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A meztelen táncosnő ftSJM,^. ,e,nö"eknek 
hétifln és kpH<lea a Belvárosiban. \ Az ördög szeretője LUCIANÓ ALBERTINI akrobata filmje 

hétfőn és kedden a Korzó Moziban. 

A legfelsőbb törvényszék 
négy és félévre ítélte Pecha Vincét 
f Budapest, november 8. A legfelsőbb honvédtőr- j 
Mnyszék a hidasnémetii kémkedési ügyben meg- ' 
Bemmisitette a hattbiróság ¡(életét és Pecha Vin-
cét négyévi és haihónapi, havonta egynapi böjt-
itol és kemény fekhellyel, valamint a büntetés 
¡hatodik és tizenkettedik hónapjában magánzárká- i 
«al súlyosbított súlyos börtönre itélte kémkedés ! 

cimén s örökre kitiltotta Magyarország területéről. 
Tóth Jánost megkísérelt kémkedés bűncselek-

ménye miatt két és félévi, havonkint egynapi 
böjttel és kemény fekhellyel, valamint a büntetés 
hatodik és tizenkettedik hónapjában magún-
zárkával sulvosbitott súlyos börtönbüntetésre 
itélte. 

Nyolc festőművész pályázik 
fogadalmi templom freskóira 

A íempiomépiíő bizottság rövidesen dönt a pályázat ügyében 

(A Délmagyarország munkatársátólMint 
femlékezetes, kemény harc keletkezett néhány 
hónappal ezelőtt akörül a kérdés körül, hogy 
& város pályázatot irjon-e ki a fogadalmi 
templom freskóira, vagy pedig Foerlc Ernő 
javaslata alapján pályázat nélkül bízzon 
meg valakit a freskók elkészítésével. Foerk 
Ernő, akinek megvoltak már a maga kivá-
lasztott művészei, mindent elkövetett, hogy 
la várost visszatartsa a pályázat kiírásától, 
leginkább azzal érvelt, hogy Magyarországon 
alig van olyan művész, aki ért a freskófes-
téshez, azonban a művészet érdekeit védel-
mező egyesületek sikra szálltak a művészi 
szempontok érvényesítéséért és formálisan ki-
¡verekedték, hogy a város kiírja erre a kényes 
munkára a művészi pályázatot és a beérkező 
pályamüvek fölött egy arra alkalmas zsűri 
mondjon ítéletet. 

Ezt a zsűrit most állították' össze. Tagja 
lesz dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök, a 
Képzőművészeti Tanács egy tagja, a Képző-
művészeti Egyesület egy tagja, Foerk Ernő, 
Ür. Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Gyu-
ritaa Sándor egészségügyi főtanácsos, Nyi-
Vassy Sándor festőművész, a temlomépitő bi-
xottság egy tagja és vitéz dr. Szabó Géza kul-
turtanácsnok. 

A város által kiirt pályázat alapján Foerk 
Ernőhöz eddig nyolc művész küldötte be 

frsekópályázatát, mindegyik három-három 
freskóra. Egy festőművész pedig, Istókovics 
Kálmán vázlatait vitéz Szabó tanácsnok cí-
mére küldötte el. 

A fogadalmi templom főhajójának meny-
nyezetére három freskó kerül. A freskók té-
máját Glattfelder Gyula megyéspüspök út-
mutatása szerint állapították meg. Mivel a 
fogadalmi templom a Boldogasszony temp-
loma lesz, a freskók főalakja mindhárom 
esetben Mária. Az első freskó Máriát, mint az 
angyalok királynőjét ábrázolja, a második 
mint a szomorúak vigasztalóját, a harmadik 
pedig, mint a keresztények segítőjét. 

A beérkezett pályamüvek fölött most rövi-
desen ítéletet mond a zsűri és határozatát ja-
vaslat formájában a templomépitő bizottság 
teljes ülése elé terjeszti. A pályázat dijait a 
bizottság adja ki és a bizottság választja ki 
azt a pályázó művészt is, aki azután meg-
bízást kap a freskók elkészítésére. A dön-
tésre rövidesen sor kerül. A templomépitő 
bizottság ugyanakkor letárgylja a kereszthajó 
belső festésének, freskóinak, padjainak, szó-
székének és csillárainak ügyét is. A kereszt- « 
hajó dekoratív festése a két pengővel emelt 
egységárak szerint kereken ötvenezer pengőbe 
fog kerülni. Igaz ugyan, hogy a mérnöki 
hivatal nem javasolta a felemelt egységárak 
elfogadását. 

Y f Q Szombat. Róm. kath. Tivadar vt. 
protestáns Tivadar. Nap kél 6 óra 

55 perckor, nyugszik 4 óra 32 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A tnuzeum nyitva délelőtt 10—i/jl-íg, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar 
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel 
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.; 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel 
62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Mold-
ványi Lajos, Újszeged. Vedres u. 1. (Tel. 846.) 
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— Ünnepi istentisztetet a reformátusoknál. A 
Bagy erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor halálának 
300-os évfordulóján az országos ünnepségekkel 
kapcsolatosan november 10-én. vasárnap délelőtt 
10 órai kezdettel ünnepi istentisztelet lesz a refor-
mátus templomban, amelyen Bakó László lelkész 
szolgál. Az ünnepi istentiszteletre az egyház el-
nöksége meghívókat bocsátott ki az összes ható-
ságokhoz és hivatalokhoz. 

Dreherfoen ma záróra reggel 4. 

Í- és káposztaleves, kocsonyák. 

