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Szeged védelm e.
A küllőidről behívott szakértők terjedelmes, franczia 

és magyar nyelven megjelent dolgozatukban a következő 
javaslatokat teszik S z e g e d  védelmére vonatkozólag.

A p e r c s 0 r a i töltés átszakadása volt a katasztrófa 
első oka és ezért sokan azt hangoztatták, hogy erről a töl
tésről le kell mondani és kereszttöltéssel pótolni. A kül
földi szakértők bizottsága a tiszumenti töltés megtar'ását 
előnyösebbnek mondja. Legjobb a percsorai szakadást azon
nal elzárni, az algyői töltést megtartani, azounal kijavítani 
és jó karban tartani, hogy a város meg legyen védve a 
jövő téli árvíz ellen. Czéiszerü a sövényházi töltés kijaví
tása és magasítása is.

Hogy a felső tiszameDti töltések szakadása esetén a 
várost övező síkságra nyomult viz széles nyílást találjon, 
a melyen könnyen lefolyhat: az osztrák államvasutuak 
Szatymáz és az alföldi vasutfali keresztezése közt 150 
méternyi nyílású h í d d a l  kell bírnia, a vizet csatorna vagy 
mélyedés által e nyilashoz kell vezetni, onnét pedig a fo
lyóba. A viz lefolyásának biztosítása czéljából a Tisza 
jobbparti töltéseit Tápé fölött körülbelül egy kméternyi 
hosszban egy méterrel alacsonyabban kell építeni, mint Sze
ged városának töltéseit; 50 cmtel volna az árvíz fölött, 
mert a szegedi töltéseket az 1879-iki árvizszinnél másfél 
méterrel magasabbra ajánlják építtetni.

Szeged védelmének kérdése két részre oszlik : az egyik 
azon magasság meghatározása, melyet a legnagyobb árvi
zek elérhetnek és e magasság csökkentésének eszközei. A

A  C  M A e

A ki sírba vágyik.
Meghalni vágyói, édes angyalom, 
Elszenderülni szép tavasznapon.

Mint. tört liliom, a babok felett 
Kisóhajtani drága lelkedet,

S többé nem látna hajnal, napsugár, 
Mező viránya, kis dalos madár.

S nem látna engem bűvös két szemed, 
Egyetlenem, a széles föld felett!

Hegévé lenne minden és magad 
Oly csöndesen sötét sirhant alatt.

Az ég mosolyra kelne akkor is 
S hallanék, a szellő mint sóhajtozik.

De rám te többé nem* mosolyganál, 
Szép angyalom, oh, nem mosolyganál;

S melyen szerelem rózsája fakad t: 
Nem nyílna szóra csókos ajakiul;

Nem sóhajtanád el többé nevemet, 
Egyetlenem, e széles föld fe le tt!

. . . Meghalni vágyói, égbe jutni fel, 
Ilol örök ttdvbeu úszik a kebel;

tapasztalás azt mutatja, hogy a földművelési czélok tekin
tetbe vételével szabályozott folyók árvíz szinc folyton emel
kedik. Ez tog történni a Tiszánál is, melynek mentében 
nagy térségeket kell még a fö dirnvelés számára áruientesi- 
teni. A Tisza árvizszine 1837 óta szabályosan felebb szállt, 
noha. u nagy ánnentesitések csak 1846-ban kezdődlek. De 
az emelkidés nem lesz oly gjors, mint eddig volt; mert 
az ármentesif.és legnagyobb részben már megtörtént. Szeged 
felett ezentúl mérsékcltetui fog a lefolyás gyorsítására ezélzó 
törekvés, Szeged'n alul pedig meg fogják könnyíteni és 
igv a hátralevő munkálatok nem lesznek oly nagy hatással, 
mint a már végbevittek.

A szegedi árvizek lejebb szállítására két tervet aján
lottak : a Maros elvezetését és a szegedi szorulat kiszé
lesítését.

A Ma r o s  e l v e z e t é s é t  a bizottság nem ajánlja, 
mert az által legfelebb 15 centimétert nyernénk és erre 
nem érdemes hat millió frankot költeni. A Marosnak, mint 
hajózható vonalnak jövője vau és az elvezetés a hajózás 
nagy kárával járna.

