
Péntek, 1950. március 17, 

Ml TÖRTÉNT ÉS Ml TÖRTÉNIK? 
N A P I R E N D 

PÉNTEK. MÁRCIUS 17. 
L TOVÁBBI ENYHE IDÖ 

Mérsékelt déli, délnyugati szél, 
helyenként reggeli köd, kisebb 
felhőátvonulások, egy-két helyen 
jufózápor lehet. Az enyhe idő to-
vább tart. 
i , • * 

A szegedi filmszínházak műsora; 
Belvárosi Mozi 6 és 8 órakori 

A világ ifjúsága-
Korzó Mozi 6 és 8 órakori 

Titkos küldetés. 
Fáktya (Széchenyi) Filmszínház 
5, y27 és 8 órakor; 

Magyar Híradó. Szovjet Hiradó 
Cukorgyártás (ismeretterjesztő). 
Játékország hősei (kultúrfilm). — 
A növények élete (színes termé-
szettudományi film). 

S Z Í N H Á Z 
17-én. pénteken; Bécsi diákok. 

Petőfi-bérlet. 
18-án. szombaton; Bécsi diákok. 

BcrletszUnet. 
• 

MUZEUM nyitva vasér- ós 
ünnepnapokon 9 órától 13 óráig 
hétköznapokon 9 órától 14 óráig. 

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 
reggel 8 órától este 7 óráig van 
nyitva köznapokon. Könyvköi-
csönzés d. e. 8-;ól 1 óráig. 

A SOMOGYI KÖNYVTAR nyit-
va köznapokon 9-tól 18 óráig. 

• I 
Szolgálatos gyógyszertárak: 

Borbély, Takarétár-utca. Leskó, 
XIjszeged, Hangái (Csillog), Boldog-
asszony-sugárút. 

* „ „ 
A MAGYAR Kémikusok Egyesü-

lete ma, pénteken délután 6 órakor 
a Szervetlen Kémiai Intézet (Dóm-
tér 2a.) tantermében szakülést tart. 
Ezen dr Bertalan József vegyész 
mérnök „A heterogén katalyzisről 
való ismereteink szovjet tudósok 
kutatásainak tükrében" és dr Ko-
vács Klára „Diíferenceffektusmérés 
az Al korrozió vizsgálatában" cím-
mel tart előadást. 

A SZEGEDI Nemzeti Színház 
szombaton Algyőn játssza Szurov 
nagysikerű színművét, a „Szabad a 
pályát", tájszinházelöadás keretében. 

x A CSONGRADMEGYEI Föld 
hivatal' 12.707—1949. számú, a Sze-
ged délnyugati (Alsóváros kecskés-
telepi) gazdakörzetében a juttatott 
házhelyekről lemondottak elszámol-
tatása ügyében hozott véghatározata 
megtekinthető hatósági hirdetőtáb-
lán Bérház-kapu alatt. 

x' AKTATÁSKA elveszett csütör-
tökön reggel a Kossuth Lajos-sugár-
úton. A benne lévő fontos iratokat 
kérik visszavinni jutalom ellenében 
az Alföldi Tejüzem NV-be, Párisi 
körút 16. 

Párthirek 
Háromhónapos színvonalon tanuló 

egyéni tanulók figyelmébe! 
A tanulóköri összejövetelt 

folyó hó 18-4n, szombaton dél-
után 6 órakor tartjuk az építő-
ipari gimnáziumban (volt Dugo-
nics-gimnáziumban). Az elvtár-
sak pontos megjelenését kérjük! 

A folyó hó 19-re tervezett kon-
ferencia elmarad. Későbbi időpont-
ban tartjuk meg a konferenciát az 
első kéthónapi anyagból. 

Oktatási OsztáJy 
A március 19-től 25-jg terjedő 

héten elméleti pártnapokat tar-
tunk. Az elméleti pártnapok anya-
ga: „Lenin és Sztálin elvtársak ta-
nításai a párton belüli demokrácia 
megerősítéséről." 

A március 13-ától 19-ig terje-
dő héten pártmunkás értekezletet 
tartunk üzemi, hivatali és kerüle-
ti alapszervezeteinkben. A párt-
munkás elvtársak dolgozzák fel 
és vitassák meg a Központi Ve-
zetőség II. 10-i határozatát és 
Rákosi elvtárs beszámolóját. 

