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Elöflsetósi árak
Égés* évre . . . 5 frt — kr.
Fél „ . . .  2 frt 50 kr.
Negyed „ . • ■ 1 fi t 25 kr.
Tanítóknak egy évre 3 frt — kr.

Hirdetések
a legjutányosabban számíttatnak. 
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B aja, 1881. aug. 14.
A kir. adófelilgyelőséguel; havi je

lentését, mely teljesen kitnerilóleg jel
lemzi közigazgatási állapotainkban uralkodó 
rendetlenséget, alább van szerencsénk 
egész terjedelmében közleni, fenlaitrán 
magunknak a jogot, hogy jövö számunk
ban hozzászóljunk.
21700. szám.

ÍHÖT.
Tekintetes közigazgatási bizottság !

Baja váron által az 1876 évi 15. t. ez. 
értei méhen vezetett adóügy kezelést, valamint 
adévégrehajtási teendőit 1877. évtől kezdve 1 
folyton figyelemmel kisérvén tripus/.ialtiiin, 
hogy eddig u fenti ügyek csakis akként és I 
azáltal nyertek elintézést, begy minden év
ben a rendszeresített személyzeten kiviil az 
adókivetés ás behajtásra számos dijnok volt. 
alkalmazandó, s midőn rendkívüli teendők 
teljesítése következett be, ismét rendkívüli 
munkáéi6 vétetett igényire.

Az adóügyeknek eddigi ilyetén ellátása 
csak is felette hiányos és téves lehetett, a 
mint hogy tényleg olyan is volt, mert az 
ideiglenes dijnokok és rendkívüli munkaerő  ̂
által teljesített teendők nem leltek akként ' 
foganatosítva, mint azt a törvények s s/.a- ! 
bályok kívánták.

Ezen körülmény beigazolásául hivatko- i 
zom a minden éviién Imádott számos felfo- 
lyamodásokrn, valamint az 1877. és Ibik. 
évi nemkülönben az 18711. és 1880. évi ló-
könyvek lezárása eredményére, u .... ívből
kitűnik, hogy a nem rendszeresített személy
zet által teljesített munka, oly bonyodal
makra vezetett, melyeknek kiigazítása felette 1 
sok munka érát, s időt vett igénybe. |

Mindezekből kiindulva, valamint nreám, 
a a tekintetes közigazgatási bizottságra is 
háruló felelősség érzetétől áthatva, nemkü
lönben tekintettel a magas állam érdekeire, 
és hogy Baja városát a munkaerő hiánya 
miatt nem teljesített teendőkért az adózó 
közönség rovására kártérítés ne érje, vnn 
szerencsém a tekintetes közigazgatási bizott
ságnak mély tisztelettel bejelenteni, misze
rint Baja városánál a fentidézett állapotút a 
lelelösség lelkiismeretes viselésének megsér
tése nélkül tovább tűrni, s az. adóügyeket a 
törvények és szabályok értelmében tovább 
vezetni nem lehet másként, mint elégségis, 
állandó munkaerő rendszeresítésével, ami a 
tavali tisztujitáskor szorgalmaztatott ugyan, 
azonban csak oly sikerrel, hogy egy szám- 
tmzti állomás lő rendszeresítve.

Ezeknek előrebocsátása után fölemlí
tem, hogy az eddigi teendők teljesítésére 
használt személyzet a főszámvevő, alszám- 
vevő, városi adópénztárnok sz ellenőr, egy 
csak a tavali tisztujitáskor remis erősített 
számtisztböl s az adóügyi igazgatás közvetí
tését eszközlö egy tiszteletbeli aljegyzőből, 
aki más közigazgatási teendőkkel is volt 
megbízva, s a végrehajtást eszköziő 1?, a 
tavait tisztujitástól lógva pedig 4 végrehaj
tóból áll.

Eme személyzet által nz adóügy kezelés 
körül ellátandók a kővetkező teendő: u 
2865 házat, 19791 lelket, 4428 adófizetőt 
számláló, fekvésénél fogva foulus kereskedő 
és iparos város, évi egyenes adóbeli előírása 
ás pedig :

földadóban 2U13 tét. szám. 17642 ft04 
kr. házbér adóban 12461 frt 45‘/« kr. ház
oszt. adóban 2805 tétel számmal 12005 frt 
40 kr. kereset adó 1. 11. oszt. 3708 tétel 
számmal 16364 frt 25 kr. kereset adó III 
ÍV. oszt. 1362 tétel számmal 40616 frt 86'/, 
kr. nyilvános számadásra kötelezett vattaia
tok adója 5319 forint 37 krajezár had 
mentességi díj 808 tétel számmal 2890 
Irt — kr. kuniat s járadék adó 389 létei 
számmal 8762 frt 32 kr. általános jövedelmi 
pőladó 3608 tétel számmal 19860 frt 21 kr. 
íegyver adóban 77 tetei számmal 149 Irt — 
kr. Owzes adónemekbe 14431 tétel számmal 
186970 frt 91 kr.

vegyes ta r ta lm ú  hetilap.
M  e g j  e l  e n m i n d e  n v a s rí r n a p.

Szerkesztőség
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők: 
Hzent-Antnl uteza 208. sz. a.

A SZERKESZTŐHÖZ.

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
-=á>CSo-

Ezen évi előíráshoz az adókötelezettek 
s adótárgyak összeírása, a bevallások gyűj
tése, 5 adónemnek teljes kivetése, es pedig 
a földadónak 2013 tételre 17542 írt 4 kr. 
összegben, a házból' és osztály ad 2865 
tételre 24466 frt 85 kr össze •' térését 
siló f. II. osztályúnak 37( 16364
frt 25 összegben, ált. jöv. , ik 3608
tételre 19860 Irt 21 összeg .dászutm 
használható fegyverek utáni adónak 77 té
tetve 149 összegben, ezenkívül a vallomások 
begyűjtése, lajstromok elkészítése, s a kive
tés erzközülhetésére szükséges összes ada
toknak a kir. mlófeliigyelő rendelkezésére 
bocsátása n 111. oszt,, kér. adónál 1259 té
telre. a nyilvános számadásra kötelezett, vál
lalatok s egyletek adójánál 3 tételre kamat 
s járadék adónál 389 léteire, a badmeutes- 
ségi díjnál 808 tételre, továbbá a vál'osré- 
szeukint szerkesztett 5 főkönyvnek egyénen- 
kint, oldulankint, s löösszesitésileg lezárása, 
mely munka I egjént legalább 3 hónapon 
át igéuybe vesz; s a mennyiben ennek el
készítése esetleg számszerű hiányra vezet, az 
összes adókivetési munkálat hosszadalmas 
átvizsgálásának szükségét vonja maga után.

További teendő az. egyénenkiuti köny
velés és nyilvántartás úgy az előírásokat, 
mint a befizetéseket illetőleg, mire nézve 9 
városrész Iliit adóíőköuyv 6377 tétellel elké
szítése az összes egyenes adónemekre vonat
kozólag, nemkülönben az évenkint 9351 té
telre rugó egyenes adó befizetések elkönyve
lése, a beszedett pénzeknek az adóhivatalba 
beszállítása, illetékek, iparkamarai dijak, szö- 
lődézsmaváitság s egyéb kincstári követelé
sek beszedése, adó s illeték hátralék kimu
tatások szerkesztése , idegen hatóságokat 
illető pénzek beszedése s rendeltetése helyére 
juttatása, az illetékek nyilvántartására szol
gáló C) jegyzék vezetése tartozik a városi 
hat óság feladatához.