A bizottság a szegedi szorulat kiszélesítését égető 
szükségnek teitinti. Ez a szorulat a. hajóhidnál van, 130 m. 
széles és a folyóban a legnagyobb zavarokat szüli. A v a s- 
u t i  h id  hosszítását azonban nem ajánlja a bizottság, mert 
aránytalan nagy áldozatokba kerülne , hanem a hid alatti 
térről a földhányásokat, műhelyeket és lerakodásokat el kell 
takarítani, mi a lefolyási szelvényt nagy mérvben növelné

Az árteret a védtöltések közt 375 méternyire kivánja.

tlol rád a  rózsaarczu angyalok 
Ékes, tündérfttzéie várni fog.

Egyetlenem! Oh még se’ menj, ne, el . . .  .
Te meanyet uyersz, én mennyem yeiztem el,

Mig lent maradva, az a drága menny 
I tt fog borúim rád, én kedvesem!

f - t .

S z ü r e t  u t á n .
(Magyar Népvilág.)

Mégis csak jó ital a bor. Hiába dicséri a plundrás német 
sörét, mondván, hogy a sörfogyasztás határáig terjed a czivilizá- 
tió, hiában lelkesül a muszka vutkijáért, egyik sem dicsekedhetik 
azzal, hogy a világ teremtése után nehány évvel már akadt ma
gasztalja mint a bornak s azóta alig telt el egy-egy század, 
midőn nevezetesebb költők ne zengették volna a szőlő nedv dicsé
retét. Bizony még a német is, ha valóban mulatni akar, bort 
iszik s elfeledi kedvelt sörét 8 a mohamedán lakosság a próféta 
tilalma daczára (de, mint a rósz nyelvek mondják, a próféta.tit- 
kos szokásait követve) mindinkább több bort fogyaszt el. Mi ró
lunk magyarokról nem is kell beszélni. Hogy a bor jó ital, egész
séget ad, s okos ember nem lehet el nélküle, oly axiómák, melyek 
felöl magyar társaságban nem lehet vitatkozni, mert nincs ellen- 
vélemény s bizonyságául, ha van egy kis ürügy az áldomásra, 
isszuk is, mint a kefekötő. Csak egy példát mondok reá. Márma- 
rosszigeten volt egy híres borfogyasztó, tisztességes öreg ur. Ez 
a negyvenes évek végén, midőn Petőfit mindenki dicsőítette, merész
kedett ót összeszamarozni 8 midőn kérdek tőle az okát, igy felelt: 
„Hát hogy ne lenne szamár, midőn azt mondja, hogy bár változnék 
át borrá a Tisza s ö lenne a Duna, hogy a Tisza belé oralana. Hát 
nem tudja-e, hogy itt vagyok Szigeten én és S. komám 8 mi meg-



a bizottság kitágítani; e szerint az ujszegedi védtöltésokeí, 
melyek most a folyó partján vannak, hátrább kellene tolni, 
hogy a Szegedet védő rakpartoktól 375 méternyi távolság
ra legyenek. A bizottság nincs kétségben arra nézve, hogy 
a hajóhíd balparti hídfőjét legrövidebb idő alatt le kell 
rombolni, és az ártér szélességében szilárd fahidat építeni; 
sőt czélszerünek látná a hajóliidat 375 m. szélességű fa
luddal pótolni. A hullámtérnek mindig teljesen szabadnak 
kell lennie; a tulajdonképeni folyómeder partjai és a 
hullámtért határoló töltések lába közt levő térnek oly ala
csonynak kell lennie, hogy az árvizek ott könnyen lefoly
hassanak.

De a szorulat szabályozása az árvizek magasságát 
nem fogja eléggé csökkenteni; a számításokat a T i s z a 
v í z v i s z o n y a i n a k  jövendőbeli változásaira kell ala
pítani.

