
Négy utazó 
sok hasznos tapasztalat 
Beszámoló külföldi oktatói és tudományos tapasztalatokról 
a Jogi karon 

Jogászkongresszuson 
Bolognában 

Dr. P ól а у Elemér tan-
székvezető professzor 1963. 

sem veszi körül az épületet 
és maga az intézet a sza-
badban, egy erdő ' mellett 
áll. 

Felsőoktatási reform 
az NDK-ban 

mai jog recepciója csak 
Németország részéről tör-
tént meg, noha a római jog 
egyes intézményeit és a ró-
mai jogi nomenklatúrát más-
hol is átvették. Érdekes ma-
gyar vonakozású része is 
volt a kongresszusnak, 
ugyanis foglalkozott Wer-
bőczy Tripárt i tumával . Mi-
óta a jogtudomány részéről 
megkezdték a hármaskönyv 

Bensőséges hangulatban jából külön- tanszékek mű- egy központban tökéletesen 
folyt le az Állami és Jog- ködnek, ahol főleg a gazda- ellenőrzik. 
tudományi Kar Szakszerve- . . . . . . , , „ , . . • . ... 
zeti Bzottságának legutóbbi 6 3 8 1 e l e t h e z k a p c t o l o d ü J 0 g l 

rendezvénye. Dr. P ó l a y ismereteket sa já t í t j ák el a 
Elemér tanszékvezető pro- hallgatók. Figyelemre méltó, 
fesszor a kari szakszerveti hogy a gyakorlattal igen 

n > l t ó j í 8 u t á n "külföldön " j á r t s z o r o s kaPC«»1^1»«» vannak ¿ ¡ ^ " a " bolognai" 'egyetem 
professzorok élménybeszá- a hallgatók, év elejen ugyais vendége volt, ahol ebben az 
mólói teték színessé és érté- meghatározott ideig a leg- időben Accursius, a római 
késsé az összejövetelt. különbözőbb területen gya- jog egyik kiemelkedő közép-

Elsőként dr. F o n y ó An- korlati munká t végeznek, kori művelője halálának 700 
tal, a Kar dékánja emléke- Igen érdekes volt a beszá- éves évfordulója alkalmabol 
-e t t meg az NDK-ban tett moló oktatási jellegű tapasz- a jogtörténészek és jogaszok 
tanulmányi jellegű ú t j án talatokon túlmenő része, részére kongresszust rendez-
tapasztaltakról. Célja a f ia- mely Bulgária államigazga- tek, melynek tárgya a romai 
talkorúak bűnözési okainak tási szervezetének felépíté- jog középkori fejlődése volt. 
tanulmányozása volt. Igen séré és ezen belül az egysé- A kongresszuson részt vet-
nagy érdeklődést keltett az ges állami és párt ellenőr- tek romanisták, kanomstak, 
NDK-beli Lenin községben zés szerveire vonatkozott. A germanisták A kongresszus 
lévő nevelőintézetről szóló lengyel jogászok életével tárgya Accursius élet-
megemlékezés, ahol korszerű kapcsolatos beszámolóból művének méltatása és 
nevelési elvek szem előtt megtudhat tuk, hogy a jo- ennek kapcsan a római 
tar tásával a nevelőknek si- gászképzés igen fejlett , hét jog európai ujjaeledése volt. 
került kialakítani egy olyan jogi kar van az országban. Megállapítottak, hogy a ro-
csszetartozási szellemet, A jogtudománynak is ked-
ímely mellett maga a kö- vezőbb a helyzete mint ná -
zősség is egy pozitív i rányú lünk, ugyanis működik egy 
nevelési tényező. A módszer úgynevezett Szervezéstudo-
sikerét igazolja, hogy a kí- mány intézet á Jogtudomá-
sérleti rendszer bevezetése nyi Intézet keretén belül, 
óta még szökés sem fordult melynek feladata tényanyag 
elő, meg sem próbálkoztak gyűjtés, 
a bentlakók, noha kerítés 

Hollandiai 
tapasztalatok 

Dr Maday Pál tanszék- elemzését, igen sok vi tára 
vezető docens i f júkor i emlé- adott okot Werbőczy római 
kek felidézésével kezdte jogi ismereteinek forrása. A 
Hollandiáról szóló élmény- legkülönbözőbb nézetek ala-
beszámolóját, ugyanis 1924- kultak ki a tekintetben, hogy 

