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A Horthy-rendszerben elhanyagolták, népi demokráciánkban 
megoldották a város vízellátásának problémáját 

Az 1930 -as években Szegeden a 
vízellátás a legrosszabb volt. A 
város urai nem törődtek azzal, 
hogy a'város lakosságának víz-
ellátása a nyári hónapokban sok-
szor szünetelt, 

A városi levéltár iratai kőzött 
•Sok olyan iratot találunk, amelyek 
arról tanúskodnak, hogy Szeged 
város lakossága sok kérelemmel 
fordult a városhoz, hogy elsősor-
ban a perifériák vízellátását biz-
tosítsák. Legtöbb levél az újsze-
ged i részről érkezett, mivel az 
akkori időben Újszeged völt 

a legelhanyagoltabb 

lebben a tekintetben. A helyzet a z 

volt. hogy a város területén alig 
volt egy pár központilag elhelye-
zett kút és az ezekhez tartozó ki-
vezetések alig voltak Számottevők 
A kulák többsége magánházakban 
voltak. Ezekből a kutakból — 
amint a számadatok is bizonyítják 
— sokszor percenként két-három-
Pzáz liter víz folyt el felhasználat-
lanul. Ugyanekkor a külvárosok 
dolgozóinak sokszor két kilómétert 
kellett gyalogolniok azért, borrv 
égy központilag elhelyezett kútból 
Szerezzék be a szükséges vízmany-
nyiséget. 

A város urai nem tartották kö-
telességüknek, hogv ezen a hely. 
zeten javítsanak. Egyszerűen el-
nézték. hogy a lakosság többségé-
nek télen esőben és hóban 

krométere'tet kall'en gyalogolnia 
egy-egy kúthoz. Arról pedig szó 
lem lehetett, hogy újabb vízvezeték-

hálózatot fektessenek le a város 
területén. 

Megtörtént az az eset is. hogy 
vízadót olyan házakra is kivetet-
tek. ahol kút nemcsak hogy nem 
volt, hanem még a környékben 
sem találhattak. 

A felszabadulás után a helyzet 
megváltozott. A város urai eltűn-
tek és a hatalmat a nép vette ke-
zébe. Fontos feladatuknak tekin-
tették Szieged város vízellátásának 
megjavítását. Azokat az elhanya_ 
golt kutakat, amelyekből eddig ki-
használatlanul folyt el a víz, be. 
kapcsolták a központi hálózatba. 
Másik feladatuk volt a magánkéz-
ben lévő kutaknak a központi víz. 
hálózatba való bekapcsolása. 

A város vezetősége a felszaba-
dulás óta sok 

úl kulat fúra'ott 

mind a központban, mind pedig a 
perifériákon. A városnak a legel-
hanyagoltabb részeit az adottsá-
goknak megfelelően vagy bekap 
csolták a hálózatba, vagy pedig 
új kutakat fúrtak. 

Most már Újszeged lakossági, 
nak a kívánságát is teljesítik. Le-
hetőleg még ebben az évben befe-
jezik egy 376 méter mélységű kút 
fúrását. Ez majd olyan bőséges 
vízmennyiséget ad. hogy egész Új-
szeged és környékét ellátja a 
szükséges vízmennyiséggel. 

így megoldódik Szeged város 
vízproblémája. A lakosságnak nem 
kell már többé kilómétereket gya-
logolnia, hogy egyetlen kútat i 
találhasson. i J 

Ötéves a Szegedi Rendőrzenekar 
Ma ette 8 órakor hangverseny a szabadtéri színpadon 

104.6 július 07-én alakult meg a 
Szegedi Rendőrzenekar, 25 bajtárs 
részvételével. Sok nehézség leküz. 
dése után jutottak el a zenei okta-
tás megkezdéséig és a nehézségek 
leküzdésében nagy segítséget nyuj. 
lo't a fiatal zenekarnak a Párt, 
amely hozzásegítette a zenekart a 
hangszerekhez. 1946 szeptember 
l.én, a rendőrnap alkalmával mu-
tatkozott be először a Rendöreene. 
kar a szegedi dolgozóknak és 1946 
december 25-én már önálló hang. 
versenyen mutat'ák be zenei fejlő-
désüket. Ezután már sorozatosan 
követték egymást a hangversenyek. 
Az MKP, majd a Magyar Dolgo. 
zók Pártja minden kulturális meg-
mozdulásán résztvett a zenekar, 
kétszer szerepelt a rádióban, ellátó, 
qatolt a szegedkörnyéki falvakba, 
mindenütt terjesztve a haladó ma-
gyar és a szocialista szovjet zene. 
kultúrát. 