A bizottság azt hiszi, hogy a Tisza árvizei Szegeden 
nem fognak többó oly rohamosan emelkedni, mint a lefolyt 
24 évben, úgy, hogy az előrelátható legtávolabb jövőben 
is csak ugyanolyan ujabbi emelkedésre számíthatunk legfe- 
lebb, mint a milyen már eddig is muiatkozott. Tegyük te
hát fel, hogy Szegedet egy, az 1879-ikinél 1.00 méterrel 
magasabb árvíz ellen kell megvédenünk s adjunk a védtmi- 
veknelc teljes biztonság kedvéért még 0,50 méterrel nagyobb 
magasságot. így tehát a bizottság a Szeged városa védel
mére szolgáló töltések magasságát 1.50 méterrel nagyobbra 
határozza meg az 1579-iki árvizszinnél.

A Tisza mentén az építendő rakpartok, délre és nyu
gatra az osztrák államvasut töltései lógják a védelmi vo
nalat képezni.

Az é s z a k i  t ö l t é s e k  elhelyezése a bizottságban 
hosszú vita tárgyát képezte. Felmerült ugyanis az az eszme, 
hogy a város védelmét össze kell kötni a vasúiéval, de ez 
szerfölött költségessé teszi a védelmet, nagybau szaporítaná 
a belvizek levezetésére szükséges csatornák költségeit ér- a 
város a környező árterek között mintegy holland „Polder“-t 
képezne; bármennyire gondozzák is a védrnüveket, egy 
gyönge pont, egy hanyagság, egy baleset elég arra, hogy 
a váro3 ismét elpusztittassék.

A bizottság egy része tehát amellett, nyilatkozott, hogy 
a védelemnek szükebb körre kell szorítkozni és Szeged ta 
lajszinének emelését részben már most létesitenők, részben 
előkészítenék.

Szegednek nyilván más jövője van, mint az, hogy min
dig csak nagy falu maradjon. A bizottság tehát Szeged 
átváltozását, ajánlja és kiinduló pontul azt tűzi ki, hogy 
a védrnüveket fordítsák uj utak teremtésére.

1 Szegedet, ahol az árvíz hetekig tart, nem lehet úgy 
I építeni, mint egy holland „Po!der“-t, mert a belvizek leve- 
| zetése a körül zárt területről szerfelett terhes, 
j A bizottság egy része lehetőleg szűk körbe szorított 
' védelmi vonalat ajánl. Ez a védmü nem egyszerű töltés, 
j hanem körút, mely elég széles, hogy át ne szakadjon, és 
i gyenge lejtő által összeköttetik mind azon utakkal, melyek 
I metszik, a főutakat pedig, ahol csak lehet, emelni kell ha nem 

is a körút felszínéig, de legalább az 1879-iki árvizsziuig.
* A város és a vasút közt fekvő területet az alföldi vasút 
■ és a szilléri töltés eléggé védik, de Szeged biztosítására 
| nem elegendők. A körtöltést Szegedhez egész közel kell épi- 
i teni, hogy a várossal egybeolvadjon, körutat alkosson és 
| megjelölje a gondolatot, melyet Szöged átváltoztatására néz- 
í ve a kormány elfogad. így történt Lyonban is, melynek 
j legszebb utczái és terei, magasítás által mentesített ártéren 
; fekszenek. Budapesten is a Margithid körül feltöltött ut- 
| czákon épül most egy városrész.
1 A külső körutat képező töltés az 1879-diki árvizszint 
j másfél méterrel meghaladó magasságra és 30 méter szélesre 
; építtetnék.

A bizottság ezután némi Útmutatásokat ad, hogy a kör- 
{ úttal találkozó 28 utcza mindegyikét körülbelül mennyivel 
j kell emelni és kiszámítja, hogy 400.000 írtért 20 kilomé- 
I ternyi hosszúságú utczavonalat lehet föltölteni, a budai or- 
| száguttai északra fekvő városrész sokkal mélyebb pontokkal 
' bír, de fokozatosan ott is lehet az utczákat feltölteni. A 
1 kormány esetleg jutalmat is ígérhetne minden ház után, mely 

a jövőben elérendő magasságban lesz építve.
! Ezen intézkedések uj várost fognál: létrehozni, a régi- 
I nél szebbet, egészségesebbet, nagyszerűt. Szegeddel is az fog 
| történni, a mi más katasztrófa által leromboltatván, újra 
' épültek és ma szép, nagy városok.
I • A bizottsági tagok számítása szerint a körút 320,000 
j forintba kerülne.
1 Ezen terv kapcsán a bizottság bemutatja a kebelében 
I felmerült második megoldási módozatot, mely sokkal nagyobb 
1 védvonalt tervez.
j Ez a másik védvonal részben felhasználná az elegendően

innánk a Tiszát, ha bor volna benne a szlatiuai hidnál s nem 
engednénk, hogy az Titelig folyjon." Található-e másutt ily nemes 
versengés s ily merész vállalkozó ?