A későbbiek folyamán a ben ő is azok közé a f iata- valóban a rómi jog alap-
dékán elvtárs oktatási jelle- i 0 k közé tartozott, akik jain ál lanak e azok vagy csak 
gű tapasztalatok ismertető- » csereakció keretében hosz- a római jogi szakkifejezesek 
sére tért át, mely ugyan- J z a b b ideig Hollandiában utalnak a romai jogrend-
csak tanulságos volt, íigye- tártózkedtak. Kedves el- szerre. A legújabb megálla-
lembe véve a . nálunk is nar mény volt számára, hogy pitás szerint a magyar sza-
pirenden lévő felsőoktatási viszont lá that ta a holland bad királyi varosok jog-
reform .problémáit. Az NDK- ,nevelőszülőket", akiknél könyvéből men te t t e Wer-
ban a joghallgatók két év akkor volt. Az általa elmon- bőczy, a szükséges ismerete-
alatt sa já t í t j ák el a jog alap- dottakból megál lapí that juk, ket. Majd megemlékezett a 
ismereteit. Ezt követően két hogy a fejlődés egyes terű- professzor Bologna Ravenna 
részre oszlik a hallgatóság, létein messze magunk mö- történeti emlékeiről, 
az egyik szakon túlsúlyban gött hagytuk Hollandját . Így 
vannak a gazdasági élethez például míg nálunk egysé-
kapcsolódó jogágak, vala- ges ál lamilag szervezett ok-
mint a nemzetközi magán- ta tás folyik, ott még feleke-
jog oktatása, a másik sza- zeti egyetemek is vannak, 
kon pedig a büntetőjoggal sőt igen intenzív tevékeny-
kapcsolatos tárgyak oktatása, séget fejenek ki az oktatási 
Természetesen ezek mellett monopólium biztosításáért, 
a hallgatók tanul ják mind- A holland viszonyokról be-
azt, ami ál talában a jogász- számolva elmondotta, hogy 
képzés alapja. Éppen ezért Hollandiában a nők lénye-
az államvizsga tárgyai már gesen kevésebb fizetést kap-
egységesek a két szaknál. nak, a lakbér a fizetés jelen-
rr i - a - í i » tős részét köti le. G&zdasági 
lalalkozas lengyel es téren a legfejlettebb kapita-

bolgár jogászokkal lista országok közé tartozik 
Hollandia, s volt gyarmatait 

Dr. M ar t o ny i János figyelembe véve nem kizáró-
tanszékvezető professzor lag az anyaországé az érdem 
Bulgáriában és Lengyelor- a gazdasági fejlődés terén 
szágban tett látogatásáról elért színvonal vonatkozásá-
emlékezett meg. Bulgáriában ban. Figyelemre méltó volt 
a szófiai jogi kar vendége a beszámoló azon része, mely 
volt. Ez az egy jogi kar a közlekedés tel jes villamo-
működik az országban, mé- sításáról szólt, ezen a téren 
gis jogi oktatás igen széles addig jutottak el. hogy a 
körben folyik, mer t a há- közutak forgalmát helikop-
rom Közgazdaságtudományi tereken elhelyezett televízi-
Egyetemen jogi oktatás cél- ós berendezések segítségével 

dr. Fábián Eszter 

Tanárképző Főiskolák Országos Szpartakiádja 
Szeged 1964 

Május 9—18-én rendezték Nők: 100 m : Mucsi E. (SZ* 
meg Szegeden a már hagyó- 13,4 mp, 400 m : Gulyás M. 
mányossá váló — 14. — Ta- (SZ) 65,1, Magas: Tóth Zs. 
nárképző Főiskolák Orszá- (P) 152, Távol: Mucsi É. 
gos Szoartakiádját , mintegy (SZ) 435 cm. Súly: Gulyás 
250 résztvevővel. A verseny 
zók (A Szegedi-, Pécsi-, 
Egri-, Nyíregyházi Tanár -
képző Főiskolák és a Bp.-i 
Gyógypedagógiai Főiskola 

M. (SZ) 11,20 m, Gerely: 
Szabó K. (SZ) 35,16 m, 4X100 
m: Szeged 54,9 

Tornában a két rivális, 
Péc s és Szeged ezúttal is 

hallgatói) négy sportágban n a g y c s a t á t v í v o t t ' S z e r e n " 
mérték össze tudásukat . k é n t v á "ozo* t a helyzet az 