J — Sireinlékavatis. Kegyeletes ünnepség szin-
< helye lesz vasárnap délelőtt a szegedi zsidó te-

mető. Néhai dr. Be rge r Mór közkórházi fő-
orvos sírja fölé hálás betegei stílusos síremléket 
állíttattak és ezt a síremléket avatják föl ünne-
pélyes keretek kőzött november tizedikén, fél-
tizenegy órakor. Ugyancsak vasárnap délelőtt 11 
órakor avatják fői néhai E i s e n b e r g e r Nándor 
családjának síremlékét. Különs villamoskocsik dél-
előtt tíz órakor indulnak a Dugonics-téri kitérőből. 

x A Szegedi Polgári Dalárda hangversenye az 
uj ipartestület márványtermében, november 9-én, 
szombat este. 926 

— A Szegedi Leányegylet a Magyar Izraeliia 
Egyetemi és Főiskolai Hallgatókkal együttesen 
23-án, szombaton este 9 órai kezdettel az ipar-
testület termeiben nagyszabású revüestélyt ren-
dez. Az estély tiszta jövedelme lehetővé teszi, 
hogy a szegénysorsu egyetemi hallgatók tanulmá-
nyaikat folytathassák, továbbá, hogy a leányegylet 
népkonyháját ezévben is fentarthassa, gyermek-
felruházási akcióját elősegítse és az arra rászo-
rulóknak segélyt nyújtson. Az estély sikere ér-
dekében a társaság fiatalságának színe-java mű-

ködik közre. Az érdeklődéssel várt revü cime: 
»A Maharadzsa látogatása Szegeden.« Kabarészá-
mok, táncjelenetek és ötletes képek tarkítják a 
gazdag műsort. Jegyek hétfőtől kezdve előjegyez-

I hetők: 2-95. és 3-49. telefonszámok alatt. 

— A törvényhatóság egyetlen n(Magjának ünnep-
lése, A dolgozó nők klubjában pénteken délután 
meleg ünneplésre gyűltek össze a tagok. Dr. Sẑ  
S z a m e k Sára orvosnőt köszöntötte a klub ve-
zetősége abból az alkalomból, hogy az egyedül? 
nő, aki a mai választójogi törvény alapján * 
tőrvényhatósági bizottság tagja lett. A dolgozó 
nők az ő eredményeiknek, az ő dicsőségüknek 
is tekintik — mondotta a szónok —, hogy egy 
asszonytársukat a közmegbecsülés ilyen pozíció' 
ba helyezett. Bizunk benne — igy folytatta —f 

hogy munkája sikerrel fog járni és lesz annyi 
lelki ereje, hogy működése alatt megbirkózzon azzal 
az előítélettel, amely a nőt a közéleti harcokban 
még mindig körülveszi és gáncsolni igyekszik. 
A nagy tapssal fogadott beszéd után dr. Szamek 
Sára meghatottan köszönte meg az üdvözlést. >A* 
asszonyok nem fognak bennem csalatkozni — 
mondotta többek között —, mert minden akara-
tommal azoknak a szociális problémáknak javí-
tásán fogok munkálkodni,' amelyeknek kárát első-
sorban a gyerekek és a nők érzik.« Ismét fel-
zúgott a taps és az egybegyűltek lelkes sze-
rencsekívánatokkal halmozták el dr. Szamek Sárát. 

Prostean Paganini-estje Xl/12. 
— Vaklárma. Pénteken délután a tüzőrségnek 

tüzet jeleztek a felsővárosi szérűskertből. A ki-
vonult tűzoltóság azonban tüzet nem talált. Nyil-
vánvalóan valaki félrevezette a tűzoltókat. 

x Bohnban minden szombaton záróra 4 órakor. 
Bableves. Korhelyleves. 9311 

— Gyűlést tartanak a szegedi volt frontharca-
sok. A következő sorokat kaptuk: Felkérik a front-
harcosokat, hogy 13-án este 9 órakor özv. Ju-
hász JJánosné Petőfi Sándor-sugárut 23. szám 
alatt lévő vendéglőjében megbeszélésre össze-
jönni szíveskedjenek. 

x 300-as autó-taxinál vonjon le 2 0 °/o-ot. 

— A s.'eiedkörnyéki levente egyesület baktói osz-
tálya 9-én, Fodor-telepen, a Csuri-féle vendéglő-
ben (a vásárhelyi vámházzal szemben) este 8 
órai kezdettel reggelig tartó táncmulatságot rendez. 

x Esős Időben megbízható védelmet nyújtanak 
Del-Ka közismerten jó és olcsó bőr- és gumi-
cipői. Fiók: Kárász-ucca 14. 54 

x E'ső rendes filharmonikus hangverseny 1929 
november 10-én, vasárnap délelőtt pontosan 11 
órakor az ipartestületi székház nagytermében. Ve-
zényel: F i c h t n e r Sándor. Műsoron: Beethoven 
VI. szimfóniája, Csajkovszky Vojvodája, Weber 
Jubel-ouvertürje. Kevésszámú jegy 1.30—4 pen-
gős árban a napi pénztárnál. 954 

— Lopják a bicikliket. Pénteken a rendőrségen 
hárman is feljeienlést tettek, hogy ismeretlen 
tetesek ellopták biciklijüket. Egy katonának va-
donatúj kerékpárját lopták el a vakm,erő tolva-
jok. A rendőrség erélyes nyomozást indított a 
biciklitolvajok kézrekeritésére. 

X Ottoraánt vitéz Dóczvnál vegyen, Hid-u. 38 
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