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SZEGEDI NAPLÓ

Béosben és Kambnrffban:

POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI És IRODALMI NAPILAP.

Szegedváros területi védelmének * illér-baktói töltésvonal azon pont
kérdéséhez.-)
j ig, hol a város belvizeinek a szű

on

♦ Ezen közlemény a Szeged városi kör
belső védvonalra nézve elfogadott javaslata, mel
Wagner Károly ügyvéd ur indítványai alapja
dolgoztatott ki. Ezen munkálat minden irányba
figyelmet érdemel s kitűnő tájékoztatásul szolgáik;
polgártársainknak a fönforgó, városunkra nézve éle
kérdést képező ügyben.

sí költsége valamennyivel többre
gna is, a jelzett munkaiatok hestt úgy czélszerüsége, mint állanisága, végül az évenkint megújuló
tarozási költségek megtakarítása
óljából is az állandó rakpart léte;ése volna ajánlható.
(Folyt, köv.)

Haasen3ten és Vogler.

Béosben és M. m. Frank
furtban: Dau.be G. L. és Tirea.

fiúitnei kormányzót nevezi meg, mint jelöltét a szegedi királyi biztosi méltóságra,
Ez en közleményében hivatkozik itt kolportál t hírekre s megjegyzi, hogy e hir igen
roltonszenvesen fogadtatott. Nem föladatunk
ily tisztán személyes kérdésben szót emelni,
Az ónban ha egyszer e jelöltség szóba jött,

