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Marshall nyilatkozik az amerikai 
szovjet koifzuiáiusok bezárásáréi 

U j a b b i t i o s s k v a i t á r g y a l á s o k 

MarshaU amerikai külügymi-
jiiszfor szerda délutánt sajtó-
értekezletén bejelentette, hogy 
« nyugati hatalmak megbízottai 
ai szovjet kormány tagjaival 
íofytatolt tanácskozásainak be-
fejezése ulán haladéktalanul 
luvalalos közlemény l adnak kl. 
Marshall ezután kijelentette, 
(hogy a Szovjetunió kormányá-
nak" határozata az Egyesűit 
Altamók területén levő szov-
jet konzulátusok bezárására 
vonatkozóan nem Jelenti a 
diplomádat kapcsolatok meg-
cizüuU tését a Szovjetunió es 
nz Egyesült Államok 'közölt. 
Hozzáfűzte, hogy az Egyesfiit 
Államok kormánya a vladt-
vosztoki amerikai konzulátus 
bezárására vonatkozó szovjet 
kívánságokat magáévá tette. A 
Konzulátus bezárását Marshalt 
rendkívül sajnálatosnak minő-
sítette. Görögország helyzeté-
ről kijelentette, hogy n terü-

leti nehézségek miatt tt görög 
kormány Csak nehezen halad-
hat előre. 

A berlini rádió jelenti, hogy 
a moszkvai diplomaták megfi-
gyelése szerint a hétfői megbe. 
tzélések után nagyobb rémé. 
nyekkel lehintenek a tárgyalá-
sok eredményes befejezése elé, 
mint eddig. A tárgyaidsok ered. 
méntjes befejezése esetén Pá. 
rizsban szeptemberben négy ha. 
talmi tanácskozókra kerülne 
sor. A Iondon: rádió azt jelen-
ti, hogv a nyugatf országok 
moszkvai kiküldöttel ma, ismét 
tárgyalnak yo'otov HiMgymi-
niszterrel. Diplomáciai tudósí-
tók veteménye szerint a Sztálin 
generalisszlmusznál lefolytatott 
tárgyalások ulán a tárgyalófe-
lek közelebb kerüllek egymás-
hoz. 

Pillanatfelvételek -
* a lengyel dalosok 

szegedi látogatásáról 
Kiigy és lesluéri összefogás 

poII a posení vasutas és a sze-
gedi munkásdalosok találkozó-
m. 

.4 megérkezés estéjén baráti 
ismerkedés folyt a lengyel vas-
utasok és a szegedi vasutasok 
között az egyik szegedi vendég-
lőben. Kitűnő étvágygyal fo-
gyasztották a jóféle szegcdi pör-
költei, amire jól csúszott a 
még kitűnőbb pusztamérgest 
nyakolaj, viszont a lengyelek 
ohja'n valötli vodkát szedtek 
elő. amelybőj még a legedzet-
tebb szegedi torkok sem tud-
lak egy kortynál többet húzni. 
90 fokos voltl 

•A kórusnak két vezetője kö-
zül az egyik neves karnagyuk 
Bucluoald Viktor; a posent ope-
ra karmestere, a másik Falak 
Frauciszek, a lengyel államvas-
utak főtisztje. Posenben műkö-
dik az egyetlen lengyel opera, 
mert a hircs varsóíl még. nem 
tudták feltámasztani. Buchwald 
"karnagy képességeiről dtrigá'á-
sa közben meggyőződtünk, igy 
licm csodálkoztunk azon, ami-
kor meghallottuk, hogy Buch-
uialdot a lengyel Ferencsiknek 
Pevezték el. Falak Franc'szek a 
másik vezető aktív, széphangu 
tagja a kórusnak. 0 maga ts 
csodának tartja, hogy átvészel-
te a náci borzalmakat, család-
jának nem kevesebb, mint ti-

Jön? 
J ö n ? 

a n apohban 

S Z E G E D R E 

GAZDAG 
CIRKÜSZ 
JJ elefántjával 

zennégy tagját irtották ki a né-
metek. Némi Idegesség olykor-
olykor felvibrál az arcán, de 
tudja, hogy elpusztult hasíáját 
építehl keli. 