További teendő a 2 évnél régebbi, vagy 
veszélyeztetettnek látszó adóhátralékok szem- 
ineltartása s a telekkönyvi biztosítás végett 
a kir. adöfelügyelő részére kimutatása, a 
bebajtliatatluuoknuk bizonyult adóhátralékok 
leirutása iránt  szükséges lépések megtétele, 
egyik legfontosabb s a város életérdekeit 
érintő teendő nz egyenes és közvetett adók
nak, illetékeknek, s az. egyenes adók módjára 
behajtandó egyehb kincstári tartozásoknak 

í végrehajtás utján való behajtása, mely mü- 
I ködés terjedelmes voltának illustrálására fel

hozható, hogy a múlt évben feliutetett 2490 
fél, zálogoltatott 3072 fél, s árverés tartatott 
223 félnél, megjegyzendő, hogy itt beszá
mítva nincsenek azon számos esetek, midőn 
a zálogolás megejtése s árverés kiírása után 
a végrehajtás további fokozatának foganato
sítását a felek maguktól elhárították, felem
lítvén továbbá azt is, hogy az iparkamarai 
illetékek, melyek pedig Baja város kereske
delmi s iparos jellegénél fogva számos felekre 
nézve iratnak elő, tételenkiut csekély össze
gük miatt felette nehézkesen fizettetnek be, 
végrehajtás alól majd teljesen elmaradtak, s 
csak legéberebb figyelemmel nagyobb költ
ségek kikerülése végett szóbelileg szoktak 
behajtatni, nem hallgathatom el itt annak 
felemlitését is, hogy a szöliidézsmaváltság az 
1869. évi tényleges alapon tevén kivetve, 
ennek behajlása, tniutáu a birtokosok sze
mélyében történt változások folytán folyto
nos egyénenkiuti leszámolást, s ezzel járó 
különféle teendőket okoz, szintén felette sok 
akadályba ütközik s nem csekély munkaidőt 
vesz igénybe.

Végül a városi hatóság teendői közé 
tartozik uz annyira fontos földadó nyilván
tartás, mely teendőre azonban eddig gond 
nem volt fordítva, amennyiben ezzel foglal
kozó közege a városnak eddig nem volt, s 
huzamosabb időn át nem lettek nyilvántar- 
tasilag keresztül vezetve a birtokosokban 
történt változások, minek következtében sok 
ingatlan utáni adóhátralék behajthatása két
ségessé vált.

Végül nem csekély teendő az adóiéi- 
ügyelő állal intézett adóügyi igazgatás ellá
tása körül a városi hatósághoz intézett fel
hívások elintézése, mire nézve illuslrálúskéut 
felhozható, hogy míg a városi hatóság ősz- 
szesitett iktató könyve szerint a múlt évben

összesen 8977 ügydarab nyert iktató számot 
ezen mennyiségből a ./• alatti kivonat szerint 
1*188 drb. udófelügyelöi felhívás létezik, mely 
ügyeknek minden illőben legalább felerészeu va
rosnál kellő munkaerő hiánya miatt elinté
zetlenül bever, megjegyezvén, hogy eme 
felhívások közt vannak olyanok, melyek kiil- 
vizsgálatot, helyszínelést, kihallgatásokat, 
hagyatékokul!! az örökösökre vonatkozó leszá
molást s más efféle jellegüknél Ingva feldol
goztatásukra napokat vesznek igénybe.

11a ezek után felemlítem, hogy a most 
vázolt adóügy kezelési munkuhalmaz dacára 
a pénztárnok s ellenőr kivételével a többi 
Valamennyi tisztviselő, s jelesül a töszámvevő, 
a Is mvevő, számtiszt, s aljegyző a közigaz- 
ga .s egyébb ugarnak ellátására is felhasz
náltunk, a végrehajtók, közmunkaváltaág, 
papi párbér s bagatell végrehajtásokat is 
teljesüllek, tán reá se kellene mutatnom a 
hiányokra, melyek a város által lentebbi sze
mélyzettel s így kezelt adóügy ellátásból 
keletkeztek. Ugyanazért hivatkozva a jelen
tésem elején előadottakra, csak a Icgccla- 
tansabb káros következményekül bátor vagyok 
felhozni,

hogy az adóügyi igazgatásra vonatko
zólag egy év lefolyása alatt általam Baja 
városa tanácsához intézett 1088 drb rendel
vény legalább fele része elégséges feldolgozó 
munkaerő hiányában még elintézésre vár,

hogy a földadó nyilvántartása s a te- 
lekköuyvileg biztosítható adóhátralékok be- 
keblezése iránti jelentés tételek mulasztása 
által számos ingatlan után s egyébb ádóne- 
mekben is fenulevő adóhátraléknak, ameny- 
ryiben azok netán behajthatlanná válnak, meg
térítése a városra nehezedik,

hogy az adóbehajtás annak idejébeni 
gondos foganatosításának elmulasztása kö
vetkeztében az évi 135970 frt 91 kinyi elő
írással szemben, ma már 73837 Irt 51 krra 
szaporodott fel az. adóhátralék, nz illeték 
hátralék pedig 41974 frt 50 krra,

hogy végül a ntár fentebb említett té
ves könyvelésből keletkezett s külön költség 
és idő áldozattal helyre ütendő főkönyvi bo
nyodalmakon kiviil az ijesztő mérvben s/.a 
porodé s legnagyobb részben betinjthatlanná 
váló, évről évre áthozandó mindenféle adó
nemekben s illeték hátralék által a városnak 
uz 1876. 15. t. czikkben kimondott vagyoni 
lelelössége folytán a város életérdekei foly
ton érzékenyebben feuyegettetuek.

Mindezen bajok legfőbb forrásai, hogy 
elégséges állandó hatósági munkaerő, illetve 
tiszti létszám hiányában ideiglenes kisegítő 
dijuokok által selejtesen végeztettek fontos 
adóügyi munkálatok, melyek a hivatott tiszti 
közegek munkaerejét túlhaladva, minden áron 
elvégzendők, s később a hiányosság folytán 
újabb költségek áldozata árán helyreliozan- 
dok, föforrása továbbá a jelzett bajoknak az, 
hogy az egyes teendőkkel megbízott városi 
közegek is, egy az adóügy kezelést vezénylő 
egyén hiányában, ősszelüggés és kellő átte
kintés nélkül kénytelenek végezni teendőiket, 
nincs nz egyre nagyobb kiterjedésű adóügy 
kezelést vezénylő, ki az annyira fontos és 
szükséges szigorú helyi ellenőrzést gyakorol
hatná, a munkaiatok s udófelügyelöi számos 
rendeletek helyes s kellő időben való feldol
gozását gondozhatná, megjegyezvén itt, hogy 
a város polgármestere a most jelzett széles 
áttekintést s szoros ellenőrzést sz összes 
adóügy kezelés s behajtási teendők felett, sok 
oldalú egyébb közig, teendői mellett nem 
gyakorolhatja, amint hogy úgy, miként a 
többi bncsmegyei sz. kir. városok, de más 
törvényhatósági joggal felruházott város tna- 
gistratusánál is történik, ezen felette fontoa 
s elkerít.hellénül gyakorlandó tevékenység a 
városi magistrntus egy tagja által gyakorol- 
tátik, aki kizárólag csak az adóügy kezelés 
vezetésével van megbízva.