De ahhoz, hogy a zenekar tagjai 
továbbra is jó eredményeket tud-
janak felmutatni, kemény tanulás-
ra volt szükség, Ezért a zenekari 
tagok a Szegedi Zenekonzervaló. 
riumban egyéni tanuláson is ké-
pezték magukat zeneileg, még. 
hozzá igen jó eredménnyel, mert a 
zeneiskolák közti versenyben igen 

sok rendőrzenekari tag első dijat 
nyert. 

A Rendőrzenekar szép és szinte 
rohamos fejlődésére Budapesten is 
felfigyeljek és ennek eredménye, 
ként megrendezték 1950 nyarán az 
újszegedi szabadtéri színpadon az 
Országos Pénzügyőri, a Budapesti 
AVH és a Szegedi Rendőrzenekar 
közös hangversenyét, igen művészi 
műsorszámokkal, mint például: 
Liszt: „Les Preludes", Csajkov. 
szkij: 1812, szimfónikus költemé-
nye, Berlioz: Rákóczi indulója, 

Ez évben is bemutatja a Rend. 
örzenekar zenei tudását és zenei 
fejlődésé''. Tegnap a szabadtéri 
színpadon nagy sikerrel szerepel, 
tek a Fegyveres Testületek zeneka-
rai, köztük a Szegedi Rendöreene. 
kar is. Az előadási ma este 8 óra-
kor megismétlik. A hangversenyen 
a szegedi városi tanács énekkara is 
közreműködik. A Szegedi Rendőr, 
zenekar tagjai ezen a hangverse-
nyen ismét bebizonyították, hogy 
nem hiábavaló volt a Párt segit. 
sége, mert állandó odaadó tamdás. 
sal fejlesztik tudásuka', hogy ezzel 
is elősegítsék szocialista zenekul-
túránk mielőbbi kialakulását. 

Varga Lehel. 
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Kossuth-Rádió 

7 Aratási műsor. 7.55 Színházak 
és mozik műsora. 8.30 Szív küldi 
szívnek. 9 Egy falu — egy nóta. 
9.30 Háry János legújabb kaland-
jai. 10.30" Béke és szabadság. 11 
Az aratás. 11.25 Orosz mestermű-
vek. 13 Zenés posta. 13.30 Hangos 
Újság. 14.10 Nálunk minden rend-
ben van. 15.05 Baletlzene. Hangle-
mezek 15.45 Fővárosi népi zene-
kar 16.30 S'ogarenkó: Az én Uk-
rajnám. 17 A „Tartós békéért, népi 
demokráciáért". 17.15 Állami vál-
lalatok hírei. 17.20 Tánczene. Hang. 
lemezek. 17.40 Kincses Kalendá-
rium. 19 „Ha ők nincsenek..." 
20.20 Min' az üldözött vad. 22 Hírek. 
22.10 A rádió tánczenekara ját-

szik, 23.10 Filharmóniai Társaság 
hangversenyének közvetítése. 

Petőfi-Rádió 
8 Magyar népdalok. 8.30 Falu-

rádió. 10.15 Zenés részletek. 11 
Miska bácsi lemezesládája. 11.35 
A vizsga. Kemény György elbeszé-
lése. 12 05 Színes muzsika. 13 Ma-
gyar Hangversenyzenekar játszik. 
14 Budapest hangversenytermeiből. 
14.50 Hanglemez 15 Kérdezz — 
felelek! 15.20 Bolgár tömegdalok. 
15.45 Könnyű dallamok. 16 A rá-
dió gyermekszinházának műsora. 
16.40 Szív küldi szívnek. 17 A béke 
harcosa. 17.40 Hanglemezek. 17.50 
Operettrészlctek. 18.40 A város kul-
csa. 20.10 Tánczene. Hanglemezek. 
21.30 Oláh Kálmán é3 zenekara 
játszik. 22.10 Hegedű. Zongora. 
22.35 Népszerű operarészletek. 
Hanglemezek. 

