DÉLMAG Y A HOKS^Ufí
— Meghalt a »mlntapineér«. R u t k a i Károly
pincér a Kass-kávéház ismert öreg »Rutkai bácslja« kedden délelőtt váratlanul meghalt. Néhány
nappal ezelőtt maradt csak el a kávéházból, ahol
löbb mint egy évtizedig dolgozott. A vendégek
hiába keresték a kedvelt pincért. Rutkai bácsi
köszönés nélkül, halkan eltűnt a kávéházból. A
reggeli és a délutáni kávét más pincér szolgálta
fel. aki még nem tudta a vendégek szeszélyes
szokásait. Rutkai bácsi minden kávéházi látogatót
ismert. Tudta, hogy ki milyen újságot olvas lés
hány cukorral szereti a feketét. Vele a pincértársadalom egyik legértékesebb tagja tünt el. aki
ínég életében megkapta a »mintapincér« nevet.
Vagyont nem gyűjtött, főpincéri álmai sem voltak.
Boldog volt a sovány, filléres borravalók láttára ez a csöndes, szerény mintapincér, akinek
csak egyetlen vágya volt. hogy vendégei jól legyenek kiszolgálva. Temetése szerdán délután félháromkor lesz a közkórház halottas házából.
* Dr. Bárányi zeneiskolában Szent Mihály-ucca
"/'., beiratások naponta délelőtt 10—12-ig, délután
3—6-ig. Tandij 14 pengőtől, rendes tanilás 6-án
kezdődik.
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őszi újdonságok!
Felöltők, átmeneti kabátok, raglánoV,

férfiöltönyök és iskolai fiuruliák
óriási

választékban

Részletfizetésre is legolcsóbb árak. Elsőrendű angol uriszabóság.

Szőrmék és szőrmebundák átalakítása és favitása.
780

x A Slnger-varrőféoy — bármely varrógépre utólag felszerelhető — praktikus és kiméli a szemetl
Kérje annak gyakorlati bemutatását. Singer varrógép fióküzlet Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék
csillag mellett.)
9
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x Patzauerné Bacli Mária német, francia és
angol irodalmi és nyelvóráit szeptember 15-én
B Béláné. I g n o t u s cime: Wien, Weissmarkt
kezdi meg. 2—3-as csoportok kezdőknek. Jelentkezés délután 3—5-ig, Dugonics-tér 11., II. 8. 8., Neues Wiener Tageblatt szerkesztősége.
Telefon 18-49.
922
x A zongora tanítást szeptember 1-én újra megkezdtem. Előkészítek akadémiai vizsgára bármily
magasfoku növendéket. Érdeklődni lehet Káldor
fűző-ernyő üzlet, Kárász-ucca 8. Káldor Vera. 868
— Munkaközvetítés A szegedi hatósági munkaközvetítő közli: Állást kaphat helyben: 6 kovács;
2 bádogos; 2 villanyszerelő; 7 asztalos; 1 kocsiha bútorozott szobát
fényező; 2 kárpitos; 1 szabó; 1 cipész; 1 borbély;
vagy lakást keres,
il cukrász; 1 sütő; 1 kőműves; 1 szobafestő; 1
vagy bérbo akar adkonyhalegény; 1 napszámos; 6 kifutó; 20 tauonc.
ni, mert 10 szóig csak
Vidéken: 2 kovács; 5 bádogos; 2 asztalos; 1 fa30 f i l l é r
esztergályos; 1 bognár; 1 szijgyárló; 2 magyarszabó; 1 csizmadia; 3 borbély; 1 festő; 74 kuegy apróhirdetés
bikos; 1 butorerező.
a Délmagyarországban és azt mindönki
x Legjobban hűt és legtisztább az üveg bélelésü
olvassa.
Jégszekrény Fogel Edénél.
A hirdetés szövege
x Használt és tij iskolai és egyéb zenemüveket
és ára a kiadóhivaés könyveket a legméltányosabb áron
szálllit
talba (Aradi ucca
Schimkó Gyula zenemű-, könyv- és gramofon8. sz.) küldendő. Tíz
kereskedő, Budapest, VII., Erzsébet-körut 38. Kérszón felül mindín
jen árajánlatot!
K 49
további szó 3 fillér.
* Kérjen aulófaxlt telefonon szám nélkül. 604
x Corbellár Kamilla zongoraművésznő oki. zenetanárnő (Maros u. 15., fldszt, 1.) elvállal még néhány tanítványt, kezdőket és haladókat mérsékelt
honoráriumért.
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— 14 évre ítélték az apagyilkos fiút, 12 évre
:i7. anyát- Budapestről jelentik: A pestvidéki törvényszék a rault hét végén tárgyalta ifjú S k r i 1) e k Jánosnak és anyjának, idősb S k r i b e k
Jánosnénak bűnügyéi Ifjú Skribek János ez év elején meggyilkola édesapját idősb Skribek János
isaszegi gazdát. A gyilkosságra az adott okot, hogy
az öregember és felesége között napirenden voltak a civódások és a fiu a n y j a befolyására már
e.rmekkorától fogva gyűlölte az apját. A keddi
tárgyalásson <i fiu beismerte a bűncselekményt,
anyja azonban tiltakozott a bünrészesség vádja
«'llen A törvényszék hosszas tanácskozás után hirdette ki az ítéletét, melyben bűnösnek mondotta
ki ifjú Skribek Jánost gyilkosság bűntettében, ezért
14 évi fegyházra, anyját pedig bünsegédi bünrészesség címén 12 évi fegyházra Ítélte. A felek felebbcztek.
S2!>
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Szeged, Széchenyi
I Belvárosi CipőüzlettérlI.Városi
bérház

boraxos kölnivíz

uiry illatánál, mint boraxtartalmáná.1 fogra kitűnő tíitásu.
Csak zárt üvegokbon kapható a
254
Sxení
RóKus
fjyófjysxerlárban.
k l » U v e a Ara *-20. n n y y U v e a Artt 2.40.

kaphatók

Kelemen
ucca 5.

x Kezl.vü. sérvkftfő, haskittö. Paulusz, Iskola-u. 25.