Megemlitendőnek vélem itt azt is, hogy 
a kataszteri igazgatóság működése folytán a 
földadó kivelés a'apjául szolgáló tiszta jöve
delem kinyomozása s annak huzamosabb 
időt igénylő elkészülése folytán az 1876. év
től 188(1. évig terjedő 6 évi földadó kivetés
nek a kataszterilag kiigazított tiszta jövede
lem alapján utólagos kiigazítása számos dijnok 
alkalmazását vonta muga illán, mely körül

mény be fog következni a jövő évre is, midé0 
a részletes felmérés utján végleg megállupiyu 
tandó kataszteri tiszta jövede em után lesznek 
az egyes évi földadó kivetések helynsbtmán• 
dók.

Mindezen bajokat, s ezek egyedüli or
voslási módjául a tekintetes közigazgatási 
bizottság belátni méltóztatik, hogy úgy a 
magas állam, mint Baja város adózó polgárai 
adóügyi érdekeinek kellő érvenyesűlhetése 
céljából Baja város hatóságánál a tiszti létszám 
szaporítása s különösen egy, a városi tanács
nál felállítandó adóügyi vezénylő tanácsos, 
eseilég költségkímélés tekintetéből egy al
jegyzői s egy földadó nyilvántartói számtiszti 
állomás rendszeresítése már annyira elkerül- 
betlenül szükségessé vált, hogy úgy a város 
részéről az, adóügy kezelés, mint részemről 
Baja városát illető adóügyi igazgatás törvény 
kívánta módon való vezetése az. eddigi ügy 
ellátási rendszer mellett lehetetlen, s eddig 
is úgy a magas állam, mint Buja város 
polgáraira nézve egyaránt káros hatású volt, 
mely káros hatást — sajnosán állami köze
geim minden erőfeszítése dacára sem voltam 
képes ellensúlyozni.

Mindezekből kifolyólag indíttatva a re- 
ám de a tekintetes közigazgatási bizottságra, 
mint ellenőrző hatóságra is háruló terhes 
felelősségtől, azon kérelemmel párosult javas
lattal van szerencsém a tekintetes közigazga 
tási bizottsághoz fordulni, miszerint a jelzett 
bajok orvosolhotása céljából Baja város taná
csánál legalább egy adóügy vezénylő tanácsosi 
esetleg költségkímélés tekintetéből egy a l
jegyzői s egy földadó nyilvántartói uj állomás 
rendszeresítése iránt a magas kormányhoz 
kezdeményező felterjesztést intézni méltóz- 
tassék.

Zömkor, 1881. julius 20-án.

Felhívás* .
A hazai iparos-ifjúsági egyletek az 

187 G-ik évben Szegeden tartott orsz. 
értekezletben tudvalevőleg határozatilag 
kimondották, hogy jövőben testvéries ösz- 
szeköttetésben óhajtanak egymással élni; 
hogy a jogokat, melyekkel rendelkeznek, 
s a kedvezményeket egymásküzt kölcsö
nös testvéries szívességgel kiváltják meg
osztani, — c czélból elhatároztatott, 
hogy a többi hazai hasonczélu egyletek 
szintén testvéries egyesülésrehivandók fel.

Az ezen értekezletben hozott egyéb 
fontos határozatokon kiviil legnagyobb 
figyelmet érdemel az, hogy az érintett 
szövetkezéssel kapcsolatban, az iparos 
ifjúság szellemi művelődésének és fejlő
désének előmozdítására időközönként „ván
dorgyűlések" tartása, s ezzel egyidejűleg 
„munkakiállitás" rendezése is elhatároz
tatott.

Így jött létre a veszprémi, a b.- 
csabai s utóbb a székesfehérvári vándor
gyűlés. Ez utóbbi vándorgyűlésen az 
alulirt egylet az orsz. iparos ifjúsági 
szövetkezet vczéregyletévé inegválasztat- 
ván, határozatba ment, hogy a legkö
zelebbi inunkakiállitással egybekapcsolt 
vándorgyűlés Debreczenben, az 188l-ik 
évben fog megtartatni.

E határozat érvényesítése czéljából 
van szerencsénk a testvéregyletet és ipar
társulatot értesíteni, hogy a IV. orsz. 
iparos-ifjűsági vándorgyűlés f. é. aug. 
hő 20-ik napján, Debreczenben a város
háza nogytanácstermében fog megtartatni, 
melyre ezennel meghívásunkat tesszük.

A vándorgyűlés napirendjére kitű
zendő, s Gelléri Mór ttr által a vezér
egylettel egyakaratulag kidolgozott, egy-

* A tlebrcczeni iparoR-ifjúság önképző* és be
tegsegély ző-ecylete jelen felhívást intézte a hazai 
iparos-ifjúsági egyletekhez és ipartársulatokhoz



lelütik választmánya által lényegében 
elfogadott tá  r g j a  i t at  a következőkben 
közöljük:

1) Megalakulás és elnöki megnyitó.
2) Jelentés a vezéregylet két évi 

működéséről, tekintettel az előbbi vándor- 
gyűlések határozatainak érvényesülésére.

3) Jelentés a létező iparos-ifjúsági 
egyletekről, (statisztikái felsorolás) tekin
tettel a veszprémi vándorgyűlés óta ta
pasztalt gyarapodásra.

4) Az iparos-ifjúsági egyletek ter
jesztésére nézve a csabai vándorgyűlés 
által kidolgozott programul érvényesítése 
érdekében teendő újabb intézkedések, és 
ehez képest:

5) Á szövetkezeti kapocs szorosabb 
meghatározása, esetleg egy állandó köz
pont létesítése.

C) Eszmecsere az iparos ifjúsági 
egyletek, esetleg segélyezési pénztárak 
egyesítése, illetőleg központosítása érde
kében.

7) Az ipartörvény módosítása tár- 
gvábau a nagymélt. földmjvelés, ipar és 
keresi;, ministenutu által tartott említetek 
elé az iparos segédekre vonatkozólag 
beterjesztett kérdópoutok tárgyalása (szük
ség esetén a tanonezokra vonatkozó kétdö 
pontok megbeszélése). E kérdópoutok a 
következők :

I. A segédekre vonatkozólag.
a) Szükséges-é a segédek (és mun- j 

kások) számára munkakönyveket kötele- | 
zöleg meghonosítani ?

Ha igen, lehet-é azokat minden 
iparágnál (ideértve a kereskedést és a 
gyáripart is) követelni ?

Mily tartalmúak legyenek a munka- | 
könyvek ?

b) Szttkséges-é segédeket (kereske- | 
delmi segédeket és gyári munkásokat is) 
arra kényszeríteni, hogy munkabérükből 
segélyzö alapokhoz járuljanak?