A szöJő a legnemesebb gyümölcs, nagyon kevés ember van a 
világon ki ne szeretné s még a doktorok sem irtóznak tőle, pedig 
ez nagy szó, mert hiszen tudvalevőleg még az ártatlan tehéntejet 
is sokat rágalmazzák : de be kell vallanunk, hogy a bort mégis 
többen szeretik. Európában évenkint. átlag közel másfélszáz millió 
hektoliter bor terem, évröl-évre nagyobbodik e szám s mindumel
lett már nincs ember, ki képes volna megmondani, mily tömérdek 
módja dívik a borhamisításnak s hány millió hektoliterre megy az 
úgynevezett bor, melyet nem szölönedvböl készítenek.

A szőlő hazája valószínűleg Kis-Ázsiában volt az Eufrát vidé
kén, de onnan csakhamar messze elterjedt Az egyptomi gúlák 
építésének idejében már ismerték a bort, a legrégibb köveken, 
melyek Asszíria vidékén kiásattak, említés van e nemes italról s 
a görögök ősrégi költői dicséretet zengettek tiszteletére. Minde
nütt a méltóságos istenek s félistenek terjesztik a bort, mely csak
hamar oly átalános ital lett, hogy az öreg Homér szerint még a 
pásztorok is folyvást hordoztak bortömlöt magukkal, akár csak 
mint a régi magyar huszárok a csutorát. A borital virágzó kora 
azonban a középkor volt.

Ezen időben nemcsak az isten tiszteletére itták a bort, ha
nem minden ünnepélyes alkalommal. Miuden régi városházánál 
volt egy pincze, a hol a tanácsos urak összegyülekeztek, mert 
hiszen bor nélkül okosan beszélni nem is lehetett. Az ügyvédek, 
orvosok, papok s más eféle nép a „borravalót11 természetben kapták 
ki s nem is tekintették vendégszerető házi urnák azt, a ki ven
dégét le nem itatta. II. Keresztelj' szász fejedelem ezért nagyon 
hálálkodik Rudolf császárnak, ki Prágában oly vendégszeretettel 
látta el öt, hogy „egyetlen óráig sem volt józan". A lovagokat 
serlegekkel ajándékozták meg, ünnepélyek alkalmával nemes ver
seny folyt a fölött, ki iszsza le a másikat s némely udvarnál az el- 
maradhatlan külön piucze mester mellett volt egy ivó is, kinek

holtrészegnek kellett lenni, hogy ura és az udvar becsületét meg
mentse, ha a fejedelem maga nem volt, jó borivó. Az általános fo- 

' gyasztás tárgya természetesen olcsó is volt.- Ulmban jó bortermés 
alkalmával a polgárok csapatostól mentek a pinezébe, mert egy 

j ember képtelen volt annyit inni, a mennyit a legkisebb értékű 
j pénzért adtak. De azért mégis megbecsülték a bort. A borharaisi- 
j tékát a középkorban lefejezték, ma azok a legnevezetesebb borke

reskedők. Még a papok sem voltak mentek az általános szokástól.
' Berlinben három torkos barát fél év alatt 4800 iteze bort fogyasz- 
i tott el, sok helyütt az egyházi edényeket is zálogba tették miatta 
| s az apáczák nem egy helyen, épen úgy mint a papok, a pinezében 

tartották tanácskozásaikat s a jó borfogyasztás mellett fellelkesül
ve maguk is csináltak bordalokat.