HIRDETMÉNY. 
A földművelésügyi minisztérium 

rendeletben szabályozza a traktor 
tulajdonosok tárcsázási kötelezett-
ségeit. A rendelet értelmében mind-
azoknak, akiknek 30 lóerős trakto-
ruk van, legalább 180 kat. holdat, 
akiknek 30—50 lóerős traktoruk 
van, 240 kat. holdat kell tárcsáz-
niok, illetve kultivátorozniok. Akik-
nek 50 lóerőnél nagyobb traktoruk 
van, 300 kat. holdat kötelesek kulti-
vátoroznf. A tárcsázás, illetve kulti-
vátorozás helyett középmélyszántást 
is lehet végezni. Akiknek nincs a 
mezőgazdasági munka elvégzéséhez 
traktora, vagy igavonója, jelentse 
be az illetékes községi elöljáróság-
nál, Szeged belterületén Bérház II. 
emelet 15-ben. A bejelentést azonnal 
meg kell tenni. 

A bejolentésben tüntessék fel a 
megművelésre kerülő föld fekvését 
és területét, magát a talajmunkát s 
annak elvégzésének megjelölt határ 
idejét. Ezeken kívül tüntessék fel a 
termelni kívánt növényeket, a hi-
ányzó talajcszközt és azt az idő-
pontot, amelyre a traktort vagy 
igavonó állatot kérik. Aki bejelen-
tési kötelezettségének nem tesz ele-
get, kihágást követ el, s a kihágást 
a törvény 6 hónapig terjedhető el 
zárással bünteti. 

Polgármester. 

A PEDAGÓGUS szakszervezet 
kultúresoportja ma délután fél 6 
órai kezdettel a klubhelyiségben 
(volt Próféta) irodalmi ankétot ren-
dez. Ismertetésre kerül Solohov; Uj 
barázdát szánt az eke ctmü regénye. 
Előadó; Zsadányi Nagy Árpád dr 
gimn. tanár. Az előadást vita követi. 
A vezetőség a szegedi üzemek kul-
túrfelclöseit és az érdeklődő közön 
séget ezúton hívja meg. 

x A SZEGEDI uzsorabtróság kü-
löntanácsa Gazaffy Ferencné sz 
Kormányos Julianna, 47 éves, sze-
gedi, Cserzy Mihály-u. 14. sz. alatti 
lakos, szatócs, vádlottat B. III. 
5391/1948/5. szám alatt 1948. évi 
július hó 21. napján közellátás ér-
dekét veszélyeztető bűntett miatt 
1 évi és 6 havi börtönre, 3 évi hi-
vatalvesztésre és politikai jogai 
gyakorlatának fefüggesztésére, 6 hó-
napi kitiltásra, az ítélet hírlapi köz-
zétételére, 200 forint pénzbüntetés-
re, iparengedélyének elvesztésére és 
üzlethelyiségének igénybevételére 
ftélte azért, mert a szegedi büntető-
intézettől kapott lisztet üzemében 
részben feldolgoztatta és morzsa-
ként árusította ki, részben pedig 
kg-ként 3—3.50 forintos árban üz-
letében apróbb tételekben kimérte a 
hatóság által megállapított eladási 
árat jóval meghaladó árért, közellá-
tási jegy nélkül. Szeged, 1950. Me-
gyei bíróság. 

FELHÍVÁS. Az MSzT újszegedi 
szervezete 18-án, szombaton délután 
3 órai kezdettel az újszegedi SzIT 
kultúrházban (Temesvári-krt) tag-
gyűlést rendez. A tagok pontos meg-
jelenését kéri a vezetőség. 

Megérdemelt győzelem 
SxSxMTE—K. Lombik 2:0 (0:0) 