Ha igen, az illető munkaadók fele- , 
lósséggel terhelhetők é ezen járulékok j 
pontos befizetésére nézve?

Törvény, vagy hatósági szabály- J 
rendeletek állal szabályoztassauak é ezen i 
segélyalapok és mily elvek szerint ?

c) Az ipát törvények a gyáti mun
kásokra vonatkozó intézkedései kielégi- 
tok-e? ha nem, mikép pótlandó!;?

II. A tanonezokra vonatkozólag.
a) Helyes-é az ipartörvény 39. §• 

ának az az intézkedése, mely szerint 
tanonezot tartani minden önálló iparos
nak szabid? avagy szükséges-e a tanoncz- 
tartási jognak megszorítása?

H a  igeit, minő feltételek ál lapíttas
sanak meg erre nézve?

b) E'égséges-e a törvény 41. §-ánal; 
az az intézkedése, mely a tanonezok fel
vételét szabályozza ?

Nem volua-é szükséges, hogy a ta- 
noncz felvételénél valamely közeg köz
benjárjon ?

c) A tanszerződés felbontását tár
gy azó törvényes intézkedések kielégítők e ; 
ha nem, mikép egészitendök ki ?

d) A tanidő befejeztével az iparos 
részéről az ipart öt vény 47. jj a értelmé
ben kiszolgáltatandó bizonyítvány elég
séges-e, avagy szilkséges-e, hogy a tanidő 
befejeztével a tanom/, képessége más 
közegnek (és mely közegnek) közbenjöi- 
t.ével igazoltassák? — ha igen, mire 
terjedjen ki az igazolás? — a gyakor
lati képességre, az elméleti tanulmányokra, 
— vagy mindkettőre?

e) Szükséges-é a törvényben a tanidő 
tartamára nézve intézkedni, avagy ha
gyassák e az fen jövőre is a munkaadó 
és a tanoncz közt létesítendő tnegálla- 
dodásnak ?

8) E  határozatok érvényesítésének 
módja.

9) A legközelebbi vándorgyűlés ide
jének és helyének meghatározása és meg
állapítása annak, hogy a legközelebbi 
vándorgyűléssel egyetemben rendeztessék-é 
munka kiállítás is?

10) Javaslat, a székesfehérvári 
vándorgyűlésen mrgállnpi ott „betegse- 
gélyezési szervezet* módosítására nézve.

11) Notnláni szabályszerűen beje
lentett indítványok,

Ezen pontozótok mindegyikére nézve 
részletes javasla'ok lesznek előterjesztve, 
melyei; indokolását és előadását általunk 
főikéit egyének teljesitendik.

Felkérjük a t e s t  v ő r e  gy  l e t e t  
és i p a r t a r s ti I a t o t. e vámlurgy ülés 
támogatására és az azon való képvisel
tető, éré. A vándorgyűlésen való részvé
telre kiküldött megbízottaik neveit kér
jük a mellékelt nyomtatványon, velünk 
mielőbb közölni, hogy azok számúra azon 
vasutak igazolványait, melyei; vándor
gyűlésünkre díjkedvezményt adtak, meg- 
küldhussük. Az egyleti küldöttek külön 
ii ás beli megbízó levéllel látandók el.

A mennyiben a vándorgyűlést meg
előzőleg folyó éii augusztus hó 19-l;éu 
elöértekezlet fog tartatni, kérjük, hogy 
az egyleti vagy társulati küldöttel; már 
e hó 19-kén délelőtt lehetőleg városunkba 
érkezzenek.

A midőn tiszteletteljes meghívásunkat 
újból ismételttől;, maradtunk 

hazafias üdvözlettel
n debreczeni iparosif-juság önképzö és 

betegsegélyző- egyletének elnöksége.
Tájékozás és miheztartás végett szük

ségesnek tartjuk, a vándorgyűlések szer
vezetéből és tanácskozási ügyrendjéből a 
következő pontokat közölni.

A) A szervezet.
3) A vándorgyűlésre meghívott szak

te s te te k  kétféle képviselőt küldhetnek 
é; pedig szavazó és tanácskozó képvise
lőket. A szavazásban csak a testületek 
e joggal felruházott küldötteit vehetnek 
részt. A tanácskozásban minden kikül
dött és meghatalmazott részt vehet.

4) A vándorgy űlésen képviselt egy
letek szavazati joga a kővetkezőkben 
állapit atil; meg : minden meghívott iparos- 
ifjúsági- egylet három, minden m gin\ott 
ipartársulat s iparegyeslllet vagy iparos 
kör két, minden meghívott szaktest illet 
vagy hatóság egy szavazó tagat küld
het ki.

B) A tanácskozási ügyrend.
1 §. A vándorgyűlés közfelkiáltással 

avagy lölállás utjáni szavazat által el- 
nö.ör, két aleluököt, egy háznagyot s 
négy jegyzőt választ.

2 §. Az elnök nyitja meg, vezeti 
és zárja be az ülést, ügyel a rend löu- 
turtására, megállap tja és fölteszi a sza
vazás alá bocsátandó ké.déscket és ki
mondja a határozatokat.

Ha valamely szónok fiajelmeztetés 
daczára eltér a szőnyegen levő tárgytól, 
avagy oly kifejezésekkel él, melyeit a 

' gyű és méltóságával meg nem egyeznek, 
az elnök megvonhatja tőle a szót.

3 íj Ugyanazon tárgyhoz minden 
1 tag a feljegyzés sorrendje szerint és csak

egyszer szólhat, még pedig egy negyed 
óránál nem tovább, ha esek arra a gyű
lés által föl nem jogosittatik.

Az. előadót mindenkor megilleti a 
! zárszó; azon kívül pedig csak liivid 

felvilágosítás adása végett szólhat a vita 
folyamában. Az indítványozókat is meg 

! illeti a zárszó.
4. íj Bármikor szót kérhet :
n) ki a napirendre térést inditvá- 

. uyozni ;
b) ki a személyes ügyben vála

szolni akar;
c) ki a vita berekesztését indítvá

nyozza. Ily indítvány fölött ha azt. leg-
' alább ll) tag fölállás által pártolja, a 

közgyűlés vita nélkül és azonnal fölállás 
által szavaz, s ha az indítvány elfogud- 

' tutik, akkor már csal; az előadó élhet 
1 rövid zárszóval.

Az elnök a vitatkozás alatt bánni- 
: kor szólhat.

6. §. A vita berekesztése után a 
kérdés szavazásra tűzetik ki, és pedig 
akkép, hogy „igen* vagy „nom“-mel le
hessen szavazni.

j 6. íj. A szavazás rendszerint fölál
lás által történik. Tiz tag Írásban be- 

i adott indítványára névszerinti szavazás 
rendelendő el.

7. § A közgyűlés jegyzőkönyvét a 
jw g ttlm lo tf  jegyzők vezetik» az elnök

az előadóit, n jegyző és egy 3 tagból 
álló s kiküldetni i hitelesítő-bizottság 
irja alá.

Lakbérleti szabályok.
Bérlő ez iránti kötelessége.

19. íj. A bérlő köteles az. általa ki
bérelt helyiségeket tisztán és jó kaiban 
tartani s a bérlet leteltével szituén hasz
nálható kaiban átadni.

