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Felhívás olvasóinkhoz! 
Kedves előfizetőink ós olvasóink! 
A Deimagyarorezág, a Magyar 

Dolgosok Pártja, csongrádmegyei 
£s szegedi napilapjának terjeszté-
sei. fejlődésének ú j szakaszához ér-
kezeit. Dolgozó népünk politikai és 
anyagi felemelkedése tette lehető-
vé, hogy a lapterjesztésben is Szo-
pialista módszereket alkalmazzunk. 
A Szovjetunióban éa a népi demo. 
kráciákban már hosszabb Idő óta 
a laplerjesztés munkáját a posta 
végzi. 

Folyó évi március 1-től a Dél-
znagyamrszágot is a posta terjesz-
ti . Az előfizetési dijak beszedése, 
a lap kézbesítése és az árusítás 
a posta feladata. 

Éppen ezért kérünk minden elő-
fizetőt, hogy március 1-től esedé. 
kes előfizetési dijat a posta által 
kiküldött nyugta ellenében, a posta 
alkalmazottjának (postai hiriiapkéz-
besitónek) adja át. A régi hírlap-
terjesztők nagy része beállt a posta 
hírlap-szolgálatába és mint a pos-
ta alkalmazottjai, megbízottai vi. 
f»ik lapjainkat. 

Minden, a lap kézbesítésével és 
az elöficetési dijak be-szedésével 
kapcsolatos ügyben felvilágosítást 

a helyi (kézbesítő postahivatal ad.) 
A jövőben tehát a loppal knpcsola. 
tos minden ügyet a helyi postahi-
vatal postaügynökség intéz. (A 
dijak beszedésére tehát a posta, il-
letőleg a megbízottja jogosult.) 

A postai lapterjesztéssel kapcso-
latos olyan panaszaival, amelyet a 
helyi postahivatal nem orvosolhat, 
forduljon a Szegeden működő és n 
megye területére illetékes Megyei 
Hirlap Hivatalhoz, Szeged, Kiss 
Ernő.utca 3 szám. vagy esetleg 
közvetlenül kiadóhivatalunkhoz, 
Szeged, Lenin-utca 6. szám alá. 

Közöljük előfizetőinkkel hogy a 
posta vasárnap is kézbesiti a Dél-
magyarországot. ott ahol eddig is 
volt vasárnapi lapkézbesités. Kö-
zöljük azt is. hogy a kézbesítés idő. 
pon-tjábnn lényeges változás nem 
történik, tehát minden előfizető a 
szokott időben kapja meg a Dél-
magyarországot. 

A laplerjesztés uj formájával a 
Délmagyarország az eddiginél is 
gyorsabban és pontosabban jut elő-
fizetőinkhez és olvasóinkhoz. 

Elvtársi üdvözlettel: 

Délmagyarország kiadóhivatala. 

A tanácstagok fogadóórái 
Kecskés-telepi általános iskola 

vasárnap, (február 25) délelőtt 8— 
JO.ig. Bálint Jánosné. Béke-telepi 
általános iskola péntek (március 2) 
délután 5—7-ig Tóth Etel. Radnóti 
gimnázium péntek (március 2) dél-
után 5—7-ig Gallé László Hevesi 
Erzsébet. 

Móravárosi általános is-
kola csütörtök (március 1) délután 
5—7-ig Komócsin Antal, Lődi Fe-
renc. Rókusi általános iskola szer-
da (február 28) délután 5—7-ig 
Orlovnzky József né. Csongrádi-su-
gárúti általános iskola vasárnap 
(február 25) délelőtt 10—12.ig 
Koczka Kálmánné, Ordögh Sándor-
né. Földmüvcs.utcai általános is-
kola vasárnap (február 25) délelőtt 
10—12-ig Hidjapusztai Viktória, 

Kószó Lajos. Újszeged. Alsókikötő-
sori általános iskola péntek (már-
cius 2) délután 6—8-ig Bossányi 
György. Temesvári-körúti általá-
nos iskola szerda (február 28) dé -
után fr—8.ig Sziráki Klára. Sziliért, 
sugárúti általános iskoln szerda 
(február 28) délután 6_8-ig Far-
kas Istvámié, Gyólai István. Ó-
fetőfi.telepi általános iskola va-
sárnap (február 25) déután 2—4. 
ig Dunai József. Uj-Petöfi-telepi 
általános iskola vasárnap (február 
25) délelőtt 10—12-ig Szabó Fe-
renc. Felsővárosi feketeföldek 151. 
vasárnap (február 25) délelőtt 10 
—12-ig Szegi István, és Simon 
Györgyné. 

