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Levél a »Baja“ szerkesztőjéhez.
Tisztelt Uram!

Jelen voltam a f. hó 16-án tartott közgyűlésen és ke
serű érzelmek között hagytam el az üléstermet. Hogy hon
fiúi fájdalmamat enyhítsem, levélbe öntöm panaszomat, me- 
lyet Önhöz intézni bátorkodom, mert jól ismerem. Tudom, 
hogy soraimat közzé tenni fogja, mert érdekkel viseltetik 
minden, a közjólétet előmozdító ügy iránt.

Hol is keressem keserű érzelmeim forrását, melynek 
vize hatalmas hullámokat ver ? A közgyűlést vezető elnök
ben, ki a folyam medrét igen keskenyre és szűkre, a fel
merülő érzelemhullámokat saját akaratának themájába szo
rítani akarná? A város ügyeit intéző tanácsban, mely 
határozataiban csigamódra halad s többnyire azon meggyő
ződésre jut, midőn valami üdvös új intézkedést, tenni kel
lene, hogy „non possunms* ? Vagy talán a közgyűlésben, 
mely sokkal bizalmatlanabb önmaga és a nemes város jö
vője iránt, mint lehetne és kellene ?

Az én meggyőződésem, tiaztelt Uram az, hogy kellene 
és lehetne többet tenni a városi közjó érdekében, mint a 
legutóbbi közgyűlésen történt.

Első tényezőnek tekintem a nevelés- és oktatás-ügy 
emelését, másodiknak a közbiztonság fejlesztését, rendezését.

Az oktatásügyre helybeli lapjainkban már egyetinást 
olvastunk, a minek életbe léptetését sürgetnünk kell. Úgy 
látszik — ne adja Isten, hogy igazam legyen — városunk 
kereskedelme és ipara hanyatlik, ha vasutat és törvényszé
ket nem kapunk, városunk anyagilag és szellemileg sülyedni 
fog. Pedig ki merné kezét a tüzbe tenni azért, hogy lesz

vasutunlc, lesz törvényszékünk ? Igen csekély mértékben 
függ ez tőlünk, de a mi tőlünk függ, azt ne hanyagoljuk 
el. Pedig tőlünk függ iskoláink rendezése, emelése. Az ál
lam fentartotta nehéz körülmények között gymnasiumunkat, 
az állam nekünk képezdét adott, ezen két intézet városunk
ban rendes körülmények között legalább 100,000 forintnyi 
forgalmat csinál. Milyen szép és üdvös volna, ha még egy 
harmadik intézetünk is volna t. i. kereskedelmi szaktano
dánk. Hisz évek óta folyik róla a beszéd. Egyesek, ha jól 
tudom ezek között szerkesztő ur is, kezdeményeztek, és 
terveztek, sőt kis tőkét is kimutattak és kikutattak e célra, 
de az egész ügy alszik, — mert nincsen erre való elegendő 
pénz, a kormány pedig nem ád.

Jaj, édes szerkesztő ur, lejárt annak ideje, hogy 
zsebre tett kézzel várjuk a sült galambot. Rendőrségünk 
nem a legjobb karban Yan, azt mindenki tudja, a tűz ellen 
akkor sem vagyunk biztosak, ha 3 -  4 ezer forintos uj 
tüzőrtorony felépül, mert nincsen belé való őr, gondoskod
junk első sorban díjazott, rendes 8 —10 tűzoltóról, utcáink 
rendezése, köveztetése még nagy részben tervben van, a 
világítás csak derült, holdvilágos éjjel kielégítő, midőn fe
lesleges, különben még igen hiányos stb. stb.

Ily sokféle gondolatok és érzelmek, kívánságok és 
óhajok czikkázták át agyamat, midőn az említett közgyű
lésen a tárgyalás személyes reeriminatiókba ment át s mi
dőn a városi pótadó eddigi 20°/o-ról 16-ra lön leszállítva. 
Ha én befolyásos képviselő vagyok, akkor a következő 
rövid beszédet tartottam volna: „Uraim ! Néhány év óta 
k é n y t e l e n s é g b ő l  fizettünk 20°/0 városi pótadót.

Eltűnt a nap . . .
Eltflnt a nap, lenyugodott 
Megaranyoava nyugatot.
Oh, ha én is csendes sírban 
Nyugodnám már,
A hol rám is nyugodalom,
Boldogság vár.