2500 néző előtt az SzSzMTE a 
kővetkező felállításban vette fel a 
küzdelmet a K. Lombikkal: Cser-
halmi — Szabó, Bénák, Gyuris — 
Gyurik, Saőcs — Csáki, Soiti, Bá-
náti, Ladányi, Nyári. A vendég-
csapat lendül először támadásba, 
de lassan feljön a® SzSzMTE. Csá-
ki előtt nyílik gólszerzésre afka-
lom, de fölé lő. Hosszabb mezőny-
játék után Nyári hatalmas lövését 
védi szögletre Zlatarics. Fölény-
ben van ez SzSzMTE, de Bánáti 
két nagy helyzetet i* kihagy. Fel-
tűnnek Tóth Lajos hatalmas fel-
szabadító rúgásai. Nagy inamban; 
kezdődik a második fékidő. A 7. 
percben megszületik az első sze-
gedi gól. Bánáti pompásan kitör, 
lövését a kapus kiejti. a szemfüles 
Nyári közelről a hálóba bombáz, 
1:0. Nem sokkuil később újra Nyá-
ri sztsrezhe'ne gólt. de hibáz. Fél-
jön a K. Lombik, a szegedi véde-
lem sokat könnyelmüsködik. A 16. 
percben csak « kapufa menti meg 
a szegedi kaput « kiegyenlítéstől. 
Néhány perc múlva Nyári nagy 
lövését a kapufa menti. A 35. 
percben Oberfrank rosszul ad ha-
za. Báná/i közelről megszerzi a 
második gólt. 2:0. Az u'olsó perc-
ben Bánáti bombafejesét a kapufa 
menfi. a szakszervezeti csapat 

sokkál jobban játszott, mint va-
sárnap, s ha a két összekötője 
jobb napot fog ki, nagyobb arányú 
is lehefett volna a győzelem. A 
védelem kissé könnyelmű volt ál-
talában. azonban biztosan rombol-
tak. Cserhalmi tartja jó formáját. 
Bénák csapata legjobbja volt. 
Gyurik sok«t dolgozo't pompá-
san játszott. A csatársorban meg-
nyugtató Csáki felfelé Ívelő far-
mája. Bánáti mozgékony volt, né-
hány lövést azonban elhamarko-
dott. Nyári játékán és játékfelfo-
gásán is javulás észlelhető. Ladá-
nyi és Solti erőtlen volt. Szőcrjó 
V-.bdáka* ado't, sokszor azonban 
lassú, körülményes volt. Szabó és 
Gyuris megfelelt. A vendégcsapat-
ban Tóth Lajos és Zlatarics tűnt 
kl. Sipos játékvezető közepesen 
vezette a mérkőzést. Nyilatkoza-
tok: Dénes Leó polgármester: 
Többet és veszélyesebben tárnád-
lünk, megérdemelten győztünk. 
Kovács Ferenc: A tervszerű mun-
kának már a mai mérkőzésen is 
mutatkoztak eredményei. A győ-
zelmet megérdemeltük, de tudjuk, 
hogy a következő hetekben még 
többet kell nyujtaniuk a fiúknak, 
ha meg akarják szerezni a baj-
nokságot. tizabó Pál (K. Lombik): 
Az SzSzMTE jobb volt. 

A LOKOMOTÍV ÉS A TEXTIL IS EGY GÓLLAL KAPOTT 
KI — AZ ÉDOSZ-MÓRA EGY PONTRA MEGKÖZELÍ-

TETTE A HONVÉDET 
KSzTE-—Lokomotív 1:0 (0:0). Ha-

talmas küzdelmet vívott a két 
csapat, A hazaiak az u olsó perc-
ben szerezték meg a győztes gólt. 
A Lokomotiv tehát ismét balsze-
rencsés körülmények között vesz-
tett. Makó—Textil 1:0 (1:0). A ha-
zai csapat sokat támadott, de a 
szegedi védelem jól rombolt. A 
csatárok azonban igen gyöngék 
voltak. EDOSz-Móra—Bácsalmás 
3:2 (1:0). Az első félidőben az 
élelmezésiek sok helyzetet kihagy-
nak. A második félidő elején a 
bácsalmási együttes feljön, a sze-
gediek erőse® visszaesnek. A Bács-
almás vezetésre tesz szert. Az 
utolsó negyedórában az ÉDOSz-
Móra hatalmas lelkesedéssel tá-
mad, kiegyenlít, sőt a győzelmet 
is megszerzi. A győzelem szeren-
csésnek mondható. A gólokat Ko-
rom. Bíró és Rajcsányi lőtte. Ki-
tűnt: Tombácz. Dobó I. és Raj-
csányi. Kistelek—Honvéd 1:1 (1:0). 
A Honvéd sokat támad, mégis a 
K'ITE ér el gólt harmincméteres 
szabadrúgásból. Baráth egyenlít-
hetne. de kihagy egy 11-est-. A 
második félidőben Huszfa révén 
kiegyenlít a szegedi csapat. Rossz 
talajú pályán lefolyt mérkőzése® 
az eredmény igazságos. Postás— 
HSzMTE 2:1. A Postás játékosat 
kitűnően harcoltok, a győzelmet 
meqé'-deni ölték. Egyéb eredmé' 