Javítások.
20. íj. Oly javításokért, melyeket a 

bérlő akár csinosság, akár kényelem te
kintetéből, a kibérelt helyiség kill vagy 
bel faluin, ajtaiu, ablakain vagy padló
zatén tétetett, hacsak a háztulajdonos és 
bérlő közt e részben különös egyezség 
nem jött létre, a kibérelt helyiségből való 
kiköltözése alkalmával, kiadásainak meg
téri lését a bérlő unni követelheti — e l
lenben minden kát ért, melyet maga vagy 
hozzátartozói akár szándékosan, akár mu
lasztásból, vagy vigyázatlanságból okoz
nak, felelős és kártérítéssel tartozik.

Átalakítások.
21. íj. Bolt kapuzatok -  a hatósági 

szabályok szoros megtartása mellett — 
a háztulajdonos előleges beleegyezésével, 
ezég és czimtáblák pedig a háznak akár 
kül- vagy belrészéu, különös egyezke
désen kívül, csak a háztulajdonos által 
kijelölt nagyságban s helyen alkalmaz
hatók, kötelessége lévén a bét lőnek a 
kapuzat, c/.ég vagy czimtáblák eltávolí
tásakor mindent az előbbi állapotba visz- 
sza állítani.
Átalakításokra a háztulajdonos előleges 

beleegyezése szükséges.
22. §. Falai; lebontása, átlöiése, 

ajtók, ablakok befalazása, általában bár
mely átalakítások a háztulajdonos előleges 
beleegyezése s a fennálló építési rend
szabályok szoros megtartása mellett tör
ténhetnek.
Bérlő nyilatkozatadási kötelessége a ki
bérelt helyiség mire leendő használata 

iránt.
23. §. A bérlő mindjárt a hely iség 

felvételekor tartozik kijelenteni, hogy a 
kibérelt helyiségeket mire kívánja hasz
nálni.

Ennélfogva más használatot a bérbe 
adó nem köteles m<gengedni.

Albérlet.
24. §. A kibérelt helyiségek, ha a 

f.-lek között a bérlet megkötésénél ellen
kező megállapodás létre nem jött, ugyan
azon czélra albérbe adhatók.

Bérbeadó zálogjogi elsőbbség.
25. §. A bérbeadó a folyó évne

gyedet megelőző félévről búiramaradt 
laltbérlnrtozásra nézve minden a kibérelt 
hely Bégben található tárgyukra, s min
den eredhető következményekre törvényes 
zálogjogi elsőséggel bir.

Ugyanannál; megtartási joga.
2li. íj. Mig a lakbér meg nem fizet

tetik — a bérbeadó jogosítva van a 
kibérelt helyiségben található összes ingó
ságokat kiclégittctéseig kézi zálogképen 
visszatartani.

A visszatartott ingóságokból kielé
gítést azonban csak is bírói árverés utján 
követelhet.

Bérleti viszonyból eredő perek s 
bírói illetőség.

27. §. Lakbér követelés s egyélib 
bérleti viszonyból eredő követelések iránti 
perek az. 18ő8. EX. és illetve 1377. 
XXII. t. ez. értelmében illetékes bíróság 
által legnagyobb gyorsasággal tárgyal
tainak s intézteinek el.

( F i l y t .  k « v . )

Meghívás
a bajai polgári ezéllövész egylet által 
1881. augusztus hó 20. és 21 én ren
dezendő díj-lövészetre.

A lövészet sorrendje;
1. A  lövöldözés kezdődik auguszt.

hó 20-én reggeli 8 órakor s tart déli 
12 óráig.

2. Déli 12 órakor disz-ebéd, melyre 
a t. ez. vendégelt s a társaság tagjai 
ezennel azon kérelemmel hivatnak meg, 
hogy a résztvenni óhajtók augusztus 19. 
napjáig Klenantz. János főlóvés/.mester 
urnái okvetlenül jelentkezni szíveskedje
nek, mert későbbi jelentkezés figyelembe 
nem vétethetik.

A disz-ebéd alatt, fizeti mindenki 
sa ját ter ítékét  1 fit 20  kr.

3. Délután fél 3 órától estig foly
tattál iU a lövöldözés,

4. Augusztus hó 21 én délután 3 
órakor ismét íolytattatik a lövöldözés, s 
tart estig.

Ennek befejeztével díjkiosztás.
Augusztus 20-án este a terem és 

az egész lökért fényes kivilágítása mellett 
kezdetét veendi 7 órakor a tánc/.vi
galom.

A társaság mulattatására jó zene 
játszik, gondoskodva vau jó konyha és 
frissítők ml.

Löszabályzat.
«) Minden lövőnek joga van a lö

völdözés előtt, vagyis délután 3 óráig 
és reggeli 7 óráig próbalövéseket tenni.

h) A lojegyek (bárczák) 25 lövésre 
2 fit 50 híjával váltandó!;.

c) Egynemű díjból minden lövész 
csak egy dijat, uyerhet, tartozik azoubau 
legalább 25 lövést tenni.

d) Másolt neve alatt lőni nem 
szabad,

e) Minden oly fegyver használható, 
a melynek golyóiból legalább 40 darab 
tesz 50 decagraminőt.

f) Egyenlő számú körök esetében a 
hiba vétetik tekintetbe, ennek egyenlősége 
esetében a pointok, utána a mélyebb lö
vés, s egyenlő mélység esetében az előbb 
történt legmélyebb lövés dönt.

g) Az alábbi dijakon l-ivül minden 
szeglövés 5 franccal ellátott nyilat, min
den 4-es kór '/, írttal ezüstben külön 
azonnal dijaztatik, ezen felül minden 1-es 
kei egy kitűnő szivarral azonnal di- 
jaztntik.

Ii) A dijakon kívül minden pointe 
lövő külön dijakban részesül, ugyanis a 
befizetett 10 krajezárbót 3 pofiitokra 
lészeu kiosztandó.

i) Egyebekre nézve a bel) beli rendes 
lószabályok érvényesek.
Ki űzött négyrendbeli díj arany és ezüst 

pénzben.
1 sö rendbeli dijak,

l.d ij 10 ft díszes foglalattal 18 ft érték
2. r> 8„ n p 12 „
3. n 6 » p » 10 ,
4. n i . n n 6 ,
5. n ^ P p n 5 „
0. „ ^ n n* 5 „
7.„2 , n p 3 ,

1 8. 2 . p n 3 .
9. » 2 , p p 3 .

10. n 2 , n n 3 ,
11. n 1 . p » 1 „50kr.
12. n 1 „ n n 1 „50 „

2-ik rendbeli dijak.
1. dij 5 fitdisz.es foglalattal 8 Irt értéi 
2- „ 1 „ „

3- ik rendbeli dij.
Egy darab arany díszes foglalattal.

4- ik rendbeli dij.
Egy dij 5 frt díszes foglalattal 8 f' 

érték.
Az első rendbeli díjak kiosztani 

a minden egyes bárczáti legtöbb kó 
lövőknek, olyfottnán, hogy az. összesít 
mit ásnál az 1-es, 2-ős, 3-as, 4-es : 
szeglövései; is csak egy-egy körnek f‘ 
telnek.

