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Vasárnap délután hat kulturcsoport 
tart előadást Szegeden 

A. szegedi dolgozók igen meg- alsóvárosi kultúrházban a Villa-
kctóyelték a vasárnap délutánon- \ mosvasút színjátszó és népi tánc-
ként rendszeresen megtartott 1 csoportja és zenekara, Felsővá-
Jcultúrelüadásokat. Az előadások,1 roson a Postásotthonban a 
amelyeket díjtalanul tekinthet-, Szegedi Kenderfonó kultúrcso-
rek meg a dolgozók s amelyeket1 portja, a móravárosi kultúrház-
a legjoob szegedi üzemi és hi-! ban a Ruhagyár és a rókusi 
vatali kultúresoportok mutatnak DISz, Petőfi-telepen a kecskés-
be, bizonyítják népi demakrá- t e l e p i mndsZ és Kecskés-telepen 
cianikban a kultúra a dolgozó 
népé s a kulturális lehetőségek 
minden dolgozó előtt nyitva áll-
nak. 

Vasárnap délután 5 órákor az 

az MNDSz központi 

portja szerepel. Az 

minden érdeklődőt 

várnak. 

kultúrcso-

előadásra 

szeretettel 

130 tájelőadást rendezett 
a Szegedi Nemzeti Színház 

A Szegedi Nemzeti Színház 
művészei az 1950—51-es tájszín-
házi évad megindulása óta a leg-
jobb színdarabokkal keresik fel 
Csongrád- és Békés megye vá-
rosait, községeit és falvait. 1950 
augusztus 1-től kezdve 130 táj-
előadást rendeztek. Ezeken az 
előadásokon mintegy 42.000 dol-
gozó v?tt részt. 

A dolgozó parasztság kultur-

igényénck növekedését mutatja, 
hogy a kisebb helységekben 
mennyire fokozódik a látogatók 
száma. Öszentivánon a „Kertész 
kutyájá"-t 350, Kiszomboron pe-
dig a „Csillagtárná"-t több mint 
300 dolgozd paraszt nézte meg. 
Mindkét helyen jóval az előadá-
sok előtt több jegy kelt el, mint 
ahány ülőhely volt a kult.urott-
honolcban. 

A baráti államok 
diplomáciai képviselői 

a német műszerkiállításon 

Pénteken déielőtt a Német De-
mokratikus Köztársaság diplomá-
ciai missziójának meghívására a 
baráti államok diplomáciai kér 
selöi megtekintették a német mű-
szerkállitást. 

.ERDEI TÖRTÉNET 
u 

Más fél évi börtön 

feketevágásért 

A szegedi járásbíróság másfél-
évi börtönre és Szeged területé-
ről 6 hónapra való kitiltásra 
ítélte Szécsi István szegedi mé-
száros ós hentest, aki engedély 
nélkül vágott le egy tehenei. A 
feketén levágott tehén bőrét Ko-
vács Antal, a szegedi hulladék-
gyűjtő vette meg, de nem szol-
gáltatta be, hanem Márton Já-
nos tímárnak adta el. Ezért a 
vádhatóság őket is bíróság elé 
állította, amely Kovács Antalt 
egyévi börtönre és pol'tikai jo-
gainak 3 évre való elvesztésére, 
Márton Jánost pedig 14 hónapi 
börtöne és ötévi politikai jog-
vesztésre ítélte. 

APROHIRDETESEK 
I ADAS-V f tTK I . I 

LACZKö órás, Széchenyi-tér 9 
Zsóiér-ház. Jó árat fizetek kar, 
zseb, ébresztő órákért és szerke-
zetekért 
KESZTYŰ harisnya, divatos kar-
digánok sálak nagy választékban. 
Fauluszné, Kölcsei-utca 3. 
ELADÓ új magánház 2 szobás, für-
dőszobás, szőlős- és gyümölcsös-
kerttel, azonnal átadó lakással 
32.000 forint. Megbízott Csongrád-
megyei Ingatlanközvetítő Vállalat, 
Sztálin-körűt 20. 

