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Busler Kealon TttmirtSenerííisI "altó sp'rtkará,l,k! Amerika fia ¡¡Karibi 
hétfőn, kedden, szerdán a Belvárosi Moziban. I hétfőn, kedden a Korzó Moziban. 

terhek ellenére is lesz legalább 2 -300.000 
l>engő jövedelme belőle a városnak. 

Azt fejtegeti ezután a polgármester, hogy a 
belügyminiszter rendelete dicsérő himjiusz lu-
lajdoriképen a külvárosi szerződésre. A mi-
niszter csak azért oldotta fel a közgyűlési 
határozatot, mert a nyakára jártak. 

— Gondolta a miniszter ur, hátha megegye-
zik a város a gázgyárral a koncesszió meg-
hosszabbítására. Ha én városatya lennék, én 
nem fölebbeznék — mondja emelt hangon 

—, mert az az aulonomia, amit itt Ivatározunk. 

(Zaj.) Ezért nem mentem bele szívesen és 
önként a döntőbizottság kiküldetésébe. De 
azért mégis jó, hogy kiküldték, mert a szerző-
dés értelmében akkor most drágább lenne a 
villany. 

A polgármester ezzel befejezte fölszólalá-
sál, mire a főispán tiegyednyolc órakor félbe-
szakította a vitát és a közgyűlés folytatását 
szomlml délután négy órára tűzte ki, amikor 

folytatják a gázgyár vitáját. 

Erdődi Erzsébetet a kórházból átszállították 
az elmegyógyintézetbe, 

meri dühöngeni kezdett és rálámadl az ápolónőkre 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Détmayyarország szerdai számában beszá-
molt arról, hogy Eraödi Erzsébet Királyhal-
mán baltával rátámadt vadházastársára, Bobák 
Dezső cipészsegédre, aki súlyos sérüléseket 
szenvedett Bobák Dezsőnek a támadás után 
még volt annyi ereje, hogy elmeneküljön. 
Amikor Erdődi Erzsébet látta, hogy tervéi 
nem tudta végrehajtani, félelmében az udvar-
ban felakasztotta magát. Teliét azonban még 
idejében észreveilék és levágták a fáról. 

A féltékenységi dráma után mindkettőjüket 
beszállították a közkórházba. Kihallgatni azon-
ban még nem lehetett őket. Erdődi Erzsébet 
a nyakán szenvedett súlyos sérüléseket. Ami-
kor a közkórházban Erdődi Erzsébet néhány 
óra múlva félrebeszélt, őrjöngeni kezdett. 
Állapota csütörtök reggelre annyira súlyos-
bodott, hogy orvosai tartottak elméje elboru-
lásától. Rátámadt ápolónőire, amire a köz-
kórház igazgatóságának intézkedésére átszál-
lították az elmegyógyintézetbe. 

A tanács ötvenezer pengős megtakarítással 
adta ki a fogadalmi templom márványmunkáit 

H Délmagyarország akciójának eredménye 

(A Dúl mag ff ttrország munkatársától. A 

szerdai közgyűlésen az egyik városatya kér-
dést intézett a polgármesterhez, hogy mi tör-
tént a fogadalmi templom belső kőfaragó mun-
kálatainak vállalatba adásával, mert ugy érte-
sült, hogy a város tanácsa mellőzze a 60—70 
ezer pengővel olcsóbb szegedi ajánlatokai, 
a munkát budapesti vállalatoknak adta ki 
A ixrtgánnesler a kérdésre kijelentette, hogy 
döntés még nem történt, de a munkát feltét-
lenül az olcsóbb szegedi ajánlattevő kapja 
meg. 

Ez az ügy csütörtökön került a tanács elé. 
Dr. ördögli Lajos tb. tanácsnok ismertette 
a munkálatokra beérkezett ajánlatokat. Mint 
emlékezetes, hat ajánlatot kapott a város. A 
legolcsóbbat Auer szegedi cég tette, amely 
100.90!) pengőért vállalkozott a munkálatokra. 
Az a kél budapesti vállalkozó, akit a tanács 
Foerk Ernő javaslatára versenytárgyalás mel-
lőzésével bizoll meg ezekkel a munkálatokkal, 
imtvftn-hetwnezcr pengővel drágább ajánla-

tot tett, amennyiben Senyer Gyula 221.000, 
Král Gyula pedig 231.000 pengői kért ugyan-
azért a munkáért. 

ördögli 1 anácsnok * bejelentette, hogy a mun-
kálatok kiadása, azért késett, mert a verseny-
tárgyalás után Foerk Ernőtől beadvány érke-
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zett a város tanácsához. Foerk beadványá-
ban nagy óvatosságra inti a tanácsot a ver-
senytárgyalás feltűnő árdifferenciái miatt. Sze-
rinte az ajánlatok elbírálásánál feltétlenül fi-
gyelemlie kell venni a vállalkozók rátermett-
ségét, tanultságát és megbízhatóságát is. mert 