Érdemes arról ts testélni, 
hogy leghatalmasabb kórosuk-
ban, a i>Két sorsiban mirőt is 
énekeltek lengyel elvtársaink. A 
két sors a gazdag királyé és tt 
szégény pásztorfiué. Kitör • 
háború, o király elmegy a Csa-
tálfa, deltát kiidlg, öt a golyó 
nem foghatja, a szegény pász-
torfiu meg ott marad. Legin-
kább igy volt eddig. A királyok 
a háborúkban mindíy megma-
radlak, a földhözragadt szegény 
pásztorok — a nép — mtnáig 
otthagyta a fórját. ~ 

A város megtekintése torán 
ellátogatott a körus az egye-
temre is, ahol Kertész Lajos 
karnagy kalauzolta őket is el-
vezette abba a terembe, ame-
lyikben a Szegedi Egyetemi 
Énekkar falakra függesztett 
trófeáit őrzik. Leírhatatlan volt 
az örömük, amikor a szépszá-
mú dif kőzött megpillantották 
a posent emlékeket ts, amiket 
az énekkar lengyelországi tur-
néja alatt kapott a nagy len-
gyel várostál. 

Elérzékenyülten vettek ba-
csnt egymástól a lengyel és a 
szegedi dalosok. Sokan leöny-
nyeztek és vége-hossza nem volt 
a meghívásoknak. Azt szeret-
nék, ha az összes szegedi da-
lárok elmennének Posenbc visz-
s-aadnt a vizitet. Még az állo-
máson ts hajtogatta Falak 
Franclszek elvtársi 

— Éljenek a maggaarakl Et-
jén lengyel-magyar barátsági 
Éljenek szegedi vásuutásnkl 
Olyan kedvesen mondta még a 
rossz kiejtésével ls, hogy abból 
meleg szivének felénkdobbaná-
sát lehetett érezni. 

Földrengés 
O l a s z o r s z á g b a n 

Rómából Jelentik: Az utolsó 
napok földrengései nagy ká-
rokat okoztak. Monté San An-
gelóban kétszáz ház súlyosan 
megsérült. San Giovannl Ro-
tondiban kétszáz lakást ki kel-
lett üríteni, mert a bennük 
való tartózkodás életveszé-
lyessé vált. Fogpiában kétszáz 
nóz és ötven gyárépület beom-
lott, százötven másik gyár-
épület pedig súlyosan megvon-

tt JL 

Ófven kiló linzi 
a szekér alfán 

Lásson kocogott szekerével 
ttz országúton Aradi Péter 
íószentivánt gazdálkodó a 
szerdai hetipiacra. Kocsija 
gyümölccsel, Zöldségfélékkel 
volt megrakva és nagyon 
méltatlankodott, mikor a gaz-
dasági"* rendőrség megállásra 
szólította jel. Jó fogást csi-
náltak a razzia során, mert 
a kocsi aljában 50 kiló nul-
lástisztel és öt kiló vágott do-
hányt találtak. Aradi Pétert 
előállították is kihallgatása 
során elmondta, hogy feketén 
akarta a lisztet 'és dohányt 
értékesíteni. A gazdasági ren-
dőrség a jeketeárut elkoboz-
ta, a gazdálkodó ellen pedig 
eljárást indított. 

J t l e o l k e m n e k , a k i k 

( • r m t i é s i s z e r z ő d é s t 

s z e r e l n é n e k kf i fn l 

A' szerződéses termelésről 
szóló rendelet végrehajtási uta-
sítása szerint mindazok, Akik 
termelési szerződést akarnak 
kötni, az e tárgyban Irt kérel-
met augusztus 314g nyújtsák be 
a főJdmivelésftgyí miniszterhez. 

Xa l a f t r L t sx l é s lSsdétk 

u u u a t e r d u i l l í l t z áUM 

t i l á | k H | r i i i k H i i 

Ezer filozófus jött lösszé a vt-
tág minden tájáról Amsterdam-
ban a X. nemzetközt filozófus 
kongresszusra. A világsajtó ki-
emel*. milyen nagy sikere volt 
dr. Atexics György elvtárs kul-
tuszminisztériumi 'államtitkár-
nak, akt Fenyő dr.-ral közösen 
tartott előadást. Beszámol a vi-
lágsajtó Kahmár László szegedi 
egyetemi tanárnak szintén igen 
nagy érdeklődéssel kisért elő-
adásáról, amelyben az ismert 
és tudós professzor a matema-
tikai logika problémáit fejteget-
ie-

A Szovfefunióban 
a legértékesebb 
töke az ember 

Az Izvesztija megállapítja, 
hogy a Szovjetunióban az em-
ber a legértékesebb tőke s ez-
ért a szovjet kormány sem ilyen 
összeget nem sajnál az egész-
ségügy, a szociális gondozás fej-
lesztésére. A szovjet államház-
tartás költségcinek jelentős ré-
szét — 25 mdlflárd rubelt — 
egészségügyi és szociális kiadá-
sokra fordítanak ebben ax év-
ben. 