i

kö telességünk a tényt registrálni s beiga-

zolIni, hogy a Lloyd értesülése csakugyan
mtjgfelel a valónak. Az egész ország Zichy Józse
m
,
Jó zsei'et ismeri és elismeri. Európai müveltT. szerkesztő ur!
A „Szegedi Hiradó“ 1879. évi 44. sz. ^e|ge, széles látköre, nagy tapasztalatai s
ntek, ápril 11-én a 13-ik kikezdés ezen e<ddhetlen jelleme valóban oly garancziákat
ujtanának Szeged közönségének, hogy az
avaitól: „Minden lapot végig járt" szeész megnyugvással s bizalommal látná
ílvemről és hivatalos állásomról lévén em1’0 konstrukeziójának ügyét kezeibe letéve,
és, válaszolnom kell.
királyi biztosi hatalom oly korlátlan, jóg
A halotti anyakönyv kimutatása szerint
iié oly széles, de a rábízandó teendők is
ártius 12-től 17-ig, mikor ő cs. kir. Felge a vizokozta iszonyatos katasztrófát °ly természetűek, hogy működésének sikere
íinileg a közbizalomtól függ. Csak oly kiegtekinteni méltóztatott; volt a halottak
lyi biztos lesz képes Szegedet ujjáalkotni,
áma Újszegeden és Szőreghen, hova én ll‘
tdő segédlelkész urakat kiküldöttem, ^i tevékenységét az igazság és legtisztább
izafiság márványoszlopaira alapítja. Nem
iszesen 64; ezekből vizbefuladtak 22,
egfagytak 9, összesen 31. Természetes is merjük a kormány intentióit, nem a nemes
•ófot, s igy nem tudhatjuk, komoly-e a
dáliái, ha mégis előfordulhatott ekkor
tűzött jelöltség s esetleg elfogadná-e ő e
fen, halt meg 33.
így felelősséggel járó állást. De arról
Az Ion ő Felsége előtt előadva, hogy ní
eg vagyunk győződve, hogy azon férfiú
víz kitörése óta a halottak száma 24. —
íve,
kinek Szeged rekonstrukeziója sikerre mondám: nálam 40-nél több temet- 111
dett. Mire észrevételeztetett: hogy a 24-es riil, hazai történelmünkben legjobbjaink
zám hivatalos bejelentéseken alapszik; én k őzt ragyogni fog; s arról, hogy ezen állás
edig mondám: máskép tudom a végzett 11lég egy Széchenyi ambitiójának is méltó
jmetésekből. Megjegyeztetett: az megle- írgyát képezhetné. *
et, hogy több volt, de a többi természe(Az élelmezési és ruhakiosztási bizottjs halállal múlt ki. Válaszolám: az meg- s,ág) köréből következő adatokat vesz
shet. Egy szó közelről állitá: ezer halott s zük : Hajón és vasúton szállítva érkezett
; lesz a romok alatt.
°iáig: kenyér 458 097 klgr., szalonna
0.855, húsféle 17,734, liszt 46,783, főzeEnnyiből állott megjegyzésein a haík 68,583, burgonya 115,604, káposzta
)ttak számát illetőleg, s ez is elmaradan-1 4:263, tarhonya 2491, rizs 720, kása 724,
ott, ha meg lett volna elsőbben is említve, lara 50, só 1726, túró 872, lekvár 176,
ogy avizbefult halottak száma cízűkor 150, kávé 982, hagyma 3017,
4; de igy lett mondva: a veszély óta tgyümölcs 178, szárított gyümölcs 106, toás 66, búza, rozs 19,690, kukorica 6205,
,z összes halottak száma 24.
irpa 2311, répa 2440, huskivonat 150,
ítéljen már most a t. ez. olvasó, hol ■ántáskivonat 865, vegyes élelmi szer
tt a rut vád, melyet eddig senki meg nem <24,866 klg. Továbbá begyült ruhanemű
izáfolt, s melyet most czáfolni akar a 1L5.178, konyhaedények és eszközök 840,
,Szegedi Híradó4 kiidézett számában. De jokrócz 3046, fáklya 900 klg. sulylyal.
dalokban érkezett segélyadományul 109
ízt alap nélkül teszi, mint az anyakönyv nordó és 21 láda bor, 17 hordó pálinka,
)izonyitja, melynálam megnézhető.
<9 hordó rum, 4 hordó különféle élelmi
Szeged. 1879.
ápril 11.
iszerekben, minden várakozást fölülmúló
Kremminger Antal,
'adományok. Vannak az élelmezési raktár
ban csomagok, melyeket málhalevél nélkül
ez. prépost, plébános.
1
idobáltak be a vaggonokba, melyek meg
*
,
]ható tanúságot tesznek a szegénynek látszó
(A városi kör) mai ülésében megálla adakozó jóakarata mellett. Legtöbbet ada
pította javaslatát a külső védvonalakra nézve jkoztak : Budapest, B.-Csaba, Czegléd,
is. Wagner ur javaslata elfogadtatott a budapesti segélyző-egylet, Debreczen, Ko
csatornázási terv kivételével. Külső védvo lozsvár, Temesvár város sottani ,segély-egynal gyanánt a sövényháza-szt.-jánosi-buki let, Aradmegye és város, Vásárhely, Kecs
csárdái vonalt javasolja a kör. Továbbá kemét, esztergomi káptalan, gróf Károlyi
elhatároztatott a Maros levezetésének mi Sándor és a Csekonics-család. A bort és
előbbi eszközlése iránt a szükséges lépések pálinkát mind föntartották betegség vagy
foganatosítása. A holnapi ülés tárgyát a ragály számára.
város újraépítésének tervezetei
*
s módozatainak megvitatása ké
(Az adakozók névsorának) közlése a
pezi. Első sorban azon a 1 a p e 1 v e k lesz
nek megállapitandók, melyeket a kör a hivatalos lap vasárnapi számában lesz meg
műveletekre nézve nagyban és egészben kezdve. Mindazon megyék, városok, testü
kívánatosnak tart — Azaz szükségesnek letek és magánemberek adományai, melyek
tartja-e a kör az építészeti szabályok al eddig a hatóság kezeihez kerültek, ott
kalmazását az egész város területére nézve, lesznek nyugtatva. Lapunk sziik kerete nem
vagy óhajt-e arra bizonyos demarkacióná- engedi azon nagy tért elfoglaló névsor köz
lis vonalakat fölállítani. Az utóbbi esetben lését, s e tárgy iránt érdeklődő olvasóinkat
ezen vonalak megallapitandók. E kérdéssel a hivatalos lapra figyelmeztetjük és utaljuk.
*
kapcsolatosan tárgyalandó a város s z i n
vonalának föl töltése s vájjon a
Némely háztulajdonosok visszaélnek a
íöltöltésre nézve a különböző városrészek
katasztrófa által bekövetkezett lakásszük
ben mily elvek volnának megállapitandók.
séggel. De a tulajdonosoknál még nagyobb
*
uzsorát
űznek az olyan bérlők, kik üzér
(Királyi biztossági jelölt.) A „Pester”Lloyd
kedés
végett
vettek ki lakásokat. Habár
Lloyd“ mai távirati rovatában gróf Zichy József
József, volt kereskedelmi minisztert és se törvény, se hatóság nem rendelkezik