Nem mondhatjuk azonban, hogy az újkor valamivel hátrább 
állana e tekintetben. Apafi fejedelem kancsói még meg vannak s 
hirdetik régi dicsőségünket s élénk emlékezetbe vannak a múlt 
századból még azon fejedelmi lakomák, midőn a piaczokon nem
csak a hordót verték csapra, hanem valóságos szökőkutakat, is 

i állítottak fel, melyekből potya bor folyt,. Órániai Vilmos lakodal- 
| mán 3600 akó bor fogyott el, sőt egy liozenberg nevű cseh nemes 
j esküvőjén Í3 több mint 2000 akót ittak meg.
j Nem is lehet a bor jótékony hatását megtagadni. A bölcs 

Kabanisz szerint a bortermő országokban lakó emberek átalában
I vidorabbak, szellemesebbek s’barátságosabbak s magaviseletökben 
| több őszinteséget s előzékenységet tanúsítanak ; bár könnyen fel- 
j háborodnak, haragjuk nem tartós s boszujok nem alattomos. Ki ne 
: ismerne e rajzban a magyarokra szemben a sörivó németekkel s 

pálinkáivá muszkákkal.
A legjobb borok közöttük a hegyaljaiak, oly talajon teremnek, 

mely egykor tüzokúdó hegy volt, nem csoda, ha ily ital azután 
egészen fel lelkesíti az embereket s mozgásba hozza a képzeletet. 

, Oly férfiak is, kik ritkán isszák a bort, érzik annak jótékony ha- 
! tását s nem Petőfi volt az egyetlen költő, ki, habár maga kevés 

bort ivott, arról egész lelkesüléssel emlékezett meg.



rakpartoktól !ne®6r^8*te^  Műién töltést a tiszamanti
v-et.Je .„elv „  diVKíV“ZUtán Ggy uj°nnan éPiteU töltést kö' 
e»„ szTluíUn' - i terv^en ajánlóit méretekkel bírna, és 
I v a u d v S r  ®°!be ’'0lmUM" ^itve, az alföldi vasút pá-
n Í Z w  f. 800 méterrel lejEl’>> ehh“  hozzá si-
v., i - lil *:v0 vésze egész a város másik végéu levő
töltéseiből 'állana* VaSU' & bels8 teekBtö vonalának

biz‘,tts/K » tiszamenti rakpartok elhelyezéséről 
, , 1 szol. A tiszamenti rakpart alsó része vontató

5J a .i°.™ lesz és a legnagyobb gonddal építendő, 45" 
rejtővel, kókauyásra alapozott falazott burkolattal; a vár- 

nőn} erontását, a bizottság okvetlenül szükségesnek látja, 
f  rakpart koronáját az 1879-iki árvizszinnél másfél mé
terrel magasabbra kell épiteni; fölszine közlekedési útnak 
fog szolgálni és ettől számíttatnék a 375 méternyi egyen
letes távolság, melyet a bizottság a hullámtér szélességéül 
megszabott, tehát ezzel párhuzamos görbe vonalban kell 
epitem, az ujszegedi balparton a töltést legalább 375 mé
ternyi távolságra.

A tulajdonképeni meder szabályozását a homorú oldal

áldozott. És pedig : az e’őszállási kisdedovoda tanitói állomásának 
javítására alapítványul 1000 triót, a zirczi szegényeknek 100 irtot, 
a zirczi kórháznak 200 irtot, a várpalotai kórháznak 200 frtot, a 
székesfehérvári, egri, pécsi és bajai fögymnnsiuinok segélyegyletei- 
nek egyenkint száz, összesen 400 Irtot, a magyar gazdasszonyok 
árvaházának 50 fortot, a székesfehérvári kath. tauitó-egyletnek 00 
frtot. Igen szép kezdet.

— A íeuiicbbl sorokkal kapcsolatban és a lapunkban fog
lalt hirdetés alapján, kötelességünk megjegyezni, hogy a ft. zirczi 
rend helybeli házának beépítendő telekrésze, melyen az építkezés 
csak jövő tavasszal veendi kezdetét, oly állapotban van, hogy eddig 
egy „ló“ bukott a kiásott fundameutomba. Attól tartunk, hogy

■ valamely „tollatlan kétlábun" is megesik hasonló „esemény," ha 
valami ideiglenes intézkedés útját nem állja.

| - U.J zeneinlivek. Táborszkyés Parsch zenemükereskedé-
, sében Budapesten megjelent: 2-ik ábránd magyar dalok felett: 1. 