— Rajz és festészeti oktatás. D i n n y é s Ferenc
festőművész rajz- és festőiskoláját szept. 15-én
megnyitja. Beiratkozás naponta: reggel 8—10-ig és
este 6—8-ig a Szentháromság ucca 4. sz. alatti műtermében.
x Iskolaruhák Lánczi Jenőnél, Széchenyi-tér 13.
— Teherautó alá bérűit egy munkás Kedden
délután jelentették a mentőknek, hogy a szőregi
országúton J u h á s z Imre 34 éves munkás egy
arra haladó teherautó pótkocsijára akart felugrani,
de oly szerencsétlenül hogy ballába az autó kerekei alá került. Sérüléseivel a közkórházba szállították.

1U28 szeptember 5.

I
MEGHÍVÓ a Textilgyári Részvénytársaság felszámolás alatt, szegedi bej. cégnek 1928. évi október hó 9-ik napján, délelőtt 10 órakor a Dugonics-tér 8—9. szám alatt levő irodai helyiségben
tartandó rendes közgyűlésére. Tárgysorozat:
1. A felszámolói kimutatás és jelentés előterjesztése az 1927—1928. évről, a fel ügyelőbizottság
jelentéségek előterjesztése, az előbbiek feletti határozathozatal és a felmentvény megadása ugy az
igazgatóság, mint a felügyelőbizottság részére.
2. Felügyelőbizottság választása.
3. Esetleges indítványok.
Kelt Szegeden 1928. évi szeptember hó 4-én.
A közgyűlésen résztvenni óhajtó részvényesek
részvényeiket a közgyűlés határnapja előtt 8 nappal délelőtt 12 óráig dr. Székely Ferenc felszámoló
ügyvédi irodájában (Szeged, Kárász-ucca 14., I.
5.) helyezzék letétbe. A felszámolói kimutatás és
jelentés a közgyűlés határnapja előtt 8 napon át
a részvényesek által ugyanott, vagy Dugonics-tér
8—9. szám alatt megtekinthető.
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Budapest. 9.30, 11.45 és 15: Hirek, közgazdaság.
12: Déli harangszó. Utána: Kurina Simi és cigányzenekarának hangversenye. 15.30: A Magyar Rádió
Újság Morse-tanfolyama. 17: Harsányi Gizi mesél. 18: A m. kir. 1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye az Angol-Parkból.
19.15: Dr.
Schön Viktorné: A modern iskola hatása a gyermek fejlődésére. 20: Olasz áriaest. Közreműködnek:
T. Walter Margit operaénekesnő és Vinkovjch László operaénekes. Zongorán kisér: Polgár Tibor. 21:
Bartók Béla zongorahangversenye. 22.30: Pontos
időjelzés, lóversenyeredmények. Utána: Az Ostende-kávéház
szalonzenekarának hangversenye és
Cselényi József magyar nótái Vörös Feri és cigányzenekarának kíséretével. — Bécs. 11: Hangverseny.
16.15: Zenekari hangverseny. Operarészletek. 20
óra 05 perc: A bécsi zene születési helyei. — Berlin. 17: Szórakoztató zene. 20: Operaest Zenekari
hangverseny. — Breslau. 16.30: Kálmán Imre hangversenye. 20.15: G. Hauptmann: Schulek und Sau
cimü tréfájának előadása. — Kaítovitz. 18: Délutáni hangverseny. 20.30: Zenekari hangverseny. —
London. Daventry. 16: Könnyű klasszikus zene. 18:
Tánczene. 19.15: Szonáták két hegedűre. 19.45:
Könnyű zeue. 20.10: Vaudeville. 23: Tánczene. —
Leipzig 15: Szórakoztató zene. 20.15: Virtuóz csellódarabok. 21.15: Egyfelvonásos ciklus. 22.30: Tánczene. — Langonberg. 12.10: Gramofonzene. 13.05:
Hangverseny. 14.30: Gramofonzene. 17.45: Szórakoztató zene. 20: Zenekari hangverseny. 21: Péter
Bach dr. dalestje, utána tánczene. — Mílano-Vigentino- 16.30: Jazz-band. 17.20: Gyermekkarének. 20
óra 50 perc: Könnyű zene. 22.35: Tánczene. —
Prága. 11: Gramofonzene. 12.05: Hangverseny. 17:
Hangverseny. 20.10: Szórakoztató zene. 21: Hangjáték. 21.30: Zongorahangverseny. — Róma. 13:
Rádió-trió. 21: Részletek A. Boito Mefistofole c.
operájából. — Toulouse. 12.30: Dalok, melódiák.
20.30: Katonazene. 21: Bizet- és Rossini-hangverseny. 22.30: Balalajka-hangverseny. — Varsó. 17
óra 25 perc: Rádió-posta. 18: Hangverseny. 18
óra 30 perc: Esti hangverseny.
Modern, szép, 16 méteres

A O R T Á I ,
és

üzleii állványok

eladók.

(Volt) Gummi- és Bőripar, Korzó Mozi mellett.
Felvllágoailást ad a Belvárosi
Mozi. Telefon 2-5S.

Szombaton a
Munkásotthon tánciskolájában
Jazz-band. A tánctanfolyamok 15-én kezdődnek K é r é s z B é l a tánctanár vezetésével

Beiratkozni a láncestéken lehet.