Napi hírek.---------

.sk

-sz

ri víztartó medenczébe való leve
résére szolgáló nyílás van, oly
élyedések léteznek, melyek régibb
őben tett földkiásások folytán ketkeztek, — ezen vonalon is 4 öl
;élességü, kocsiközlekedésre alkal
mas patka készítendő, maga a nyi,s pedig megfelelő zsilippel ellámdó.
A zsilip létesítésére kijelölt ezen
onttól, azon pontig, hol a baktósilléri töltés a természetes magas
ítókra támaszkodik, egy bár rövid,
e veszélyes védvonal létezik, mert
;t a töltés legmélyebb vizet tart s
íert annak a város felőli oldalán
íély gödör-ásások léteznek. Ezen
iltés rész is 5—6 öl széles, erősen
irkózott, kocsiközlekedésre alkalmas
atkával látandó el.
A baktó-szilléri töltésvonalon toább nyugotról keletfelé haladva a
jltés és a természetes magaslat köött mélységek létezvén, ezek föld
el betömendők és a betömés foly
atása gyanánt egész a tápéi kapuig
megfelelő patka építendő.
A tápéi kaputól kezdve a város
teleti oldalán, egész a Zsótér-féle
iszaszéli magtárig a már meglévő
öltés kiépítése, megerősítése és kellő
.ejtővei vrló ellátása szükséges.
A Felmayer-féle festőgyár előtt
iszlelt s több éven keresztül beálott veszélyes part-csuszás és szakalás meggátlása végett kőhányások
ennének foganatba veendők; s mintíogy az uj szegedi rőzsegát létesítése
olytán a folyam sebje a Bitó-ház;ól lefelé a partot ostromolja, a szak
értők által megállapítandó helyeken
dsebbszerü kőgátak lennének léte
sítendők , hogy a folyam sebje e
vonton is megtöressék.
A belvárosi Tiszapart a gőzhajói
állomástól kezdve a hajóhidtól le
felé már czölöpsorral s kőhányással
s a part biztosítására szolgáló védgátakkal ellátva lévén, a czölöp-faazatok külső oldala ujabbi kőhányás
által akként lenne még megerősi
tendő, hogy a viz apadásával rend
szerint beállani szokott veszélyei
partszakadások megszűnjenek ; végű
azon első gát, mely a gőzfürdő irá
nyában van, megfelelő védgátkén
kiépítendő lenne.
A belvárosi Tiszapartnak a vas
hídig terjedő további része már éléi
szilárd és eléggé erős lévén, ezei
a Szina-telek előtt elvonuló rés
rakpart gyanánt leendő használhs
tás czéljából biztosítandó és kiépi
tendő lenne.
Amennyiben mindazonáltal a vi
ros keleti oldalán a tiszapart mei
tén, jelesül a Felmayer-féle gyárt(
a vashidig terjedő vonalon tervcze
és a város védelme szempontját*
mutatkozó védelmi műveletek ol
költségeket vennének igénybe, m
lyekkel a Tiszapartnak ezen réss
rendes kőből épült rakparttá is ;
lenne alakítható, az esetre, sőt ameni
nyiben a szabályos rakpart előáll
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Megérintetik e helyütt, hogy az i
alföldi vasút vonalában épitendö véd- i
gát és töltés erősítés a legjobb mi
nőségű sárga vagy agyag földből i
létesítendő , kiválólag a „fertői “
mélységben, hol a talaj beli vaksziktöltés építésre egyáltalán alkalmat
lan és hogy a töltés anyag más al
kalmas helyről hordatván össze,
gondosan lesz megbirkózandó.
Ezen fölül szükség lesz intéz
kedni aziránt, hogy a tömören, a
nyomásnak s a vizfakadásnak ellentállni képes minőségben előállí
tandó töltés-vonal a habcsapások
tól is lehetőségig megovassék, mely
czélból az egész vonal hosszában
10—15 sor fűzfa ültetvény lenne
létesítendő.
Az ezen indokból szükséglendő
földterület kisajátítása a töltés épí
téséhez szükségelt föld kisajátításá
val egyidejűleg eszközlendő.
Minthogy pedig az előállott vi
szony természeténél és a védelem
közösségénél fogva a létesítendő
védgát költségei részben az alföldi
•vasúttársaság által lennének viselendők, a töltés fölépítése s veszély
idején annak megvédése tekintetéből
származható kérdések, a kölcsönös
jogok és kötelezettségek szabatosan
körül Írandók, kötelező megállapo
dásba foglalandók és a városnak a
védtöltésre vonatkozó jogai telekkönyvileg biztositandók lesznek, mert
biztosítékok nélkül ezen védgát he
lyett kizárólag csak azon körtöltés
kiépítésére látszanék megnyugtató
nak, mely az alföldi vasútvonal ki
rekesztésével ezen vasútvonalon be
lül önállóan létesittetni terveztetett,
amely körtöltés az 1876—7-iki vá
rosi tervezetek alapján felsőbbségileg
is jóváhagyatva lett.
Azon ponttól kezdve, hol az al
földi vasút a baktói töltést átmetszi
a már kiépített baktó-sziliéri töltés
képezze a körtöltés éj szaki vonalát.
Hogy azonban ezen vonalra a
város védelme teljes megnyugvással
bizattathassék, azon következő mű
veletek végrehajtása látszik mellőzhetlennek:
1. A sziliér-baktói töltés éjszaknyugoti vége a fertői vakszikes mély
ségben lévén építve, e pontra erős
4 öl szélességű, kocsi közlekedésrí
alkalmas, egyenes fölszinü patkál
készítendők.
Minthogy pedig az 1816. évbor
épült s máig is látható azon nyúl
gáttól kezdve, mely a baktói töltés
a makkos házi magaslattá
köti össze, — egész a gyevi or
száguti átjáróig, innen pedig a tar
jányi szőllők keleti oldalán elvonul
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Szeged, szombat április 12-én 1879-____________ 80. szám_