nagyon kényes munkálatokról, a templom bel-
ső szentélyének művészi kiképzéséről van szó. 
Ebből a szempontból Foerk szerint a legmeg-
nyugtatóbb a két budapesti vállalkozó. Ha 
azonban a tanács ugy határozna, hogy a sze-
gedi olcsóbb ajánlatot fogadná el, akkor is 
kettéválasztaná ónak tartja a munkát és azt 
kéri, hogy a város a legolcsóbb szegedi Auer-
céget csak a márványmunkákkal bizza meg, 
a fogadalmi reliefek és a szobrok elkészítését 
bizza kél kipróbált budapesti kőfaragóra, 
Dávid Istvánra és Fischer Antalra. Fischer 
a templom királyszobrait faragta, Dávid Ist-
ván pedig a budapesti Kossuth-szobrot. Azt 
javasolja ezenkívül, hogy a főoltár fölé épí-
tendő ciborium elkészítésével is a két buda-
pesti vállalkozót bizzák meg. Senger, aki ver-
senytárgyalási ajánlatában nyolcvannyolcezer 
pengői kért ezért a munkáért, most már haj-
landó nyolcvanezer pengőért is elvállalni azt. 
(A szegedi vállalkozó ugyanezért hatvanhét-
ezer pengőt kért.) 11a a lanács ezeket a szem-
pontokat még sem honorálná, akkor Foerk 
Ernő azt kéri, hogy a munka kiadása alkal-
mával felelős szakértő alkalmazását kösse ki 
a szegedi vállalkozóval szemben. 

A lanács rövid vila után ugy határozott, 
hogy a márvány munkálatokkal az Auer-cégst 
bizza meg, a szobrászmunkákat azonban 

Foerk embereinek adja ki, még ]>edig a fő-

oltár mögé kerülő öt fogadalmi relief elkészíté-
sét Fischer Antalra bizza, aki húszezer pengő-
éri vállalja ezt a munkát, a hat szolwr kifara-
gásál pedig 12.000 pengőért Dávid Istvánra. 
Fociknak a ciboriumra vonatkozó kívánságát 
azonban nem találta teljesithetőnck a lanács. 

így végeredményben az a harc, amelyet a 
Délmagyarország indított a munkák verseny-
tárgyalás nélkül történt kiadása ellen, mintegy 
ötvenezer pengő megtakarítást eredményezett 

a városnak 

SZEGEDI SAKKELET. 
Értékes kettős győzelemmel zárta le a Sze-

gedi Sakk-Kör a szezont. Vasárnap az Oros-
házai Hódy Sakk-Kör csapatát 5 és Tél—4 és 
fél, a Tótkomlósi Sakk-Kör csapatát pedig 
6 és fél—3 és fél arányban győzte1 le. A csa-
pat a következő összeállításban szerepelt: Kon-
rád, Lőwinger, Liebmann, Rosenberg, Kme-
tyó, Sulik, Sandberg, Salamon, Léderer, Weisz. 

A »Középiskolások bajnokságára«, mely ju-
lius 8-án kezdődik, serényen folynak a neve-
zések. 

Nyári foglalkoztatásra a városba jnoksággal 
azonos feltételű osztályozó verseny kerül ki-
írásra. A nagyszabásúnak ígérkező küzdelem 
julius 12-én kezdődik. Nevezési zárlat julius 
10. Mindkét versenyre nevezéseket elfogad 
Weisz Imre, Mars-tér 17. Telefon 10-36. 

Charlie Cioplin 
Bécsben előadást tart „a rabszolga 
sorban levő amerikai férfiakról, akiket 

a nők teljesen elnyomnak* 
Bécs, junius 28. (A Délmagyarország bécsi szer-

kesztőségétől.) Bécsben már két év óta egy külö-
nös egyesület működik. Neve: »A férfi jogok szö-
vetségéé és programja az elnyomott férliak fel-
szataditáso . 

Ez az egyesület a napokban nyilvános gyűlést 
tartott és számos, a férjek kinszenvedíéseit ecse-
telő felszólalás után kimondották, hogy küldött-
ségeket menesztenek Seipel kancellárhoz és SPHE 
polgármesterhez. Ezek a küldöttségek át fogják 
adni az egyesület követeléseit, amelyek többek 
között a válás nn,*íkfti»iirW-»érr « «Vrvénvtofrn 
gyermekek számára való tartásdíj eltörlésén' vo-
natkoznak... 

A szövetség elnöke a gyűlést bejelentéssel re-
kesztette be. Közölte, hogy a szövetség Charlie 
Clwplin-nel válási botránya óta élénk levelezésben 
áll és Chaplin legutóbbi levelében közölte, hogy 
a nyáron európai körútja során Bécsbe is ellá-
togat, ahol a férfi jogok szövetségének vendége-
ként előadást fog tartani a rabszolga .sorban síny-
lődő amerikai férfiakról, akik ki vannak szolgál-
tatva gyengébb nem fondorlatainak . 
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Három okos szó : 

Szegszárdy bőrönd jó! 
Szeged, Iskola ucca 11. 
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ROYAL 
N A G Y S Z A L L O P A 
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Szegediek kedvenc 
találkozó helye. 

Magyarország legnagyobb szá l lodája. 
Szobák a legolcsóbbtól luxusszobákig. 

Szegedleknek k ü l ö n ö s 

k e d v e z m é n y e k ! 