A Biológus Kör előadásai segítik 
a dolgozó parasztság munkáját 

A Biológus Kör e lió 28_án, szer-
dán délután 6 órakor tartja 6. 
ízakiilését a Tudományegyetem ter-
mészettudományi előadótermében 
(Táncsics Mihály-utcn 2.) 

A sxaküléscn két olyan előadás 
hangzik el, amely jelentősen hoz-
zájárul ahhoz, hogy elsősorban dol_ 
gozó parasztságunk megismerje a 
gyümölcstermesztés problémáit és 
haladó módszereit. Az első előadá-
son Ludvlk János a szovjet tapasz-
talatok alapján ismerteti majd azo-
kat a szempontokat, amelyeket a 
gyümölcsfák ültetésénél és okszerű 
metszésénél kell figyelembe venni-
Népgazdasági szempontból ez igen 
lényeges kérdés, mert hiszen ettől 

függ, hogy az elültetett gyümölcsfa 
hogyan fejlődik egészséges fává. No-
votni János a másik előadásban a 
permetezés jelentőségét és módját 
ismerteti. Ez is olyan kérdés, mely-
nek a jóminőségü és bőséges termés 
szempontjából igen nagy a jelentő-
sége. 

A Biológus Kör vezetősége e gya-
korlati tárgyú előadásokkal két-
ségkívül jelentősen hozzájárul szo-
cialista mezőgazdasági termelésünk 
fokozásához. Ezért kívánatos, hogy 
a dolgozó parasztság, a tszcs-tagok 
és más érdeklődők Is mennél na-
gyold) számban jelenjenek meg eze-
ken az előadásokon. 

A Szegedi Városi Zeuekar 

megkezdte öt bérleti műsorból átló 
nivós hangversenysorozatát. A mii-
sort könnyed, derűs, szórakoztató 
művekből állí'ották össze. Rossini 
játékos ,,Tolvaj szarka" nyitánya. 
Csajkovszlcij „Olasz capricció"-ja, 
Strauss és Lehár keringölt a széles 
néprétegek körében közismert, köz-
kedvelt müvek és így nagy sikert 
is arattak. A hangversenyen bemu-
tatták Knippcr. mai szovjet kom-
ponista, a népszerű . ,.Poljuska" 
szerzőjének „Katonadalok" rima 
ügyes, hatásos zenekari alkotását 
is. ötletes zenekari feldolgozásban 
azokat a szovjet katonadalokat hal-
lottuk, amelyeket a Vörös Hadse-
reg hozott közénk a felszabadulás, 
kor s amelyeket annyit hallottunk a 
felszabadító szovjet csapatok egy-
ségeitől is. 

A mai magyar zenét a szinte hi-
bátlanul előadott Weiner: I. Diver-
timentója képviselte. Ebben a vo-
nószenekarra irt, szellemes, já'ékos 
miiben is megtaláljuk azokat a ré-
gebbi magyar táncdallamokat, ame. 
lyeket a kiváló magyar szerző más 
müveiben és alkotó tevékenységében 
ma is alkalma3. 