II. évfolyam.

*

(Egy zokogó város.) Ma ezer
nyi néptömeg töltötte be városunk egyet
len imádkozó helyét a belvárosi templo
mot. Az ősz Kremminger prépost
tartotta az egyházi beszédet, beleszőve
abba megragadó hévvel a város szomorú
pusztulását, s oly élénk színeket használt
hatalmas szónoklata összes erejével, hogy
végre maga is sírni kezdett a hívek pedig
hangos zokogásba törtek ki. A zokogás
embertől emberre ragadt s csakhamar
kivételnélkül mindenki sirt s a derék pap 1
szavai elvesztek az általános jajveszéke
lésbe.
*

Kecskemét és Vásárhely városai ismét
föltárták éléskamrájukat szűkölködő népünk
előtt. Mint értesülünk hatóságunkat ma na
gyobb útnak indított kenyérküldeményről
értesítették. De nem elégedtek meg ezzel,
hanem a húsvéti ünnepekre izletesebb fa
latot is óhajtván juttatni, kalácsot is küld
tek, melynek ize kétszeresen édes lesz,
mivel a gyengéd emberszerető figyelmesség
mézét is magukban rejtik.
*

gálatot a Dunagőzhajózási társaság, által'
küldött személyzet teljesítette. E tévedés
onnan ered, hogy C z o m p ó, a pesti ön
ként. tűzoltók parancsnoka vezetése alatt
történt az expeditió. E helyrcigazitással
kapcsolatosan fölemlíthetjük, hogy ugyan
csak gőzhajózási társaság személyzetének
egy csapata, vasárnap, e hó 6 án a lég
szeszgyár körüli romok közül egy oly hul
lát vett ki, amely csak fejjel látszott ki
s nem minden veszély nélkül volt ment
hető. Nevezett hullát az illető hajósok
a hatóság kezeihez szolgáltatták.
*

(ezelőtt Holtzer S. és fiai)

*

*

Eisenstädter Lukács.

Értesítés.
'
I
;

■
■
í

Hogy a rólam irigyeim és ellenségeim által forgalomba hozott hamis hí
reknek elejét vegyem, van szerencsém
barátaimat és ismerőseimet értesíteni,
hogy főüzletemet az árvíz következtében egyelőre Aradra tettem át és itt
a katasztrófa után megnyitottam és változatlanul folytatom azon reményben,
hogy a szegedi viszonyok mihamarább
meg fogják engedni, hogy üzletemet

Szives figyelembe- 1
vétel végett!
Eddig Szegeden létezett

nöiruha-üzletem [

-sz

kész férfi-, női- és nraMa-

A Déván alakult segélyző-bizottság
hét szegedi vagy közelvidéki reáliskolai
tanulót élelmezéssel és szállással ellát. Je
lentkezhetni lehet alulirt igazgatóságnál
ápril hó 14-éig.