Atlét ikában kiemelkedő élmezőnyben és végül mind 
volt a szegediek szereplése. 3 nok, mind a férf iak verse-
ié versenyszámból tízet nyében néhány tized különb-
megnyertek. Különösen Ró- s é g g e l Péc s i győzelem szü-
nai, Gulyás és Mucsi Éva letett-
tűnt ki Kosárlabdában a pécsi fiúk 

győztek, a további helyezé-
Eredmények: seket — mert egyenlő ké-

Férfiak: 100 m : Ludányi pességű csapatok — a pil-
M. (SZ) 11,6, 800 m : Hon ti lanatnyi dobófonna döntötte 
R. (P) 1,56,5, Magas: Takács el. Női kézilabdában sok 
P. (P) 180 cm, Távol: Nagy J fejlődés mutatkozott. Pécs 
(P) 641, Súly: Rónai (SZ) Szeged, Eger — a döntőben 
13,45 m, Gerely: Var jú L. körbeverték egymást — szín-
(SZ) 51, 65 m, 4X100 m vonalas mérkőzéseket vívott. 
Szeged 45,1 A szpartakiádon gyengébben 

Az évszázad mérkőzése! ? 
~ Alsóváros*—»»Felsőváros- ben 2 gólt lőtt, s igy 3:l-es 

3:1 (1:®) alsóvárosi győzeleminel vég-
Május 20-án nagy cseme- zödött az „évszázad mérkő-

gének ígérkezett a Tanár- zése". 
képző Főiskola tanárainak a pályáról levonuló csa-
„házibulija" az Ady téren, patok tagjai kísértetiesen 
A két épületben levő inté- emlékeztettek a vizsgáját 
zetek oktatóinak összecsapó- befejező hallgatóra, aki elé-
sa valóban „nemes vetélke- gedetten nyugtázza: átmen-
dés"-t hozott. Az Alsóváros tem. Ezúttal azonban a min-
együttese már az első félidő- dig szenvedő fél, a hallgató 
ben megszerezte a vezetést, vizsgáztatott, ott a pálya szé. 
(Nagy László lőtt parádés lén: jobbat is láttam... 
gólt.) Szünet után a felsővá- Pedig igazán jó játék 
rosiak kezdeményeztek töb- volt... A győztes csapat 
bet, eredményesen. Egy kö- (Kovács, Hornyák, Honti, 
zépre adott labdát Nagy An- Bába, Orgovány, Nagy. dr. 
tal szerzett meg, s ballébas, Kováét. Petrusán, Dér, Rieaz, 
élesen « kapufa mellé .föl- Varga) különösen megér-
dött lövését Kovács Iván iemli • dicséretet. A Felső-
nem védhette. (Nagy gól város is mindent megtett — 
volt) 1:1. A szurkolók — vol, különösen Nagy Antal tünt 
lak vagy 300-an — most nem ki — egyetlen mentségük 
tudták melyik csapatot buz- lehet. az cuenfél mindhárom 
ditsak. Végül is az Alsóvá- ..... „ , ,, . _ 
roshoz Pártoltak. Szurkolá- gol>at ° Testnevelést Tanszék 
suk nem is maradt hatásta- oktatói szerezték, 
lan. Honti az utolsó 10 perc- -sis-

szerepelt Budapestnek és 
Nyíregyházának hadd hoz-
zuk fel mentségére: nincs 
testnevelési szak a főiskolán. 
Végeredményben a szegedi 
szpartakiád elérie ; cél já t : 
nemes vetélkedés, sportszerű 
küzdelem, ismerkedés 

A versenyeket jó és nontos 
szervezés kísérte, a szparta-
kiád üde színfol t ja volt vá-
rosunk sportéletének. Kár , 
hogy az illetékesek, a ren-
dező házigazdák nem valami 
jr. propagandistáknak mu-
tatkoztak, legalább az egye-
temi hallgatósag körében 
ktllött volna e g / ..is nép-
szerűsítést, p ropasand í t ki-
fejteni, legalább eg -két pla-
kát erejéig . . . 

