek délután. Élelemmel, 
ozsonnávat sajnos nem tudjuk őket ellátni, 
pedig nagyon is rászoi uloáoak. 

<-— Aa iskolában Intenzív egyesületi élet 
folyik, a kecskéstelepi leánykör, az ifjúsági 
egylet és a dalárda szokott itt összejönni, de 
csak a besötétedésig. 

Az iskola helyiségeiben nincs vil-
lanyvilágítás. 

Nemrégen kértük, hogy vezettesse be a város 
a villanyt, nem is kellene hosszú vezeték. Nem 
annyira a tanítás, mint inkább a kultúrintéz-
mények szempontjából volna fontos az iskola 
villannyal való világítása, reméljük, a ható-
ság teljesiti a kérelmünket. Rendbe kellene 
hozni az iskola kornyékét. Ezek volnának a 
kívánságaink, többet egyelőre nem kívánunk, 
mert tudjuk, hogy a város is «nehéz helyzetben 
van. De ezeket a kívánságokat azt hisszük, 
teljesíteni lehetne a mai körülmények kö-
zött is. 

Lakást kiadni 
kapni legbiztosabban a 

Dtimoggaroruaií 
aprfihirdetesei 

utján lehet. 

Előfizetőknek kedvezmény 

„II tudomány nincsen 
a politika gyámsága alá 

rendelve" 
Dr. Horv&th Barna válasza Motit Gyula 

professzornak 
(A Défmagyarország munkatársától.) A » 

Egyetembarátok Egyesülete jog- és államtudo-. 
mányi szakosztálya rendezésében kedden dél-i 
után dr. H o r v á t h Barna egyetemi tanár tar-
tott előadást „Jogelmélet és társadalomélet" 
címmel. 

A professzor előadásában dr. M o ó r Gyula 
professzor bírálatára válaszolt. Dr. Moór ugyani 
is Horváth Barna „Jogszocioloaia" cimü köny-
véről éleshangu bírálatot mondott. Az ellenté-
tek a két professzor között a jogszociologia és 
szociologia viszonyának, a jog fogalmának, he-
lyességének és a jogpolitikának megállapítása 
körül merüllek fel. 

A szegedi professzor előadáséban nyugodt,1 

tárgyilagos hangon bizonygatta álláspontjának 
helyességét és azt mondó'ta, hogy a két első 
kérdésben lényeges eltérés nincs közöttük. A' 
jogpolitikai kérdésben az ő részén van az igaz-
ság, mert Moór álláspontjával szemben, amely, 
szerint a tudománynak a lehetőségeket ugv 
kell levonni, hogv azok megegyezzenek a poli-
tikai világnézettel, Horváth Barna azt hangoz-
tatja. a tudomány nincsen a politika gyámság» 
alá rendelve. Felfogásának mélyenfekvő er-
kölcsi politikai okai vannak. 

—- Mióta a szociologiát nem tekintik többé 
természettudománynak — mondotta a profesz-
Szor —, a jogelmélet és társadalomelmélet szo-
rosabban működhetnek Össze. A maga tárgyán 
mindkettő ugyanazt kutatja: a változás, a be-
lvesség és a lényeg kérdéseit. Ha tehát a jog 
tár "irta Imi jelenség, akkor a jogelmélet alkal-
mazott társadalomelmélet. A jogot legegysze-
rűbb ugy felfogni, mint a legfejlettebb e l já-
rási és szervi apparátus által érvényesülő sza-
bályt, vagy szabályosságot. 

— A jognak az államon tul is szerepe ván — 
folytatta. Magasabbrendli kötelesség az álla-
mok békés összeműködéséf, mint azok harcát 
efőmozdifani. Nem helyes a hazaszeretetet és a 
békeszeretetet szembeállítani. Csakis az im-
perialista nacionalizmus és etatizmus ellenke-
zik a kereszténység szellemével. A magyar kül-
politika két fő követelése a revízió és a kisebb-
ségvédelem fs a nemzetközi jogrend fejlesztését, 
nem pedig visszafejlesztését kívánja. 

A professzor érdekes előadását nagyszáma 
közönség hallgatta végig és melegen megtap* 
solta az előadásért. 