Győzött a MÉMOSz NB. I-es 
női tekecsapata 

A MÉMOSz NB. I_es női teke-
csapatu vasárnap Budapesten n 
KaSE ellen játszott és pompás 
küzdelemben u fával győzött. A 
szegedi csapat bebizonyította, 
hogy nem véletlen a mult vasár-
napi Kistext elleni győzelme. Leg-
jobb dobók: Jenci 371. Abrahám-
né 335. Török 330, 

HIRDETMÉNY. 
Felhívom a th. területén lévő ga-

lambtulajdonosokat, hogy galamb-
jaikat 1950. évi március hó 15-től 
kezdődően május hó l-ig tartsák 
elzárva. Figyelmeztetem a galamb-
tulajdonosokat, hogy rendelkezésem 
megszegői ellen a kihágási ejárást 
folyamatba fogom tenni. 

Polgármester. 

MINSz-SzlT-HlREK 
Péntek, ili-napok: 

Népbolt, óra: Lábdi Tibor. 
Tanulóiskola, 7 óra; ifj. Mózes 

Illés. 
Gázgyár, 5 óra; Kasza Ferenc. 
VAOSz, 6 óra; Szerdahelyi Hugó. 
Gyufagyár, 4 óra: Györe János. 

Szakszervezeti hirek 
A Bőripari szakszervezet 17-én 

délután 6 órakor taggyűlést tart. 
A tagok pontos megjelenését kérj 
a vezetőség. 

BELVÁROSI 
Te'cton: 4 0 - 2 5 ' tér iét . 

delmagya rország 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
i f j komócsin mihály 

• Szerkesztő: BÖDAY PAL. 
Szerkesztőség: Szeged. Jókal u. 4. 

Telefon; 35-35 és 30-03. 
Éjjeli szerkesztőség telefon: 

este 8-tól: 34—38. 
KUdóhiva;al: Szeged. Kárász-u. 6 

Telefon: 31-16, és 35-00. 
Az x-szel jelzett közlemények 

díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Konca László. 

Szerdáig 
M a g y a r u l b e s z é l ő s z í n e s 
s z í v j a t - m a g y a r f i lm a bu-
d a p e s t i v t t i g l f i a s & g l t a . 
í á l k o s ó r ó l 

A világifjusága 
R e n d e z t é k 
Ovanyoszova és Kiss József 
Fényképezték: 
G. Bobtov ós Illés György 
Ezenkívül: 

a legújabb Magyar Hiradó 

Az NB. n . állása: 
1. Szolnoki Lak. 
2. SzSzMTE 
3. Bp. Lokomotív 
4. Cegléd 
5. MÉMOSz 
6. K. Lombik 
7. Békéscsaba 
8. KSzTE 
9. Phőbus 

10. Szolnoki MTB 
11. Orosháza 
12. Makó 
13. Kiskunhalas 
14. Szegedi Lok. 
15. Szegedi Textil 
16. M. Textil 

19 48:13 31 
19 55:15 29 
19 51:22 29 
18 36:25 20 
19 36:37 20 
19 25:30 20 
19 44:36 19 
18 26:37 19 
19 22:28 16 
19 30:40 16 
19 25:34 16 
19 32:47 14 
19 30:55 14 
19 17:25 13 
19 28:44 13 
19 27:44 13 