Farkas István 

Sporthírek, 
eredmények , 

Május 16—17-én rendeztek 
meg Debrecenben az Or-
szágos Főiskolai Bajnoksag 
döntőinek atlétikai részét. 
A szegedi versenyzők a vá-
rakozásnak megfelelően sze-
repeltek. Talán csak Rónai 
nyúj tot t gyengébb teljesít-
ményt, mint amilyenre szá-
mítottunk. Egyénileg Sár-
kány szerepelt a legjobban-

A kis kéményseprő 
A József Attila Tudomány- zeneiséggel keltette életre a 

egyetem Ságvári Endre álta- morózus „tanti" szerepét. A 
lános gyakorló iskolája a Ze- Fekete Bob szerepében Kö-
neművészeti Szakiskola kéndy József szólalt meg — 
KISZ-szervezetével együtt- szépszínű baritonnal. Peregi 
működésben, anyáknapi Ilona, a harmadik felnőtt 
ajándékműsorként mutatta szereplő kultúráltan, bübájo-
be Benjámin Bri t ten: A kis san énekelte Roan szerepét. 
kéményseprő című gyermek- Kiss Mária, az immár husza-
operáját. Öröm beszámolni dik éve a Ságvári iskolában 
arról, milyen pezsgő zenei tanító énektanár, és volt nö-
élet van évek óta a munka vendéke, Bárdy Sándor szak-
főrészét vállaló Ságvári gya- iskolai hallgató, kiválóan irá-
korló általános iskolában, nyitották a betanítás mun-
1959-óta kétszer is elnyerte káját és az előadást. A gyer-
gyermekzenekaruk az uttö- mekszereplők: Szűcs Kata-
rők kulturális szemléjén az un> Barta Miklós, Tátra i 
országos aranyérmet. Zsuzsa, Kárpáti Mariann, 

Az énekkar és a népes elő- Székely Éva, Gombay Ildikó, 
adógárda most is kirobbanó pusztai Mária, Zoltán Do-
közönségsikert aratott. A rothea, Szécsi Edit, Nacsády 
szereplők ügyesen hangsú- András és Zsedényi István — 
lyozták a kisopera humorát, H & - gyermekhang-
s a komediazas minden lehe- u, . ~ 
tőségét kiaknázták. Kemény fukkal meltan vívtak ki - a 
Klió operaénekesnő kitűnő közönség hosszas ünneplését. 

S * A * К • U£ 
Rovatvezető: dr. BLAHÖ GYÖRGY 

A SAKKVILÁG 
FENEGYEREKE 

„Férfidicsőseget szerző 
[gyűlésbe se j á r t már, 

harcba se m e n t . . . " 
(Homérosz: Iliász, I. 490; 

Devecseri G. ford.) 
Vajon akad-e, aki a siker re-

részt az olimpián, csak nyilat- hogy Fischernek ma már csak 
kőzik. Ezúttal még lakoniku- egy igazi ellenfele van, de ez 

vagyis san : „It 's school! 
kezdődik a tanév. 

Az elköveUcező években kitel-
jesedik. de már nem érik. 1959-
ben még ö segiU a jugoszláv 
tengerpar ton Talt a hivataios 

ményében veheti fel a hkrcöt világ ba j nokjelölt l cimhez, 1960- hiszi, 
Fetroszjánnal? — tet tem föl a ban Lipcseben már döntetlenül felér 
szónoki kérdést legutóbb e he- mérkőzik vele, 1961-ben Bledben 
lyen. Van Uyen sakkozó, lega- Pedig mar lesöpri a tábláról (itt 
lábbis egy föltétlenül — csak « * szovjet résztvevő: Keres, Tal, 
éppen nincs ott az amszterdami Petroszján és Geller ellen 3,5 
versenyen, mely e rovat meg- pontot ér el!). Stockholm 1362-
jelenésekor már befejeződéshez ben osztatlan diadal, Curacao 
közeledik tapasztalatai után kedvéért meg-

reformál ják a világbajnoki Miért nem indult Fischer? 
Miért marad t távol ezúttal a 
legutóbbi zónaközi verseny fő-
lényes győztese, napjaink — sa-
ját s a közvélemény ítélete sze-
rint egyaránt — legesélyesebb 
vi iágbajnokjelöl t je? 

