
ingqf azáltal az ára nagjyobb nem lesz, mint ha 
más helyet ye.vödött volna: — nem szükséges 

. azon esetben egyéb semmit, esak az ill'etö, Fa-
con számát posta által nekem tudósítani. A 
tisztelt meghagyassak legpontosabb, igen, sze-
lid, legjobb portékáiból elközölni iparkodni el-
nemulasztak. 

Hogy talán valamit nem Ígérnék, mi nem 
igaz is volna lehet akár ki, akár mikor neki 
tecik, egy kis próba által meggyőződni. Tisz-
telt meghagyások következtőöen egy példát is 
eszközölni fogok: 11 darab mellett-egy vagy 
több formák teesésse. szerint, 3% rabattal el-
küldtem, és a bepakolásért külön felszámítás 
mem lesz. Ha a pénz a ineg; hagyásnál nem fog-
lalkozik, posta utalvánnyal felvehessem, mi-
után a sok tisztelt vevők mellett külön szám-
adások nem vezettek. 

A craváttok minden Fracons a legjobb fe-. 
l^ető selyem rips.ból készítve, — fekető atlasból; 
pedig minden darab 10—20 fillrrel drágább. 

Igen kérek, ezen árjegyzék tisztelt barátok 
között meglátás végett eireulálni, és azok egy 
kis próbahez felszólalni is szíveskedjék. 

Ha talán nem convenálván darab, lia nem 
károsítva, jó be. pakolva és a postaporto kifizet-
vén vissza venni megkötelesztek és más dara-
bokat teeés Facon szeriut-kézbesiték mélyen 
tisztelve maradok H. féle craváttgyár K. 

N e m k e l l f i z e t n i 

magas árat, ha részletre vásárol, mert cégemnél 
a valódi uj Singer és karikahajós varrógépek 
és minden rendszerű tűs és tünélküli beszélőgé-
pek árfelemelés nélkül 6—8 és 10 koronás rész-
letre megszerezhetők 4321 

Száatő Sándor 
gépnagyraktárában 

Szeged Tisza Lajos-körut 38 szám. 
siallagárusokkal szemben 
a Püspök-térrel szemközt. 

Alulírott részben közérdekből, részben pedig őszin-
tén érzett hálából kijelentem, hogy hosmm éveken 
keresztül szenvedett csúzos bajomból, amely ellen 
minden eddig ismert szert hasztalanul használtam, 
az Ön által feltalált Borolin nevű háziszer gyógyított 
ki. A Borolin néhány napi használat után valósággal 
eltüntette esuzomat, amelynek szinte mántirja voltam 
már. Ajánlom e szert mindenkinek, aki csnzban vagy 
hasonló bajban szenved. 10 

Budapest, 1910 január 26-án. 

DEMETER SÁNDOR KÁROLY s k. 
a Haggenmacher-féle Kőbányai és 
Budafoki sergyárak R.-t. üzletvezetője 

KÖZIGAZGATÁS 
x A juniusi közgyűlés. Szerdán délután 

négy órakor kezdődik a város jpnius havi ren-
des közgyűlése, amely után két hónapig vaká-
ciót tart a város törvényhatósági bizottsága. 
A juniusi közgyűlésen tárgyalják azt a bizal-
matlansági indítványt, amelyet az ellenzéki 
vezérek adtak be a kormány iránt* de áipelp 
fölött előreláthatólag óriási többséggel tér majd 
napirendre a közgyűlés. Több indivány is sze-
repel a közgyűlésen, ezekkel valamint a töhbi 
tárgyakkal kedden foglalkozik előkészitő ülé-
sén a város tanácsa, A juniusi közgyűlésen 
tárgyalja eg>w—vut a törvényhatósági bizott-
ság több gyár részére átengedendő telek ügyét 
is, illetve ezen a közgyűlésen szavaznak érdem-
ben a szegedi ipar fejlődésére jelentős pártoló 
tanácsi javaslatok fölött. A közgyűlés 'előre-
láthatólag, hacsak nagyobb vita nem lesz, há-
rom nap alatt véget ér és szombaton bizonyára 
kellemes vakációt kivánliat már a városatyák-
nak Lázár György dr polgármester. 

