
Kisorsolták a lottó 
április havi tárgynyereményeit 

A sorsoláson a 17. játékhét szelvényei vetlek reszt 
Az alábbiakban közöljük a szegedi totó-lottó körzeti sasutazás. 8 425 769 televízió. 

iroda temletén eladott és nyereménnyel kisorsolt 17. heti 8 431 156 varrógép. 8 431 528 
szelvényeinek számát. 

188/344 utalvány. 201 468 
televízió. 204 059 utalvány. 
225 648 utalvány. 229 669 
rádió. 236 406 óra és utal-
vány. 237 498 utalvány. 
244 975 hűtőszekrény. 255 332 
éléskamrautalvány. 263 690 
utalvány. 264 018 rádió. 
269 350 magnetofon és utal-
vány. 270 056 könyvállvány 
és utalvány. 270 469 háztar-
tási kisgépesítés. 271 306 
háztartási kisgépesítés. 
276 025 televízió. 276130 
utalvány. 281 142 televízió. 
285 294 rádió. 290 520 utal-
vány. 294 406 televízió. 

5-437 547 ..Modern otthon 
gépei". 5 442 269 külföldi 
társasutazás. 5 445 806 kávé-
ákpszlet. 5 451 702 televízió. 

5 468 294 televízió. 5 471 707 
t«i-sasutazás. 

bútor. 5 476 432 óra. 
karóra duó. 

óra és utalvány, 
rádió. 5 494 120 te-

5 496 525 zsebrádió. 

külföldi 
5 472 738 
5 480 799 
3 488 704 
5 491 661 
levizió. 
3 498 01R utalvány. 5 502 617 
motorkerékpár . 5 504 870 
utalvány. 5 507 540 televízió. 
7 353 522 élelmiszerutalvány. 
7 361 653 óra. 7 371 931 rádió. 
7 434 408 óra duó. 7 441 684 
televízió. 7 447 929 rádió. 
7 467 965 televízió. 7 473 108 
hangulat sarok. 7 483 495 rá-
dió. 7 499 333 modern ott-
hon gépei. 7 503 993 utal-
vány. 7 509 196 teáskészlet. 
7 513 144 óra. 7 514 687 tele-
vízió. 

8 009 630 rádió. 8 027 099 
élelmiszerutalvány. 8 027 172 
bútor. 8 031 446 rádió. 
8 040 592 rádió. 8 045 814 óra. 
8 046 737 utalvány. 8 059 444 
utalvány. 8 067 030 hűtőgép. 
8 073 546 rádió. 8 084 922 rá-
dió. 8 093 066 óra. 8 093 067 
óra. 8 104 695 rádió. 8 115 487 
televízió. 8 131 544 óra duó. 
8 135 415 fényképezőgép. 
8 148 102 élelmiszerutal-
vány. 8 172 533 televízió. 
3 175 394 campingfelszere-
lés. 8 182 408 televízió. 

8 184 855 utalvány.. 
8 193 737 . utalvány. 8 194 401 
rádió. 8 196 061 utalvány. 
8 197 030 élelmiszerutalvány. 
8 202 547 külföldi társasuta-
zás. 8 230 852 televízió. 
8 231 762 televízió. 8 242 375 
rádió. 8 245 536 óra duó. 
8 251 122 utalvány. 8 272 499 
televízió. 3 276 406 utalvány. 
8 292 769 ezüstevöészköz-
készlet. B 300 100 utalvány. 
8 311 322 óra duó. 8 311 362 
óra. 8 314 271 utalvány. 
8 318 659 háztartási kisgépe-
sítés. 8 326 443 televízió. 
8 338 908 modern otthon gé-
pei. 8 356 039 rádió. 