Újjászervez 1éh 
a német frontharcos-

szövetséget 
Hamburgban német fronthar-

cos szövetséget szerveztek és ez-
zei újjáélesztették a Stahlheilm 
hírhedt mil i tarista szervezetét, 
amely Hitlert a hatalomra segí-
tette. Az alakú lógy ülésen Witl 
hamburgi nagyiparos kijelen-
tette, hogy a brit katonai ható-
ságok bdztositjék a szervezet 
működését. A vita során egye-
sek áltástfoglaltak az SS-ek fel-
vétele ellen. Lernicke az úgyne-
vezett német párt egyik vezető-
je ki jelentette, a brit katonai 
kormányzat nem ellenzi az 
SS-ek belépését. 

x Gyorsíró- es lépliAtanta-
lyaaiob kezdők és naiadók ré-
szére dr. Hősenbergné Grün-
waid Klára 2338/1944-45. sz. 
főig. eng. gyorsíró- és gép-
iróiskolájábon, Dózsa György-
utca 2^ földszint, (Kuiturpulo-
uraau 

Patkányvadiszat a repülőgépen 
? • Pdjfcs, augusztus 26. A szalgon-párizsi repülőjárat 
egyik hatalmas személyszállító gépének utasnj íónéliány 
órai repülés után megdöbbenéssel tapasztalták, hogy elsza-
kadt a szárnyakat és a farokkormánvt összekötő huzat. A) 
műszerészek sietve kijavították a hibd'l. Néhány óra elteltén 
vet a huzalt újra el szakadtnak látták. Jobban megvizs-
gálták a szakadás nyomait és kiderült, hogv ez nem vélet-
len, hanem valamely rejtélves állat rágcsáiásának eredmé-
nye. Rövidesen megállapították, hogy patkánv van a gó-' 
pen. Hatalmas hajsza indult meg a patkány" után, mivei; 
nemcsak ufjuk biztonsága függött a kis állat jelenlététől; 
hanem — minden túlzás nélkül — Páriís népének egész-
sége ls. Indokina egyes vidékein ugyanis pestisjárvány dü-
höng ós a ragály leghatásosabb terjesztői a patkányok. Hal 
ez n patkány mint bacállusgnzda Párizsba jut -r a XX. 
században már a járvány is repülőgépen utazik—, beláthatat-
lan következményekkel járhat. Ennek ellenére hiába volt 
a leglelkiismeretesebb kutatás, a patkány nem került etőméii 
altkor sem, amikor a repülőgép az orjyi í-epülőtérre lé-
szállt. Természetesen a veszélyről előre értesítették a repü-
lőtér igazgatóságát, mely teljes készültséggel várta a gé-
pet. Körülvették a gépet és a bajsza újra megkezdődött, 
— eredménytelenül. Az illetékesek végül is megparancsol-
ták, hogy a gép emelkodiék 9000 méter magasságba, ahol 
a légnyomás végez a patkánnyal Már beállították a motort, 
amikor az cgvik szerencsés vadász megpillantotta a patkónvt. 
A függöny tartó rúdon ült. Az elkeseredett és a kutatásiéi 
fáradt tömeg pillanatok alatt végzett vele. 

Három év alatt meghatszorozódik 
a magyar filmgyártás 

Magyarországon helenkiint 
egymillió etnlter jár moziba 
és évenkint 220 filmet mulat-
nak be. Ebből a 220 filmből 
eddig csak 20 készült Magyar-
országon, a többi külföldi. A 
külföldi mozik 160 milliós be-
vételéből kb. 1,600.000 forin-
tot fordítanak magyar Kimre, 
« Jövedelem legnagyobb 
része tt magánkölcsönzők zse-
bébe vándorol. Ez a helyzet a 
közeljövőben gyökeresen meg-
változik. Mint Révay Dezső, a 
magyar filmgyártó vállalat ve-
zérigazgatója az MTI munka-
társa elölt kijelentette: 

wfatetKra három állami fiai-

vállalat alakult éspedig e£*t 
filmgyár'ó, egy f imUt 
esőn/ő és a mozittVzeriek 15sz-
we tojását azalgjáló váltatat. 