nyék: NB. / .: ÉDOSz—Győrt Va-
sas 1:0. Ujpe'st—Textiles 3:2. Hon-
véd—Csepel 2:0. Szombathely— 
Olajmunkás 5:1. Teherfuvar—So-
roksár 1:0. Pos'és—Debrecen 4:1. 
Dorog—Salgótarján 3:1 Vasa*— 
Előre 5:0. NB. 11.: Szolnoki Loko-
motiv—Orosháza 2:0. Bp. Lokomo-
tiv—MÉMOSz 1:0. M. T e x t i l -
Kiskunhalas 4:2. Békéscsaba— 
Szolnoki MTE 3:1. Cegléd—Phő-
bus OK). NB. III.: Baja—Szöreg 
2:2. SaVSE—Kiskőrös 3:1. KMTK 
—Makó 6:2. SzMTE—Csongrád 
IK). Kerületi I. osztály: Birtok— 
Rendőr 4:2. SzSzMTE—Platter 
2:2. Kerületi II. osztály: Honvéd 
—Rákóczi 3:1. EDAC—FTC SzIT 
4:3. Uj szentiván — ÉDOSz-Móra 
4:0. Ifjúsági: SzSzMTE—Józ sefAt-
ttla 5:1. ÉDOSz-Móra—Postás 2:2. 

Még ma is lehet jelentkezni 
az SzSzMTE különvonatára 
Az SzSzMTE—MÉMOSz NB II-

es mérkőzésre különvonat indul. 
A szegedi szurkolók már eddig isi 
nagy számban jelentkeztek, mert 
hozzá szeretnék segíteni kedvenc 
csapatukat az újabb győzelemhez 
— amivel az együttes közelebb 
kerülne a bajnokság megnyerésé-
hez. A mérkőzés igen nagyfontos-
ságú s egyáltalán nem könnyű. A 
fővárosi csapat különösen ottho-
nában veszélyes. A biztatásra a 
szegedi játékosoknak nagy szüksé-
gük lesz. A különvonatra még le-
het jeleiitkezni az IBUSzrbam. 

Az SzSzMTE 
pénteken este fél 8 óraikor a 
szakszervezetben az összes szak-
osztíil yvezé'.ők bevonásával meg-
beszélést tart. A szakosztályweze-
tők pontosan jotenjenek meg 

SAKK 
Vasárnap délelőtt 10 órakor a 

Gyufagyár kutúrtermében dr Vajda 
Árpád és Benkő Pál mesterek tar-
tanak elméleti előadást, majd utána 
szimultánt. Felkéri az alszövetség 
az összes szegedi és vidéki sakkozó-
kat, hogy az elméleti előadáson éa 
szimultánon minél nagyobb számban 
vegyenek részt. A szimultánban 
résztvevők sakk-készletet hozzanak 
magukkal. Kezdés pontosan 10 óra-
kor! 

APRÓHIRDETÉS 

K O R Z O 
Telefon Aut. 33- • 4 4 üArte' 

fentcHia 
Magyarra zinkionizált szoviet film: 

Titkos küldetés 
Kendezte SZAVCSENKO 

Főszerepben: TUTISKIN, LUKJANOV, 
MAL1SEVSZKII éa GK1BOV 

H I R A D O 

"zéchenyi FÁKLYA tilmszinhez 
j TELEFON 34 -V | 

Szülők! 
Hozzátok eJ gyerme-
keiteket Mától 

' Magyar és szovjet hiradó 
2 Cukorgyártás 

ismeretterjesztő film 
y Játékoraaá(> hósei 

tttti k ;ln> 
4- A növények élete 

színes természettudományi 
film 

Előadások a Belvárosi éa Korzóban 
hétköznap 6 és 8 Arakor, 
vasárnap 4, 6 és 8 órakor. 

Széchenyi Fáklya moziban: a, fél», 8-kor 
Fénztárnyltis d. e. ll-12-lg,' d. u. égy Órá-

val az előadás kezdete előtt. 

| F O G L A L K O Z Á S | 
BEJÁRÓNŐT azouroúna felveszek 
Jelentkezés délelőtt 10-től Kígyó-
utoa 4. Bagolyvár. 7717 

| ADÁS-VETEL | 
LAKBERENDEZŐ SZÖVETKE-
ZET felszámolása miatt a raktá-
ron levő bútorokat és berendezési 
tárgyakat a hó folyamán mélyen 
leszállított áron árusítjuk ki. Ta-
kaaréktár-u. la. 7546 
ELADÓ a legtöbbet ígérőnek Szil 
léri-Migárút 40. szám alatti ház 
Vételi ajánilatot: Országos Zsidó 
HelyreáW illési Alap, Budapest. 
XIII. Szt István-kőrút 22. címre 
kérjük Írásban. 7721 
GYERMEKAGY eladó. Feltáma-
dás-utca 14 szám. 7704 

KERÉKPÁRT vesz a kiadó. 
Kárász-utca 6. 

