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Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijuk Nánuy I.ujos könyvnyomda- 

jálm küldendők.
v e g y e s  ta r ta lm ú  h e t ila p

lü g y h s /, á in á r n  S k r. köziratok nőm adatnak vissza.

Sza báty rendelet
az Ipartttrv^ny 5. §-bnn fölsorolt

ipanlKtik gyakorlása irán t.
1. $.

Baja város törvényhatóságának területén
a) szálloda,
b) kávébáz,
c) zsibáruskodás,
d) eselédszerzés,
e) rendes járlali időhöz kötött sze

mély vagy teherszállítás iparágának gya
korlására nézve a következő hatósági 
szabályokban foglalt feltételek és módo
zatok állapitotnak meg.

I.
A szállodai ipariizletröl.

2 . §.
Az, ki szállodai iparüzletet gyako

rolni akar, köteles abbeli szándékát az 
I. fokú iparhatóságnál bejelenteni és az 
ipartörvény 1 — 3 §-ban körül irt kelléke
ket kimutatni.

3. §.
Meg nem engedhető ezen iparág 

gyakorlása egyház, iskolák, közintézetek 
és oly épülőt vagy hely közvetlen szom
szédságában, mely vallásos kötelességek 
teljesítésére, vagy ily érzelmek ápolására 
van rendelve.

§■
Szállodák és vendéglők, mint az u ta

zó közönség elfogadására szolgáló helyi 
ségek, a napnak és éjnek minden órájában 
a beszállók kivúuatára kinyitandók, meg
tagadás esetén az üzlet tulajdonosa pénz
bírsággal büntetendő.

5. §.
A  vendégelnek az üzlet tulajdono

sok és -közegeik általi kizsákmányol tatá 
sának incggátlásn végett köteles minden 
üzlet tulajdonosa: nyújtandó élelmi és 
kényelmi czikkuknek és italoknak lakó 
szobáknak árjegyzékét az üzlet helyisé
gében és az egyes iakszobákban kifüg
geszteni, az árjegyzékben foglaltakon túl

magasabb árak, szigorú büntetés terhe alatt, 
nőm küvctelhctök.

3.
A szálloda tulajdonosok nctaláni 

helyetteseik, családbolieik, segédjeik, pin
cérjeik  vagy cselédjeik által elkövetett 
üzleti kihágásokért felelősek.

7 §'
A szálloda üzlet engedélyezéséért 

az engedélyes által a városi pénztárba 
40 frtnyi dij fizetendő, melynek lefizetése 
után a/, iparhatóság az igazolványt ki
szolgáltatja.

S- §•
A szálloda üzletet clólegcs bejelentés 

és iparliatósági engedély nélkül más házba 
áthelyezni nem szabad.

II.

vános isteni szolgálathoz tartozó eszkö
zökkel.

CselÓdszcrzés
14.$.

A cselédszerzósi üzlettel foglalkozók 
rendes bejelentési könyvet tartoznak ve
zetni, melyben a jelentkező cselédek ne
vei illetőségi helyeik, az igazolási jegyek 
és csclédkönyvck kelte és száma, jelent
kezés ideje, belépés ideje, és azon gazda 
kihez a cseléd belép, pontosan beírandó 
és az iparhatóság vagy kiküldöttjének 
felhívására felmutatandó.

Az igazolási okmányokkal cl nem 
látott cselédek a közigazgatási hatóságnak 
azonnal feljelentendő)*.

Cselédkönyv nélkül cselédet bcsze- 
gődtetni tilos

Kelt 1882. évi május hó 11 ón tar
tott közgyűlésből.

Dreseher Kde. s. k.
polgármester.

A váltó kcletkcKÓsf, jogi fejlő
dése, ós je len leg i alkalmazásáról.

I r ta : Scheibner Gyula.
(Vígé.)

Gyakran egy váltó több példányban 
adatik ki, és hogy ne tekintessék külön vál
tónak, meg kell jelölnünk első, másod har
mad stbivel, miáltal az intézvényezett figyel
messé tétetik arra nézve, hogy az ily váltók 
csak rgy váltóiizletre vonatkoznak, tehát 
csak egyszer fogadandók el és fizetendők ki 
Haszna abból áll, hogy a váltó birtokos az 
első példányt valamely kereskedő társának 
elküldheti a fiz,etés helyére bemutatás és 
elfogadás végett, s a másodpéldányt pedig 
forgathatja, mihelyt arra reá jegyezte, hogy 
az első példány kinél található. Eljővén u 
lejárat ideje, a másod példány birtokosa el
megy ahhoz, kinél az elfogadott első példány 
letetetett s a másod példány felmutatása 
után átveszi az elsőt és mindke tőt fizetés 
végeit bejutatja.

A váltók másolatban is kiszoktak adatni 
ép azon czélból, minőből a másod és harmad 
példányok, különbség köztük az, hogy másod
latot a kibocsájtó, másolatot pedig bármely 
váltóbirtokos állíthat ki, továbbá a másod 
példány képviseli az eredeti váltót, és azon 
elfogadás is történhet, míg a másolatok csak 
hátiratokra szolgálnak.

