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Belgrádban betiltották a „Vig Szv»gyu-«l. 
(Budapesti tudósítónk telefon/elentise) Belgrád-

ból leientik: A bciagvminisz'erium a Le&Ér Vig 
özvegyiből készült film előadását Jugoszlávia 
égisz területire betiltotta, azzal, hogy a film 

egyes jelenetei sérlök a moatensgrói királyi 
család cgyea tagjaira. A filmet már egy bele 
elösdták Zágrábban és ho!nap lett volna a 
belgrádi bemutatója. 

Molnár Ferenc s e Nobel-dij 
Budapest, október 25. Faltflnést keltő bir ke-

rült nyilvánosságra ax irodalmi Nobel díjról. 
Eszerint a bíráló bizottság többsfge ugy véle-
kedik, hogy az utolsó években alig került a 
könyvpiacra oly irodalmi munka, amely örök-
becsű volna és így megérdemelné a Nobel di-
jat. Ei^rt arról van azá, hogy a Nobel dijat 
falosz'jftk. Thomas Marinak állitólag igen ke-

vés kilátása van, viszont erősen emlegetik 
Sígrid Uadset-et, aki már tavaly is komoly 
reflcktáns volt. Ul lelill a magyar Málnát 
Ferenc, akinek a Liliomát Stockholmban leg-
közelebb bemutatják. 

A B. Z, am Mittag távirata megerősíti ezt a 
hiri ás bozzáleszi, hogy Molnár Ferenc egyik 
legkomolyabb Jelilile t Ntbel díjnak. 

Helyreállt a béke 
a DUKE és a Horfthy-infternátus között. 

Risztetekben kiüistik « házbér tartozást. 
(4 Dilmagyarorndg maakatérsdiól.) A Horlby-

internáios és DMKE közötti alfér még nem 
intéiődöit el teljesen, Az internátus a hatalmas 
száképűíet legnagyobb részét bérli. snélkü', 
bogy évek i ta bármilyen összegű béri fizetett 
volna a DMKE-nek. A DMKE sokáig teljesen 
reménytelenül, de várt arra, bogy az internátus 
végra is megfizeti a bériéit összeget. Később 
azocban már megfenyegették az interná us! 
azzal, bogy btphltk Többszöri ígéretekre a 
DMKE szeptember 30 ig halasztást adott az 
inlcraátutnak, hogy maeféi évre visszamenő 

lakbérét kifizesse. Ugyanekkor a DMKE az 
internátusért már 60 millió koronás adótarto-
zást is kifizetett. Az intsrná'ui ugyanis a pénz-
Ogyigazgslóiágtől nem kapott adómentességei. 

A hizbériariozásokat az állam azonban most 
már félig-meddig rendezte. ígéretet (ettek 
ugyani* arra, bogy a bizbérlartoxások bátra-
iékos 160 millió koronáját rlsiletekben meg 
fogják fizetni ás két részletet már be is fizet-
lek a DMKE pinztárába. Ezekmán a DMKE 
és az internátus között felmetült ellentét béké-
sen elintéződik. 
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l íéres családi tragédia Felsőtanyán. 
* fíu hasbilötte édesanyját. 

(4 Dilmagyarorszdg munkatársától) Felső-
tanyán vasárnap kora reggel véres családi 
t r ' cédi i játszódott le. Frank József Fehértó 
137. sz. alatti lakos vaddnfegyvuivti rüvid 
iiizeizilalkazds aídu hatbalőtte idetanyjáI. A 
lövás zajára elősiető szomszédok csak cagy-
nebezen tudták megfékezni a még mindig 
dütöngő embert, iki még egy lövést avari 
szerencsétlen édesanyjára leadn1. Az előhívott 
rendőrök azuián lefegyverezték Frank Józsefei 
és még„ visárnap délelőtt beszállítóit** Sie 
gedrr. 0 izeibe vették ás azonnal megkeidiék 
kihallgatását, hogy megállapítsák azt, bogy 
Frank Józsefet mi késztette boraalmis tetíénes 
elkövetesére. A szerencséllen anyát súlyos s í e -
lésével beszállították a köikérházbi, az örvö-
sek bíznak felépülésében. 