A második rendbeli dijak kiadatni 
a legtöbb pointe-t lövő négy egyénnő 
itt az összeszámításnál nz 1-es egyn 
a 2 ős kettőnek stb. vétetik, a szeg 
vés 5 nek számittatik.

A harmadik rendbeli díjjal az ab 
hite legmélyebb lövés dijaztatik.

A negyedik rendbeli díjjal azon ló 
dijaztatik, ki ezen két napon a légiói 
lövést teszi.



A dij-kiosztá bizottságot, képezik 
Klótlánl/. .Ián o s  főlüvészmester elnök
lete a la t t  az egyleti helyettes fíilövész 
és az allövészek.

Városi ügycl\
Haja város tanácsának jelentését 

vettük az 1880. évi zárszámadásokról, 
A  csatolt  jelentésből kitűnik, li <*i»V l. Jl 
házipénztárnál összes bevétel volt

132:104 f. I I kr. 
összes kiadás . . 128509  I. 4 b 1', kr.
1881. évié marad

pénztári készlet . 373-11 f. 94 V, kr.
A törlesztő pénztárnál

a) összes bevétel . 86576 l t . 70 I;r.
b) összes kindás . 85984 ft. 90 V, kr.
1881. évre maiad

pénzkészlet . , . 591 fi. 79 V , kr.
A kút házi pénztárnál

a) összes bevétel . 9837 fi. 4 3 ' / , kr.
b) összes kiadás . 9272 fi. 91 kr.
1881. évre marad
pénzkészlet. 567 ft. 5 2 ' / , lt r.

Alapítványi p mztárnál
a) tar tozási állás tesz

tokébeu 6071 ft. 8 6 ' / , kr.
kamatokban . 386 ft. 15 kr.

b) követelés a takarék -

pénztiidl 1. tőkében 653 2  ft. 63 kr.
2. kamatokban . 152 ft. 43 kr.

a követelési állás több 227 ft. 4 1 ’/ ,  kr.
A  városi vágjon ér téke az 1880. 

évi leltár szerint I. fekvő javakban jö
vedelmező 828 G00 frt, nem jövedelmezd 
8 9 105  frt. I I .  Űri jogokkal! jövedelmező 
1 .088 .920  frt. I I I .  Anyagi készletekben 
nem. jöved. 95 frt. IV. Szerek, eszkö
zök stb. nem jöved. 9093 fit. V. Cse
lekvő tökék nyilvános intézeteknél és 
magánosoknál jövedzö 11331 frt. VI. 
Cselekvő bátrálékok a  házi és törlesztő 
pénztárnál  jöved. 105 478  frt. 70 kr. 
VII. Megtérítendő előlegek nem. jöved. 
228  frt 38 kr V I I I .  Készpénz marad
vány nem jöved. 77183 fi t  10 kr. a) A 
jövedelmező vagyon értéke 2 .0 3 2 ,3 2 9  ft, 
70 kr, b) a nem jövedelmezd vagyon 
ér téke 175.704 frt 48 kr. összes érték 
2 2 08 ,034  frt 18 kr. Szenvedő állás 
3 3 9 ,0 1 4  frt 50 kr T iszta  cselekvő ál
lapot 1 .889,019 frt 68 kr.

A  bizottság feladata bírálatába lm- 
csájtkozni ezen számadásoknak, nekünk 
most csak annyi megjegyzésünk van :

1. Miért nincs kimutatva,  hogy a 
költségvetés egyes tételeinél túlterjesz
kedés történt-e, avagy mennyi megtaka
rítás történt. Szükséges ezt t ulni  azért, 
mert a túlterjeszkedés a törvény által 
ti ltva van, csupán miniszteri engedély 
alapján  szabad, s ha a tanács ezt nem 
mutatja  ki, a közgyűlés e körülményt, ki 
sem puhatolhatja.

2. A vagyoni állás kitüntetésénél 
mint jövedelmező szerepel 105478 frt 70 kr 
hátrálék, pedig ezen összeg csaknem egé
szen kétséges, veszendő, s ha ez áll, 
minő jövedelmet hozhat, mikor maga a 
tőke is bizonytalan.

3. Sajátságos, hogy a kimutatásban 
szereplő készpénz 77183 frt 10 kr miért 
nem jövedelmező, hisz csak nem tartják 
élesük va ezen nagy összegű pénzkészletet.

Figyelmébe ajánljuk ezeket a tör
vényhatóság bizottságának.

Különfélék.
— A 1. clőllzeftík tisztelettel 

felkéretnek a nctáni díj hátralék mielőbbi 
szives beküldésére.

(J  A bajai országos vöröskereszt fiók- 
egyesület választmánya f. hó H-án tartott 
Ülésében kimondta a női és let fi egyesületek 
társulását, mely alkalomkor az alapszabályok 
értelmében megválasztotta elnökké : Jankó- 
vits Aurél főispán urat, társelnökké Haclány 
Gyuláné úrnőt, titkárrá: Dcvits László, pénz- 
tárnokká Herényi Dániel, orvossá : Dr. Bern- 
hart János urakat. A választmány küldött
séget menesztett ö méltóságához a főispán 
úrhoz, ki az elnökséget elfogadta, s kijelen
tette, hogv az egyletnek minél széles hl* kör
ben leendő kiterjesztésére befolyásával hatni 
fog, s e cáriból néhány nap múlva a választ
mányt Ofetfzc fogja hívni. Hisszük, hogy ezen

egyesület a megérdemelt párt fogásban fog 
részesülni annál is inkább, mert a tagok 
csekély anyagi áldozatot, éwnkint I Irtot 
kötelesek az eeyvHÜlet pénztárába befizetni.

í  Halálozás. Mint mély részvét tel 
értesüliiiuk l'siliás Ferenc ur családját súlyos 
csapás érte, kis leánykája Bulla l. hú 1:5 áll 
meghall. Enyhítse bánatukat rokonai, hu rutai 
es ismerőseinek őszinte részvété.

0  Különösen felhívjuk az érdekelt 
sziilok figyelmet az aláldu érti siié-re: „A 
helybeli zirez-cis/.t. remin kath. lögyiiina- 
sinmmil l'olwi hó 29, :>ü. es 31. napján dél
előtt lt— 12-ig lógnak a heiratások a gviima- 
zmmi épület helyiségéiben megtartatm^miröl 
a sziilok azon láziéi, tlelj.-s kijelentéssel ér- 
•esilU'tnek, ho:v a Kij lóit időt annyival 
inkább szem elöli, tartsák, mert a későbbén 
jelentkezők csak kellő indokolás illan vétet
hetnek löl. Az igazgatóséig.“

££ A lokerti  választmány f. fiú ‘lén 
tartott n leseben vizsgálta felül a kozvnesora 
számadásait, b iillizeies-kkel együtt a tiszta 
jövedelem 27s Irt. 29 krl. tesz ki. Felülfizet- 

I t>‘k: Latinovits Istvánná úrnő í>0 frt..; Moha-4 
j esek József 3 Irt ; Fischer Samu 2 frt ; Hu- 
j oyadi Aulai I In f>0 kr; Dr. 1‘latz Bonifác/, 
i I Irt ; Majer A ia-rdv 5 > ki ; Laosz Zsiginond 
j f>0 kr; N. N. őt) kr; Tury Mátyás 20 kr ;

Sárkány Lázár lokr .  A lelúllizetö uruö iis 
i uraknak a választmány köszönetét fejezi ki.