Nem fájna a múlt, hol élet -  1
Boldogságom semmivé l e t t ;
Nem kellene ki-kijárni 
A holtakhoz,
Hova szivem édes múltja 
Annyiszor hoz.

Mert az a lány, éltem üdve,
I tt  kint pihen holtra hű lve;
Áldott legyen minden fűszál,
Mely sírján k é l ;
Áldást mondjon rá a szelíd,
Virág, levél.

Pihenj, aludj, álmodozzál 
Gyönge harmat, liliomszál;

Megpihenni ide hozzád 
Térek én ki,
Ha a bánat szivem, lelkem
Szertetépi.

(Jász-Ladány.)

Lakos Gyula.

A c s ő d .
(Elbeszélés.)

Irta  : Harminczasy Kálmán.
(Folytatás.)

Flrórának nem igen tűnt fel Nyitray távozta, mert Szilá
gyival a lehető legjobban mulatott s jól érezte magát társaságá
ban úgy a tánezteremben, mint abuffetben; csak midón haza 
indulni készült, kérdezte hollétét, azonban a kérdésére kapott 
válasz zavarba legkevésbé sem hozta, vagy némi szánalom rajta 
észrevehető épen nem yolt.

Szilágyi felhasználván az alkalmat felajánlá fogatát Flórá
nak és anyjának, mit azok köszönettel és Flóra ajkáról egy elleb- 
benö mosoly kíséretében elfogadtak.

Egy látogatásra is kért engedőimet Szilágyi, mit megengedtek 
neki, s ö ezért „hódolatteljes tisztelettel" mondott köszönetét. 
Örömittasan nézett a távozó fogat után mindaddig, inig azt el 
nem fedte az éj homálya.

A tánczvigalmat kővető napon Máday nem tudta mire vélni 
azt, hogy Nyitray épugy mint Dezséry nem jöttek látogatásra, mit
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A zért, és csak is azért hál’ Istennek, egyikünk sem bu- i 
kott meg, nem mondott csődöt s nem kért lutelát. M egbir- j 
tűk a terhet eddig — kéuytelenségból, megbirjuk még 
azután szabad elhatározásunkból.

H a 4 k ra jízá rra l több pótadót fizetünk minden forint 
után, ez egyesekre csekély teher és mégis mintegy 400U 
forintot eredményez.

Fordítsuk ezen összeget, mely polgármesterünk bűz- 
gólkodása folytán még sokkal nagyobb lesz, mert városi 
adósságunk apad — közczélokra ; építsünk iskola házakat, 
fogadjunk tűzoltókat, szervezzünk kitűnő rendőrséget, vilá
gítsunk gázzal !“ Nemde t .  szerkesztő ur, ezen beszédemet 
egyhangú határozat követte volna, mert városunk felvirá
goztatását minden képviselő szivén hordja.*)

Egy képviselőjelölt.

Fővárosi levél.
Budapest. 1879. nov. 17.

Bar váratlanul, de megérkezett tegnap az a felhő, a mely 
eltökéléséhez képest itt a fővárosban földet, azaz jobban mondva 
kövezetét, háztetőket, szóval mindent de miudent hóval bori

adnak elő. Hogy többet ne említsek ott van az uj darab : „Fayártné" 
operett, a melyet a múlt pénteken adtak először, — igen jó da
rab, zenéje és * * librettója versenyeznek egymással, ez utóbbi a 
legjobb operett szövegek egyike, de mind hiába, ha az előadás rósz.

A második előadást már csak félig telt ház nézte. E darab 
hősnője Favartné, s ennek szeinólyesitöje Erdösi E. kisasszony a 
szó teljes értőimében nem képes a zene szebb részleteinek érvéuyt 
szerezni, s úgy ejti k i a szöveget, hogy csaknem érthetetlen. 
Szóval ellehet mondani, ez a darab is, mint már sok más hasonló, 
letűnik a népszínház deszkáiról, ha B aháué át nem veszi a fősze
repet belőle. Az ne kápráztasson el senkit, hogy vasárnap telt 