A váltóüzletben fontos szerepet játszik 
a váltófolyam, mely azon árat teszi, mely- 
1 jel bizonyos helyen, bizonyos időben más 
helyre szóló váltók bírnak, s mindig a ke
reslet és kínálat közti viszonytól függ, s ki
jelenti, hogy az egyik helyen az ott divatozó 
pénznemben pl. Parisban, mennyit kell bizo
nyos időben reá fizetni, hogy más helyen, 
pl. Budapesten az ott divatozó pénznemben 
bizonyos sommának fizetése eszközöltessék. 
A váltófolyam mindenkor a tőzsdén jegyez
tetik és hírlapok utján közöltétiL.

Nem minden aláírás a váltón szül vál
tóbeli kötelezettséget, hogy az aláírás kőte
lező legyen, szükséges hogy az aláíró váltó 
képességgel birjon, ezt pedig kétfélét isme
rünk, cselekvő váltóképességet, vagy is más 
szavakkal váltóbcli jogokat szerezni bir min
denki, kinek köztörvény szerint jogokat sze
rezni lehet, mig ellenben szenvedő váltúké-

K á v é h  á za k .
9. $.

Ki kávéházat nyitni kíván, az ipar- 
törvény 1 3 §-aiban körülirt kellékeket
kimutatni köteles.

10. §.
Káv óhazákban bort, sört vagy pá

linkát árulni tilos. ^

11$.
A rendőri hatóság jogosítva vati a 

kávéliá/.akra zár órákat is határozni.
12.$

Az üzlet tulajdonosnak segéd sze
mélyzetéért való felelőssége tekintetében 
a szállodák iránt fennebb elősorolt szabá
lyok a kávéházi üzletre is alkalmazaudók.

Zsibáruskodás.
13. §

A zsibárusi üzlettel foglalkozók kö 
telessek egy rendes könyvet vezetni és 
abban minden beszerzett és eladott tár
gyat az eladó és vevőnek, lígv szintén 
az árnak megnevezésével bejegyezni.

Tiltatik a zsibáruskodás
a) tűz veszélyes tárgyak,
b) katonai és közhatósági egyenru

hák és fegyvernemek, nemkülönben nyil

Itendes járati időhöz kötött személy 
szállítás.

16. S-
Az első fokú iparhatóság hivatva 

van a helyi körülmények számbavétele 
mellett bizonyos dij szabályokat kibo- 
esájtani.

K dij szabály a bérkocsikban látható 
helyen kifüggesztendő, melynek elmulasz
tása, valamint a dij szabály áthágása 
bttntcttctik.

16.§.
Jelen szabályrendelet bármely pont

jának áthágása a helybeli szegény alap 
javára 10 forintig terjedő pénzbírsággal, 
bchojthatlanság esetén 5  napi elzárással 
büntettetik. Két lényegileg egybenhangzó 
ítélet ellen további felebbezésuek helye 
nincsen.

17. §.
Az eljárásra nézve a Belügymi- 

nisteriumnak 1880. évi augusztus 17. 
38547. sz. rendelete szolgál irányadóul.

18. §.
Jelen szabályrendelet végrehajtásá

val a rendőrkapitányt hivatal bízatott 
meg.

T Á R C S A .
Anglia tfekete gyémántjai*.

Ki nem olvasta még ama híres gyé
mántok leírását és kalandos történetét, mely
nek birtokára a föld némely uralkodói oly 
szerfelett büszkék voltak minden időben ?

E csillogó drága köveknek oly mesés 
értéket tulajdonitoltak, melytől még a lég. 
merészebb képzelem is visszaborzad ; hanem 
azoknak használásáról senki sem tudott mon
dani egy árva szót sem. Valjuk meg őszin
tén, hogy azoknak a szerényebb és közönsé
gesebb gyémántoknak, melyeket a föld sok 
kai nagyobb mennyiségben rejteget kebelében, 
hasonlíthatatlanul több hasznát vehetjük.— 
igaz, hogy ezeknek nincs meg uz a csillogó 
tisztaságú és átlátszósága, mint az előbbiek
nek és n ritkaság sem kölcsönözhet nekik 
hohui képzelt értéket, hanem épen szemmel 
látható és kézzel fogható hasznuknak s na
gyobb mennyiségüknek köszönhetik azt a 
valódi értéket, melyet józan ésszel senki sem 
tagadhat meg tölök. Nem az rendeltetésük, 
hogy koronás homlokokon csillogjanak, de 
anyagi jólétet eszközölnek a szegények 
egyszerű kunyhóiban épen úgy, mint a gaz
dagok palotáiban s a tudományok s ipái mű
részetek elülmladásár, egyszóval a művelődés 
tovább fejlődését a lehető legnagyobb mér
tékben előmozdítják.

Talán mondanunk is felesleges, hogy 
P nfrkdc gyémántok11 nlalt a kőszenet ért

jük. — Angliában a kőszenet tüzelő szernek 
legelőször Londonban I. Edvárd uralkodása 
alatt kezdették használni, a város lakúinak 
nagy megbotránkozására és boszszúságára 
s ö Felségének is legnagyobb visszatetszé
sére.