Felsőlanyán, amikor hire terjsdt a csafádi 
t ragédiáik , senkit sem Iepetl meg Frank 
József telte. Mindenki garázda, Isszsfi/biteilea 
természetű embtrnek ismerte. Valósággal féltek | 

tő!r. Ax uccán meisie elketüüék és a korcsmá-
ban még a legények sem szeretlek együtt lenni 
vele. A végzetes nap reggelén Frank József 
valami jeieatékiclensfgen összeszólalkozott Idűs 
édesanyjával. Szó szót követett, araikor a fin hir-
telen felugróit, vadúitjegyveréhiz kapott is ráemelte 
édtsanyjdre. A kis tanyai bázet dörrenés verte 
fai és az elősiető házbeliek csak hosszas küz-
delem uiáo tudták lefegyverezni. 

Frank JSszef letartóztatása ulán a rendőrök 
előtt a legcinikusabban viselkedett, önvéde-
lemre hivatkozott és kijelentése szerint idea• 
anyja kist emtll rá ás ezért volt kénytelen 
fegyveréhei nyulai. Nam akarta meglőni, csak 
a megfélemlítés volt a szándéka. Nem tudja, 
hogy hogyan történhetett a tragédia. 

A tanuk azonban egészen mást mondanak 
ás megcáfolják Frank József védekezését. A 
családi tragédia pontos részletei igy csak akkor 
derülnek ki, b i özv. Frank Anialsél is ki lehet 
majd hallgatni. 
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Lakatossal nyittatta fel apja magtárát, hogy pénzt 
szerezzen a bálra. 

(A Délmagyarortzig muakaiúrsdtil,) A sze-
gedi törvényszék Vild tanácsa héífőn tárgyalta 
Slniger Is'ván ctoagrádi Iskalosaucster Űgfá\, 
•ki ellen lopás büntette címéi emelt vádat az 
ügyészség. A mult évben történt, bogy egy 
gazdag ciongrádi gazdálkodó fia, ifj. Nagy 
Istók Rókus estefelé fcetllllolt Sinéger István 
kovtcimöhe'yébe. A fiatalember felszólította 
Sinégert, bogy azonnil jöjjön vile és hozzon 
Magával álkulcsokat, mert ki akarja nylliatnt 
magtdrdaak bezárt altajdi. A kovácsmester, 
bár ne a ismsrte ifj. Nigy fstók Rókus', még's 
engedelmestedeti a türelmetlen tialafembernrk, 
aki aat mondotta, hogy sürgősen el akit adni 
gabonát és a kulcsokat elvesztette. 

A msgtárboi érve, már éppen a zárakat 
aVnr'á felnyitni, amikor megje en! a helyszínen 
a fiatalember buga, aki arra kérte bátyja', hogy 
„s« aytttassa ki az ajtót, meri ugyti kiiadóat* 
minden .* Nagy Iitók Rökuá szenbaa a könyör-
gés ellenére ia tápuancsoit a kovácsra, bogy 
végezze tovább munkáját. Kőiben S néger Ii trán 
felemlítette, bogy neki is szüksége (enne egy 
kis búzára. A fiatalember erre azoenai felaján-

lott három zsákkal, hétszázezer korona belyeit 
hitszázezer koronás kedvezményes árban, amire 
a kovács mindjárt százezer korona előleget is 
adott ás abban egyeltek meg, bogy másnap 
délelölt viteti el Sínáger a busát. 

Másnap a Megbeszélés szerin: Sínéfer elkflN 
dőlt e három zsák búzáért, amii míg aznap 
negőrölteteil. A fiatalember ap!a, idősb Nagy 
fstók R jkus már a kövatksz? naoon rájöst, 
hogy hiányzik három zsák busája. Feljelentést 
tett a csendSrségnél és igy derűit ki, bogy 
ifj. Nagy Ittál Rókus apja tudta és beleegye-
z n e kékül nyittatta kí a magtárt és adoS el 
butá!. A fiaialembtr bevallotta a nyomozás 
során, bogy apjiiéi kivit zstbplmt kapait is 
aznap éppen bál veit Ctangrddan, amelyre 
okvetlenül el akart menni. Ezért kirle fel a 
hkatest, hagy nyissa kl a magtárt, mirl el 
akar adit igy pár zsák buzdi. 

Az api meg udva fia tettét, visszavonta as 
e'lene t e l feljelentéit, ellenben Sinéger litván 
illen lopás címén emeli vádat az ügyiszsig. 