[ ház nézte végig, és hogy a szereplők tapsokat is kaptak megismé
telt dalaikért; a karzati közönségnek e.'maradhatlau tette volt az, 
a kik is azt tartják : ha már befizettünk: tapsoljunk is ! E nélkül 
különben meg is unnák magukat ott a „kakasülön,“ hova a szín
padról és ennek közeléből nem igen ju t egyéb haug, mint a réztányérok, 
a nagy dob kiál (hatat lan hangja, és a nagy réztrorauita fülhasi- 

' gató recsegése.
Levelem elején hóról beszélve, felette csodálom, hogy eszembe 

nem jutott róla a tél, amiről aztán könnyen eszébe juthat az 
embernek . . . .  szinte képzelem mit gyanítanak; ugy-e bár a 
disznótort ? no az is ; de a farsang is, arról pedig a bálok; per
sze, hogy a bálok! I tt az egyetemen inár kezdenek megalakulni a 
bálbizottságok. Az orvostanhallgatóké már meg is alakult.

tott be.
Ma reggel a merre csak tekintett a szem, és a hova eshe

tett : hó takart mindent. Volt is öröm az iskolás és utcza gyer
mekek között! Olyan mohón ették azt a friss, patyolatfehér havat, 
egymás között versenyre kelve, hogy ki tud többet megenni. 
Különben e felett nem ia lehet csodálkozni, hiszen majd egy évig 
meg voltak fosztva eme kedves élvezettől.

Hejh, de — hiszem — sokkal kedvesebb élvezetet nyújtott 
a nagyváradiaknak az az örökké kedves, ölök ifjú asszony: Bla- 
háné, az ottani izraelita nöegylet által e bó 14-kén rendezett 
hangversenyen való fellépte által. A mint rég megígérte nekik el
ment, dalolt is nekik annyit, hogy n o ! még többet is mint a 
mennyi a programmon volt; de hiszem, hogy még sem volt nekik 
elég. Hogy is lenne már valamikor elég ha ő dalol, hisz el lehet
ne azt hallgatni a világ végéig.

Csak az sajnálatra méltó, hogy a népszínházban már vagy 
két hét óta nem játszik ; érezheti is a kassza erősen.

Pedig hát nem lehet mondani, hogy valami rósz darabokat

Persze, ezt az érdekes esetet meg majd kihagytam, pedig
■ kár volna; ha erről vidéken nem tudnának.
j A „Charitas" czimü jótékony-egylet tegnap 10 órakor tartá 

zászlószentelési ünnepélyét az „Európa" nagy termében.
I Midőn dr. Hoffmann Pál egyleti tiszt, elnök Ráth főpolgár- 
I mestert mint a király képviselőjét bemutatta, nem tudni kinek 
| a rendeletéből, a jelenlevők legnagyobb megbotránkozására, a zene 
j egyszerre el kezdte a „Gotterhaltet" húzni. Hogy egy magyar 
j ünnepélyen megbotránkozuak eme német kyinnus hallattára, ahhoz
■ — hiszem — nem kell kommentár.

Lakos G yula.

Színi előadások.
i.

Baja 1879. hot. 23.

*) Nem merem vérmes reményeit osztani. Attól tartok, hogy ilyen 
dictio után egyhangú határozattá emeltetnék : „nem fizetünk többet, mint a 
mennyit „muszáj.* önnek pedig tanácslom, hogy incognitóját jól őrizze meg, 
különben örökké az marad, a mi, t. i. képviselö-JELÖLT. Szerk.

Azon körülmény, hogy a helybeli rom. kath. népiskolák köz
szeretetben álló s fenkölt szellemű igazgatója, ft. Berényi Dániel 
esperes-plébános ur egy év előtt n >v. 22-én tartá ünnepélyes lel- 
kés/i beiktatását, 23-an pedig születésének 44-ilc és 24-én áldozárrá 
szentel tetősének 21-ik évfordulati napját ünnepié: kellemes al
kuimul szolgált az iskolanővérek tanintézetének arra, hogy a 
növendékek háláját s őszinte tiszteletét iránta ünnepélyesen kife-

első sorban annak vélt tulajdoníthatni, hogy nem akarják leánya 
nyugalmát zavarni s hogy talán szokás szerint folytatják a tegnapi 
mulatságot a vendéglőben, a pezsgő közepette. Unatkozott és 1 
szórakozást szerzendö bement a. városba. Alig ért be, már hallotta, | 
egy barátjától nem minden zavar nélkül, hogy Nyitray életéhez 
kevés remény van, s hogy inkább kihűlt tetemnek, mint előem
bernek tekinthető.