Öt nagykallói polgár öt sze
gedi reáliskolai tanulónak a f. tanév végéig
ingyen ellátására ajánlkozik. Jelentkezhetni
lehet f. ápril hó 14-ig alulirt igazgató
ságnál.
P o 11 á k vasúti konductor egyik gyer
Szeged, 1879. ápril 8.
mekének hulláját ma vették ki a vízből.
Szegedi föreál/ibkolai igazgatóság.
— A hivatalosan megállapított vizbetultak
száma meghaladja már a hetvenet. Névso
A Tisza vízállása Szegeden:
rukat holnapi számunkban közöljük.
1879. április 12-én.
*
21'
1"
0'"
azaz: — 6.66 mtr.
(A,dögök elégetésével) ma kísérletet
tettek. Égető szerül petróleumot használtak.
A kísérlet azonban nem sikerült s ezentúl
Felelős szerkesztő:
mészszel fognak a dögök megsemmisittetni.

(Úszó fiakerek). A mentési szükséglet
már nem vesz igénybe annyi csolnakot,
hogy azokat a hatóság ne bocsáthatná sza
badon a közönség rendelkezésére. A kö
zönség igényeinek kielégítése végett, a
fiakkerekkel szemben alkalmazásba volt
rendszabályokhoz hasonlók léptetnek életbe.
A csólnakok számozva lesznek és hatósági
lag előirt maximális árak mellett fognak
A Szabadfi családra vonatkozó hírünk- ■ közlekedni így tettünk szert úszó fiakben a hulla kivételét a budapesti tűzoltók-, kerekre.
*
nak tulajdonítottuk, mig az. a körüli szol-

ÍÍKlet-megoyitás.
HOLTZERKÁLMÁN

Iskolai értesítés.
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eszközökkel ezen üzelmek ellen, pellen- j
gérre állíthatja a társadalom s a sajtó az
eféle jó madarakat. Akik találva érzik ma
gukat, vegyék magukra e figyelmeztetést.
Szükség esetén nevekkel fogunk szolgálni.

főüzlet: a régi Zsőtér-féle házban,
RW&Vg|VUlvII^ fióküzlet: Kárász-utca, Gál és Madár cég mellett.

—

HOLTZER KÁLMÁN.

!

Ajánlom

kalapokkal
és

syóntáraniat

a három korona- s fekesas-utoza sarkán meg
nyitottam.
3-2

férfi flivat-czíkkeM,

|

|

| úgymint: ingek, norinbergi áruk és pipere ?
I czikkekkel gazdagon fölszerelt raktáramat. í
Arak a legjutányosabbak

Kovács Albert,

Minél nagyobb pártfogásért esedezik

Kövesdy F.

gyógyszerész.

J
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Alulírott bátorkodom ezen
nel magamat a n. é. nó'közönségnek mindennemű női ruhák
elkészítésére ajánlani. Azon kö
rülmény, hogy helyben, Löwingerné salonjában több éveken
át mint szabásznő a n- é. nőkö
zönség általános megelégedésére
működtem, engedi remélnem, hogy be
cses megrendeléseikkel minél sűrűbben
fognak szerencséltetni.
3— t

Goldstein-Deutsch Janka.
Jelenlegi lakásom:
Sörház-utcza, Rózsa-féle házban.

Május 1 töl pedig:
Kereszt utca, Porgányi-féle házban.

on

A mostanában megbukott nagy angol brittánia-ezüst-gyár csődválasztmánya által
4X“an 16,0 V“yi

A minden egyes tárgynál kitett árnak beküldése vagy ennek utánvétele mellett csupán Angliából bécsig esedékes fuvardíj, a munkabér egy csekély részének megtérítéséért, a
valódi értéknek negyed részéért, tehát csaknem ingyen mindenki megkapja a következőket:
6 drb brittánia-ezüst evőkanál, 6 drb ugyanolyan kávéskanál, összesen 12 drb, ezelőtt 6 frt, most mint a 12 drb összesen . ... 1 frt 85 kr.
6 drb brittánia-ezüst asztali kés angol acéléiból, továbbá
6 drb ugyanolyan villa, összesen 12 db, mi ezelőtt 9 írtba került,, most
mind a 12 drb összesen............................................................................ 3 irt 10 ki.
1 drb tej szedő-kanál, tömör, ezelőtt 3 frt, most
....... -- frt 70 kr.
1 drb levesszedő-kanál, legtömörebb, legjobb brittánia-ezüstből, ezelőtt 4 frt, most............................................................................
1 frt 10 kr.

ek
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Lővinger Fáni |
Mariahilferstrasse 88. 11. emelet.

| Gyári-raktár
|

mindennemű

! táhJaés

i ínkor uweg,
I
I
|

4
1
]

1

épületek és boltikirakatok beüvegezéséhez.
Továbbá mindennemű tükrök
keretekbon és keret nélkül,
úgy szülte üveges- és iivegkereskedöknek szükségelt áruezikkékből mindenkor nagy készletben
kapható

Schwarz A.-nál,

4

t4
j

Budapest, Józsefiéi- 5.