Ezek felállítása a gyakorlatban; 
azt leien ti, hogy a mozik be-
vételét az állami filmkölcsőnzöt 
kapja és a jövedelem így as 
magyar filmgyártásra fordít* 
liafó. Igy még ebben az észten-
dÖI»en nyolc nagy filmet kél 
szithetünk 1,200.000 forintosj 
költségvetéssel. 1949-re 20— 
24, 1950-re 40-48 film gyári* 
tásáf irányoztuk elő. Jelenleg 
három nagy filmünk készú, 
egytdőben. . 

C s a k r ö v i d e m 
DIMITROV MINISZTEREL-

NÖK fogadta a külföldi mun-
kásdfjuság képviselőit, akik 
résztvettek az egyik vasútvo-
nal építésének munkájában. A 
brit és a svájci ifjúság képvi-
selői (kijelentették Dimitrov-
nak, tiogy minden erejükkel 
igyekeznék küzdeni hazájukban 
a Bulgária ellen terjesztett rá-
galmak elten. 

A SZICÍLIAI szakszervezeti 
bizottság 2 óriás általános sztráj-
kot rendelt et 82 szakszervezeti 
vezető letartóztatása miatt. 

A FRANCIA film cenzúra 
megtiltatta a /Vasfüggöny? d-
mfl amerikai film párizsi be-
mutatóját azzal az indokolással, 
hogy a film levetítése jóváte-
hetetlen ballépés tenne az 
Egyesült Államok párízsf köz-
gyűlése küszöbén. 

PRAGABAN 19 ncmzi-T-pcí 
dagógusainak értekezlet© 
tárgyalja az Iskolaköteles; 
kornál kisebb gyermekek! 
nevelésének kérdését. 

A SZOVJETUNIÓ várért 
saínak-2000 legjobb sakkját 
tékosa jelenleg távirati Alton! 
lejátszóit bajnokságon méri 
össze erejét. 

A NEWYORKI FOLD \LATTS 
vasút munkásokkal zsúfolásig 
megtelt egyik bocsijában egv 
utas csomagja felrobbant. Aí 
tűz és füst láttára a minfy: 
egy 200 utas egymás hegyén* 
hálán ronant a z&rt ablakoM 
felé. A csomag tulajdonosa a 
vonat megállása után eltűnt) 
A csomat maradványait K 
rendőrségre vitték megvizsg:V 
lós céljából. 

Vasatí szerencsétlenség 
a Balaton mellett 

Balatonfenyves, aug. 26. Ba-
latonfenyves és Balalonmária 
állomás "között csütörtökre vir-
radó éjszaka 'két órakor két 
tehervonat a nyilt vonaton ösz-
szeütközőtt. Ax összeütközés 
következtében öt vasutas meg-
halt, több sutvosan megsebe-
sült. Két mozdony és 14 ko-
csi megrongálódott. A forgal-
mat ezen a vonalon részben 
átszállással, illetve az átme-
neti utasforgalmat más útvo-
nalon keresztül bonyolítják le 

A vasúti balesettél kapcso-
latban a közlekedésügyi mi-
nisztérium részletes jelentést 
adott ki A baleset 26-ára vir-

radó éjjei történt a nyilt Y& 
nalon két tehervonat össze* 
ütközése következtében. A kél 
vonat személyzetéből 5 einbeB 
meghalt, 4 pedig megsebesült* 
A vonalok mozdonyéi súlyosat* 
megrongáfődtaK és 15 kocsi 
használhatatlanná vált. A pást 
Jyatest mintegy 100méter liosze 
szuságban helyreállításra szo-
rul Az utasforgalmat a kéí 
állomás között átszállással bo-
nvolitják le, amig a pályates-
tét járhatóvá teszik, ami 27-éa 
reggelre várható. A vizsgálat 
folyamatban van s annak ered-
ménvéről hivatalos jelentési 
adnak majd ItS. 

x Halálai*.-)- Fájdalomtól 
megtört szívvel közöltük, hogy 
a legiobb férj , apa: Nacsa 
Jenő 1/2 éves korában elhunyt. 
Temetése 27-én délután 6 óra-
kor lest az. alsóvárosi temető 
ravatalozójából. Szentmlseál-
dozat 27-én reggel 8 órakor 

aizAfágart te-nlomban. 

Maiméról*! 

M U S T 
állandóan kanható 

firtlfl borkereskedő. Kálvária sor 1 
Telefon: 175 