A közreműködő ismert énekmű-
vésznő, Gencsy Sári. az Operaház 
tagja szépen kidolgozok Traviata-
áriájával, a Strauss-, Lehár-kerin-
gőkkel szerepelt, amelyek élettel 
teli, tiszta előadásmódjával nagy 
sikert arattak. A zenekart kiváló 
karmester vezette. Kórody András 
elvtárs, az Operaház karmestere, 
aki a jövő héten is szerepel Szege, 
den a Bánk bán opera dirigálásá-
val'., A zenekaron azonban Kórody 
igyekezete ellenére is kevéssé lát-
szott. meg a jó és gondos vezetés, 
általában az egész műsort igen 
unottan játszották végig. Csajkov-
szkij szines, dallamos „Olasz cap-
ricco"-ját, a Stranss.kcringőket me-
legebben, nagyobb hévvel kell ját-
szani. De minden bizonnyal csök-
kentette a zenekar kedvét n hang-
verseny viszonylagos néptlevsé.gc 
is. A Muuzsika N V-nek, az üzemi 
kuBúrfelelösöknek iolcozniok kell a 
bérletszerzési agitációt. De meg kell 
vizsgálni a jegyeladás kérdését is. 
mert egyes helyeken a jegyet vál. 
tani akaró dolgozókat azzal utasí-
tották el. liogy minden jegy elkelt, 
holott a hangversenyen nagy szúm-
ban voltak üres széksorok és páho-
lyok. A Szegedi Városi Zenekar szép 
műsortervet állítót! össze, amely a 
haladó zene közkincseivel ismerteti 
mc dolgozóinkat. A jó müsornoNti-
ka megszervezésével lépést kell tar-
tania a jó közörségszervezésnek is 

K. J. 

Elénk érdeklődés kíséri 

a „Múzeumi vasárnapok" című előadás-
sorozatof-

A közalkalmazottak szakszerve-
zetének megyei titkársága és a sze-
gcdi múzeum dolgozói által közö-
sen rendezett „Múzeumi vasárun, 
pok" című előadássorozatban mull 
héten Bálint Alajos dr. múzeum-
igazgató tartott előadást Szeged 
másfélezer év előtti koráról. A 
nagyszámban s különösen az üze-
mi munkások soraiból összegyűlt 
hallgatóság nagy figyelemmel hall-
gatta a sztyepp népek Keletázsiából 
kiinduló és nyugat felé irányuló 
vándorlását. A katonai demokráciá. 
bon élő és legeltető életmódot foly-
tató lovasnomádok a Kárpát-me-
dencében kénytelenek voltak letele-
pedni és egy magasabb társadalmi 
fejlődési fokozatban élni: földmű, 
velők lettel;. Vaseszközökkel, ekék-
kel, kapákkal, sarlókkal, saraboló 
késekkel •művelték a földet. A Kár-
pátmedencébe egymásutáni hullá-
mokban érkeztek s csaknem vala-
mennyien állandó háborúságban 
él'rk a rabszolgatársadalmi for-
mában élő római hódi. 1 ókkal. Az 
előadást Móra Ferenc által napvi-

lágra hozott s Szegedről és környé-
kéről származó leletanyag bemu-
tatása követte. 

Az előadás második részében Pé-
czely Attila dr., muzeológus „Más. 
félezer év zenéje" cimen ismertet-
te, hogy az egyház által felhasz-
nált gregorián énekek nem mások, 
mint eredeti pentatónikus népi dal-
lamok. Meglepő egyezéseket mutat-
nak a kínai, kalmük, csuvas, no-
gaji ta'ár, mári (utóbbink a Szov-
jetunióból), mongol és magyar dal-
lamok. Mindezek a nagy mongol-
Ltrkesztáni területekről sugároztak 
ki és ennek alapján nem merész as 
feltevés, lin azt mondjuk, hogy a 
népvándorlás népies zenéje azonos 
volt a most élő tdódok régi zenéjé-
vel, Péczely előadását eredeti dal-
lambemutatásokkal illusztrálta, 
Éliás Rozália dr, (ének) és Dr-
mény Alajos dr. (zongora) közre-
működésével. Ma, vasárnap délelőtt 
a „Múzeumi vasárnapok" kerete, 
ben Verdi életéről és munkásságá-
ról tartanak előadást, hanglemezek-
kel 

Tömegesen kell jelentkeznünk 
az esztergapadok, fúrógépek mellé 

A SZEGEDI Gépkocsiközlekedési 
Vállalat azoknak a vidéken dolgo. 
*ó kühekhazi munkásoknak az ér. 
dekében, akik szombatonként jár-
nak haza falujukba, a mai naptól 
kezdve minden szombaton rendkí-
vüli munkás-autóbuszt indit. A 
szombati járat este 19 óra 45 perc-
kor indul a Bajcsy.Zsilinszky.utcai 
megállótól. 