Cseh, orosz, német, olasz, francia klasszikusok művel. Cseh és 

szlovák eredeti népdalok. Mozgalmi és tümcgdalok. Indulók, 

tánczene Supraphon hanglemezeken. Vidékre is azonnal szállít 

„CSEHSZLOVÁK KULTÚRA" 
Budapest , Sztálin-út 21. Telefon: 226—670 

K é r j e n k a t a I 6 g u s t ! 

* Párthire k 
Értesíjük alapszervezeteinket, 

hogy július l.én, vasárnap délelőtt 
10 órakor a Szabadság Moziban 
tartjuk az ötéves terv eredményeit 
ismertető előadássorozat első elő-
adását. 

Felhívjuk az alapszerveze'eink fi-
gyelmét, hogy akik meg nem vették t postavertxnye. 
át az előadásra szóló látogatási je-
gyeket, azok haladéktalanul vegyék 
át a Pártoktatás Házában. 

Agit. prop. osz'ály. 

Július 3-án. kedden reggel 7 óra-
kor a pártnapi előadók részére elő-
készítőt tartunk. Sztálin-sétány 10. 
szám alatt. 

Aglt -prop. psztáty 

Mai sportműsor 

MHK postaversenyek 

Újszegedi Textiles-pálya: regg.-J 
7 órától a Vörös Lobogó Tegtües 
sportkörök postaversenye. 

Cserepes-sori pálya: reggel 8 

órától a Kinizsi sportkörök MHK-

Felhívjuk a középkáder 
színvonalon lannló egyént éa 
magántanuló elvtársakat és 
konfercnclavezetőket, hogy 
ma, vasárnap reged 8 óra-
kor pontosan je'cnjenek meg 
az Iparostannlólskolában. 

N A P I R E N D 

Vasárnap, 1051. jű'ius 1. 

MOZI 

Szabadság: Fél 5, fél 7 és fél 9 
„Kőszív" liúlius 6-ig). 

Vörös Csillag: Fél 5, fél 7, fél 9 
„Varsói premier" (július 4-ig). 

Fáklya: 4. 6, 8 „Operától a 
jazzig" és „Csipkeverők" 
l-ig) 

Labdarúgás 

Lokomotív sportpálya: délután 
fél 4 és negyed 6 órai kezdettel a 
'főiskolai labdarugóbajnokság döntő 
mérkőzései. 

Hunyadi-téri pálya: reggel 8 
órakor Sz. Postás ifi—Sz. Honvéd 
ifi bajnoki, 2 órakor Sz. Petőfi ifi 
—H. Dózsa ifi bajnoki, háromne-
gyed 4 órakor Sz. Petőfi I I .—H. 
Dózsa megyei bajnoki, fél 6 óra-
kor Sz. Postás—Sz. Homvcd I I . 
megyei bajnoki. 

Újszegedi Textiles pálya: rrtgyed 
5 órakor VLSZ Kender ifi—VLU 
Kender ifi bajnoki. 6 órakor VLSZ 
Kender—Kistelek megyei bajnoki. 

Cserepes-sori pálya: 10 órakor 
Sz. Kinizsi—Mindszent megyei baj-
noki. 

Lokomotív pálya: reggel 8 óra-
kor Sz, Lokomotív ifi—Sz. Dózsa 
ifi bajnoki. 

, Úszás 

Újszegedi versenyuszoda: dél-
után 5 órai kezdettel Szegőd vá-
ros felnőtt férfi és női úszóbaj-
nokságai. 

Atlétika 

Lokomotív sportpálya: reggel 8 
órai kezdettel megyei ifjúsági 
férfi és női atlétikai bajnokságok. 

Repülés 

Szegedi közforgalmi repülőtér: 
délelőtt 10 órakor repülő model-
verseny. 

Dóm-téren: délután 7 órakor re-
pülő model bemutató. 

Kosárlabda 

Rókusi tornacsarnok: 11 órai 
kozdettel Sz. Lokomotív—Debre-
ceni Lokomotív országos női vas-
utas bajnoki mérkőzés, 12 órakor 
Sz. Lokomotív—Debreceni Lokomo-
tív országos férfi vasutas bajnoki 
mérkőzés. 