LAKÁS 

BÚTOR nagy választékban, olcsón 
az Asztalosmesterek Bútorcsarno-
kában. Szegeden Dugonics-tér 11. 
MEINL „Fazenda" kávékeverék, 
minőségáru. Naponta friss pörkö-
lés. Szeged. Kárász-u. 6. sz. 
FRISS virsli, hízott csacsi hú9 
állandóan kapható: Központi Ló-
húscsarnokban. Valéria-tér 10 sz 

772( 
Felszabadulásunk ünnepére 

MliiS'to-katttfv 
2 .50 forint. 

Kapható 
a D é l m a g y a r k i a d ó h i v a t a l á b a n . 

TÁRSBÉRLETI egy szoba, közös 
mellékhelyiséggel, kőltségmegtérí-
téssel átadó a belvárosban. Érd. 
Rigó-utca 19. Házfelügyelőnél 

7723 
BÚTOROZOTT szoba fürdőszoba* 
használattal, egy-két személynek 
kiadó. Somogyi-u. 6., I. emelet 
3. szám. 7722 
BÚTOROZOTT különbé járatú ut-
cai szoba azconalra kiadó. Széche-
nyi-tér 8. II. em. 23. 5511 
2 SZOBA társbérletbe kiadó gyer-
mektelen házaspárnak Felsőváro-
son. „Csendes lakótárs" jelige. 

7709 
ÚJSZEGEDEN keresek 1 vagy 2 
szobás lakást. Újszeged, Orsovai-
utca 1. 7431 
1—2 szoba-konyhás üres lakást 
csekély kőltségmegtérítéssel kere-
sek. „Csekély megtérítés" jeligére. 

7660 
FOGLALKOZÁS I 

SZORZÓGÉP, táskái rógép eladó. 
Polgár_utca 6. em, 9. 7715 
ELADÓ egy gyermek á®r é s egy 
fátyol. Érdeklődni Tábor-utca 5. 
sz. I. em. 10. Renkó. 7713 
ELADÓ teljes hálószobabútor 
egyes ágy, szivattyú, ruhaszek-
rény. Sztálin-körút 90. délután 4 
—7 között. 
MODERN fehér mély gyermekko-
csi eladó. Damjanich-utoa 3/a. 

7703 
SHB. 106-as Szaksz motorkerék-

pár és egy Csoda férfi kerékpár 
eladó. Mindkettő prima állapot-
ban. Csongrádi-sugárút 25. műsze-
résznél. 7688 
SEZLON jó állapotban levő el-
adó. Ayppnyi-utca 4. 7707 
CSIKÓHUS kapható. Központi 
Húscsarnokban. Valéria-tér 10 

MAJOR szakiskola gépírási, gyors, 
írási tanfolyamra pótbeírások 
megkezdődlek Bocskai-utca 4. sz 

7718 

| K Ü L Ö N F É L É K | 

LACZKÓ órásmester üzletét Szé-
chenyi-tér 9 sz. alá, Zsótér-házba 
helyezte át. Orák javítását, régi 
órák alakítását jótállással vátia-
iom. 
ZSEBÓRÁJÁBÓL divatos karórát 
készít Fischer órás, egy évi jót-
állással. Szegedi Klauzál-tér 3. 
CSŰRI órás, toronyóra készítő 
új címe: Mikszáth Káimán-utóa 8 
szám. Kar-, zseb-, ébresztő- és fali-
órák javítása. 
HASZNÁLT óráiból divatos kar-
órát készítek, órajavítást válla-
lok egy évi jótállással. Szerkeze-
teket veszek. Koltai Sándor órás-
mester. Kies Menyhért-u. 1 

í r ó g é p e t k ö l c s ö n v e s z j 
A KIADÓHIVATAL 

ELVESZETT egy szatyor Újsze-
geden. a Vámháztól kifelé, a Gyer-
mekvédő Ligáig. Kérem a becsü-
letes megtalálót a tartalmát adja 
le. Újszeged. Káilay-fasor 115 sz. 
alá. 7710 
A KIADÓBAN hagyta valaki 
Nilgesz Béla részére kiállított Ha-
tóságii bizonyítványát. Igsaolt tu-

szam. '7 kJ 1 lajdonosa átveheti a kiadóban. 