E szóknál zavara tetőpontját érte el, s kérdé kivel vívott.
„Senkivel, hanem nagy lázakat kapott, s néhány óra. múltá

val — az orvosi vélemény szerint — vége lesz, megszűnik az 
a nemes szív dobogni, melynek életére még annyi szükség vau" 
volt a szomorú válasz.

Máday e szókat lehajlott fővel hallgatta, s azután különféle 
balsejtelmek közepette indult a beteg látogatására, önkívületi álla
potban találta, b azért minden szó nélkül távozott, csak a szolgák
nak hagyta meg, hogy ha némi javulás áll be, adják át tiszteletét 
Máday Kárulynak. — ------- — - — — ------- --------- ---------

Mig Máday távol volt, Flórának vendége érkezett, s hihetőleg 
kedves vendég, mert számára Flóra legszebb tenne nyílott meg, 
melybe a ház úrnőjén kívül senkisem hatolhatott be.

Szilágyi Lajos volt a kedves vendég, ki oly annyira el volt 
ragadtatva Flóra szépségétől, hogy szóhoz is alig juthatott, s igy 
Flóra, hogy némileg kisegítse zavarából, kezdő a beszedet az el
múlt éjjeli vigalomról.

Valóban, kezdó egy mosoly kíséretében Flóra, jól mulattam, 
annyira, hogy azt még csak képzelni sem merészeltem volna, oly 
jól éreztem magam, hogy nz kimondhatliiii, különösen a második 
négyes — e szóknál elpirult s kevés szünetet tartott, azután pe

dig gyengéd hangon folytatá erősen szemébe nézve Szilágyinak, ki 
ekkor kimondhatlau boldognak érzé magát — oly kedves s oly 
élvdus volt.

„Oh nagysád én még szót használni sem birok ama érzet 
s ama boldogság kifejezésére, mit akkor éreztem, midőn az emli-

i te tt négyesnél uagysáddal áltam a sorban," felelt némileg fel
ocsúdva zavarából páthosszal de boldogságtól elárasztva Flóra 
szavaira, ki bűvölő szempárát inég miudig rajta  járatá.

Elhiheti, mikép oly kedves s hajoló dallamnak tetszett né
kem a rendező szava „egy vis-á-vis kerestetik," hogy életemben 
oly kedves zengésű hangokat még nem hallottam, bár jelen voltam 
igen sok hangversenyen ; bizonyara a kegyed iránti rokon érzelem 
keltette azt s tette oly kedves dallamuvá a rendező szavait, mon
da naivul de mégis érzéssel Flóra, kinek ajkáról e szóknál egy 
bűvölő mosoly lebbent el, mi oly bájossá tette, hogy Szilágyi Ve- 
nusnak képzelte őt, kit ő szívből szeret, de viszonszerelemre is 
bizton Bzámit az alföld rózsája részéről.

Tovább folytatták igy szerelmi csevegésüket addig, mig a 
nap leáldozni kezdett helyét engedve az estnek és az éjnek, mely 
idő a szerelmeseknek oly kedves, mert ekkor legjobban és zavar
talanul merenghetnek imádottjaikon s a napi eseményeken, melyek 
oly kedves emlékként vésődnek a szívbe.

Szilágyi is e kedves remények és emlékek között hagyta el 
a lakot.; mig fogatát el nem nyelte az alföld végtelen rónája és 
a még tövén álló sárguló búza vetés, Flóra öröm és boldogság 
telve tekintett utána, azután átadta magát a merengésnek ; lement 
a kertbe s ott egy rózsa bokor tövében leült a természet készí
tette pamlagra, szemeit a csillagos égre emelve halkan kezdett



ísv'részvB n i k,0 unneP*'yt rauUcett tehát, mely mig
! 1 521val4s’ ének és nyilvános fellépé- 

való etohahulMárol m  igazgatót és jelen levőket arven
ü n iT k ifT v V U8ta'ta’ m”sltíkn'íil » növendékek azerencaakivána- tmak kuejözesere is ünnepélyes alkalmat nyújtott.