Mikor a XIV. század kezdetén Angliá
ban arra a gondolatra , jöttek — hogy az 
első kőszén szállitiminyokát Ncwcnstle-ból 
Londonba küldjék, ez csak abból a czélból 
történt, hogy azzal u kovácsok, szeszégetók 
s más iparosok — a kiknek tüzelő szerre 
mulhatlan szükségük van, egy kis kísérletet 
tehessenek — egyéb szándékok ueut volt.

V a s t a g  f e k e t e  f ii s t  kezdett 
lölszálni néhány kéményből. — Erre az egész 
London mint egyetlenegy ember egyszerre 
tárnodt föl, h borzasztó jnjveszéklést csapott. 
- -  131ti-bnn a parlament egy kérelmet adott, 
be a királyhoz, melyben az volt Írva, hogy 
lm a király becsülni tudja egy üde kert kel
lőméit, egy tiszta arcz szépségét, vagy a 
fehér öltözetnek tisztességes voltát; — ha 
nem akarja, hogy hűséges alattvalói megful- 
janak, vagy legalább is mint holmi hitvány 
sonkák mcgfüstölódjcnek — alázatosan ese
deznek ő Felségének, hogy ennek az ujmódi 
pestisen tüzelő szernek, melyet, „kőszén11 nek 
neveznek, mindennemű használatát eltiltani 
ne törli éltessék,

A király n felhozott bölcs érveknek 
igazságát és helyességét elismerve, hnliulék- 
talnnul egy pogány rendeletét bocsftjtott ki, 
melyben minden lojális és engedelmes alatt• 
valójának megparancsolja, hogy ezentúl ama

lioszantó és egészségtelen jószág használa
tától tartózkodjanak.

A kovácsok, szeszgyárosok és más ipa
rosok, a kik a kőszén alkalmazásának nagy 
előnyeit azonnal lielátták, tanácsot ültek s 
elhatározták, hogy a királyi rendelet daczára 
is annak használatát folytatni fogják. — 
Hanem szerencsétlenségükre megfeledkeztek 
arról a végzetes füstről, mely a limitkor is 
elárulta, hogy rósz fát tettek a tűzre és oly 
éktelen lármára szolgáltatott okot; együgyű 
sógükben talán eszükbe s in ju1 ott, hogy az 
ismét elfogja árulni.

Alig, hogy tehát a slirii fekete füst el
hagyja a kémény, tetőket, a számtalan sok 
kém azonnal észrevette s futotta parlamentbe, 
hogy arról bői zasztó káromkodások között, je
lentést tegyen. Erre azután újabb kérvé
nyeket, menesztett a parlament a királyhoz, 
melynek következtében ó Felsége is neki 
keseredvén megparancsold, hogy minden ko
vács szeszégetö és mnseftélc gazember (.sa
ját kifejezése szerint) a ki még ezentúl ke
mény tilalma ellenére is kőszenet mer éget
ni, magas pénzbírságra fog ítéltetni, s azon 
kívül tűzhelye és kemenezéi lerontaniuk s 
teljesen megsemmisitetnek.

Ezen parancsot, néhányszor teljesítették 
is, de azért a legszigorúbb intézkedések sem 
érhették el i i kívánt eredményt; a kőszén 
használata a fogyasztóknak oly tetemes elő
nyöket nyújtott, hogy elhatározták ezentúl 
semmi féle más tüzelő szert nem használni ; 
akár mi lesz is az engedetlenség következmé
nye. Ennél fogva mind több meg több ké

menyből emelkedett ég felé az a veszedelmes 
fekete felhő s a hatóságnak mindig több és 
több tűzhelyet és kemenezét kellett szétrom
bolnia, melyek azonban ismét, csak felé
pültek.

Végre azután kétségbe vonhatlanul ki
tűnt, hogy senki sem fulladt meg, se méreg 
által cinem halt, sem sonkává nem füstö
lődön, sem más veszedelmes hatást nem 
tudott rá sütni senki a kárhoztatott füstre, 
így tehát méltán azt hihetnék, hogy miután 
a kőszén előnyei teljes mértékükben kitűntek, 
hátrányai pedig úgy szólván megsemmisül
tek s a félt veszélyes következmények nem 
állanak be, annak használata tilalom nélkül 
is csakhamar általánossá lett.

De fájdalom' nem agy szokott ez tör
ténni a világon. Az embereket felette bajos 

dolog társadalmi újítások elfogadására kény
szeríteni, habár azok, mint a kőszénnél is 
történt, szembetűnő anyagi hasznot hoznak is 
magukkal. A ki azt gondolja, hogy ez csak 
úgy könnyen megy, nem ismeri az emberi 
természetet s épen annyira csalódik mint a 
gyermekek, a kik azt hiszik, hogy azok kik 
nekik józan észről prédikálnak, ebben soha 
sem szenvedhetnek hiányt. Tehát a helyett, 
hogy a hatóság a kőszén behozatalát n fővá
rosba minden áron megkönnyíteni törekedett 
volna, a L o n d o n N e w c a s 11 o közötti 
utón minden kitalálható akadályt alkalma
zásba vettek nz által, hogy a leghóbortosabb 
adónemeket, vetették a kőszén kereskedőkre. 
És igy e tüzelő szerek — Angiin leendő fe
kete gyémántjainak — folytonosan küzdenie



pesség alatt írtjuk magit váltóilng rn'snak
lekötelezni. Szenvedő váltóképessegüel bir 
nálunk iiiiiuliMiki, ki terhes szerződéseket 
köthet v«gy is ii teljes korúak, nem teljes 
komul; szenvedő váltóképességgel fsak úgy 
Ilii mik, ha azok ónálló ipart űznek még a 
uöket sem véve ki. A mennyiben a nők ón
álló ipart nem űznek 2f-ik életév betöltésé
ü l liternek szenvedő váltóképességet, s Ilit 
szenvedő váltóképességgel nem bírd aláirú- 
m w uI van ellátva valamely váltó, az nem 
léte/i'iiek tekintetik és többeknek érvénye
sen vállalt, kötelezettségűire, befolyással