8 362 509 televízió. 8 376 315 
lemezjátszó. 8 384 069 fény-
képezőgép. 8 388 779 könyv-
állvány. 8 390 257 motorke-
rékpár. 8 394 568 fényképe-
zőgép. 8 405 405 óra. 8 406 046 
élelmiszerutalvány. 8 406 605 
utalvány. 8 408 217 lemezját-
szó. 8 421 976 külföldi tár-

külföldi 
8 433 421 
televízió. 
8 517 030 
televízió. 
8 529 067 
televízió. 

társasutazás, 
televízió. 8 443 230 
8 510 268 utalvány, 

utalvány. 8 521 399 
8 526 008 utalvány, 

televízió. 8 559 803 
R 569 901 csemege-

ajándékkosár . 8 576 281 rá-
dió. 8 578 178 utalvány. 
8 614 865 óra duó. 8 616 273 
televízió. 

8 702 172 óra. 8 710 111 te-
levízió. 3 719 511 fényképező-
gép. 8 725 393 utalvány. 
8 762 299 óra és utalvány. 
8 767 584 utalvány. 8 778 500 
televízió. 8 782 509 külföl-
di társasutazás. 8 786 091 
élelmiszerutalvány. 8 805 612 
élelmiszerutalvány. 8 817 814 
lemezjátszó. 

8 827 753 utalvány. 8 834 659 
óra. 8 837 058 utalvány. 
8 841 107 televízió. 8 846 221 
televízió. 8 049 378 háztartás 
kisgépesítés. 8 857 906 hűtő-
gép. 8 860 694 fényképező-
gép. 8 881 506 óra. 8 886 523 
utalvány. R 83.3 430 rádió. 
3 880 711 utalvány. 8 913 400 
utalvány. 8 016 430 hangulat 
sarok. R917J26 külföldi tár-
sasutazás. 8 924 586 televízió. 
8 928 012 lemezjátszó. 
8 959 095 utalvány. 

A gyorslista közvetlenül a 
húzás uíán készült, az eset-
leges számhibákért felelőssé-
get nem vállalunk. A nyer-
teseknek az igazoló szel-
vényrészeket 1965. május hó 
20-ig kell e l jut tatni a Sport-
fogadási és Lottó Igazgató-
ság lebonyolítási osztályá-
hoz (Bp.. V., Nádor u. 15.) 

Korunk kamarazenéje 
Modern zenei hangversenysorozat a Filharmónia rendezésében 

Halálra ítéllek a mövezelc gyilkosait 
Kiszabott büntetésüket 

töltötték a Csillag börtön-
ben Fósa István, Szeged, 
Szilién sor 30. és Less 
István, Gyöngyöspatak, 
Arany János utca 58. szám 
alatti lakosok. Pósa tiltott 
határát lépés kísérlete miat t 
1957-ben állt bíróság előtt., 
Később különböző lopások 
jyttattálg i smét börtönbe. 
1963-bap nem létező háztá-
ji földjei t adta el, s ekkor 
két évre ítélték. Ezt a bün-
tetését töltötte és a börtön 
bútorgyárának ládaüzemé-
ben dolgozott, mint betaní-
tott munkás. Társaival ösz-
szeférhetetlen magatartása, 
s a felügyelőkkel tanúsított 
tiszteletlensége miat t több-
ször kapott fegyelmi bünte-
tést. Egy büntetés kiszabása 
után határozta el, hogy 
megszökik, s ezt közölte a 
vele egy cellában lakó 
Less Istvánnal, akit ugyan-
csak többszörösen büntettek 
mér. 

Elhatározásukhoz két pol-
gári ruhás művezető ruhái t 
akar ták megszerezni. A mű-
vezetők, majd a kapus le-
ütése után motorkerékpár-
ral akar tak Csehszlovákiá-
ba szökni, s onnan tovább 
nyugatra. Pósa azt tervez-
gette, hogy kémszolgálatra 
jelentkezik ma jd nyugaton, 
börtöntársa pedig m a j d ve-
le együtt dolgozik. 