A meghívott szülök és tanlfgybaiátok mát 4 órakor oly nagy 
ntoHa",” "* tWt aa ‘dtézet falai közé, hogy a különben elég tágas 
ovoda-tuem zsuloláaig megtelt a válogatott és ilisze.s vendégekkel. 
Az előadás kezdete 4 és '/, érára lévén kitűzve ekkor megjelent 
edes anyjával a latnat, iskolaigazgató ur is, mire az előadások 
nemsokára megkezdődtek.

Először is : „Sibilla,“ vagy: „a megjavult feleség11 két fel- , 
vouusos darab került színre. Sibilla oly lturucz egy asszonyka volt, 
hogy ferjecskéje felett teljesen uralkodott, annak formaliier pa
rancsolt, sőt meg is verte. Jobb szelleme azonban a közbejött ' 
esemenyek folytán javulásra bírta, megvált az öt rontó rágalmazó 
társaságoktól, munka és vallásosság képe./.te fő örömeit, mi által I 
helyreállt az előbb sokszor megzavart házdjéke s meg volt vetve 1 
úgy saját, mint a házbeliek boldog megelégedésének alapja. Sibilla 
asszony, Jeremiás térj s a hirhordó barátilök igeu jól lettek adva, 
ámbár a többi személyek is igen talpra esettea voltak jele- 1 
nitve. (

Hasonló irányzatos darab volt : „ A z e r é n y  j u t á i m  a“, ' 
melyben a báróné fogadott leányának, Ilonkának erényei és szór- j 
gaiuia minden. ármány és küzdésen diadalt arattak. Báró Szirtfo- ! 
ki né leánya, Diana, ugyancsak meglakolt ama vétkes álnokságáért, j 
hogy komoruájának megengedő, miszerint a jó Ilonka szekrényébe ! 
rejtve a bárónő egyik ékszerét, azt ennek házától elüzesse.: mert ; 
Ilonka ügyessége és szorgalma által keresetet és kedvező állást | 
szerzett magának, mig öt a lelkiismeret is folyton kínozta, komor- ; 
nája is szüntelen rettegésbe tartotta, s álnoksága is napfényre 
kerülvén, lakuluiu kellett miatta. Ezeu föszeuiélyiségek megkapó 
sikerrel jöttek színre, jóllehet a k dves kis Erzsiké, iszirtíokiné és 
a komorna is minden kifogás nélkül voltak adva.

Emelték a játékok kellemes l enyomását a szereplők ügyessége, : 
megfelelő öltözéké, elfogulatlan fellépése, a közbeszőtt zengzetes 
énekek s kiváióau az ünnepi es /.árbeszéd, melynek emelkedett 
gondolatneme s gyönyörű előadása teljesen lekötötte minden jelen
volt figyelmét. „A. kis Erzsiké s a jó Ilonka fölött folytonosan a 
gondviselést látjuk lebegni, — úgymond az érzéssel és értelemmel 
szóló kis leányka, s e r.ondviBelés ujja li beg felettünk is, midőn 
ily jó, ily gondos, ily buzgó igazgatónak örvend intézetünk, kinek 
íáradliatlan törekvése szivünkbe az erény virágait ültetni s a bűnök 
nyom növéseitől tisztogatni*) . . . Midőn ezért ez alkalommal is 
az intézet növendékeinek bálás köszönetét nyilvánitá, esdö kérését 
intézé a minden jótétemények visszafizetöjéhez, hogy a jó és gon
dos igazgatót boldogul éltesse.

A gyermekded hála ez ékes szavakba öltött kifejezése, élénk 
visszhangot kellett a szülök s jelen voltak keblében is, és midőn 
a kis szónoknö szavait végzé nemcsak a növendékek, de r.z ösz- 
gzes jelenvoltak ajkairól megharsant a szívből jött hármas éljenzés. 
Berényi D. ftdö esperes plébános a meghatottság hangján mon-

*) Fér Diós ezt a szerkesztő ur bizonyosan nem olvasta ! A szedő.

beszélgetni ; nem zavarta ót senki ezen néki oly kedves meren
gésében, legfellebb néha egy egy esti lepke mely íelette eleurrant 
a balzsamos légben.