Nem tudni. E pil lanatban még 

rendszert, az idei USA ba jnok 
ságot (egyébként 14 éves kora 
óta megszakítás nélkül bajnok) ma tekintélyes családfő 
4 nemzetközi nagymester és 2 kedelmi szakember 
nemzetközi mester jelenlétében 
100 %-os eredménnyel nyeri. En-
nek a 100 %-os ba jnokságnak 

nem értek ide az ezzel kapcso- mind a 11 Játszmáját leközli a 
latos híradások és vélemények. híre nyomán idegesség tá-
(Talán kegyeletsértően hangzik, mad a moszkvai nagymesterek 
de igy van: most érezni igazán berkeiben. 
Tóth László elhunytát — az 6 Am nemcsak sakk-kar r ie r je : 
-íróasztalán már sorakozna né- nyilatkozatai is terebélyesednek, 
hány újságkivágás és magán- AZ iskolát o t thagyja („Sakk-

. levél!) Pár hét múlva ugyan vi lágbajnok akarok lenni és 
többet fogunk tudni , de aligha 
leszünk okosabbak, hiszen a 
publicity-t kedvelő i f j ú nagy-
mester körül kavargó hírek és 
nyilatkozatok megrostálásában 
eddig is ki-ki a sa já t ízlésére 
támaszkodhatot t csupán. 

Pályafutása tüneményes és 
eddig — hol a gyermek Capa-
blancához. hol az 1893-as Las-
kerhez hasonlítottuk, de ideje, 
hogy be m e r j ü k vallani: — a 
sakktör ténelemben párat lan. 6 
éves korában tanul meg nővéré-
től .sakkozni, 13 éves korában 
az USA i f júsági bajnoka, rá egy 
évre ismét. Ez az az esztendő, 
amikor a rövidnadrágos Bobby 
ismételt ámulatba ejti a világot: 
indul az USA nyílt ba jnoksá-
gán és győz, a zárt ba jnoksá-
gon (Reshevskyvel együtt ott 
az egész észak-amerikai sakk-
elit!) veretlenül első, m a j d a 
portorozi zónaközi versenyen 
(itt tör át az „ú j hullám"!) 
bejut a vi lágbajnok-kandidátu-
sok közé. Világszenzáció: 15 
éves érett nagymester! 

Amerika reménykedhet : visz-

ehhez a célhoz az amerikai kö-
zépiskolai tanterv semmi hasz-
nos támogatást sem nyúj t !") , 
megtudjuk, hogy magyar kis-
ipari cipőt hord (párja 100 dol-
lár), ingeit ugyanott varra t ja , 
ahol Kennedy elnök és hogy 
milyen kastélyt akar építtetni, 
ha világbajnok lesz. Viselkedése 
bizonyos mér tékben elüt a meg-
szokottól és a kellemes társas 
együttélés biztosítására kialakult 
normáktól. Megszakítatlan soro-
zatban hazája bajnoka, de oly-
kor nem ismeri el a sorsolást, 
távolmaradásával fenyegetőzik — 
majd mégis váraüanul elindul. 
Az észak-amerikai sakkhegemó-
niát eldöntő párosmérkőzése 
Reshevskyvel nem a sakktábla 
mellett, hanem a bíróságon fe-
jeződik be. A várnai olimpia 
előtt Botvinniket egy hónapon 
át pökhendi nyilatkozatokkal 
bombázza és ingerli — hogy 

aztán hata lmas: 6 maga. 
Amszterdamba se ment el. 

Vajh ' mikor lá t ja be, hogy hi-
ába a nagy tehetség, a sakk-
világ nem nyilatkozatokat akar , 
hanem já tszmákat . Vagy azt 

hogy a Western Open 
Piatigorsky Kupával cs 

az USA bajnokság 100 •/«-a ér 
annyit , mint egy Pet rosz ján 
elleni 51 •/«? 

A kis csodagyerek Sammy 
Reshevskyt, aki számolni meg 
nem tudott és csak 3 színt is-
mert, de szimultánkörútón j á r t a 
be a világot, a gyámhatóság 
kivette kizsákmányoló szülei kés-
zéből és nagykorúságig nevelte; 

keres-
sakk-

nagymester . Sa jna Fischer már 
nagykorú és még Amerikában 
sincs olyan paragrafus , melynek 
a lapján meg lehetne menteni 
— önmagá tó l . . 