Hogy a váltón lévé aláírás váltóbeli 
jog..kát es kötelezettségeket állapítson meg, 
azt bizonyos meghatározott szabályok szerint 
keli kiállítani. Ezen szabályok vagyis lénye
ges kellékek az idegen váltónál

1 ör a váltó elnevezés magában a váltó 
szövegében, vagy ha ez nem magyar nyelven 
alfututik ki, annak a nem magyar nyelven 
megfelelő kifejezése:

2 or a fizetendő pénzösszeg kitétele. 
J át ule kok kikötése nem lé özöne k tekintetik;

3 or a rendelvényes, vagyis azon sze
mély vagy ezég imgnevezése, melynek lé- 
szere vagy rendeletére a fizetés teljesítendő;

4-er a tize (és ideje, mely az egész 
váltó összegre nézve csak egy és ugyanaz 
lehel. A fizetési illő csak határozott napra, 
latra, lát vagy kelet után bizonyos időre, vagy 
valamely vásárra szóikul;

3- or a kibocsátó vagy is intézvényező 
név vagy r ég aláírása;

ti or a fizetés helye. Az intézvényezett 
neve vagy izegje mellett előforduló hely, ha 
magán a váltón külön fizetési hely kijelölve 
nincsen, fizetési helynek és egyszersmind az 
iutézvéuyezett lakhelyének tekintendő. 11a 
több hely van a váltón kijelölve, fizetési 
helynek az első tekintetik;

7-er a kiállítás helye, éve, hónapja és
napja.

Oly okiratból, melyen a váltó most' 
említett lényeges kellékeinek valamelyike 
hiányzik, váltójogi kötelezettség nem szár
mazik. A váltón előforduló szándékos törlés 
a lényeges kellék hiányával egyenlőnek te- 
k.ölelik. A megtörtént torlés az elleti kezének 
bebizonyításáig szándékosnak vé'Ciineztetik.

A rendel vény esnek, ha csak a váltóban 
világosim meg nem tiltatott, jogában áll 
azt forgat inány utján bárki másra, sót még 
a kibocsátóra, intézvényezettie, e fogadóra 
vagy valamelyik forgatóra is átruházni

A forgatmány a váltó hátára vagy ah
hoz csalóit, lapra írandó. Ha a váltó a li/etes 
hianya miatti óvás felvételére rendelt határ
idő eltelte utáu forgattalak, a forgató ez 
esetben vúitöjogilag lekötelezve nincsen.

Váltóbeh joguk a hátlapra vagy ahhoz 
csatolt lapra vezetett nyilatkozat által is 
érvényesen másra átruházhatok.

Az elfogadás végetli bemutatásra nézve 
szabályul áll az, hogy a valló birtokosnak 
jogában áll u váltót, a vásári vallók kivé
telével elfogadás végett az intézvényezett nek 
lejáratig bármikor bemutatni s el nem foga
dás esetén óvással élni.

A vasári váltók elfogadás végett betnu- 
tatandók a vásár napján, ha ez egy napig 
tart. a vásár utolsó napjáig, ha ez egy nap
nál hosszabb ideig de legfeljebb 8 napig 
tart, a vasai 8-ik uapjaig, iia a vásár 8 nap
nál tovább tart. A vásári váltók lejárata 
is ugyan ezen napokra esik.

Az idegt-u váltóknál melyek látra, tet
szésre vagy k< let utáu bizonyos napra szó

kei lett a szabadságért oly kormányok hosszú 
során kérésziül, melyeket a történetírás mind
amellett is „bölcseknek és dicsőség teljesek 
nek" nevezett.

Csakis 1830-ban szüntették meg a kő
szénre vetett legteiíresebb adónemeket; de 
azokat melyeket London lakóinak s kél. há
túm tengeri kikötőnek hasznáért róttak e 
uélkülözlretlcn tüzelő szerte — még akkor 
is meghagyták.