KET darab márványlap 65 cm hosz-
szú, 50 cm széles eladó. Cim a 
kiadóban, 
KÉT ló után való lőcsös paraszt-
kocsi eladó. Érdeklődni Hajnal-ut. 
ca 34 alatt. 
KARÓRÁT, zsebórát, ébresztőórát 
(hibás is lehet) magas áron meg-
vételre keresek. Fischer órás, Sze-
ged, Klauzál-tér. 
CSEMEüEPAPRIKA korlátlan meny-
nyiségben kapható. Meinl fiókban, 
Lcnin-u. 6. 
EBÉDLŐ, sportkocsi, járóka, jég-
szekrény, eladó. Apponyi-utca 10. 
Emelet. 16237 
ELADÓ jóhangú rádió. Sztálin-sé-
tány 6, trafik. 16249 
EGY új panofix bélés, gázresó, és 
egv tűzhely eladó Bécsi-kőrút 42. 
KÉTSZÁRNYÚ új ablak és bontás-
ból kikerült ajtók és ablakok el-
adók. Tisza Lajos-sugárút 56. 
UJ diófurnéros konibináltszflkrény 
eladó. Megtekinteni: csak hétköz-
nap lehet Kálvária-utca 43. 16251 
ELADÖ középtermetre háromno-
gyeiles bőrkabát és egy teljesen új, 
sötétkék stnadrág. Gyermekklinika, 
kapus, 16255 

3 plusz l-es Orion törpe szuper rá-
dió eladó. Megtekinthető délután 5 
—6 óráig, ölhalom-utca 18 szám 
alatt. 16263 
MEGBÍZÁSBÓL táskairógépet meg-
vételre keresek. Kárpáti képkeretc-
zö. Sztálin-korút 53. 16177 
PAPLANLEPÉDÖKF.T vennék kifo-
gástalan állapotban, „Esetleg anya-
got" jeligére. 16261 
ELADÓ ágy Epedn-mntraccal, író-
asztal, szekrények, tükrök, hajlított 
fotelszékek. Maros-utca 42, kapit 
alatt, lépcső. 16241 
HKHEM'ÁG eladó Pacsirta-utca 21. 
MELEGÁGY, ablakkeret eladó, ősz-
utca 5. Kovács. 16240 
TÖLGYFA, két vasablak, kisebb 
használt ajtó, egy üllő, fúrógép, tá-
bori tűzhely, satu eladó, darabon-
ként is Páva-utca 1, pelsővúros, 
125-ön DKW motor eladó. Érd. 
szombaton és hétfőtől. Mikszáth K. 
utca 6, udvarban. 16253 
JÓKARBAN lévő vaságyak sodrony-
nyal eladók. Bánomkert-sor 7, ház-
felügyelőnél. 16236 
MAGYAR klasszikusok teljes új so-
rozat, díszkötésben megbízásból ol-
csón eladó. Nagy, Takaréktár-utca 
1 szám. 16230 
BIRGERI és tiszti csizma 43-as el-
adó Komlóssy, Partizán-utca 2. 
földszint. " 16227 
IDŐSEBB hajtani való paripa ló el-
adó. Béke-telep, Rengei-utca 25 sz. 
Szécsi. 16229 
VÁSÁROLNÉK priváttól: masszív 
komplett konyhabútort, hajlított 
nagyméretű egy csőágyat, két ágy-
ba molymentes tollágynemüt tok 
kai, külsővel, jó bevonatú páros 
ágvbelélet, vagy két magasított ágy-
sodronyt, alriktöltésü matracokkal. 
Cím a kiadóban. 

KÉT keményfaógy eladó Sándor, 
Kisfaludy-utca 12. 16179 

HÁZTARTÁS feloszlatásából búto-
rok, lámpák, matracok, rugós ágy-
betét, porszívó, falióra, fényképé-
szeti kellékek eladók. Hétköznap: 
délután 4—6-ig, vasárnap délelőtt 
H — l-ig. Püspök-utca 12. Emelet. 
RORPUMPA 20 csővel, speiz ste-
lázsi lisztcsládával, gyermekszek-
rény eladó. Dózsa-utca 16a. I, eme-
let 14. ' 16221 
HÁZ eladó, életjáradékra és örökös 
lakással, villany bent. Cím a kiadó-
ban. 16197 
IROD'AT írógép eladó. Török-utca 7, 
festéküzlet. 16206 
HANGSZER? Steiner. Fogalom! Ol-
csó húr, alkatrész, javítás. Steiner, 
hangszerkészítő Kelemen-utca 7. 
NSU 125-ös kis motor igényesnek 
eladó. Telefon: 46-56. 
EGY 350 köbcentis Jáva motorke-
rékpár eladó Rákóczi-utca 50 sz. 
HÁLÓSSZOBABUTOR keményfából, 
ruganyos ágybetétekkel, féregmen-
tes eladó. Mércy-utca 10, 11 —13, 15 
— 16 órákban. " 1657 
HASZNÁLT bútorokat veszek és el-
adok. Singemé, Török-utca 6. Ka-
puval szemben. 16176 
HÁZHELYET, vagy gyümölcsöst 
vennék, bekerítve a városban. Sza-
bó Ilona. Ilona-utca 26, 15155 
ÍRÓGÉPET jó állapotban levőt bér-
bevenne Szegedi Szőrme- és Bőrru-
hakészílő Vállalat Szeged, Mikszáth 
K.-utca 22. 16204 
HÁZ eladó Pille-utca 16, Felsőváros 
Horváth. 16224 
REDONYZARAS íróasztalt kifogás-
talant megvételre keresek. „Redőny-
zárás" jeligére. 

