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NAPIREND 
Április 18 

Nemzeti Szinház: 6 órakor: Carmen. 
Széchenyi Filmszínház: 3, 5 és 7 óra-

bor: Rio (Ördögsziget). (Amerikai film.) 
Korzó Mozi: 3, 5 és 7 órakor Alvi-

lági alkonyat. (Amerikai film.) 
Belvárosi Mozi: 3, 5 és 7 órakor: 

A láthatatlan ember visszatér. (Ame-
rikai film.) 

A Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 7 
óráig. 

Az egyetemi könyvtár nyitva 9-töl dél-
után 4 óráig. 

A muzeum zárva. 

Szolgálatot gyógyszertárak 
Gerle Jenő Klauzál-tér 3, Juszt Frf-

Petöfl Sándor-sugárut 41b, TS-
Mfirtoa Csongrádi-sugárut £1 

— Az adópengö április 18 án 
194 pengő. 

_ Idö járásjelentés. Várható időjárás 
csütörtök estig: Élénkebb szél, több felhő, 
helyenként záporeső, zivatar. A meleg 
kissé mérséklődik (MTI). 

— Dlcztalnasy főkapitányt kihall 
v a t t á k az Erdélyi-ügyben. A népbiró-
ság Komlóssy-tanácsa szerdán nagy érdek-
lődés mellett folytatta a háborús és nép-
ellenes cselekményekkel vádolt Erdélyi 
Gyulának, a szegedi hadiüzemek volt pa-
rancsnokának , főtárgyalását. Szerdán a 
nagyszámban megjelent védelmi tanukat 
hallgatta ki a népbiróság. Terhelő tanú-
vallomást tett több k között Diczfalussy 
Ferenc rendőrvezérórnagy és dr. Palócz 
Sándor közjegyző is. A tőtárgyalást csü-
törtökön folytatják. 

— Rohan emut kapott a városi 
szeretetház a svájci adományból. 
Dr Biacsy Béla szociális felügyelő a pol-
gármesternek bejelentette, hogy a népjóléti 
miniszter a svájci adományokból a városi 
szeretetház és a városi árvahfz részére 
50 pár cipőt, 60 nöi ruhát, 25 pullówert, 
120 pár kesztyűt, 30 takarót és 50 konyha-
ruhát utalt ki. 

Megkezdődött a nyilas „számonkérő-szék" 
tagjainak számonkérése 

Bajcsy-Zsilinszky hóhérai a bíróság előtt 
(Budapest, április 17.) A budapesti 

népbiróság Pálossi-tanácsa megkezdte 
Bajcsy-Zsilinszky Endre hóhérainak: 
dr. Radó Endre, dr. Balassa Bálint, 
Orendy Norbert és Holzinger Kornél 
bünpörének tárgyalását . Mindnégyen 
az úgynevezett nyilas számonkérő-
szék t ag ja i voltak és az ellenállási 
mozgalom számos nagy egyéniségét 
ju t t a t t ák bi tófára. Radó leplezte le 
a BaJcsy-Zsilinszky-féle ellenállási 
mozgalmat és fogat ta el annak 12 
t ag já t , többek között magá t Bajcsy-
Zsilinszky Endrét , Kiss János t és Tar-
csav Vilmost. A legkegyetlenebb k í n - . 
zásolckal igyekezett azután belőlük és I 

özvegy Tarcsay Vilmosnéból ls val-
lomást kicsikarni. Dr. Balassa Bájint 
a számonkérő-szék polgári osztályá-
nak vezetője is igen sok kínzásban 
vet t részt és n«m egyszer az általa 
elrendelt kínzásokban az áldozatok 
bele is haltak. A legfőbb kínzók közé 
tartozott Orendy Norbert is, a szá-
rnonkérő különítmény felállltója. Szá-
lasi az általa végrehaj to t t letartózta-
tásokért és kínzásokért soronkivül 
léptette elő csendőrezredessé. Velük 
együtt kerül a népbiróság elé a szá-
monkérő-szék szolgálataiba önként 
jelentkező Holzinger Kornél ls. 