Tavaly október 3-án 
mindketten Horváth Iván 
művezető felügyelete mel-
lett dolgoztak. Horváth 
Ivánt, mint polgári a lkalma-
zottat egyébként az elítél-
tek szerették türelmes ma-
gatartásáért . Pósa és, tár-
sa viszont őt szemelte ki 
első áldozatul. Egy .bútort 
megrongáltak, s ennek ürü-
gyén Less behívta Horváth 
Ivánt a műhelybe. A gya-
nútlan ember a bútort vizs-
gálta. amikor Pósa István 
egy fareszelővel többször 
fejbesújtot ta , majd az esz-
méletlen ember re még ti-
zenegyszer súj tot t a szer-
számmal. Ezután Pósa a 
másik művezetőt akar ta be-
csalni. Elmondta, hogy az 
egyik elítélt leütötte Hor-
váth Ivánt. Ez a műveze-
tő azonban már az őrség-
gel együtt lépett a gyilkos-
ság színhelyére. Horváth 
Ivánon minden orvosi be-
avatkozás ellenére sem tud-
tak segíteni és még aznap 
belehalt sérüléseibe. 

A Csongrád megyei bí-
róság Pósa Istvánt előre ki-
tervelt módon. hivatalos 
személy ellen elkövetett em-
berölés, valamint többrend-
beli emberölésre irányuló 
előkészület., tiltott határá t -
lépés előkészítése és folyta-
tólagosan elkövetett hivata-
los személyek megsértése 

miatt mondotta ki bűnös-
nek, • ezért halálra ítélte. 
A másodrendű bűnsegéd 
Less Is tvánt is az előbbiek-
ben mondották ki bűnösnek 
és 15 évi szabadságvesztés-
re ítélték. A Legfelsőbb Bí-
róság pósa...„ítéletét ,, .jóvá-
hagyta, Less .István ítéletét 
pedfg megváltoztatta., a má-
sodrendű bűnsegédet is ha-
lálra ítélte. A vádlottak ke-
gyelemért folyamodtak. 

Sokszor megfogalmazott 
kérést teljesített a Filhar-
mónia, amikor Szegeden is 
megindította Korunk kama-
razenéje című koncertsoro-
zatát. 

Az örömbe azonban mind-
jár t az első előadásnál 
üröm is keveredett : a kö-
zönség a sokatmondó cím 
alapján korunk, tehát az 
egész XX. század legjelen-
tősebb komponistáinak már-
is klasszikus értékű remek-
műveire számítolt, 6 ehe-
lyett — mindössze egy 
Bartók, egy Schönberg, il-
letve egy Szabó-mű kivéte-
lével — fiatal, bár kétségte-
lenül tehetséges szerzők 
többnyire kísérleti jellegű 
darabjait hallotta. Félreértés 
elkerülése végett: nagyon 
szívesen hal lgat juk ezeket a 
kompozíciókat is, de valami 
más (például Fiatal szerzők 
estje) cím alatt. 

Szabó Ferenc II. vonósné-
gyese első hallásra érthető, 
a hagyományos építkezést 
követő, egyéni hangú, szí-
nes muzsika. A művet a 
szegedi közönség már hal-
lotta. 

Kurtág György vonósné-
gyese csak egy szűk ,.szel-
lemi elit" számára érdekes. 
a weberni hangzásideál je-
gyében készült, nagyon kon-
centrált, pontosan időzített, 
feszült kompozíció. 

Decsényi János Metamor-
fosis-ának csak három las-
sú tételét hallottuk, s így 
nem alkothat tunk képet a 
mű egészéről. A megszólal-
tatott tél elek azonban jól 
komponáló, a hagyományos 
és a zwölfton-hangzást szé-
pen ötvöző szerzőként mu-
tatták be Decsényit. 

Jenei Zoltán még főisko-
lás. Három dala feltétlen 
tehetségre vall, de még ter-
mészetesen hiányzik ezekből 
az egyéniség, s itt-ott isko-
lás a vonalvezetés. 

Igazi egyéniséget Papp 
Lajos Hat bagatell-jében 
éreztünk. Papp nagyon erő-
teljes, kitűnően „hangsze-
re l t ' , a ázákmat és a nagy 
közönség számára egyaránt 
érdekes zenét ír. Azonban a 

j komponálásában még sok az 
improvizatív jelleg, s mély 

tar ta lmú gondolatait nem 
tudja minden esetben kö-
vetkezetesen kibontani. (A 
darabot egyébként nem tar t -
juk legjobb munkájának. ) 

A koncert címének min-
den kétséget kizáróan csak 
Bartók Szonáta-ja és Schön-
berg 11. vonósnégyese fe-
lelt meg: mindket tő mara -
dandó értékű, jelentős al-
kotás. 