I)e mini hogy a nyomást rendesen ellen
hatás, az actiót reactio szokta követni, a 
Ki'szénkereskedés is a gőzerő használata kő 
vetkezőben ma már oly hatalmas virágzás
nak indult, mely annak a lefolyt századokban 
üiei ii-zakoh lassú, küzdeleuiteljes menetével 
a legnagyobb ellentétben áll. — Ebből ugyan 
kar volna azt következtetni, hogy a fekete 
gyémántok által csak úgy teremnek a milli
omosuk, limit eső után a gomba, vagy hogy 
igen könnyű volna ez iparág segítségével 
roppant kincsekre szert tenni; oh nem, sőt 
111ba:■ I• a kös/.énhánvászát egyike a Irgme- 
n -.i'bb üzérkedések írek. — Az aknák építése 
felelte költséges, a fel robbanások, a vizek 
behat mása, bnnyabeomlások stb. mind igen 
komoly veszedelmek, melyek a munkásokat 

munkálataikat folyton fenyegetik; a biz
tosító társaságok nem is akaiják elfogadni 
a koszéubáuyák biztosítását. — Azután a 
koszén elszállítása is loppaht pénzt vesz 
-unjbe; műén vau u/. is, hogy p. u. Loll
iimban egy mázsa kőszén hátúm annyiba 

k rtil, mint u bánya színhelyén, bármily közel 
1 ’-sék |» í* lÓVÁrftiKK,

launk, csak egy bemutatási szükséges, mivel 
ezeknél u lejárat azon napra esik, melyen 
licmutattatnak. Meg kell emlékeznem a te
lepitett váltókról is, ezeknek oly váltók ....
veztetnek, melyek fizetési helyéül nem az. 
elfogadó lakása, liánéin Imiin ölik hely van 
kijelölve. Ezen váltókat annál kell bemutatni 
fizetés végeit, ki a fizetés teljesítésére kije
löltetett, s ha nem tízet, a váltót óvalölni 
kell, mivel különben a váltóbirtokos nemcsak 
a kibocsátó és forgatók elleni visszkuroseléi, 
hanem az elfogadó elleni váltókeresetet is 
elveszti.

Nem vásári váltók lejáratú azon napra 
esik, mely a váltóban fizetési napul kijelöl
tetett. 11a a fizetési nap valamely hő első. 
utolsó napjára vagy közepére tűzetett ki, 
úgy ezen váltók azon hó 1-én, utolsóján, és 
illetve 15-én járnak le, és ugyanezen napon 
fizetendők ki.

Oly váltóknál, melyeknél a nap és hó 
ki van téve, de az év hiányzik, u lejárat a 
kiállítás évének a váltóban kitüntetett hó
napja és napjára esik, lm azonban ezen hó 
és nap már elmúlt, a lejárat n legközelebbi 
évre esik u váltóban kitüntetett hó és napra.

Látra szóló váltók n bemutatáskor jár
nak le, az ily váltókat az abban lóglak kü
lönös meghagyáshoz képest, ilyennek nem 
leiében n kiállítástól számított 2 év alatt 
fizetés végeit be. Kell mutatni, nuvcl külön
ben a váltóbirtokos n kibocsátó és forgató 
ellem visszkcrcsetét elveszti. Ha valamely 
forgató a látra szóló váltón bemutatásra 
határnapot kijelölt, az ő váltójogi kötelezett
sége megszűnik, mihelyt a kijelölt napon n 
váltó fizetés vegeit be nem mniattutik.

A fizetést az erre kijelölt napon déli 
12 óráig kell teljesíteni, mi ha nem telje- 
sütetik a lejáratot követő második köznapot 
bezárólag kell az óvást felvétetni.

A forgatott váltóknál a tulajdonosi 
minőség a hát iratoknak összefüggő és egész 
öltozzá, t. i. a váltóbirtokoshoz lenyúló lán- 
czolata állal igazoltató;, oly kép, hogy az első 
hátirat n rendelvényes nevével, minden ké
sőbbi hátirat annak nevével van aláírva, ki 
a közvetlen megelőző hátiratban mint for
gatmányos fordul elő. l’éldául valamely vál
tón első rendelvényes Szép József, és ez 
Nagy Istvánra kívánja a váltót forgatni, úgy 
Szép József a váltó hátára, de aláírása fölé 
ezeu szavakat írja, helyettem Nagy István
nak vagy rendeletére s ez után u keletet 
írja. Már most ha Nagy István ismét tovább 
péld. Vörös i ’clerre kívánja tovább forgatni, 
az a váltó hátára ráírja, helyettem Vörös 
Péternek vagy rendeletére és igy tovább.
A felhozott példában az első rendelvényes és 
forgató Szép József, ez a váltót Nagy Ist
vánra, ez pedig Vörös l’éturrc forgatta.

IIa azonban Szép József csupán a ne
vét írja a váltó hátára, a következő forgat
mányos Nagy Ist vánnak joga van annak neve 
föle ezen szavakat, helyettem Nagy István
nak vagy rendeletére beírni és kelettel ellátni. 
A/, ily forgatmány üres hátiratunk neveztetik.

A váltóbirtokos a fölajánlott részlet 
fizetést vissza nem utasíthatja és a fizetőnek 
joga van kivánui, hogy a fizetett összeg a 
váltóra ráirassék és ueki erről a váltó má
solatán nyugtatván)' ndussék. Ha pedig a 
váltó egészen kifizettetik, a fizetőnek joga 
van kívánni, hogy a váltóösszeg unnak hátán 
nyugtuttassék és a fizetés hiánya miatt fel
vett óvás kiudassek.