Harminc deka cukrot kapnak 
az igényjogosultak március-áprilisra 
(Szeged, április 17.) Szerdán délfilőtt 

a betegségéből felgyugyult dr. Pálfy 
György főispán elnöklésével t a r to t t ák 
m e g a városházán az eheti közellátási 
értekezletet. Dr. Simon József tb. t a -
nácsnok, a közellátási hivatal vezetője 
bejelentette, hogy a Szeged számára 
március, április, má jus hóra kiutalt 
109 mázsa cukor kiutalása megérke-
zett Szegedre. A cukrot április 30-ig 
Szegedre kell hozatni, mer t a minisz-
t e r csak eddig az időpontig ga ran tá l j a 
a kilőnklnti 15 milliós árat- A cukor 
megérkezése u tán az igényjogosultak 
március—áprilisi jegyükre 15—15 deka 
cukrot kapnak. A má jus i fe jadag ki-
osztásáról később történik intézkedés. 
Bejelentette továbbá Simon tanácsnok) 
hogy a közellátási miniszter országo-

san 550.000 pengőben állapította meg 
a kenyér áTát, Szeged azonban nem 
Igazodik ehhez az árhoz, nálunk élet-
ben marad az eddigi szokásos külön 
ármegállapítás a kenyérármegáHa-
pitó bizottság utján. Az országos 550 
ezer pengős kenyérára t sem követi 
t ehá t Szeged, hanem egyelőre meg-
marad a jelenlegi 500 ezer pengős kü-
lön szegedi ár mellett. A házikenyér 
sütésére vonatkozólag kimondotta az 
értekezlet, hogy a pékek g miniszter 
rendelete értelmében kilőnkint 130.000 
pengőért kötelesek vállalni a házi-
kenyérsütést , amennyiben 14 millióért 
tudnak f á t beszerezni. A továbbiak-
ban beszolgáltatás! problémákat tár-
gyalt a közellátási értekezlet. 

— Igazolvánnyal >ái|ák el a* Iga-
zolt iparosokat óz kereskedőket. A 
kerckedúem- és - ző vetkezet üeyi mini«z-
ler az iparügyi minisztertel egvetérteleg 
elrendelte, hogy azokat az marosokat és 
kereskedőket, akiket az ip-rbatóság az il-
letékes hatóságok és érdekképviseletek 
meghallgatása után nem utalt az igazoló 
hizo*t=ág elé. ieazolránnval keli el'átni. A 
kiadott rende'et értelmében ugvsnis ezek 
az inarüzök igazoltrak tekintendők és ez 
a körülmény a részükre kiállított igazol-
vánnyal tanusitandó. A szegedi kereske-
delmi és iparkamara az igazolványok ki-
állításának gyors lebonyolítása érdekében 
az ezzel kapcsolatos munkákat vállalta és 
az igazolványokat az 'gazoló bizottság e'é 
nem utalt minden iparos és kerekedő 
revére kiállította. Az irazolvánvok kiosz-
tását a kamara megkezdte s azok bármely 
napon délelőtt P—fél 12 óra között 
a kereskedelmi és ipat kamara irodá-
jában átvehetők. 

— Beszolgáltatást kedvezmény 
paradicsompaprikát ós borsót ter-
melő gazdáknak. Budapestrő felentík: 
Azok a gazdák, akik a paradicsompaprika 
és borsó termelésére szerződést kötnek 
konzervgyárakkal és a szerződésben vállalt 
kötelezettségüknek eleget tesznek, ezzel az 
1946—47 évre megállapított beszolgáltatás! 
kötelezettségüket is teljesítik. Azoknak a 
termelöknek, akik szántófö'djüknek keve-
sebb mint 50 százalékát kötik le a jelzett 
cikkek termelésére, szerződéses termelés 
alapján vállalt kötelezettségük tellesitése 
az előirt gabona, burgonya" és olajosmag 
beszolgáltatására beszámít. Azok a gaz-
dák, akik szántóterü'etüknek legalább 50 
százalékát kötik le e cikkek szerződéses 
termelésére, továbbmenő kedvezményben 
részesülnek, amennviben a szerződésben 
"álla't kötelezettségük teljesítése az előirt 
élőállat beszolgáltatás! kötelezettség 50 
százaléknak teliesitésébe is beszámít. 