HATSZEMÉLYES zsolnai étkész-
let, kis asztal, fotellel és székekkel, 
12 és 6 személyes damaszt abrosz, 
tollpárna tokkal együtt, márkás ke-
rámia szobrok eladók. Kelemen-ut-
ca 11. I, emelet 1. 16216 
EL'ADÖ kevesethasznált selycmber-
kenve, teli háló. Szent György-tér 
2 szám. p 16207 
ELADÓ alápincézett erős kétszobás 
házrész. „Sugárúton" jeligére. 

I ~~KÜLÖNFÉLÉK 

CSURY órás Mikszáth Kálmán-utca 
8 Preciziós órajavítás jótállással 
Mindenféle órák vétele és eladása. 
SÜVEGH-cukrászda Kelemen-u 7. 
alól Mikszáth Kálmán-utca 8. alá 
költözött. 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes-
téssel szakszerűen készül. Csordás 
bőrruhakészftőnál, Szt. Miklós-utca 
7 szám. 

Szemüvegiaviiás 1 
Műszaki fényképezés 
Fotólaboratórium 

LIEBMANM.KaiaiMfvu.rz. 'aleton 4Í-53 

HARMONIKA jnvítása, vétele, el-
adása> valamint az összes hangsze-
rek kéezítése, javítása Kelemennél. 
Lenin-utca 17 

MELLTARTÓT, gyógyhaskötöl, fü 
rőt. gumiharisnyáf és cnelltartós-
kombinét mérték után hozott anyag-
ból készít Höfle Klauzál-tér 3. sz. 
RUTKAI fényképésznél 3 drb leve-
lezőlap és I drb nagy kép 50 forint 
Rutkai fényképész, Lenin.utca 13. 
KÉPEIT kereteztesse Kárpáti kép-
kerctezönél. Mindenféle képek állan-
dóan raktáron. Szálin-krt, 53 sz. 
HÓCSIZMA és nylon esőkabáijavl-
tás. Kemény Gyula, Bajcsy-Zs.-ut. 
ca 11 szám. 

SZÉP menyasszonyi ruha és fátyol 
kikölcsönzése. Erzsébet kalapsza-
lon. Lenin-utca 16. (Kárász-ulca). 
RETIKÜLOK, böröndök, iskolatás-
kák, mappák, erszényeket készít és 
átalakít Szekszárdy bőröndög mes-
ter, Lenin-u, 3. 
KERÉKPÁR varrógép, írógép iavl-
tésa szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra kerékpárgumik, alkatétzek 
kaphatók Kelemennél KelemeD-utca 
II szám 

SZEKSZÁRDY böröndösüzletét Kí-
gyó-utca 2 szám alá helyezte. 
HÍZOTT ló és szamárhús kapható. 
Tombácznál, a TábOr.utcai Lóhús-
csarnokban, 16252 