Az országos főiskolai labdarúgó bajnokság középdöntői 

Tegnap délután tartották meg az 
Ady-téri sportpályán az országos 
főiskolai labdarugó bajnokság kö. 

(július | zépdöntö mérkőzéseit melynek so-
i rán a Pécsi Tudományegyetem a 

Egységes egyforintos helyárral ' Szegedi ' Pedagógiai Főiskola c&a-
mutatja be a Fáklya-mozi vasár- I patát 5:2 (3:0) arányban legyőzte, 
nap délelőtt fél 11 órai kezdettel (A Szegedi Tudományegyetem a 

Az országos bajnokságért a döntő 

mérkőzést ma délután negyed 6 

órakor a Lokomotív pályán a Sze-

gedi Tudományegyetem és a Pécsi 

Tudományegyetem csapatai ját-

szák. A harmadik helyért a Sze-

gedi Pedagógiai Főiskola és a Bp. 

„Dicsőség útja" című filmet. 

SZÍNHÁZ 

Szünet. 
• 

A Múzeum nyitva keddtől pén-
tekig délelőtt 9-töl délután S-ig, 
szombat és vasárnap délelőtt 9'töl 
1 óráig, 

* 

AZ EGYETEMI Könyvtár július 
hóban hétfőtől péntekig reggel 8 
órától fél 2 óráig van nyitva. 
Könyvkölcsönzés minden nap dél-
előtt 8 órától I óráig. 

A Somogyi-könyvtár nyitva van 
július és augusztus hónapban köz-
napokon délelőtt 10 órától 14 
óráig. 

• 
MSZT-HIREK. 

A Magyar-Szovjet Társaság sze-
gedi titkárságán (Horváth Mihály-
utca 3. szám alatt) július 2.án 
délután 6 órai kezdettel a gazdasági 
és nyilván'irtási felelősöknek ér-
tekezletet tartunk. 

Az elvíársak megjelenésére fel. 
tétlen számítunk. 

MSZT vezetőségi tagok és akli. 
vák figyelem! 

A Magyar-Szovjet Társaság sze-
gedi titkárságának székházában 
(Horváth Mihály-utca 3. szám 
alatt) nagy aktivaértekezletet tar. 
tunk. Az elv ársak megjelenésére 
feltétlen számítunk. 

Budapesti Testnevelési Főiskola I Testnevelési Főiskola küzdenek fél 

ellen győzött 4:3 (1:0) arányban. 14 órai kezdettel. 

A Vörös Lobogó Szegedi Kender MHK-postaverseny« 

tásának jelentőségét ezzel is alátá-
masszuk. 

A verseny célja a széles dolgozó 
tömegek sportba való bekapcsolása, 
mely újabb lendülete kell, hogy le-
gyen az MHK próbázások folyama-
tossá tételének, ezen keresztül a 
rendszeres testedzésnek, valamint 

A Vörös Lobogó Sport Egyesület 
Központi Szervező Irodája az el-

j nökségek első demokratikus vá-
' lasztása tiszteletére országos MHK 
postaversenyt ír ki. sportkörei ré-
szére. 

A versenyt a Szovjetunió tapasz-
talatai és példája nyomán els"(ízben 
írta ki azzal a cél'.iil, hogy a most fo-j az egészséges és kollektív verseny-
l ó egyesületi vezetöszervek válasz-I szellem kiépítésének. 

x HIRDETMÉNY. Közhiiré te-l x ÁRAMSZÜNET. Az AVESz Sze-
szem, hogy a Széchenyi-tér keleti 
szélén — a vágányok két oldalán 
—folyó évi július hó 1-én egyirányú 
közlekedés, a házsor felőli oldalon 
ezenkívül várakozási tilalom lép 
életbe. Ennek értelmében Kelemen-
utcától — a Vörösmarty-utca felé 
csak a házsor felőli kocsiúttcsten, 
míg a Vörősmarty-utcától — a Ke-
lemen-utca fe'.é csak a parik, felőli 
úttesten szabad közlekedni. A vá-
gányok sávjába pedig behajtani szi-
gorúm tilos. A rendelkezés meg-
szegői ellen a rendőrség az eljá-
rást magindítja, A városi tanács 
vb. elnöke. 

x CSEREPESSORI szérűskert: 

gazdaság, Földműves-u. 7. sz. alatt 

július 1-én 5 órakor értekezletet 

tartunk. Az érdekelt gazdákat meg-

hívja az elnökség. 

gedi üzemvezetősége közli, hogy 
vasárnap reggel 7—12 óráig Róku-
son és Fodor-telepen szünetel az 
áramszolgáltatás. 