0  A „S/elívzánl V idéke- legujabbi 
. száma tartalonidiis e/ikkben sürgeti az eszek- J  budai államulnak a bálái Duna révhez leendő 
i kiépítését; — utal ni arra, hogy ezen rév 
; egész dél Pest Lilis-Solt, Kiskun és egész 
■ észak Hácsniegye közlekedési gúczpontját ké

pezi s vele szemben egy kereskedelmi tekin
tetben oly jelentékeny város mint Baji fek
szik. — Mi bajaink — kik ezen átjárást oly 
gyakran használjuk, — csak örömmel üdvö
zölhetjük az eszmei, a mely kétségkívül vá
rosunk és Bácsim gye forgalmának a dunántúli 
vidékkel — hivatva lenne nagyobb lendületet 
adni.

* Áthelyezés és kinevezés. A vallás
os közoktatásügyi m. kir. minister Wi e n e r  
Péter bajai állami tanitúképezdei tanárt az 
iglói állami tanítók ‘pezdéhez helyezte á t ;  — 
helyébe pedig S c h e r e r  .Sándor eddigi se- 
gédtanárt rendes tanárrá kinevezte.

2  A hajai polgári  lövész társaság vá
lasztmánya I. évi augusztus hú 9-én tartott 
ülésében elhatározta, hogy szent István király 
napján, vagyis I. hó 20 án a lokerti helyiség
nek díszes kivilágítása mellett tánczvigaluiat 
rendez. Ugyancsak azon alkalommal dijlövé- 
s/.et is lesz, különféle értékes dijakkal. — A 
meghívás következőleg s/.óil :

Meghívás a bajai polgári czéllövész-tár- 
sulat által 1881. évi augusztus 20-án, azaz 
széni István király napján a lokerti helyi
ségben ünnepélyes kivilágítás mellett tar
tandó és díjloveszcttel egybekapcsolt táncz- 
vigalomra. Belepd dijak: előreváltva 1 frt, 
u pénztárnál 1 Irt 20 kr. Jegyek előre vált
hatok Klenantz es Babóts uraknál, Poller- 
mun Bertalan ur gyógyszertárában és a lő- 
kertben a pénztárnál. A táuczvigalom kezdete 
esti 7 órakor. A bajai polgári ezéllövész- 
társulat.

Klgáznlá.s. Ditelyán városi őrmes
ter máslé'éves kis fiát állítólag Gilyaii nevű 
lovaios kocsija elgázolta, a kis fin csekély sé
rüléssel menekült meg a veszélyből. Fölhívjuk 
a rendőrség figyelmét arra, hogy a sebes 
hajtás ellen szigorú intézkedéseket léptessen 
életbe, s utasítsa rendőri közegeit a szigorú 
ellenőrzésre, mert az elgázolás rendszerint, 
a sebesen, gyakran vágtatva haladó kocsik 
által történik.

Huj/.ok és elbeszélések czimii iro
dalmi munkára Dr. Körösi László nyitott 
előfizetést. A terjedelmes kötet húsz rajzzal 

j és elbeszéléssel tizenöt ivén, linóm papíron s 
I elegáns nyomással október elején fog meg

jelenni Aigner Lajos fővárosi könyvkiadó 
bizouinnyában. Előfizetési ár fűzve I Irt 50 kr.

1 kötve 2 frt, mely összeg augusztus hó .'10-ig 
, „Esztergom és Vidéke" szerkesztőségéhez, 

intézendő.
0  A baracskai  községi pénztár fel

törésévid vádolt Scherk János volt községi 
írnok ügye a szabadkai kir. trszék által már 
véglegcztetett, a tolvaj 2 évi fegyházra lett 
elítélve.

Szent Hűbéri napja holnap kö
szönt he, megkezdődik az általános vadászati 
évad vadászaink örömére és mulatságára. 
Csak az a kár, hogy a hatóságok nem őrzik 
ellen a vadorzókat, hanem tág teret nyújta
nak a törvény kijátszására. Itt. megemlítjük, 
hogy Vaskút és Gálán — hír szerint — 

j tömérdek a lürj, Baja buezkáiban pedig a 
• nyúl.

□  N évmagyarosítás .  Ocsenás István 
| bajai lakos ,,Orsai“-ni, Nórák Kde pedig 
| „Hónaidra magyarositak nevüket belügyim* 
i niszteri engedély lyel ; megjegyezzük egy

szersmind azon örvendetes tényt, hogy váro- 
1 sulikban a név ma g y a r o s i t  ás mindinkább 

népszerű eszme lesz. mert úgyszólván alig 
múlik el nap. hogy névmagyaro Hasi kérvény 
gyakran 5 ü be ne érkezzek a városi tárnics 
iktuló hivataléba,

0  A zom bori  sz ínház  tervét Pártos 
Gyula műépítész már elkészítő, s most a 
költségvetésen dolgozik. — Ki is niimíluiik 

i ezen bizottságnak az elnöke v 
i A múl t  vasárnapi csávolyi búcsú

mik , mint megyénkben minden templom 
búcsúnak sajnos következményei lettek. 
Vasárnap d. u. I óra leié ugyanis Svraka 
Múlton ottani gyanús Iliiben álló egyén egy 
korcsmában késsél kezében leszurással fe
nyegetett mindenkit, de különösen S/ávics 
Jakab esávolyi lakos ép ott mulató fiait, sót 
e fenyegetését ki is szándékozott vinni, a 
mennyibi n az egyik fiúnak rontott, ki csak 
gyors félre ugrásának köszönheti* életet; erre 
az. ott levő legénység rárohanta sztirkálúra, 
es alig egy perc/, alatt, formálisan agyon 
ütötték. A vizsgalat tolva ina thau vau. Héttőre 
virradó éjjeleu pedig a községi biio a községi 
örökkel a rend leutal fása czéljából a köz
ségiem czirkált, midőn egy házból egy juhász 
kiugrott s a községi birú mellett lévő egyik 
csőszt egy ütéssel úgy leiité, hogy életben 
maradása kérdéses. Ugyan ez alkalommal 
a községi kisbirót leverték. A különböző szúr 
kálások es verekedések száma meghaladja a 
10 esetet. Váljon nem lenne-e üdvös a pusz 
tán egyházi ünnepet képező búcsúk alkalmá
val szokásos vigalmakat hatóságilag betiltatni.

— A hajai po lgár i  lövöldében I. 
hó 7-én a 15-ik lövészet alkalmával történt 
425 lövés 83 egységgel. Ezek között volt 
1 szeg, 4 négyes, 21 hármas, 33 kettős, 31 
egyes. Szeget lőtt: K o I l e r II u g o. Kegye
seket lőttek: Atauackovié Lázár J, Kékért. 
István 1. Koller Hugó 1, Latinovits János 1. 
Hármasokat: Koller Hugó 0, Atannckoviő 
4, Cserba F. 4, Eckert I. 4, Klenautz J. 1, 
Latinovits 1, Lemberger 1.

A  közönség köréből* 
Tisztelt, szerkesztő ú r!