I 

A P R Ó H I R D E T É S E K 
KÜLÖNFÉLÉK 

SZANTIIO cipöüzlet Kigyó-ufca 1 
szám alá áthelyezve, 
RETIKÜLÖK, bőröndök, tskolatás 
kák, mappák, erszényeket készít és 
átalakít Szekszárdy böröndüs mes-
ter, Kigyó-utca 2. 
LACZKó órás. Széchenyi-tér 9 
Zsótér-ház, Jó árat fizetek kar, 
zseb, ébresztő órákért é» szerke-
zetekért 

HUTKAI fényképésznél 3 drb leve-
lezőlap és I drb nagy kép 50 forint 
Rtitkai fényképész, Lenin.utca 13. 
MELLTARTÓT, gyógyhaskötöi, lü 
zőt. gumiharisnyát é« melltartó®-
kombinát mérték után hozott anyag-
ból készít Höfle, Klauzál-tér 3. sz, 
HARMONIKA javítása, vétele, el-
adás*, valamint az összes hangsze-
rek készítése, javítása Kelemennél. 
Lenin-utca 17 
KERÉKPÁR varrógép, írógép |«vt-

tása szakszerűen Rádió OKA utal-

ványra. kerékpárgutnik. alkatéazak 

kaphatók Kelemennél. Kelemen-utca 

11. azám. 

BŐRKABÁT jsvttás vízhatlan fes-
téssel szakszerűen készül, Csordás 
hőrruhakészltőnél, Szt Miklós-utca 
7 szám, 

SZÉP menyasszonyi ruha és fá-
tyol kikölcsönzése. Erzsébet ka-
lapszaton. Lenin-u. 16. sz. (Kárász 
utca.) 
KÉPEIT keretcztcsse Kárpáti kép-
keretezönél. Mindenféle képek állan-
dóan raktáron. Szálin-krt. 53. sz. 

Szemüvegiaviiá* 1 
Műszaki fényképezés 

Fotólaboratórium 

L I E R M A N N . iC»l«i»n-u. 12. leletofi 48-6J 

NÖI kerekhnjós varrógépet bérbe 
vennék. Feimer Gvörgyné, Szent Mi-
liálv-utra 9. III. 11a." 19796 
ÓRASMÜHELYEM Marx-tér 1 szám 
alól ugyanarra az oldalra 4 szám 
alá lveilveztem. Selmcczky órás. 
HASZNÁLT férfi és női kalapokat 
veszek, kalnpfestéseket olcsón válla, 
lok. Kalapüzlet, Dugonics-tér 2. 

ADÁS-VÉTEL 

FŰZŐ, melltartó, gyógyhaskötö, 
fehérnemű készen és méret után, 
hozott anyagból is elsőrendű kivi-
telben Paulusznénál, Kölcsey.u. 3. 
TANGÓHARMONIKÁT vesz Stei-
ner hangszerész, Kelemen-u. 7. 

Mindenféle hangszer, húr kapható. 
VENNEK kisméretű jégszekrényt, 
modern ífóasztallámpát, sötétkék női 
táskát. Dnni-u. 4a. 19810 

KONYHABÚTOR modern, 6 darab-
ból álló eladó. Cscmegi-utca 17. 
VENNÉK szép hármasszekrényt, 
konyhabútort, ebédlőszőnyeget, csil-
lárt. függönyt. 70x130-as gyermek-
matracot. Gyulai, Nagy Jenö-utca 4. 
I. em. (Csekonics-u.) 19808 
UJ szoba- és konyhabútor eladó. 
Szilléri-sugárút 25a." 19784 

IRODAI írógép eladó. Ilullám-utca 
3 szám, vasárnap délelőtt. 19779 
EGY női kerékpár eladó Gutenberg-
utca 28. II. em. 12. ajtó. 19780 
ELADÓ szekrény, ágy és ágybetét. 
Hajnal-utca 28 szám, fszt. 1. 19785 
ELADÓ világos puhafa háló. Szent 
Györgv-ulca 8 szám, I. em. Szente-
si, megtekinthető: 10—l-ig. 19804 
MOSZKVAI-körút 20a. és Remény-
utca 28 számú házakat eladja Er-
délyi ügyvéd, Marx-tér 17. 19893 
FEHÉR lakkcsiszolt és fél diófahá-
ló, szervizek, cbédlőkredenc, asztal 
6 székkel, plüsdtvány, stb. haláleset 
miatt sürgősen eladó. Gyürei, Ka-
tana-utca 68 szám, csak vasárnap. 