Azon váltóbirtokosnak, ki a váltót fize
tés hiánya miatt uvutolluita, visszkereseti 
igényei kiterjednek

Hanem azért az angol kőszénkereske
dés bámulatos virágzásnak örvend s a fővá
rosban egy új templomot kellett számára 
építeni. A vaníliástól m m messzire emel
kedik ma a széncsarnok vagy széntözsde 
(Coal-lixchange) Londonnak egyik legelőké- 
lölili épülete.

Ma már a kőszén használata nemcsak 
az egész civilizált világon el van terjedve, 
butiéin gőz alakban a föld legtávolabb eső 
vidékeit is bejárja. — A gózhajózás ma már 
SzueztŐI Singaporeig terjed. — Az amerikai 
gőziuozdouyok már folytonosan közlekednek 
a Nagy Óceán partvidékeivel a csendes teugeri 
vaspálya utjáu s igy hz amerikai lm jók is 
leudszei es összeköti elésben állanak Japánnal, 
Chi(iával s az indiai arcliipelugussal s ezáltal 
a földközi szabad út végleg megnyitottunk 
tekinthető.

Tiszteljük s bcCBÜ'jfik meg tehát ez ér
dektelen gyémántokat, bármily színűek le
gyenek is és bármely neméhez tartozzanak 
is nagy csaladjuknak, mely mintegy 7u kü
lönböző kőszén tájt foglal magában, az első 
minőségű földszurkos kőszéntől kezdve le a 
legutolsóig, melyet régebben használni se 
tudtuk.

Közli:

-  L

1 ör n ki nem fizetőt! összegre és en
nek a lejáratiéi s/nmitniuló •>"/„ kamataira;

2-or az óvási s egyéb költségekre;
i>-or «/-,% ' áll •■díjra.
Azon forgató, ki a vá lót bováUotln, 

előzőitől követelluli ugyanaz' mit ö Űzetett, 
azon különbséggel, hogy u autót csuk u 
fizetés napjától van joga kő' ei|ni.

lhv a viszkcrcsö nem az helyen lakik, 
melyen az, kitől a vallóét ’g kifizetéséi 
jogosan követeli, az esetbe, a vúklóösszeg 
azon közép árfolyam nzeriut számítandó, 
mely Ivei u fizetés helyéről a Ms/.kerosett lak
helyére intézett látra szóló valló bir.

Azon forgató, ki az utániul következők 
közül valamelyiket kielégített, saját és az 
azt követő hátiratokat kitörölheti.

Ha az intézvényezett u váltót el nem 
fogadja és azon szttkséglieli utalványozóit ki 
vau jelölve, úgy köteles a váltót elfogadás 
végett annál bemutatni.

A váltóbirtokos oly névbecsttlési elfo
gadást. melyet a váltón mint szükségbeli 
utalványozott meg nem nevezett személy 
ajánl fel, elfogadni nem tartozik. A név- 
liecsiiiö tartozik azonban a történt közben
járásról a névbocsültet az óvás megküldésé
vel annak felvételétől számított 2 nap alatt 
posta utján értesíteni.

Ha azonban a fizetés névbecsiilésböl 
történik, a váltóbirtokos azt ollogadni tar
tozik, mivel különben n névbecsült és köve
tői ellen viszketvsntét elveszti. Hu a váltó 
névbecsiilésböl fizol lelik ki, a név becsülő n 
névbecsült jogaiba lép. Ugyanez áll a keze
sekről is. Hu va amely válté hamis aláírás
sal láfiatik el, az a nem hamis aláírásokra 
befolyást nem gyakorol és miisc változtat.

A válió az elfogadó ellenében a lejá
rattól számított három óv alatt évül el.

A váltóbirtokosoknak a kibocsátó és 
lobbi előzők ellen viszkereseti igényei ele
nyésznek 3 hó alatt ha a váltó Európában, 13 
hú alatt ha Ázsia és Afrikának közép es fekete 
tenger melletti partvidékéin s szigetein, 18 hó 
alatt ha Európán kívüli országokban vagy 
Izland és Farói szigeteken volt, fizetendő. Az 
elévülés az óvás napjától veszi kezdetét.

A csőd tartama alatt, a vallóelévülés 
az ellen, ki csődbe jutott, szünetel.

Az elfogadás és fizetés végelli bemu
tatás délelőtt 9—12 és d. u. 2 —5 óráig 
a váltó adós üzleti helyiségében, ilyennek 
nem létében lakásán mutatandó be.

Azoknak váitónyilutkoznLa, a kik testi 
fogyatkozás miatt írni nem tudnak, csak úgy 
érvényes, lm u kézjegyüket közjegyző vagy 
luróilag hitelesítik. Minden más kézjegy vál
tójogi kötelezettséget nem állapit meg.

A váltóbirtokos magát azon tárgyukból, 
melyekre magánu;mi zálogjogot nyert, ha az 
adós kötelezettségein k pontosan ideget nem 
tesz kielégítheti. Sót joga van a váltó 
birtokosnak, adósának azon pénzeit, ingósá
gait és értékpapírjait, melyek nem bizonyos 
meghatározott rendelkezés mellett kerülnek 
birtokába, megtartani, Ezen jogúval azon 
váltó adós ellen, ki csődbe került, vagy el
lene sikertelenül végrehajtás vezettetett, a 
váltó lejárta előtt is ölhet. Köteles azonban 
adósát arról, hogy megtartási joggal élni 
kíván, értesíteni.