MÜLHOFFER V. műórásnál svájci 
órák vétele, eladása, javítása és át-
alakítása, felelősséggel. Széchenyi-
tér 9 szám. 16260 
ELVESZETT Korász István névre 
szóló gyárimunkás belépő bejelen-
tővel és 60 forinttal. 'A megtaláló 
adja le áz Újszegedi Kendergyár-
ban. 16265 
37 ÉVES intelligens iparos megis-
merkedne 28—32 évesig csinos dol-
gozó nővel házasság céljából. „Ta-
vasz' jeligére- 16228 
SZLUKA Imre névre szóló motor-
könyv régen elveszett, a megtaláló 
jutalmat kap tőlem, adja le a ki-
adóban. 16245 
KITŰNŐ hangú pianinó bérbeadó 
azonnalra. Festő-utca 5. 16235 
40 ÉVES tisztviselő keresi 45 évig 
független tisztviselőnő, háztartásbe-
li, vagy dolgozó nő ismeretségét, 
házasság céljából. „Barátság" jel. 
igére. 16181 
ELVESZETT január 25-én reggel 9 
—10 óra között a Sztálin-kőrút, 
Szent Gyürgy-u. és Kálvin-tér kö-
zötti részén „Recta' gyártmányú 
karórám. Kérem a becsületes fneg-
tnlálút, hogy Szent György-utca 4— 
0 szám alatt a házfelügyelőnél juta-
lom ellenéhen adja le. 16220 
ÓRASZERKEZETEKET, órákat ve-
szek. Javítások felelősséggel Csi-
szár Lajos órásmester, Kölcsey-utea 
2 szóm. Royal-szállóval szemben. 
SZERÉNY díjazásért megtanítom, 
hogyan köthet egyszerre kettő pul 
lowert, kardigánt stb. „Kézbesítés" 
jeligéjű levelekben válaszbélyeg kül-
dendő. 16208 

A Vörös Csillag filmszínház o 
Szovjet Filmhét befejezése után, 
ma, szombaton, új, szovjet népsze-
rű természettudományos filmet 
mutat be. Az „Erdei történet" szí-
nes, csaknem játékfilm hosszúsá-
gú alkotás, az erdei folyópartok ér-
dekes lakóival, a kódokkal foglal-
kozik. 

Egy éhes farkas kódorog a be-
havazott téli erdőben. A jégtaka-
róval borított folyó partján hód-
településre bukkan. A települést a 
föld felszínén egy kis hálmocska 
jelzi csupán, amelyet alig venni 
észre. De a ragadozó biztos szimat-
tal fog hozzá a hód-vár ostroméi-
hoz. Orrával túrja és lábaival ka-
parja a csontkeménnyé fagyott ha-
vat. Az üreg mélyén apró hódfió-
Icák riadtan figyelnek fel a zajra. 
Öttagú hódcsalád lakik üt. Házuk-
nak csak a víz felé van kijárata. 
Ezen Szalad ki a hód-anya, hogy 
magnézze, ki a támadó. A jég egjfik 
kis nyíláséin kibújik, körülnéz, az-
tán visszafut kicsinyeihez. 

A farkas végül is csalódottan 
odább áll — a hód-tanya az ö szá-
mára bevehetetlen erőd. 

Ami még nem sikerült egyetlen 
természetkulatónak sem: a film né-
zője megfigyelheti, hogyan élnek a 
hódok tanyájukon. Jól látható a 
hódok egész település-rendszere, az 
a célszerű berendezkedés, amely 
védelmet biztosít számukra az er-
dei és vízi ragadozók ellen. .4 
kunyhó falát ágakkal támasztják 
meg és iszappal teszik ellenállóké-
pessé. A telepet gát veszi körül, 
melyet a hóéblc kisebb átmérőjű 
fatörzsékből építenek és ugyan-
csak iszappal tapasztanak be. Éli-
hez az építkezéshez maguk vágják 
ín a fákat is. É'cs metszőfogukkal 
addig rágják körül a fatörzset, 
a,míg a hozzájuk képest óriási fa 
ki nem, dől, akkor hozzákezdenek a 
jeldolgozásához": a kéreg egy ré-
szét megeszik, másrészét elteszik 
tartalékba, a törzset tovább dara-
bolják és a település helyére szál-
lítják. A szárazföldön esetlenül 
mozgó kis állatok a nagy feladat-
hoz a víziutakat használják f"\. 
Ahol víziút nem áll rendelkezésük-
re, oti ők maguk vájnak csatorná-
kat, sőt olykor még duzzasztó a ála-
kat is emelnek. Kora tavasztól ké-
ső őszig szakadatlanul dolgosnak a 
hódok. 