Befútta az utat a hó. Állaga Gézától. ‘í. Hej be szennyes ez a maga 
kendője. 3. tíötét az éj. 4, Szőke legény piros barna leány zongora 
kísérettel, hegedűre szerzé Huber Károly. Ára 1 írt 50 kr.

— Agarász verseny. A „Szabadkai Ellenőr" irja: A szabad
kai „Agarász-egyesület" által f. évi november bó 12- és 13 án tar
tort „agarász-versenya-en a kölyök agár verseny első dijat (di3zes 
ezüst ezukor szele,ueze) Vojnich Simon „Csárdás" a nyerte ; a 
második Gábry László „Buksi“-ja volt, ez a tétösszeg feléhen 
részesült. Az öreg agár (elegy) verseny első diját (nagy ezüst

Vojnicskiásatása által kell végrehajtani • a nyerendő ui meder ' hi,!i,com) Kovácsit# Antal „Golyó“-ja nyerte a második Vojn
“-iuájáhoi párta- WlyÖk diJat “ye“ e)zamos csikókban kell haladni, hosszú szalagokat ásva, úgy, 

hogy szabályos partot hagyunk, ha a munkát pl. pénzerő 
hiány miatt felfüggesztjük.

-&zen a külföldi szakértők javaslatai Szeged rekonstruk
ciójára nézve.

11 1 R E K
— Múlt vasárnap este 9 óra felé lövések és harang kondi- 

tát.ok tüzet jeleztek. Mint halljuk Pap ur házának melléképületei 
egy része lett a lángok martaléka ; állítólag egy tehén is oda
veszett.

— A zirczi apát, Supka Jeromos nov. 10-én történt bene- 
dictáltatása és székfoglalása szép ünnepélylyel ment végbe nagy 
vendégsereg jelenlétében, a legszebb idő mellett. Jelenvolt a meg
áldó és beszentéiö püspök, Kovács Zsigmondon kivül a szombat- 
helyi püspök Szabó Imre, a pannonhalmi főapát Kruesz Krizosztom, 
Pribék István fölsz. püspök, Fiáth Ferencz báró veszprémi főispán, 
a veszprémi káptalan nagyobb része, a hatóságok fejei és számos 
képviselői s a világi és szerzetes papság igen sok tagja. Az uj 
apát, ur székfoglalása emlékére jótékony czálokra kétezer forintot

Mai napság Franczia- és Olaszország után a mi hazánkban | 
terem legtöbb bor, s mivel az olasz bor nem igen alkalmas arra, 
hogy messzebb vigyék, tulajdonkép csak a franczia s spanyol bo
rok versenyeznek a miénkkel. A magyar bor jó hírneve messze j 
földön ismeretes s még oly emberek is, kik rólunk alig tudnak j 
valamit, magasztal ássál emlegetik a tokaji bort, mely már Nagy ; 
Lajos idejében híres kezdett lenni. Sajnos, hogy borkereskedésünk i 
uem áll arányban ezen jó hírnévvel; tokaji bort hamisittatlanul I 
alig lehet kapni s egy-egy oly jó termés alkalmával, minő a múlt [ 
évi szüreten volt, a bor nagy részét a gazdáknak el keli pazarolni. ! 
De azért bármily sok bort iszunk meg magunk, évenkint mintegy i 
15 millió forintot kapuuk ebből a külföldről s ez sem megvetendő \ 
összeg. j

Végül ne feledjük azt sem el, hogy a bor valóságos orvosság j 
mit a serről s pálinkáról nem lehet elmondani. Igaz ugyan, hogy | 
a boriól részeg ember is visszataszító, de a sör és pálinka által 
okozott részegség aljasabb. Ezért igyekeznek az emberbarátok azon, 
hogy ott, hol a pálinka ital nagyon elhatalmasodott, olcsó bort, j 
vagy legalább almabort honosítsanak meg helyette. Lehet oly idő, j 
midőn a pálinkát valóban meg lógják szüntetni (habár az nagyon is i 
messze van), a bor azonban örökké megmarad s az emberek ked- 
vencz itala lesz. Sokan oly szerelmesek most is belé, mint a híres 
angol királyi herczeg, kit halálra ítéltek, de kegyelemből megen- ' 
gedték neki, hogy a halál nemét maga válassza meg, s ki azután 
egy hordó borba fulasztotta magát.