Az előadók közül Szilklai 
Erikát, a modern daliroda-
lom már -már magyarországi 
specialistáját kell kiemel-
nünk. Sziklai azonfelül, 

hogy tel jes tisztasággal 
énekli a legnehezebb szóla-
mokat is, művészi átélésével 
légkört teremt. 

Szűcs Loránd egyike leg-
tehetségesebb zongoristá-
inknak, s azoknak, akik 
nagy részt vállalnak az ú j 
kompozíciók propagálásából. 
A koncerten Papp darabja i t 
játszotta legjooban. 

A Szegeden jól ismert 
Weiner-vonósnégyes a mű-
sort befejező Schönberg 
kvartettel ara t ta igazi nagy 
sikerét. 

Vántus Is tván 

Feliéire csökkent 
az elöntött terület 

Hétfőn ha jna lban Győrnél 
tetőzött a Rába árhul láma, 
és reggelre már néhány cen-
timéterrel csökkent a folyó 
vízszintje. A Rábca, a La j ta 
és a Marcal árhul láma is 
mérséklődött, de a Duna — 
a magas vízszint miat t — 
csak kevés vizet vesz át a 
mellékfolyóktól, s íassitja az 
apadást. Ezért a telt medrű 
mellékfolyók mentén tovább-
ra is harmadfokú árvízvédel-
mi készültséget ' tar tanak. 
Hétfőn, főleg az átázott töl-
tésszakaszokon, még mindig 
több mint ezren védték, erő-
sítették a gátakat. A koráb-
ban kiürített községek lakói 
azonban már mindenütt 
visszatérhettek lakhelyükre. 
Eredményes munká t végez-

SOLYMOS F,DE: 
DUNAI HALÁSZAT 

A tudományos munka, 
amely a Népi halászat a 
magyar Dunán alcímet vi-
seli, most jelent meg az 
Akadémiai Kiadónál. A hosz-
szadalmas helyszíni gyűjtés 
és szakirodalom felhaszná-
lásával készült néprajzi mo-
nográfia a múll század kö-
zepétől napjainkig Vizsgálja 
a Duna halászainak életét és 
munká já t . A halászati tör-

tek a k iáradt viz .visszaveze-
tésében. így a Győri Vízügyi 
Igazgatóság körzeteiben a 
korábbi 36 000-ről 16 000 
holdra csökkent a vízzel el-
öntött terület: 

Vas megye folyóin és pa-
tak ja in nagyobb kár nélkül 
vonult le a második árhul-
lám. A megye szakemberei 
most a helyreállítási előké-
születek miatt a károkat mé-
rik fel. Megállapították, 
hogy az utakban, a vasútvo-
nalakban és a h idakban több 
mint húszmillió for int érté-
kű kár t okoztak az áradások. 
Az árhul lámok huszonnyolc 
hidat tönkretet tek és hat-
vannyolcat pedig megrongál-
tak. (MTI) 

I. KERÜLET 

HIRDETMÉNY 
A Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat fe lhívja 
a lakosság figyelmét, hogy a Dorozsmai út mentén 
levő szegedi MÉK-telep részére megépített 20 kv-os 
szabadvezetéket, valamint 1 db szabadtéri kéttörzsü 
vasoszlopos t ranszformátor-ál lomást 1965. má jus 5-én 
12 órakor 

feszültség alá helyezi! 
Ugyancsak bekapcsolásra kerül a MÉK-telep ipar-
vágánya felett húzódó 20 kV-os szabadvezetéki szakasz, 
melynek szabványosítása elkészült. Fenti villamos 
berendezések érintése és megközelítése ez időponttól 
kezdődően életveszélyes és halálos. 
A berendezéseken végzett bárminemű rongálás tör-
vénybe ütköző cselekmény 
x 69 873 DÁV Szegedi Igazgatóság. 