Munká jukban csók az elemi csa-
pások akadályozhatják meg őket 
mint a tavaszi árvíz, vagy egy 

i s í r á s 

kü l onb l j aka 1U bútorozott szo-
ba két magányos személy részére 
február l-re kiadó. Ilajnal-nlca 39. 
BÚTOROZOTT szoba magányos fér-
finek kiadó. Széchenyl-tér 3, eme-
let 5. 
EGY dolgozó nő albérleti lakás* 
kaphat. Zákány-utca 24 földszint 
2 szám. 16215 
BÚTOROZOTT szoba fürdőszoba-
használattal férfinek kiadó. — Cson-
grádi.BUgárút 4a, 16272 
BÚTOROZOTT szoba 15-re kiadó 
egy vagy két személynek. Nem kü 
lönbejératu. Sajka-utca 10, Felső-
város. ' 16217 
KÜLÖNBÉ JÁRATÚ bútorozott szo-
ba két férfi részére kiadó. Zotlán-
utcn 12, 16213 

| „FpGLALKOZAS_ I 
HÁZTARTÁSI alkalmazottat, bent-
lakót, szorgalmasat 20—35 év kö-
zötti! felveszek Kálvária utca 40 

i o k t / m p 1 

MAJOR Ákos gyorsíróiskolában 
megnyílt gyorsított és rendes tan-

I folyamaira beiratkozhat. Bocskai-
I utca 4, 

pusztító erdőtűz. A film azt is be-
mutatja, hogyan viselkednek ezek 
áz állatok ilyen különleges körül-
mények között. 

A. Zgurigyi, a film Sztálin-díjas 
rendezője a történet egyes epizód-
jait egy egységes célkitűzésnek 
rendeli alá, A hódok érdekes élet-
módjának 'hü ábrázolásával a mi-
tsurini biológia egyik alaptételét 
kívánta alátámasztani!' a külső 
környezet hatása alatt az élő szer-
vezetek új tulajdonságokat alakí-
tanak ki. 

A film kedves, humoros részle-
tekben is bővelkedik, a játékos fia-
tal hódok „sok ötlet tel" egészítik 
ki a forgatókönyvet. 

Izgató kérdés a néző számára: 
hogyan készültek el a felvételek, 
hogyan sikerült az állatszereplökct 
a forgatókönyvnek megfelelően irá-
nyítani? — Ahhoz, hogy megért-
sük, hogy milyeri nehéz feladatra 
vállalkoztak a film készítői, figye-
lembe kell vennünk a következő kő-
rülmcnyeket: 

A hód rendkívül ritka állat. 
Szürkés-gesztenyebarna bundájá-
ból prém.et lehet készíteni, ezér* 
vadásznak rá. A cári Oroszország-
ban nem törődtek ezekkel az álla-
tokkal a mikorra a Szovjetunió 
azokat a helyeket, ahol hódok ta-
nyáznak, védett- területeknek nyil-
vánította, már csaknem mindenütt 
Mpusztulóban voltak. S bár a szov-
jet tudósok komoly gondot fordí-
tanak a hódtenyésztésre, még így 
is nagy feladatot jelentett a film, 
felvételeihez szükséges hódok .,be-
szerzése". Hosszas és körültekintő 
vadászattal sikerült csak egy egész 
hódrsnládot élve foglyul ejteni. 

Súlyos nehézséget jelentett az i*. 
hogy a hódok élete nagyrészt éjjel 
és a vízben zajlik le. Márpedig szí-
nes felrételeket csak nappal lehet 
készíteni. A. Zgurigáinak, a ren-
dezőnek és az operatöröknek, 
Utocsikinnak és Juruskinának 
kényszerítenie kellett a hádokat a 
nappali életre. Ehhez a munkához 
végtelen türelem-, kitartás kellett, a 
téma szeretete és a dolgozók meg-
becsülése, akik számára a film ké-
szült. 

A film szegedi bemutatója alkal-
mából meg kell még jegyeznünk, 
hogy magyarnyelvű kísérőszöveget 
a moszkvai Export Filmstúdió kér 
Szítette el. Ezen a téren is segít 
bennünket a Szovjetunió.' 

A filmet a Vörös Csillag film-
színház egy hétig tartja műsorán. 