íArömmol olvaslam az újságok-
ban a inunkaerőtoborzásról 

szóló rendeletet. Eszembe jutott, 
hogy a mult rendszerben százezer-
számra voltak olyan dolgozók, akik-
nek az akkori reakciós kormány-
nem tudott semmifé'e munkát ad-
ni. Nemcsak a munkások és dolgo-
zó parasztok követelték a nyomo-
rúságos inségniunkút, hanem na-
gyon sok értelmiségi is kénytelen 
volt földet lapátolni csak azért, 
hogy aztán eredeti helyére hányják 
vissza. 'A gyűlölt Horthy-rendszer 
még arra sem volt képes, hogy ez-
zel a munkanélküli hadsereggel va-
lami érdemleges munkát végeztes-
sen. 

Most, az ötéves tervünk második 

évében nemhogy megsziintetiük a 

munkanélküliséget, hanem a mind-

jobban fejlődő iparunk területén 

kevésnek bizonyulnak a szorgalmas 

munkáskezek. Köszönet ezért a mi 

drága Rákosi elvtársunknak, nki 

mint mindig, most i® beváltotta a 

dolgozó népnek tett igérelét. Köszö-
net a Pártunknak azért, hogy orszá-
gunkat nem engedte behálózni a 
Murshall-kölcsönnel és bizott a ma-
gyar nép öntudatos munkájában. 

Ma már gombamódra nőnek ki a 

földből az új gyárak, népünk élni-

akarásának büszke kifejezői. Épül 

a Dunai Vasmű, elszánt békcaka. 

ratunk jelképe. A munkaerőtobor-

zás megindulásánál is meg kell mu-

latnunk, hogy rohamléptekkel akar-

niuk eljutni a szocialista társada-

lomba és tömegesen kell jelentkez-

nünk az esztergapadok, fúrógépek 

mellé. Különösen sokat vár Pártunk 

az ifjúságtól. Nekik kell példát mu-

latni a munkaerőloborzásnál, mert 

saját maguknak építik a boldog jö-

vőt. Sokczer új munkásra van szük-

ség és fiataljaink akkor bizonyítják 

be hűségüket a Párt iránt, ha pél-

dát mutatnak a jelentkezésnél. 

Nagy Fcrcnc. 
Dorozsma, 

SZLAVONI'A-gyártmányú íróasztal, 
prima rézvasaló eladó. Szenthárom-
ság-u, 6a. II. em. 6. délután 2—5-
ig. 19823 
MEGVÉTELRE keresek magasnyo-
mású permetező gépet. Uj Petőfi-
telep 1098, Algyői-műút. 
TISZTAGYAPJU férfi átmeneti ka. 
hát (gabardin) eladó. Szenthárom-
ság-utca 6a. fszt. 2. 19711 
JÓK ÁRBAN lévő rekamié és egy 
ágybetét eladó. Oszlrovszky-utca 2c. 
II em. 6. 19741 
EGY fehér mély gyermekkocsi el-
adó. Kossuth Lajos-sugárút 54. 
ELADÓ háromlábú kukoricadnrálő, 
köves mángorló, Felsőtiszapart 32. 
SZÁZMÉTERES erős dróthálókerí-
tés, százötven magas, kisebb tétel-
ben is eladó. Fclsökikötősor 7. 
5 EVES gyermek részére kerékpárt 
vennék. Kossuth L.-sugárút 21, mű-
szerész. 