HIRDETMÉNY 
A Dél-magyarorszégi Áramszolgáltató Vállalat fe lhívja 
a lakosság figyelmét, hogy az Üjszegedi Kendergyár 
részére megépített, 20 kV-os szabadvezetéket, mely a 
kendergyár területén levő falazott t ranszformátor-ál lo-
másba csatlakozik. 1965. má jus 3-án 10 órakor 

f e § z ü l t § é g a í a h e l y e z i ! 

A fenti villamos be rendezések érintése és megközelítése 
ez időponttól kezdődően életveszélyes és halálos! 
A berendezéseken végzett, bárminemű rongálás tör-
venyt>e ütköző cselekmeny. 
x 69 949 DAV Szegedi Üzletigazgatóság. 

Házasság: Maróti Gábor 
és Varga Ilona. Szabó Péter 
és Bakacsi Erzsébet, Horváth 
János és Kószó Mária, Szép-
kúti László és Berdó Mária 
Terézia, Luczó Tibor és Sin-
kovics Mária. Darvas Tamás 
és Hodács Klára, Kot ács Já-
nos és Szlasi Klára házassá-
got kötöttek. 

Születés: Dombi-Kis Pál-
nak és Sas Ilonának Pál, 
Lakatos Bélának és Kovács 
Franciskának Gábor, Hoff-
mann Gábornak és Makra 
Ibolyának Edit Ildikó, Gu-
lyás Mihálynak és Balla 
Margitnak Ferenc Miklós. 
Bereczki Zoltánnak és Jenci 
Rozáliának Zoltán, Török 
Lászlónak és Faragó Emma-
nak Béla Miklós. Nagy De? 
zsőnek és dr. Molnár Erzsé-
betnek Ildikó, Dabis József-
nek és Terhes Ilonának Ist-
ván, Rovó Andrásnak és Pa-
muk Etelkának Etelka. He-
gedűs Károlynak és Sutka 
Arankának Sándor, Chrisztó 
Sándornak és Modlics Iloné-
nak Helga. Ladányi Imrének 
és Terhes Máriának Éva 
Ilona, Rozsos Antalnak és 
Telek Erzsébetnek Imre, 
Korom Tibornak és Kovács 
Piroskának Tibor József, 
Tóth Antalnak és Moralecz 
Máriának Attila, Tanács Já-
nosnak és Pabar Zsuzsanná-
nak János, Elekes Jánosnak 
és Papp Eszternek Erzsébet, 
Jónai Józsefnek és Nacsa 
Etelkának József, Domonkos 
Gézának és Daday Tündének 
Géza, Kiri Lajosnak és Sze-
gő Zsuzsannának Aladár. Ki-
ri Lajosnak és Szegő Zsu-
zsannának Lajos, Savanya 
Lajosnak és Torma Klárá-
nak Ilona Ágnes, Ruzsa-Ba-
kacsi Istvánnak és Katona 
Jul iannának Katalin, Illés 
Gézának és Zádori Máriá-
nak Edit, Csóré Illésnek és 
Kókai Margitnak Zsuzsanna, 
Kádár Ferencnek és Bakai 
Erzsébetnek Edit Zsuzsanna, 

Anyakönyvi 
hírek 

Rácz Lajosnak és Rédei Er-
zsébetnek Lajos Péter, Sze-
gedi Józsefnek és Ottlakán 
Máriának Mária Andrea, 
Aszriev Miklósnak és Per-
tich Andreának István, 
Csongrádi Vincének és Tóth 
Margitnak Éva, Heidrich Jó-
zsefnek és Horváth Piroská-
nak Gyöngyi, Mészáros Fe-
rencnek és Jenovai Editnek 
Edit Csilla, Krajcs ik János-
nak és Csikós Etelkának 
Etelka Katalin, dr. Thúry 
Gézának és' Canjevec Gizel-
lának Géza, Gárdonyi Imré-
nek és Laczi Erzsébetnek 
Imre. Balázs Lászlónak és 
Hovorka Máriának László, 
Turóczki Jánosnak és Ör-
dögh Margitnak Margit Klá-
ra. Hosszú Jánosnak és Sza-
bolcs Ilonának Katalin. Csa-
tári Lajosnak és Masa Ilo-
nának Gabriella nevű gyer-
mekük .született. 