Áttérve a saját váltóra, annak lényeges 
kellékei abban különböznek az idegen váltó 
lényeges kellékeitől, hogy ennél intézvényc- 
zeti elő nem fordul, mivel a kihocsájtó az 
intézvényezett helyéi foglalja el.

Az idegen váltóra elmondottak általá
ban a saját váltóra is állanak azon különb
séggel, hogy az idegen váltónál az intézve- 
njezeitre elmondottak » saját váltónál a 
kibocsátóra nyernek alkalmazást, még oly 
különbséggel, hogy a telepitelt saját váltónál 
hu külön telepes megjelölve limesen, a ki- 
becsaló elleni váltó kereset ícoturtúsára le
járatkor óvást felvenni nem szükséges.

Mielőtt felolvasásom befejezném, köny- 
nyobb áttekintés végett egy lát mán bizo
nyos időre fizetendő idegen válói miiitár van 
szerencsém bemutatni, mely a l<(1 vet kezűleg 
van kiállítva. A váltó baloldali felső részén 
a kelőt Bajit, julius l óén Irt70, joblioldalon 
pedig az összeg számokkal HMf Irt, szövege 
igy szól: Lát után két hónapra fizessen un 
Sclnvürtz János urnák vagy rendeletére ezen 
első váltónál fogva ezer forintot o. értékben.

Kitekét megkaptam pénzben, tegye azt 
számolásomba tudósítás széria', ti váltó alsó 
baloldali részén Szokoly Ymczc u. hoz Buda
pesten, jobboldali alsó részen pedig aláírva 
saját kezűleg S/ép József és Elfogadom Szokoly 
Vuicze. Ugyanezen váltó hátán Helyettem 
Hamar Ferenc* urnák vagy rendeletére Baja 
julius Kián 1870 Srhwuitz János. Már most 
ezen a váltón intéző Szép József, intézvénycs 
és forgató Schw.irtz János, i méz vényezőit és 
elfoglaló 8  oko y V neae, kire pedig forgat
mány utján a váltó átruháztatotl az Hamar 
Ferenc*. S ha az említett példában az intéz- 
vényezett ni véhez ii ja telepítet t Molnár 1 e- 
lenéz urnái Yaczott, igy Molnár Ferenc/, a 
telepesként jelentkezik.

Meg kell még emlékeznem <t váltó nyár- 
galásról, vagy máskép pincze váltókról, — 
ezek azon váltók, melyek nem /.Hozzák épen 
mások megcsalását , lmn in hogy rögtön 
pénz szerezhető legyen a kibocsátó oly egyént 
nevez, meg intézvén)czelliiek, ki nem is lé
tezik, vagy azzal semmi ősszel ' tetősben nem 
áll és Himlőn a va ló elfogadót végett he- 
mutattalliek forgatniuk s így láu/.liez jut. 
Vagy az intéző neve helyett ainjvet húsznál 
és magát elfogadónak írja es azután több 
M i w t o n y a  iiiittl, P i k n i k  e g y i k e  a z  i n t  é r v é 

nyes szerepéi játszó hálirja, anélkül, hogy 
a váltóért pénzt vagy árut kapott volna és 
végre oly ember kezébe hozza, ki e ravasz 
műiéiről miméin tud, és pénzt vagy árut 
ad érte.

Ezen váltók a mily károsak a hitelre, 
ep oly veszélyesek lehetnek a szereplőkre is.

A váltónak haszna abból áll, hogy azok 
által a távol vidékekén is könnyen leltet fize
téseket teljesíteni és követelést az átlóstól 
behajtani. Hogy a váltók ép úgy mint u 
kereskedési papírpénz kézröi-ké/re forognak 
és ez állni némileg a készpénzt pótolják, 
mi által n termelés, ipar és kereskedelem 
nagyold) lendületet nyer.

Hogy a Intel gyarapítására jótékonyai! 
Imt. Hogy a váltók az utazóknak nagy ké 
nyeliuet okoznak s Végül miutáu a váltóbeii 
eljárás gyorsabb a közpolgárinál, a váltóhi
telező előbb jut pénzéhez.

Mielőtt felolvasásom befejezném, még 
csupán azt kívánom megjegyezni, hogy ha
zánkban rendszeres váltójog és illetve váltó 
törvény lsJO-ik évben hozatott u magyar 
országgyűlés által, mely csakhamar eleibe 
lépett. Ezen váltótörvény 18-1-1 ben kiegé
szíttetett.. 1800 d; év január 25-tói « magyar 
váltótörvény helyett az általános német váltó 
rendszabály nyeli alkalmazást, mígnem 18 0 1- 
ben a szorosan veit Magyarországban 1840- 
heti hozott magyar váltótörvény visszaállít
tatott. E helyett azonban a magyar ország- 
gyűlés kevésbé komplikált, rövidebb és a 
gyakorlat állal is ezélszei üldmok elismert 
váltó törvényt alkotott 1870 bán, — mely 
váltó törvényről a külföldi szaktekintélyek, 
megelégedésünkre állíthatom, a legel isin érőb
ben nyilatkoztuk. Ezen váltó törvény 1877 
január l-én lépett életbe — és még ma is 
alkalmazásban áll.