Az igazság érdekében felkérem - 
szíveskedjék becses lapjában kővetkező 
tárgyilagos nyilatkozatomnak beirt, adni.

Értésemre esvén az, hogy f. hú 8-án 
a bajai iskolaszék bizottmányi ülésében 
a betöltendő homok-városi tanítói állo
más iránti folyamodványok átvizsgálása 
alkalmával egyik bizottmányi tag  rólam 

, mint egyik pályázóról azt a nyilatkozat- 
I tó t tette volna, hogy én a csonoplai ta- 
| nitói állásomtól fegyelmi utón vállfám 
j volna el.

Nem akarom azon iskolaszéki tag 
úrról már csak tiszteletet igénylő tisztes 
állásánál fogva is feltenni azt, - -  hogy 
rossz akaralulag  rágalmazni volt szándéka, 
hanem azt gondolom, hogy iosszuI volt 
ezen ügy iránt informálva és igv csak 
túlbuzgóságának tulajdonítom fentebbi té
ves nyilatkozatát.

Minél fogva az igazsághoz képest 
ezenin-1 ünnepélyesen kinyilatkoztatom : 
hogy én a Csonoplán viselt tanítói állás
ról legtisztcségesebb módon és önként csalt 
azér t mondottam le, mert ti község oly 
rendetlenül fizetelett hogy megélhetés vé
gett. kénytelen voltam tűzetésem iránt 
megperelni, miként ezt a  zombori lek, 
kir. jbiróság 9252. ex 1879. szánni íté
lete melyet bárkinek felmutathatok — 
igazolja, én pedig mint családos ember 
a levegőből nem ölhettem, sem pedig a 
községgel folyton perben állni nem átfúr
ta m.

Különben arról hogy (Knnnplún ta
nítói állomásomat Itiven, becsületesen, és 
buzgón mindvégig viseltein, és hogy a r 
ról önként, mondottam le, — pályázati 
folyamod vám nmlinz eredeti ben csatolt (Iso- 
ltopla községi elöljárók és iskolaszék ál
tal kiállí tott  hivatalos bizonyítványok 
fényes tanúságot, tesznek.

Kelt Haján 1881, augusztus hó
11 én

Dsinits Miklós,
oki. tauitó.

* K rovat alatt a kü/órdek kot nsszpfüjrgő köz
lemények díjtalanul, beküldő leírt őségé melleit kö
zöltéinek Szerk.

Üzleti tudósítás.
Baján, issi aug. 1 .'bán.

I l u z . u ...........................  .

Z a b ......................................
Árpa...................................... . 0.30
Kozs...................................... 8.—
Kólf.s . . . . . .
Kukuriezu........................... 0.20
Az álak 100 kilogr. után.
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D I N  A G Ő Z  H A J  Ó Z  AS  1 T  Á |{S U L \ T
Pózta- eV sze-mélyszalUló hajóinak

M E N E T R E N D J E .
1’óstaliajoiiM ‘neleli

l t  ii j ii I MI l ( l l « l i i l t t '- 'l l  11:11 ■ - • i :I. i111 ■ X■'11• i•:11 l-.lVele
lével i I és fél órákul'.

H a jn iu l (á iilacrn i li* ii.'.n, . ................... /.
toii reggeli órakor

S zentély H /.ntlitnhnj óm enetek  
Ha já ró l H iidnpenlre : uapoiikent ti. u I ' . "iákor 
H a ja iu l .tluliai'hl'a : - » ll •s  „

Felelős szerkesztő .
C S E R B A  F E R E N C

Közhim* tétetik, hogy 
az izr. hitközség- által len- 
tartott polgári-iskolánál az 
lSá‘/g. tanév kezdetével a 
n e g y e d  i k osztály is nieg- 
nvittatik. A heiratások mind 
a négy osztályba í. hó Jó
tól kezdve történhetnek. Az 
első osztályba oly tanulók 
léphetnek, kik az elemi is
kola negyedik osztályát si
kerrel végezték s arról bi
zonyítványt, mutatnak be.

Kelt Baján, 1881. aug. 
hóban.

A z izr. elemi és polgári 
iskola igazgatósága.

K itün tetve G ráczban 1880

Temesváry Mól
BUDAPEST,

Király-utcza 1. Br. Orczy féle ház.
A legelegánsabb és legolcsóbb saját gyártmányú 
lábbeliek a legnagyobb és luggazdaguidi választékban.

N ő k n ek .
Kberlasting ezugos topán szivnlaku félrámás

talppal elegáns t á r o n ...............................1 lt 30 kr
Kberlasting ezugos topán lakorral, erős talppal d „ 
Bőr „ „ ,. szögeit .. .'1 „ - n
„ .. „ zerge vagy sagriu-bőr
szivnlaku szögeit ta lppal.......................... :» „ 60 „

Bőr ezugos topán zetgebéiből, préselt elő-
résszel sár és eső e l l e n ..........................:{ „ 40 „

I r a k n a k .

Topánok sági in vagy zergebörből erős talppal :»lt 80 kr 
„ viks/.os i'öiböl erős sróiolt kettős

talppal . . .................................... f
liagariabőrböl erős srófolt L'-ös talppal 4 ..

„ orosz bagaria bőr „  ̂ v 5 „ — w
kézi)hbőrből (Kalbskifl) kitűnő
n iin ő sé g íí.........................................f» „ -

Regatta tél topánok zerge vagy sagrin bőrből. "• . (10 .. 
Csizmák erős vichsz vagy bagaria bőrből sró

folt kettős talppal légiin ..........................!l „ -  „
Terdesizma hátúival rótt vsatokkal kettős 

bagari.illőiből háromszor srófolt talppal,
v íz m e n te s ......................... ....  . . . ‘| v f>() p

Térdcsizma bátulvarrott orosz bagariából, 
háromszor srófolt kettős talppal, óvszer
nedvesség ellen . . .....................kJ „ — „

(iyermekfvipök virhs vagy sagrinböl . . j  .. lo  „
Leány e/ipő (•berlaszliug vagy bőrből . 1 sn :? |0
(iyennek ezipők . . . . .’ (•(> krtól -  III I Jd kiig.
Megrendelések utánvét vagy az összeg elöleces be
küldése mellett eszközöltetnek, nem tetsző áruk
készséggel visszaesel éltetnek. Árjegyzések kívánat ra

mg) on.

Nyilvános po lgár i  és kovrskodclmi 
iskolám s nevelő- i i i l é / r l c m b c n  llmIs
pest, Karoly-körut 22. szám, az nj iskolai 
év í. évi szeplember 1-én veszi kezdetét. 
A növendékek felvétele augusztas 20-ától 
naponta délelőtt s 12-ig és délután 3 - 5  
óráig eszközölhető.

Intézetemet, 2S év óta tartom fenn, 
és már 880!) növendéke volt eddig.

P o lgá r i  isk o lám b an  a kereskedel
mi pályára képesittelnek az ifjak. Keres
kede lm i Iskolám egyenjogú a ke re ske 
de lm i akadém iáva l  s növendékei jogo
sullak a katonai egy évi önkéntes! szol
gálatra.

A nevelő.intézet az iskolai é p ü le t 
ben van. Programiunk kívánatra ingyen.

B ö s o r  .I lii* in * .
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