KÉT dunna és két párna eladó. Ér-
deklődni: Felsővárosi ff. Szélső-sor 
9 szám. 19774 
KISEBB lovat és palatetöt vennék. 
Gera, Zárda-u. 10. 19775 

LAKÁS 
MAGÁNYOS tisztviselőnő keres kü-
lönbejáratú üres szobát kevés kony-
hahasználattal, esetleg fürdőszoba-
használattal, albérletbe, vagy társ-
bérletbe. Telefon: 36-52. 19807 
KÖVESUTON magánházban lévő 
szoba konyha, speiz, istálló és mel-
lékhelyiségből álló lakásom elcse-
rélném kisebb szobn-konyhn-spel-
zosért. Érdeklődni: Csendes-u. 12 
szám alatt. 19824 
ELCSERÉLEM Lenin-utca 16 I. em. 
2 szoba összkomfortos lakásomat 
újszeged) kertes házban lévő ha-
sonlóért. Bossányi György. 19692 

FOGLALKOZÁS 
HÁZTARTÁSI alkalmazottat kere-
sünk Makóra. Jelentkezés: hétfőtől 
Sztálin-körút 12. Nagy. 19760 

MNDSZ-HÍREK 

Az MNDSz szervezésében meg-
indított elsősegélynyújtó tanfolyam 
hétfőn este 6 órakor a következő 
helyeken indul: Árpád-téri általá-
nos iskola, Mérei-ntcai általános 
iskola, Gutenberg-utcai általános 
fiúiskola, móravárosi általános is-
kola, Alsóváros, Földműves-utcai 
általános iskola, ujszegedi általá-
nos iskola, Szentgyörgy-ütcai álta-
lános iskola, Szilléri-sugárúti is-
kola. 

A József Attila-telepi csoport va-
sárnap délután 5 órakor a párt-
helyisjgben kullurelöadást tart. 

Üzemi és kerületi ügyvezetők-
nek kedden délután 5 órakor érte-
kezlet titkárságunkon. 

Üzemi és kerületi szervező-fele. 
lősök. összes népiieve'ők, sajtófe-
lelösök, oktatásfelelösöknck és az 
iskolák szülői munkaközösség elnö-
keinek értekezlet szerdán dé'után 
5 órakor titkárságunkon a kultúr-
teremben. 

MSZT-HIREK 

A Magyar-Szovjet Társadig 
székházában (Horváth Mihály.utca 
3. sz.) 27-én kedden délután 6 
órai kezdettel Uj Világ-ankétot 
tartunk. 

DISZ-T1IREK 

Üzemi terü'etí, iskolai és egye-
temi DISZ-titkárok részére ked-
den, 27.én este 6 órakor titkári ér-
tekezlet. 

Március 1-én este G órakor üze-
mi, területi, iskolai és egyetemi 
alapszervezeti gazdaságvezetőknek 
értekezlet. Kérjük a gazdaságfele-
lősök pontos megjelenését. 

Vasárnap reggel 9 órakor a po-
litikai körzetvezetök részére érte-
kezlet. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Az Élelmezési dolgozók Szak-
szervezete értesiti tagjait, hogy a 
február havi tagdijakat hétfőn és 
szerdán lehet befizetni. Kérjük a 
tagtársakat, hogy könyvüket a hét 
folyamán kicserélés céljából min-
denki adja le o csoport-pénztáros-
nál. Hivatalos órák: hétfőn, szerdán 
és csütörtökön délután 5—8 .óráig. 

Gépjárművezetők figyelem! Ér-
tesítjük a szaktársakat hogy az 
új ellenőrzőlapok megérkeztek, a 
rendőrpalotában a gépjárműosz. 
tálynál (II. em. 7. szám.) március 
31-ig minden reggel 8-tól 12 óráig 
gépk. előadó, a szükséges lapokat 
a fenti cimen igényelhetnek. 

Kultur^árdák új műsoranyaga 
Ffíldr* Mihályt MÉLYSZÁNTÁS (Színműt 

Színházaink egyik I tgnep obb sikere. Könyvformában 

most jelent meg, rendezői utasí!ásókkal és a színpadképek 

pentos rajzaival. Ára tűzve P Ft. 

Ssápimdnlmi Kiadó 

„ Ö r ö k k ö n g y ő z e h a d " 

A Magyar-Szovjet Társrság műsorfüzete. A frze' 

nemcsak színdarabokat verseket népi táncokal, kórusszá-

mokat tartalmaz-, hanem kész műsorterveket és összekötő 

szövegeket is. Ára fűzve 7 Ft 

Kaphatók 

aKÖNYVESBOLTKISK íRESKEDELMIVf iL lBLBI , 

a SZIKliA boltimban, 

valamint a Szövetkezeli és JMépboltokhan 