Vasárnap tartják meg a járási kulturverseny 
döntőjét a Nemzeti Színházban 

A szegedi járás Jeullúrcsoportjai 
hosszabb idő óta készülnek a Téli 
Falusi Kultúrversenyre. A szegedi 
járásból összesen 19 kulturcsoport 
vesz részt a versenyen. A járási 
kuUúrverseny döntőjét 2S-án. va-
sárnap reggel 8 órai kezdettel tart-
ják meg a Szegedi Nemzeti Szín-
házban. A kultúresoportok énekszá-
mokkal, népi tánccal és színdarabok-
kal szerepelnek A legjobb eredményt 
elérő kultúresoportok bekerülnek 
majd a megyei döntőbe, Az előadá-
son az üzemi kultúresoportok tagjai 
és vezetői igén sok értékes tapaszta-
latot gyűjthetnek majd, A járási 

kuUúrverseny is bizonyítéka less 
majd annak, milyen döntő változá-
sokat és eredményeket értünk el a 
felszabadulás óta á művészet és a 
kultúra területén is. 

Az előadásra a Járási és Városi 
Tanács népművelési osztályéin le-
het vásárolni belépőjegyeket 2 fo-
rintos étron. Ezúton is felhívjuk a 
szegedkörnyéki falvak dolgozó pa-
rasztjainak figyelmét, hogy minél 
nagyobb számban tekintsék meg a 
járási kuUúrverseny döntőjét, _ hi-
szen áz a szórakozáson, felül igen 
ériékes tanulságokat nífujt majd 
minden résztvevő számára. 

SZAKSZERVEZETI-HÍREK 

AZ ÉPITŐK ÉS FAIPARI 
Dolgozók Szakszervezete értesíti a 
kisiparban foglalkoztatott tagjait, 
hogy 28-án, vasárnap délelőtt a 
szakszervezeti Székházban 9 órai 
kezdettel jelölő bizottság választó 
taggyűlést tart. Kérjük a szaktár-
sak megjelenését. Szeged, 1951 
Január 22-én. Vezetőség. 

DÍSZ-HÍREK 

A Szabad Ifjúság kulturegyüttes 
január 27 én, szombaton fél 8 órai 
kezdettel a Szegedi Kenderfonó-
gyár kulturhelyiségében műsorral 
egybekötött bálát rendez. 

Értesítjük az Üzemek, területek, 
középiskolák, és egyetemi atanszer-
vezeteink tagságát, hogy vasárnap, 
28-án. reggel 8 órakor a Honvéd, 
téren gyülekezzenek. Innét indulnak 
ki szervezeteink, hogy megkoszo-
rúzzák a szovjet hősök emlékmű-
vét. 

A politikai körök vezetői rto'ére 
vasárnap délelőtt 9 órakor a DISZ-
titkárságon értekezletet tartunk. 

d é f o s z . H I R E K 

A szentmihályteteki DÉFOSZ. 
szervezet helyiségében 28-án dél. 

(után 3 órakor vezetőségválasztó 
gyűlést tartunk. A felsővárosi alap-, 
szervezet Vásárhelyi-sugárúti he. 
lyiségében 28.án délelőtt 10 órakor 
taggyü'ést tartunk. A Petőfi.telepi 
ezervezet VIII. utcai DÉFOSZ-he-
lyl'régében 28-án délelőtt 10 óra-
kor vezetőségválasztó gyűlést tart. 

MSZT-HIREK 

A Belváros I. alapszervezet ja-
nuár 27-én. szombaton este fél 8 
órai kezdettel tánccal egybekötött 
műsoros estet rendez a Kossuth L-
sugárút és a Sztálln-körút sarkán 
lévő hetyiségében. 

A Rókus II. alapszervezet január 

27 én, szombaton este 7 órai kez. 

dettel műsoros estet rendez a Kos-

suth Lajos-sugárút és Francia-utca 

sarkán lévő helyiségében.. 

MNDSz-HlREK 

A Belváros II. csoport 27.én este 

7 órai kezdettel tánccal egybekö 

tött műsoros estet rendez. Kossuth 

Lajos, sugárút 25. szám alatt. 

A Szendrei Julia-csoport 28-án 

délután 5 órai kezdettel teadél. 

u-ánt rendez. 

VÁROSI HIRDETMÉNY. 

Az 1951 évi vagyonadó és általá-
nos jövedelemadó bevallásokat az 
érdekeltek február 28. napjáig kö-
telesek megtenni. Részletes tájé-
koztató felhívás megtekinthető a ha-
tósági hirdetőtáblán * (Bérház, föld-
szint, kapu alatt) valamint a pénz-
ügyi osztály adócsoportjánál, (Tá-
bor-u. 3), Vb. Elnök. 