x Az eszményi nívó leszállítása. A sze-
gedi csatornázási na gy bizottság hétfőn délután 
Lázár György dr polgármester elnöklétével lá-
togatott ülést tartott. Ezen áz ülésén tárgyal-
ták Farkas Árpádnak,, a csatornázási kiren-
deltség vezető-mérnökének a Délmagyaror-
szág-ban már ismertetett azt a. javaslatát, a 
mely az eszményi nivó leszállítását célozza. Az 
inditvájD' száriul a redukció, szükséges, de le-
hetséges is és á bizottság iüagáévá telte a mér-
nök álláspontját és elhatóKnzta, hogy annak 
érdekében indítványt terjeszt a közgyűlés elé. 

x A javadalmi palota. Az uj javadalmi 
palotát tudvalevően a Mars-téren épitik föl. Az 

1 építkezésre annak idején 150.000 koropáj. iaá-

. nyoztak elő, dc mivel az első ízben megtartott 

, versenytárgyaláson a legolcsóbb ajánlattevő-

nek Bartos Mórnak az ajánlata is 27.000 koro-

nával volt magasabb az előirányzatnál,, a ta-

nács uj árlejtést tűzött ki. Ezt az elmúlt héten 

tartották meg, de a tanács héfőn ennek az, 

eredményét sem fogadta el, mert itt is csupa* 

; drága, ajánlat érkezett be.. Kimondották, hogy 

ősszel uj versenytárgyalást írnak ki, mert ad-

digra — a tanács szerint olcsóbb lesz a munka-

erő és olcsóbb ajánlatra lesz kilátás. 

x Elmaradt ölés A javadalmi bizottság 
ülését hétfőn délután hivták össze. Miután 
azonban hétfőn két bizottság: a csatornázási 
ós az egészségügyi tartottak ülést, a javadal-
mi bizottság részére nem állott terem rendel-
kezésre és ezért ezt az ülést, amely különben 
a partjavadalmi díjszabást tárgyalta volna, 
elhalasztottá k. 

h . i e 

K f t r á s z - u . 6 a . s z . 

alatt lé tez ik . Készít m inden fé le 

i o g m u n k á k a t kaucsukban és 
aranyiban. Vidékiek 24 óra alatt 
lesznek kielégítve. - Bármilyen 
javítás hat óra alatt elkészül. 

S P O R T 

v 

í r -

Magyar győzelem. 
(Saját tudósitónktól.) A magyar válogatott 

csapat vasárnap Christiániában a norvég vá-
logatottak fölött fényes győzelmet aratott. 
Az uj, miagyjelentőségű diadalt a csapat ia 
kövekező távirtban jelezte a sportMrlapirók 
s z i n d i ká tusának: 

6:0 (2:0). Fölényes győzelem, négyezer né-
ző. A két tartalékkal játszó norvég csapat 
gyenge. Korner arány 10:3 magyarok javára. 
Az első goalt a 21-ik percben Sehiosser, a 
másodikat a 31-ik perében Tóth rúgják. A 
második félidő 44ik, 26-ik, 27-iik percében Bod-
nár lőtte a goalokat. A 44-ik percben esett 
6-ik goal Sehiosser lövéséből eredt. Rumbold, 
Piayer, Biró, Sehiosser brilliáns, Bodnár agi-
lis, Sebestyén csak a másodiik félidőben ki-
elégítő, Bródy ,Blum, Kertész, Tóth Gyengék. 
Jobb játékkal jobb eredményt érhettünk 
volna el. Győzelmünket rokonszenvesen fo-
gadták. Csapatösszeállítás: 

hh részérő egész évre 

birgetést ad fel. 