— Jelenthessenek ns egyesületek 
elnökei. Dr. Drégely József rendőrezre-
des, a politikai osztály vezetője felhívja 
a «zegedi rendőrkapitányság tor"teién mű-
ködő egyesületek ügyvezető-elnökeit, hogy 
áorilis t7. 18 és 19 én dé'u'án 4 órakor 
a'acszabálvaikkal és taglétszámuk kimu-
tatásával okvetlenül jelenjenek meg a ren-
dőrpalota IF. emelet 13-as számú szobá-
jában. A nem jelen'kező egyesületekkel 
szemben a legszigorúbb eljárást indítják. 

— Halálozás. Mihái'ovics Márta te-
metése a belvárosi temető halottasházából 
április 18-án, csütörtökön 3 órakor. 

Aranyat, ezüstöt, briliánst legmagasabb áron 
FISCHER ékszerész V Á S Á R O L . Klauzál-tér 3. 

V. Koriakin: 

Felnőttek oktatása 
í . ' . 1 ! 

A cári Oroszország kulturális té-
r en szomorú örökséget hagyot t a 
Szovjetunióra. Ezt m u t a t j á k a kö-
vetkező számok: A legkedvezőbb kö-
zéporoszországi adatok szer int az irni 
és olvasni tudók száma mindössze 
26.9 százalék volt, a nők közül pedig 
csak 13.3 százalék. Ezért a szovjet-
uralom első éveiben is m á r nagy gon-
dot fordítottak- a közoktatásra . A 
gyermekiskolák .hálózatának gyors 
növekedésével párhuzamban fejlődtek 
a felnőtt-iskolák különböző formái. 
Kezdetben csak az analfabét izmus 
megszüntetése volt a cél, később azon-
ban középiskolákat is létesítettek a 
felnőttek részére. 

1919 decemberében je lent meg Le-
nin rendelete az analfabétizmus meg-
szüntetéséről. Az azóta eltelt 26 év 
a la t t ragyogó eredményeket ér tek el. 
Elég felemlíteni, hogy az 1939-es nép-
számlálás ada ta i szerint az irni-ol-
vasni tudók száma, figyelembe véve 
az azelőtt annyira v isszamaradt népe-
k e t is, mint az üzbékeket, kazachokat 
es másokat , 90 százalékra emelkedett. 
A háború kitöréséig a Szovjetunió 
már csaknem teljesen felszámolta az 
analfabétizmust . Ennek ellenére, a há-
ború kitörésével nagyrészt szünetelő 
felnőttek iskoláit 1943-ban ú j r a meg-
nyitották. 

A kormány nagy összegeket fordít 
az anatfabétizmus megszüntetésére. A 
felnőttek tan í tása a vállalatok, üze-
mek, szakszervezetek és szociális in-
tézmények költségén történik. A szak-
szervezetek összeírják a tanulni aka-
róka t és megteremtik a tanulás fel-
tételeit. 

A tan í tás módszertani része a Köz-
oktatásügyi Népbiztosság hatáskörébe 
tartozik. Az ana l fabé táka t ál talában 
az üzemek, vállalatok műveltebb tiszt-
viselői, mérnökök, technikusok, mező-
gazdák, tani tók és felsőbb osztályok 
növendékei t an í t j ák . Igy Pavel Man-
kó v^zkij, Kolomna egyik üzemének 
mérnöke. 10 év a la t t 718 embert taní-
to t t meg teljesen ingyen írni és ol-
vasni. I ; i >' (, ! 

A felnőttek egységes hét- vagy tíz-
osztályos középiskolái 1937-ben nyíl-
t ak meg. Hétosztályos iskolákat 
olyan helyeken nyi to t tak meg, ahol 
ha tvanná l több tanuló jelentkezett, 
t ízosztályosat pedig legalábfc 120 ta -
nuló estén. A tanterv azonos a ren-
des iskolák első öt-, illetve tizosz-
tá lyának tantervével. Minden iskola 
he t i tanideje 15 óra. 1939-ben 1899 
felnőtt-középiskolában 12.708 személy 
tanult . 

Azok a felnőttek, akik elfoglaltsá-
ságuk miat t az iskolát látogatni nem 

tudják, levelezőtanfolyamokat Végez-
hetnek. Minden tanulónak elküldik a 
megfelelő tankönyveket és kijelölik a 
leckéket. Időnként szóbeli vizsgát kell 
tenniök munkájuk ellenőrzése céljá-
ból. Ezenkívül minden tanulónak "ha-
vonként írásbeli dolgozatot kell be-
nyúj tania orosz nyelvből, matemati-
kából. fizikából, kémiából és idegen 
nyelvekből. 