Tudom, kezdé mintegy enyelegve önmagával örömtelt han
gon hogv engem rniut a vidék legszebbikét, de hogy ki az, kit en 
szerelmemmel megajándékozni szándékozom, -  rejtély, mert meg 
maea az illető, kit én első meglátáskor annyira megszerettem, 
hoev halálba is képes lennék érte menni, oh mén d sem tuuja, 
liopy én ót oly annyira szeretem, de majd megtudja — megmon
d d  néki, nem akaínm, hogy sok ideig lebegjen a bizonyEalnneag 
„n a vészes .étterében, -  én megsúgom neki, hogy szeretem ki
mondta tlanul, hisz úgyis tudom, mikep o rajong értem, s biztosan 
hiszem hoav ö is. mint. én ilyen magányban mereng rólam, s ha 

“ rezeiül a bokor, engem vél jönni, ha egy lengő szellő surran el 
S iette, hangomat, halija. Egyedül ö az eszményem nem érdekel a 
természet semminemű szépsége, nem a bérezés erdő a csevegd pa
tak a fülmüe bús danája nem érdekel, — egyedül ó az, kiért élni 
vágyom, — mert én ót határtalanul szeretem.

Mán be sem fejesé beszédét, léplek zaja ütötte meg fülé1, 
mire il felkelt s mintha misem történt volna, sétálni kezdett az 
árnyas lombok alatt, addig, mig atyja hangját hallotta, ki egész 
atyai nyájassággal kérdi, hogy mit keres itt a kertben ilyenkor.

Feleletet kérdésére nem kopott, azért azonnal áttért arra, mit 
hihetőleg később akart kflzleni.

(Folyt, köv.)

dott köBídönetet az intézet vezetőinek, növendékeinek » a jelenvol-
taknak a személye iránti kitüntető figyelemért, — mivel azután az 
ünnepély is véget ért.

A díszes közönség szives jóakaratánál fogva alig győzte di
cséretekkel halmozni a szép előadást, mely oly kellemes perczeket. 
szerzett, s a jó iskola nővérek intézetét, hol oly annyira szív és 
lélekneinesitő még a szórakozás is, — és ha volt vulami, ami 
fölött sajnálatát kellett kifejezni, ez a különben tágas teremnek 
szük-volta elleni panasz volt, ami igen sok más érdeklődőnek és 
szülőnek lehetleunó tette az oly élvezetes előadásokon való megje
lenést.

Egy jelenvolt.
Az esperes-plébánost éltető közönséghez csatlakozik e lapok 

szerkesztője is, nyilvánosan ismételvén magáuykörben mondott 
azon kívánságát, hogy a gondviselés szeretett barátunkat addig 
éltesse, a meddig maga élni és a közjóért munkálkodni kivan.

„Jelenvoli" tudósítónkhoz is van egy szavuuk. Közlése részi :- 
tes, Lü, de nem teljes, mert elhallgatja azon körülményt, hogy az 
ogy „felkiiszöntő" kivételével minden szavadat s mindkét színdarab 
előadása ékes és éktelen n é m e t  n y e l v e n  és largonon történt 
és ezek felett kellett volna nem sajnálatát, hanem h a t á r o z o t t  
r o s s z a l á s á t  kifejezni. — Ennyit kiegészítésül aszerk .

II.
Vasárnap körtiukbeu időző színtársulatunk telt ház előtt 

Össszevágó előadással adta „A három pár czipö" czimü vígjátékot 
Berlaat-tól. Ez azon ujabbkori vígjátékok egyike, mely minden 
frivolitástól menten egészséges és józan irányú eszmét követke
zetesen keresztül visz és a helyzetek bonyodalmai által még a ko
moly ember arczára is mosolyt csalni képes. Sutor ne ultra cre- 
pitam — kiki saját körében boldoguljon nemesítő munkája á l ta l; 
a magas társadalmi állás, a külső fény és pompa nem mindig a 
boldogság jelvénye. Élvezetessé tette az estét különösen a helybeli 
közönség volt kedvencze, B. Niko Lina úgy jókedvű jatéka, mint 
kedves hangon és szabatosan előadott dalai által.

III.