A ki nem iszik is rendesen bort, most a vidám szüreti napo
kon egy-egy pobárkával megkóstol bizonyosan. Hiszen n szüret 
magyar embernél korszakot alkot az évben s ki oly helyre költö- 
nött, hol szüret, nincs, kellemetlenül érzi ezen napokbau magát. 
Igyunk tehát ogy pohár bárt Mit is mondott a kábái asszony a 
hosszas csend után : — hát már nem is iszunk ?

György Aladár.

tétósszeg második felében részesült.
— „Nemzeti Könyvtár" szerkeszti Abnfi Lajos, kiadja 

Aigner Lajos Budapesten 40—42-ik füzet Zrínyi Miklós, Kazinczy 
Ferencz és Mikes Kelemen művelne* folytatásával. Egy-egy csi
nosan kiállított füzet ára 30 kr.

Igazságügyi miniszteri rendelet a törvényszékekhez. 
E napokban azon sajátságos rendeletet bocsátá ki a nevezett 
minisztérium az egyes törvényszékekhez, hogy a bírák, midőn 
törvényszerinti 6 hetes szabadságukat élvezni óhajtják, azt az 
elnöknél egyszerűen szóval bejelenthetik, mig a többi hivatalnokok 
és szolgák, kiknek fizetésük a bírói 1700 írton messze alól áll, 
50 kros bélyeggel ellátott folyamodványt benyújtani kénytelenek.

— Kossuth Lajos uagy hazánkfia sajtó alá rendezvén 
emigraczionalis iratait fölkéri volt emigráns társait, kikhez levele
ket intézett, hogy azokat akár eredetiben, akár másolatban saját 
költségére használat végett rövid időre neki elküldeni szívesked
jenek.

— Zombor városában a r. k. tanítók drágasági pótlék czi- 
méu egyenkint 100 -100 forint segélyt nyertek.

— Szegény Koko A fiatal unokaöcs gazdag nagybátyjának 
ezüst menyegzőjére egy pompás papagájt küldött ajándékba, mely 
neki 300 írtjába került. Három hét múlva találkozik vele az utczán 
és már messziről rá kiált: „No, kedves nagybátyára, hogy tetszett

f önnek a madár?" Nagybátya (vállat vonva:) „Hm ! hm ! Egy ki- 
■ csit rágós volt biz az !“ Unokaöcs (elborzadva:) „Micsoda? Az 
I isten szerelméért, csak nem ette meg nagybátyám a papagályt, a 

mely nekem 300 forintomba került ?“ Nagybátya : „Már hogy ne 
; ettem volna! Ugyan mit csinálnék én egyebet egy madárral?" 
I Unokaöcs: „Szent köuyörületesség 1 hisz a szegény papagály három 
! nyelvet beszélt." Nagybátya: „Furcsa. Akkor hát mért nem 
| szólt?"

A közönség köréből *).
Nyilvános köszönet.

Mint megboldogult férjem N a g y  Mihály színigazga
tónak özvegye, indíttatva érzem magam őszinte köszönete- 
met nyilvánítani tek. dr. Ivánovics Pál és tek dr. Ladányi 
Mór orvostudor uraknak azon buzgó és lelkiismeretes gyógy
kezelésért, a melyben boldogult férjemet egész betegsége 
alatt önzéstelenül részesítették. — Fogadják továbbá mind
azok, — de különösen tek. Állaga Ottó, tek. Gál Péter és 
tek. Atanaczkovics Lázó urak, — kik nehéz özvegyi gond
jaimat az első napokban szives részvétükkel megkönnyíteni 
kegyesek voltak, hálás és őszinte szívből jövő köszönetemet.