A levelező iskoláknak 1941-ben 30 
ezer növendékük volt. A háború a la t t 
sok megszűnt és igy 1943 elején csak 
15 működött 7.247 tanulóval. 1944-
ben a levelezőtanfolyamok újból meg-
nyíltak és 1945-ben ismét 46 működött 
12.000 tanulóval. Az állam minden 
levelezés u t j án tanulóra évente 860 
rubelt fordit . 

Leningrádban a tengerészeti főis-
kola 155 növendéke közül 46 végezte 
tanulmányai t levelezés u t j án . Mind-
annyian kitűnően te t ték le félévi 
vizsgájukat . ,A főiskola 9 legjobb ta-
nulója közül 6 levelezés utjárt tanult . 

(Folyt, köv.) 

— Uj kenderfeldolgozó' háziipari 
fanfolyam indul. Nemrég beszámoltunk 
arról a sikerrel befejeződött tanfolyamról, 
amely uj háziiparág elterjedését fogja 
eredményezni Szegeden. Az özv Máfvás 
Gézéné által vezetett kenderfeldolgozó 
h"ziipari tanfolyamról van szó. A tanfo-
lyam növendékei szines k?nderfoná'b(>l 
szép szőnyegeket, párnákat és egyéb hasz-
nálati tárgyakat fontak, horgoltak A tan-
folyam nagy sikerére való tekintettel ápri-

24 án uj farfolyam indul. Jelentkezni 
lehet özv. Mátyás Gézánénál Somogyi 
utca 22 szám alatt, az I. emeleten. A tan 
folyam eddigi készítményei megtekinthetők 
a Klauzál- éri Kertész bútorcsarnokban. 

Ezer pengő a kalória 
Százszázzlékoz f izetésemelés 

(Budapest, április 17) A Gazdasági Fő-
tanács a kalória pénzbei! megváltási árát 
április 15-től a kővetkezőképpen állapí-
totta meg: 

Egy kalória pénzbeli megváltási ára 
mindazokban a helyiségekben, ahol a bu-
dapesti készpénzbérek 100 százalékát kö-
elesek az üzemek fizetni, 1000, 'a vidéki 

helységekben, ahol a budapesti készpénz-
bérek 95 százalékát fizetik. 900, ahol 90 
százalékát, ott 800, ahol 85 százalékát, ott 
ped g 700 pengő. 

Ezenkívül április 14. napját kővető 
munka után a munkáltató 100 százalékkal 
magasabb órabért és egvéb járandóságot 
jösszkereset) köteles fizetni a munkavál-

— Megalakult a Magyar Munkás 
Dalosok Szövetség Délkerülete. A 
Szegedi Általános Munkás Dalegylet kez-
deményezésére Vásárhelyen küldöttköz-
gyűlést tartottak a délkerület munkás da-
'osai. A közgyűlésen megalakították a 
Munkás Dalosok Szövetsége Délkerületét. 
A Délkerület vezetősége: Elnök: Kiss Já-
nos csanádm»gvéi főispán, Makó, ügyve-
zető elnök-Waltner Mihály Szeged, al-
elnök: Bodrogi János Vásárhely, titkár: 
Lengyel János Szeged, 'pénztáros: Pópity 
Laios Szeged, ellenőr: Hlavcsák János 
Békéscsaba és Kópiás Dezső Oroszháza, 
jeuyzö: Séro'i Ilona Szeged. Ezenkívül min-
den tagegyesület két-két tanácstaggal kép-
viselteti magát. A Délkerület célja a Ma-
evar dal- és zenekultura művészi fejlesz-
tése és a munkástömegek között minél 
hathatósabb terjesztése. 

— KSzmuukav&ltság ó« lakbéradó 
OTI alapfát képezi. Az OTI igazgató-
ságának határozata szerint, a munkaadó 
által az alkalmazott részére vagy helyett 
kifizetett lakbéradó és közmunkaválts4g-
megtérités az alkalmazott j vadalm^á'ába 
beszámít és igy ezen összegek az OT1-
járulék alapját képezik. 