Halálozás: Lakatos Gábor. 
Magyar István né Pusztai Er-
zsébet, Nagy Ágnes, Szabó 
Péter, Márta Sándor, Juhász 
Mihály, Pópity Pál. Mándo-
ki György, Rozsos Imre, Ge-
hér Is tvánné Nagy Anna, 
Csókási Emília, Molnár Ven-
delné Zöldi Anna, Bognár 
Márton, Faragó Sándorné 
Tihanyi Gizella elhunytak. 

Születés: Bóka Mihálynak 
és Varga Jolánnak Zoltán, 
Borbély Imrének és Soós Zi-
tának László, Kovács Fe-
rencnek és Talmács Iloná-
nak László, Gárdián György-
nek és Simon Arankának 
György, Süli Is tvánnak és 
Csóti I lonának Ágnes, Varga 
Károly Jánosnak és Görög 
Erzsébetnek Klára, Németh 
Sándor Mihálynak és Ma-
gyar Ilonának Gábor, Szeg-
vári Lászlónak és Kovács 
Rózának Zoltán, Gergi Jó-
zsefnek és Lakatos Gizellá-
nak József Péter, Gergi Jó-
zsefnek és Lakatos Gizellá-
nak Katalin Rozália nevű 
gyermekük született. 

Halálozás: Törköly István, 
Ződi Józsefné Berta Julian-
na, Bojniczky Béla, Fodor 
Imréné Papp Eszter, Danyi 
Antal, Wolgard Ferenc el-
hunytak. 

vények elemzéséből kürrdal-
va bemuta t j a a különböző 
gazdasagi és társadalmi vi-
szonyok közt kialakult ha-
Uiszszervezeteket, fogalma-
kat (tanult halász, a lkalma-
zott halász, paraszt halász, 
szövetkezeti halász stb.), kü-
lön fejezetben foglalkozik a 
vízi közlekedőeszközök t ípu-
saival, a szerszámkészítés 
technikájával , a fogásmó-
dokkal. a halértékesítéssel és 
felhasználással, a halászélet 
fejlődésével. 

PSEUDO-LONGINOS: 
A FENSÉGRŐL 

Az antik világ i rodalmá-
val foglalkozó tudomány-
szakban nem egy kísérlet 
i rányult már A fenségről 
szóló görög nyelvű mű lét-
rejöttének felderítésére és 
keletkezésének körülményei-
re. Annyi azonban bizonyos, 
hogy kortörténeti vonatko-

j zasai fényt vetnek a kora-
beli társadalom erkölcsi 'vi-

| szonyalra. A mű szerzője 
I gondosan meglát ja és híven 

szemlélteti az egykori társa-
dalmi közösség döntő alap-
problémáit is. A mű iroda-
lomelmélet a szó igazi ér te l-
mében. voltaképpen iroda-
lomelméleti példákon iga-
zolt művészetfilozófia. És ez 
szinte utolérhetetlenül magas 
színvonalon. 

A görög és magyar nyelvű 
mű az Akadémiai Kiadónál 
jelent meg. Fordította, beve-
zetéssel és jegyzetekkel el-
lát ta Nagy Ferenc. ' 

II. KERÜLET 

Házasság: Tanács Ferenc 
és Kis Aranka házasságot 
kötöttek. 

Halálozás: Héj já Ferenc, 
Gál József, Nagy Ferencné 
Simon Julianna, Dékány Jó-
zsef, Szabó Ferencné Bör-
csök Mária, elhunytak. 

111. KERÜLET 

Házasság: Sinkó Sándor 
és Vukovics Rozália házas-
ságot kötöttek. 

PANNÓNIA 
motorkerékpárom 

Bp. tm 
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