A héttői főiárgyafáson Sinéger azzil véds-
keiett, hogy neki nem voli tudomása arról, 

bogy ifj. Nagy Istók Rókus törvénytelen dolgot 
kár (öle. A biróság a kihallgatott tanuk vallo-
mása alapján bűnösnek mondotta ki Sinéger 
Istvánt és hathónepl biríHre ítélte. A biróság 
itáleiét azzal indokolta, bogy a fiatalember 
bugának azon kijelentése ulán, — ne nyittassa 
ki az ajiét, mert úgyis kitudódik minden —, 
a vádlottnak okvetlenül tudnia kellett, hogy ifj. 
Nagy Istóv Rékus nem egyenes uton jár. Ax 
Ítélet ellen Sinéger Is'ván felebbezést Jelenteit be. 

Döntés előtt a makói bérpalota 
építkezési ügye. 

Pénteken rendkívüli közgyűlés dönt az aján-
latok felett. 

(A Délmagyarország makói munkatársától.) A 
makói mérnöki hivatal elkészült a városi bérpalo-
tára beérkezett ajánlatok átszámításával és kedden 
már az építkezési bizottság elé kerül az építkezés 
ügye. Hit van pályázó küldte be ajánlatát, de ezek 
közül csak öten pályáztak az összes munkákra. 
A városnak tulajdonképpen kéiléle lehetőség kínál-
koznék a döntésre. As egyik az volna, hogy egy 
vállalkozónak adja ki az egész építkezést, a má-
sik pedig az, hogy csak a nígy csoportból áilő 
főmunkákat bíznák a fővállalkozókra, mig a többi 
munkanemekre vonatkozólag szabadon választana 
a beérkezett ajánlatok kösül. Ez az utóbbi meg-
oídisi mód azonban elesik, mert a részlettruakák 
több csoportjára egyáltalában nem érkezett be 
külön ajánlat és fő.eg sok munkacsopotra nem 
érkezett be külön ajánlat helybeli iparoaoktól. 

Á'talábsn — bármilyen megoldás mellett álla-
podnék is meg a képviselőtestület — egy szem-
pontnak szabad csak elhatárolását irányítania és 
pedig annak, hogy ax építkezésre kiadott pénz-
nek nem szabad Mikóról elvándorolnia és ax 
összes munkálatokat a lehetőséghez képest makói 
iparosok végeszék. Ha tehát munksnemenklnt nem 
adhatja vállalatba az építkezést és egy fövátlal-
kosóval kell as egész munkára sseriődnie, öt 
ajánlat közül választhat. Esek a következők: 
Fábián, Somogyi és György 

Budapest . . . . . 8 021,478 455 korona, 
Ciklop Építő és Ingatlanfor-

galmi r. t. Budaoest . . 6 736 409 000 , 
Vágó é s Kovács Budapest 6 663,821,635 
Bányai és Bedö Békéscsaba 8 124,390.167 « 
Papp József Makó . . . 6.994,297.084 

igy festenek az ajánlatok, melyek közül a vá-
rosnak választania kell. A válasz megadását fel-
tétlenül megkönnyíti a közszállitási szabályrende-
let, mely megengedi, hogy a helybeli vállalkozó 
hat százalékkal magasabb összeget kapjon, mint 
az idegen. Dönteni nem könnyű, komoly, alapos 
és elfogulatlan hetározathozetalra van szükség. 

IJANNINGS mint MEPHíSTÓl 
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nem ismerem többé. 
Segítséget találtam és 
hü maradok hozzá. 
Ha a fájdalomnak 

legcsekélyebb jelét 
észre ve-

szem.azon-
nal beve-
szek a pá-

ratlan 

féle 
Z ' Asp i r ín - t ab le t t ákbó l 

_<55£wSő*™ \ ésa fájdalom, mielőtt 
jelentkezett volna, 
eltűnik. De csakis 

valódi a f f é l e 
^ lablettákathasz-

nálok eredeti 
csomagolásban 

| Emil Jannings 

és zöld papírszalaggal 

FAÜSTJ nagy filmje, a i 

Varga Mihály JBU Szeged 
Küldi m a 4. Teleten 469. 
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, 

ssőlőkötőző fonalak és há«ó 69 
0 T « » I « r o n k a p h a t ó , 

JL szegedi raktárából minden mennyiségben Szenet, aiokokszot Vértes Miksa Szeged, Polgár u. 3, 