Haján, 1879. évi novemberhó 15-én.
Ő z t . Nagy MIhályné,

szinigazgatónőI
*) E rovatban közérdekkel összefüggő közlemények, beküldő felelősége 

mellett, díjtalanul közöltéinek, A Mark.
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A bajai ciszterci rendház kiépítendő szárnyának létesítéséhez szükséges építési munkák biztosítása 

czéljából ujabbi zárt ajánlatu verseny nyittatik, melyre a résztvenni kívánó vállalkozók ezennel felhivatnak.
A zárt ajánlati tárgyalás alapját képező összes munkanemek költségei lü)TI)iillCz0t6Ker kilenc— 

száznyolczvannégy (35,984) forint 31 krral irányoztattak elő.
Az eme szárnyépület létesítésénél előforduló összes munkanemek csak egy vállalkozónak együttesen 

adatnak ki.
Kiköttetik, hogy a létesítendő szárnyépületnek 1880. évi augusztus 1-sö napjáig minden részeiben 

teljesen készen kell lenni, ellenkező esetben a vállalkozóra a „feltétel füzet* 22 szakaszának második kikez
désében foglalt határozat fog alkalmaztatni.

A zárt ajánlatokban az ajáulati összeg, azaz a leengedeudö százalék számokkal és betűkkel világo
san kiteendő. Az ajánlatoknál a költségvetésben megállapított egységi árak szolgálatinak alapul.

Több és kevesebb munka a ministerileg helybenhagyott s elfogadott ajánlat szerint lesz számba
veendő.

Az előre nem látott munkák csak az ezen építkezés vezetésére felállított bajai helybeli építési bi
zottság által eszközlött előleges megvizsgálásuk és megállapításuk után fognak elfogadás végett javaslatba 
hozatni, és annak idején a felülvizsgáló bizottság áltai véglegesen elemeztetni és érvényesíttetni.

Az 50 kros bélyeggel és 5 száztóli bánatpénzzel ellátott és háromszorosan bepecsételt ajánlati leve
lek a vallás- és közokt. m, kir. minisztériumhoz czimezendők.

A bánatpénz vagy készpénzben, vagy a költségvetéshez zárt „feltétel füzet" 4-ik §-ának második 
kikezdésében névszerint részletezett értékpapírokban tőzsdei értékük szerint csatolandó.

Világosan kiteendő a vállalkozók által beuyujtandő ajánlatokban, hogy az általak olvasott és alá
irt műszaki és kezelési, valamint az általános és részletes építési, nemkülönben a szerződés gyanánt szolgáló 
ajánlati feltételeket megértették és magukat azoknak alávetik ; továbbá az iránt is kell nyilatkoznak, hogy 
az 5 száztóli bánatpénzt a munkák elvállalása esetén 10 száztólira kiegészítik, mely összeg biztosítékul fog 
szolgálni.

Ezen óvadék a szerződés aláírásától számítandó legföljebb 8 nap alatt ugyanott, a hol az ajánlat 
s bánatpénz átadatott oüvetlenül leteendő.

A kellően felszerelt Írásbeli zárt ajánlatok 1879. évi deczeinber hó 4-ke déli 12 óráig a vallás és 
közoktatásügyi minisztérium segédhivatalok igazgatójánál Hirt János urnái, kinél a fennérintett építkezésre 
vonatkozó tervek és költségvetés, általános és részletes feltételek is a hirdetmény közzététele napjától kezdve 
délelőtti 11 órától déli 12 óráig betekinthetek — annyival'is inkább nyújtandók be, mivel a kitűzött határ
időn túl beérkezők semmi sziu alatt nem fogadtatnak el.

A zárt ajánlatok borítékaira a beérkezésük ideje a benyújtók jelenlétében fog feljegyeztetni, és az 
átvételről az illetőknek vevény is kiszolgáltatni.

A beérkezett zárt ajánlatok felbontása, a vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztérium építés, 
bizottsága által 1879. évi deczember 5-én 12 órakor az említett minisztérium* helyiségeiben fog eszközöltetni 
melynél az érdekelt vállalkozók jelen lehetnek. }

Egyébiránt a vallás- és közoktatásügy minister fentartja magának az ajánlatok közötti szabad vá
lasztási jogot.

Budapesten, 1879. évi november 12 én. ♦

A vallás és közoktatásügyi m. kir. ministerium. **

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