Kereskedőknek megfelelő Rabatt
engedtetik
73

Városi bérház.

Hallatlan olcsó!!

Csaknem ingyen!

80, 1 frt. t.4ofTiUká^S^

kérem ezért megrendeléseiket,
levél- és pénzküldeményeiket
ide, címem alatt küldeni.
j
Kiváló tisztelettel
[

Holtzer Mihály.

|

A n. é. közönséget van szerencsém
értesíteni, hogy üzletemet, régi helyisé- 1
gemben városi bérház, a feketesas- |
I utczában, hova már szárazon közlekedhetni, megnyitottam.

Kigyő-“hoz czinizett

ISéesbeas van| >

Addig is kérem pártfogóimat, hogy
szives bizalmukat e nehéz próbanapok
után se vonják meg tőlem, s hogy megbízásaikkal egyelőre Aradon szerencséltessenek; biztosítván őket , hogy törekedni fogok azokat pontosan és a legjobban teljesiteni. — A mértékek be
vannak nálam igtatva, tehát' szükségtelen, hogy tisztelt pártfogóim uj mértékeket küldjenek.
Arad, ápril hó 9-én 1879.
Tisztelettel

| 1-1

Üzlet-megnyitás.
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Van szerencsém a nagy
érdemű közönséget értesíteni,
miszerint a

;
’
’
í
i
<
;
;
’
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Alólirottnak van szerencséje a n. é. helybeli és vidéki közönséget tisztelettel ér
tesíteni, miszerint a fentnevezett üzleteit ismét megnyitotta és rendkívüli olcsó
árakért szolgáltat ki: kész férfi-ruhákat legutolsó divat szerint, u. m.
felöltőket, hamiltonokat.
Cheviot öltözeteket 12 frttól
fölfelé,
továbbá mindenféle gyermek-öltönyeket és női kabátokat kamgarn és mattlasséból, női esököpenyeket. — Ezekenkivül dús raktárt tart a legújabb szöve
tekből és elfogad rendelményeket igen szerény árakért.
A t. közönség pártfogását kéri
tisztelettel

most már

( ismét visszahelyezzem.

™cuko
SU2rdobo°zok
most: a: 2,: :; - S S7 frfi£■

ég különögen ajánlható minden háztartás részére a következő 33 célszerű és kitűnően
és .esőbb bnuáni^üstböl bé-

6
6
1
1
6

szitve, példátlan olcsó, 6 frt 40 krert, es pedig.
drb kitinő -ó , u agztali kós britána-ezüst nyéléi, va.
n £ „j
.
.. .ni i
i a
lódi minőségű angol ezustellel.
1
« £
drb legf. villa, brittánia-ezust, egy darabból.
f
>> o
drb tömör británia-ezüst evőkanál.
I
g
rf
dpb británia.ezüst ká/Vés-kanál, legjobb minőségű.
;
£
. ..
.
« 2
drb tömör británi-ezust tejszedo kánál.
I
| U
drb súlyos británia-ezüst levesszedő kánál.
1 ”
9
drb británia-ezüst késtartó.
■
§
oT

>«

•

33 drb Ezen tárgyak miudaunyia légiin, brittánia-ezüstből készült, mely a világon azon

— cukorszóró a 25, 40, 75, 90, 1 frt, — ecet- és olaj-karaffinák a 2.50, 2.80, 3.50, 4.75, esve(iüli fém mi őrökké fehéren marad és a valódi minőségű ezüstből 20 évi használat után
5 frt, — vaidobozok a 75, 95, 1.70, 2.80, 3.25, 4 frt, leveses csészék és alsó csészék
’
a 1.60. 2.50, 3 frt.
sem különböztethető meg, amiért kezeskedtetik.
Siessen tehát mindenli ebbeli megrendeléseit megtenni, mivel ily reppant olcsóságnál az egész csakhamar el fog kelni.
A cs. k. oszr.-magyar tartományok részére cim és megrendelési hely :
j\/

General-Depöt dér Brfttania-Silber-Fabrikeii :

BLAU & KANN Bécs, ’ I. Elisabethstrasse Nr. 6.
Szegeden, 1879. nyomatott Endrényi Lajos és társa könyvnyomdájában.