Álljon itt egy minia tűr leg-
utóbbi diadalaból ( fá jdalmas em-
lékeztetőül, hogy milyen nagy-

szerű já tszmákat csiholhatott 
volna ki belőle az amszterdami 
mezőny!): 

GRÜNFELO VEDELEM. 
Byrne — 
1S«3. 1. d4 Hf6 2. c4 g 6 S. S 3 
C6 4. Fg2 d5 5. cd cd 6. Hc3 
Fg7 7. e3 0 - 0 ». Hge2 Hc6 S. 
0—0 b6 1». b3 Fa6 11. Fa3 Be8 
12. Vd2 e5! Nem fél az izolált 
gyalogtól 13. de HeS: 14. Bfd l 
A f2-gyalog fá jda lmasan fogja 
nélkülözni őrét Hd3 15. Vc2 HÍ2: 
16. Kf2: Hg4+ 17. Kgl He3: lg. 
Vd2 Hg2:! Byrne csak Hdl:-et 
vár ta 1». Kg2: d4 20. Hd4: Fb7+ 
21. Kf l 21. Kgl-re Fd4:+ 22. 
Vd4: B e l + 23. Kf2 Vd4:+, 21. 
Kf2-re Vd7 22. Fb2 Vh3 23. HÍ3 
Fh6 24. Vd3 Fe3+ 25. Ve3: Be3: 
26. Ke3: Be8-f 27. K12 Vf5 Vd7! 
Bossolimo még a demonstrációs 

R. 
Vork 

végül mérkőzésükön nyer t állás- táblánál azt magyarázta, hogy 
ban kiengedje a kezéből. Hol 
kamaszos szertelenségnek, hol 
lélektani hadviselésnek neveztük 
magatar tását — de amikor az 1983-

szatérnek Morphy napja i? Az- as év legjelentősebb versenyétől, 
USA olimpiai csapatának esé- a káprázatosan díjazott Piatigors-
lyei lényegesen megnőnek — de ky Kupától (állítólag különdí ja t 
1958-ban már a kifej lődött Fi- k ö v e t e l v e . . . ! ) távolmaradt, már 
scher áll előttünk. Nem vesz csüggedten be kellett lá tnunk, 

22. VÍ2 kielégítő védelmet nyúj t , 
de világos látta, hogy a r ra 
Vh3+ 23. Kgl Bel-H dönt és 
föladta. 

Hibaigazítás: a 7. fe ladványban 
gl-en világos huszár áll! í r j 
beküldési ha tár idő: június 2«. 

Három számban ért rf jé 
helyezést, közepes eredmé-
nyekkel. Gulyás hármasugné 
eredménye is szép. Feltűnő, 
hogy a m á r hagyományos 
szegedi számban, a női m a -
gasugrásban ez első öt he-
lyezet között nem találunk 
szegedi versenyzőt. 
Eredmények: (Szegedi vo-
natkozásúak!) 

Nők: 
100 m 2. Sáykány 12,7 m p 
200 m 3. Sárkány 27,2 mp 
4x100 m 2. SZEAC 53,1 mp 

Férf iak: 
Hármasugrás: 2. Gulyás 

14,12 m 

A SZEAC kosárlabdacsa-
pata Bp.-en 97:62 arányú 
vereséget szenvedett a 
MAFC együttesétől. 

A SZEAC férf i röplabda-
csapata 3:2 arányban győ-
zött a Ju t a II ellen. Ezzel 
a győzelemmel biztosították 
második helyüket a megyei 
bajnokság tavaszi idényében. 

SZEGEDI EGYETEM 
A József Attila Tudomány-
egyetem. az Orvostudományi 
Egyetem a Tanárképző Főis-
kola lapja. Megjelenik ha-
vonta kétszer. Főszerkesztő: t-apn 
Lajos. Szerkesztőség: Szeged. 
Magyar Tanácsköztársaság ú t ja 
10 Tel. : 51-98, 23-30 Kiadásért fe-
lel: Kovács László a Csongrád 
megyei Lapkiadó Vállalat Igaz-
gatója. Kiadóhivatal: Szeged. 
Tanácsköztársaság ú t ja 10 Tel.s 
35-00, 31-16. A lapot az Intézmé-
nyek pártbizottságai t e r jesz t ik 
Ara 90 fillér. Előfizetés negye* 

évre 3 Ft 

Szegedi Nyomda Vállalat, 

Г 