Hétfőn a helybeli „iparos-ifjúság egylete" előadta a hirdetett 
és örökké kedves darabot „Nők az alkotmányban" eléggé szabato
san cs a közönség jóizü neveléseitől jutalm azva, pedig a ház 
zsúfolásig telt volt. Noha a szereplő nők, mint, az ilyenkor rende
sen történni szokott, nagyobb szorgalommal tanulták be szerepei
ket és eléggé dicséretre méltó öuá lóságot tanúsítottak, mi azon 
körülményt tekintve, hogy többen először léptek a „világnak ne
vezett ingadozó deszkákra", nem csekély érdem, mindamellett nem 
hagyhatjuk emlités nélkül Bánfalvi Bálint,, a képviselő, Borbócs, a 
korcsmáros-kortes és Szlankaményi báró k i t ű n ő ,  itt-ott kissé 
túlzott alakítását. Bevezetésül és felvonás közben ugyan ezen egy
let dalárdája néhány dallal kedveskedett a hálás közönségnek. 
Az előadást reggelig” tartó táuczmulalság követte „A tánezoló 
párok közé dobott négy kvajezáros nem eshetnék a földre, oly 
sűrűn tánczolnak" jegyzé meg egyik barátom. „Ne dobálja pénzét, 
mert majd nem bírja bora árát kifizetni, mondám neki; tudja-e, 
hogy egy liter savanyu rossz asztali bor ára 52, ötvenkét kraj- 
czár ?“ „Akkor nem iszunk!" h.

Üzleti tudósítás.
baj/ui, 1879. novembar 22-éa.

Búza 13.10 zab 6.25 bab 10.50 árpa 7.40 rozs 9.20 köles 7 .- 

kukorica 6,—

Az árak 100 kilogr. után.

C pont 
fenék

Vízállás Haján.
DUNA
CSATORNA

November 26-án. DUNA 
0  fölött

86.06
1.18

84.88
83,00

CSATORNA 84.89 
mélység 1-89

Felelős szerkesztő :

Dr. B A R T  8 0 H SAMU.
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29847 számhoz.

D i r d e t m é n  y .
A bajai ciszterci rendház kiépítendő szárnyúnak létesítéséhez szükséges építési munkák biztosítása 

czéljából njabbi zárt ajánlatu verseny nyitta tik , melyre a résztvenni kívánó vállalkozók ezennel felhivatnak.
A  zárt ajánlati tárgyalás alapját képező összes munkanemek költségei liOTlllillCztttezer kileílC- 

százilj olczYailllégy (35,984) forint 31 krral irány oztottak elő.
Az eme szárnyépület létesítésénél előforduló összes raunkauemek csak egy vállalkozónak együttesen 

adatnak ki.
K iköttetik , hogy a létesítendő szárnyépületnek 1880. évi augusztus 1-ső 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 ajánlati összeg, azaz a  leengedendö százalék számokkal és betűkkel világo
san kiteendő. Az ajánlatoknál a költségvetésben megállapított egységű árak szolgálanduak alapul.

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

Az előre nem láto tt 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 által véglegesen elemeztetni és érvényesíttetni.

Az 50 kros bélyeggel és 5 száztóli bánatpénzzel elláto tt és háromszorosan bepecsételt ajáülati leve
lek. a vallás- és közokt. m kir. minisztériumhoz czimezeudők.

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 benyújtandó ajánlatokban, hogy az általuk olvasott és alá
ir t műszaki és kezelési, valamint az általános és részletes építési, nemkülönben a szerződés gyanánt szolgáló 
ajánlati feltételeket megértették és magukat azoknak alávetik ; továbbá az irán t is kell ny ilatkoztok , hogy 
az 5 száztőii bánatpénzt a munkák elvállalása esetéu 10 száztólira kiegészítik, mely összeg biztosítékul fog 
szolgálni.

Ezen óvadék a szerződés aláírásától számítandó legfölebb 8 nap alatt ugyanott, a hol az ajánlat 
s bánatpénz á tadato tt okvetlenül leteeudő.

A  kellően felszerelt Írásbeli zárt ajánlatok 1879. évi deczcmber hó 4-ke déli 12 óráig a vallás és 
közoktatásügyi minisztérium segédhivatalon igazgatójánál H irt 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 betekinthetők — annyival is inkább nyújtandók be, mivel a kitűzött ha tá r
időn túl beérkezők semmi szín alatt nem fogadtatnak el.

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

A  beérkezett zárt ajánlatok felbontása, a vallás és közoktatásügyi m. Icir. minisztérium építés1 
bizottsága által 1879. évi deczember 5-én 12 órakor az em lített minisztérium helyiségeiben fog eszközöltetni 
melynél az érdekelt vállalkozók jelen lehetnek.

Egyébiránt a  vallás- és közoktatásügy miuister 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.