- az hínMnet ^ 

Domonkos 

Rumbold Payer 

Biró. Bródy Blum 

Sebestyén Bodnár Kertész IL ScMosser Tóth 

Biró: Björn (svéd) kielégítően bíráskodott 
A magyar csapat kitűnő kondícióban, szép 

reménységgel indul az angolokkal való küz-
delemnek... 

=t= Sporttelepek építői. Lapunk felelős 
szerkesztője a mai napon a következő levelet 
kapta: 

Kedves Barátom, Yéletenül Szegeden tartóz-
kodom s a Délmagyarország szombati számá-
ban olvastam Homo aláírással egy cikket, mely 
a szegedi sporttelep tervezéséről és építéséről 
szól. Miután abban a cikkben több helyreigazí-
tani való, tisztelettel kérlek, hogy b. lapodban 
e tévedéseket kiigazítani méltóztassál. A Fe-
rencvárosi Torna Klub budapesti sporttelep 
tervezőjének Mattyók Aladár okleveles mérnök, 
barátom van föltüntetve, holott e sporttelepet, 
a tribünöket, klubházat s összes egyéb építmé-
nyeket Janszky Béla társammal terveztük. 
Mattyók csupán a mérnöki munkálatokat vé-
gezte s segítségünkre volt a sporttelep általá-
nos tervezésénél. A kecskeméti sporttelep ter-
vezésére mi, Janszky és Szivessy kaptunk meg-
bízást s mi szólítottuk föl- Mattyók barátunkat, 
hogy itt is elvégezze a mérnöki munkálatokat. 
Ugyancsak mi terveztük a kolozsvári városi 
sporttelepet Pobula Tivadar okleveles mérnök, 
barátunkkal s most is több magyar varos ve-
zetőségével tárgyalunk nagyszabású sporttele-
pek s versenypályák tervezése tárgyában. Ami-
kor előre is köszönöm jelen levelem sziv-es. köz-
lését, maradtam baráti üdvözlettel igaz hived 
Szivessy Tibor, budapesti műépítész. 

ür Az evezős csata. Az olimpaiai kikülde-
tés miatt folyó küzdelemben ismét a Hungária 
nagystílű csapata győzött egy hajóhosszal a 
Pannónia legénysége ellen. E szerint a ma-
gyar evezős sportot Stockholmban a Hun-
igária fogja képvliselni. A vasárnapi verseny, 
igen izgalmas volt, mert hol egyik, hol a 
másik csapat volt elől s a Hungária csak a 
finisben energikus végspurtjávai győzte le a 
még egymást teljesen meg nem értő Pamnó-
nokat. 

m 
ÉL 

A vizgydgymód edz és gyógyít, ide-
gesség, agy- és szivbántalhiak. ál-
matlanság, emésztési zavarok, kösz-
vény csuz stb. sikerrel kezelhetők a 

V V a g a c r - f ü r d ő külön férfi és női 
gyógy osztályában. — Kipróbált kezelő és 
= = = = = = = = kezelőnő. ''• 
Űözxad- és zuhanu-fűrdSnkat Is a nagyérdemű „ 

közflnséii flgueimébe a|ánl|ük. U j 

TÖRVÉNYKEZÉS 
Szabadon bocsátották Jutkouicsot. 

(Saját tudósitónktól.) Jutkovics Géza szegedi 

fakeyeskedőt, akit a Szegedi Gazdasági- és 
Iparbankban elkövetett csalásban, mint tettes-
társat vádol az ügyészség, hétfőn szabadonbo-
csátotta az Ítélőtábla 

Négy héttel ezelőtt pattant ki a gazdasági 
bankban történt félmillió}) csalás. A rendőrség 
letartóztatta Jutkovics Gézát és Drágossy 
Kristófot, a bank váltóosztályának a főnökét. 
Az ügyészség indítványára Magay Lajos vizs-

• kzmnmmh 