A v á r o s i t a n á c s h í r e i 

Értesítem a lótenyésztő gar-
dákat, hogy a földmüvelésügyi mi-
nisztérium a fedeztetési idényt 
1951 július 15-ig meghosszabbította. 
Ismételten felhívom a kan-
catulajdonosokat hogy a kancák 
fedeztetése — kivétel "nélkül — kő-
telező. Aki a tulajdonában lévő 
kancát bármilyen oknál fogva nem 
fedezteti be vagy azt nem kezelte-
ti, az ellen, mint a kétéves állat-
tenyésztési terv szabotálója ellen az 
eljárást megindítom. Vb. elnök. 

EGY jóhangú 3+l-es Philips Nép-
szuper rádió eladó. Pillich Kálmán-
utca 8. 
CEMENTHORDÓ, 300 literes, kis 
konyhakredenc eladó. Sárkány-u. 
25. szám. 

KEMÉNYFA félháló, öntöttvas 
konyhakagyló, előszobafal eladó. 
Marx-tér 9., udvar, 12. ajtó. 
ELADÓ 1 táskagramafon, 1—10-es 
bhcmnitz féle kötőgép. Csaba-utc» 
19. sz. 
AUTÓMÜSZAKI intézet gépjármű-
vezetői tanfolyamára férfiaknak és 
nőknek jelentkezni lehet, Rendőr-
palota, fszt, 7. ajtó. 
SZÉNA vágásra feléből kiadó, 5 
hold. Felső város, Oncsa-telep 30. 

Szegedi Vaskereskedelml Vál-
lalat értesíti vevőközönségét, 
hogy július 1-ével Hódmező 
vásárhe'yre fZsdánov-tér) te 
lepült át. Kérjük rendeléseik-
kel július 5-től kezdve vál-
lalatunkat felkeresni. Tele-
fon- Ker. oszt.j 148. ügyv. 
osztály: 147. 11 

NÉGYAJTÓS hibátlan jeges, drót. 
kötél, hibás pléhkád, kályha esem. 
pók, vasait ajtók eladók. Klauzál 
tér 7. 

NEM különbsjáratú bútorozott 
szoba 2 férfi részére kiadó. Valéria 
tér 6, fszt. I . 

KÉTÁGÚ 4 méteres létra és 250 
kg-ot mérő tizedes nvizsa eladó. 
Petőfi Sándor-sugárút 32. 
©LCSÓBÉRU szoba-konyhás laká-
som hasonlóért olcseré'ném. Ráfi-
zetek, Hegedűs. Kossuth L. sug.-ut 
1 0 1 . 
FEHÉR előszobafol fogassal eladó. 
Kölcsey u. 4 .sz. Farkas Béla. Ér-
dr-k'ődni 9—11 között. 
ELADÓK: egyajtós fehér szekrény, 
2 függöny, ágyráma. 37-es női cipő. 
Szcntmihály-u, 9. fldsz. 2-

100-as SACH motorkerékpár eJadó. 
Újszeged, Bethlen-u. 10. 
ELADÓ egy rekamié, sezlon, kony-
harkredenc és egy keményfaágy. 
Széchenvi-tér 8. I. em. t4. 
SÚROLÓ ruhák, kapható Soós La-
josné paplan-műhelyében. Deák 
Fercnc-utca 2. 

MEGVÉTELRE keresek 2—3 szo-
bás nagykertes beköltözhető ma-
gánházat, Kovács, Pacsirta-u. 12. 
ELADÓ 1 pár golyóstengely, 20 co-
los tárcsákkal. Szatymazi-u. 29. 
JÉGSZEKRÉNY egyajtós kifogásta-
lan eladó. Jósika-u. 34. balra 3. 
ajtó. (Kálvária sarok). 
PÁLINKAFŐZŐÉ epret és más 
gyümölcsöt kifőzésre átvesz, vagy 
kedvezményesen kifőzi. Kossuth L. 
sugárút 83. 

VASHORDÓT félfeneküt is vásáro-
lok. 6 személves alpakka evőesz-
köz eladó Nemestakáes-u. 4. 
7 DARABBÓL álló hálószobabú'or 
eladó. Szentháromság-utca 63. Ér-
dek'ődni: 9-től 5 ig. 
KIS maeánház e'ndó. Dobó-utea 
15. sz. Ara: 15.000 Ft., vagy rész-
létre is 

KIFOGÁSTALAN argamánszőnveg 
3-j-2.es Philips rádió e'ndó. Érdek-
lődni: Atlila-ulca 3. I. 9. 2—4 kö-
zött. 
MODERN keményfaháló n1igha«z-
né't c'ndó. Nemestakács-utca 15/b. 
TÁRGYALÓ, ra jzaszta'nak alkal-
mas 24 szemé'yes masszív ebédlő-
asztal eternit lappal eladó. Szlilin-
köritt 20 II. 4. 
2 DRR kétágú létra 3.80 és 2 80 
honsTií eladó. .lobbfasor 29. sz. 
ó.íP.ES DKV motorkerékpár nrima 
férfi, nőikerékpár eladó. Tompa-
n»-n an 

KÖNYVSZEKRÉNYNEK a'kalmas 
nohárszekrény eladó. Moszkvai-krt. 
3 udvarban. 
ELADÓ 2 mé'er szé'es. 3 méter 
lina'zó iékarban levő szőnyeg. Meg-
tekinthető 2—<V!g Pa'őfi.sngárút 9. 
sz. jobb 2. ajtó 

eladó. MARKAS táska-gramafon 
Püspök-utca 9. udvarban. 
FÉRFIKERÉKPÁR majdnem új, sö-
tétkék férfiöltöny erőschb termetre 
eladó. Molnár-utca 31. 
FEHER mély gyermekkocsi, há-
romhónapos hasaskoca eladó. 
Szatvmazi-utea 51. sz. 
OLCSÓN eladó egy Singer női var-
rógép. Hóbiártbasa-utca 19. (FeL 
főváros). 
STATISZTIKAI és Evolut könyve-
lési tanfolyam kezdődik szaktanár 
vezetésével Jelentkezés: július 2, 3, 
és 4 én délelőtt 9—12 és délután 
5—8-ig. Cím: Kossuth Lajos sugár-
út 8. 11. 5. Tunyogi. 
JULIUS 4-én gyorsíró gépíró tanfo-
lyam kezdődik Rosenbergné iskolá-
iéban. Sztálln-sétánv LMuzeumnil. 
NÉGYKEREKŰ kézikocsi eladó. 
Török-utca 7. Festő üz'et. 
ELADÓ egy 3+2 príma rádió, 
ugyanott jókarban levő cimbalom. 
Gvertyámos-utca 4. Házmester. 
Vasárnap reggel 6—2-ig. 
t DRR berkshir fekete süldő eladó 
Sándor-utca 46. 
VARRÓNŐ ajánlkozik gverekhez, 
vagv beteghez nappalra. Főzést is 
vállalja. Kisfaludi-utca 12. 
KÜLÖNBÉJÁRATÚ bútorozott szo-
ba férfinek ágynemű nélkül kiadó. 
Nemestakács-utca 25/a. 
FAJMALAC elsőrendű 6 hónapos 
c'adó. Érdeklődni: vasárnap 6—10 
óráig. Radnai-utca 10. 

DÉLM A GYXBÓRSZ ÁG 
oo'IHlcai napilap 

•olelöí izerkesztó él kiad* 
Z O M B O R I N 0 8 

Szerkeszti, a czorkesz*óbtroffsög 
Szorkesztóség. Szeged lenin.* 11. 

Talajon 3S-3Í a> 40-SQ - Ejtszakai izarkriztfiSgl 
••lefon alta 34-36 

Cladöhivofa • Szeged íenin-o a 
telefon, 31-16 t. 35-OC. ^ 

Dótmagyarorszag Nyomda, Szagod 
Talefös vazs tó i Priskle Súndao 