Bujának földesúri viszo
nyaihoz.

I V á II y l I s t v á n t ó l .

.’>.) 1729. május 1. Czobor Márk 
fia, József a hajai uradalmat évi 5700 
Írtért líczdcezky Iguácuak adja bérbe; 
do néhány hónap múlva szept. 7-én ön
kény ü lég ismét másnak, Kudics János 
Bács m i i . I. alispánnak engedi által, 
amiből az illetők között por támadt. —- 
ügy időben más porc is volt (Jzoboruak 
nagy adósságai miatt Leéli József liiie- 
lezojével, aki megnyervén a port, vég
rehajtást sürgetett cllcue a  hajai ura
dalomban 1731-ben. Ezen végrehajtás 
íraiuiban az egész uradalomra érdekes 
történeti részletek is foglaltatnak, melye
ket ezennel ismertetünk :

Leélj József még gróf Czobor Márk 
ellen 172,303 írt 2 ‘/j den. adósság iránt 
keresetet indított .Nagy-Szombatban a 
Dudán inneni kerületi lürv. táblánál. A  
gróf elmaraszialtatott, és az ítélet rajta 
mindjárt végre is lett hajivá, csakhogy 
azon kerületben ingó s ingatlan vagyo
nának leíogiulása csak 5138 fit  72. den. 
értéket képviselt ; azért az 1723. évi
32. törvcikk értelmében a még hátralé
vő 107,524 fi t 30 den. fedezésére má
sutt kerestek lefoglalható birtokot s ilyent 
Bács vármegyében találtak, t. i. a b a- 
j a i u r a d a l m a t .  A  nagy szombati 
Kerületi tábla 1730. jan. 28-au ez iránt 
a Tiszámul! kerületnek Debroc/.enbeu szé
kelő tábláját keresi lel, amely Borotikai 
Adam Aurait kiiidő ki a végrehajtásra. 
Ez azonbau a bajai uradalom bérlője 
K u d i c s  J á n o s  ellenszeg ülése miatt 
eredmény nélkül lért vissza. I)e a kö
vetkező évben az elhalt grófnak fia s 
örököse József ellen foly tatott kereset és 
Loéb özvegyének, Viulieini Mária Teréz 
kérelmére Becsből is kiküldött kir. ren
deletre 1731. ápril 28-án Boronkai újra 
kiment Bajára es ezt, valamint az ezen 
uradalomba tartozó Batlnnonostor, Dara, 
Bili ily, Szt.-lván, Mélykút falvakat., to 
vábbá Vaskút, Kém, Borota, Zside, Ta
taháza, Mútélióza, Szurdok, Vlányos 
egész pusztákat s még (Jzoboruak a ( 's á 
vo ly  es Istvánrnogye pusztákban lévő 
jogait és hasznait, melyeknek tényleges 
birtokában volt az akkori bérlő Kadics 
János, Bács vm. I. alispán is, a bajai 
lu n áo  és több szomszéd ur jelenlétében 
üzv. Leébnó javára lefoglalta, illetőleg 
unnak megbízottjának, Zbiskó Mihálynak 
resignálta azoknak jövedelmeit gróf Czobor 
adósságának törlesztés Te.

Üsszeirattak az illető helységek 9 
lakosainak nevei (akik különben mind 
szabadok, paraszt-terhűknek alávetve niu- 
cs uck, jobbágyi terheket nem szoktak 
viselni, csuk a föld bért, más néven az 
ckepéiül j ezenkívül szabadon költözhet'-



n*d< is), nmonnyiboii azok magukat a 
végrehajtásnak alávetett 61c.

Először Haja mezőváros lakosai s<» 
roltatnak elő, 322 uóv, élükön a ható-
Sággal.

Perikovies László, Kiró, s Nagy 
Mihály, jegyző. Jcrkovies Miklós, í ’siz- 
madia Péter, (Jscrnovncslca Tádé, Jaii- 
kovies Péter, Ncuinayer János, Kaukler 
György, esküdtek. É rte  a többiek nevei 
következnek.

Haja a hozzátartozó vaskúti s csá- 
volyi szállásokkal, továbbá Szurdok, Ist
ván megye és Vrányos pusztákkal, me
lyeket mind a bajaiak használtak, a kü
lönféle gabona-, bor-, méh , barátivadiSUou 
kívül a földesur évenkint haszonbér fe
jében kap 1000 frtot,
de a lakosok parasztmunkát nem végeznek. 
A helybeli serfözö az épületért tizet, 

évenkint . . 140 frt,
Azonkívül 24 akó sört ad 2 írtjával 

ez tesz . . . . 48 frt,
Négy mészáros a mészárszékek évi bér

létéért . . . . 198 írt,
A földesúri korcsmák \  évre

hoznak . . 1000 írt,
A pálinka-égctő, mely a bérlő költségén 

épült, magában, a kert nélkül hoz 100 frt, 
A helyben lakó cigányok évi taksája 8 Irt., 
Az itt lakó egy zsidó pedig tizet ló  frt ot, 

Összesen 2509 frtot.
A halászat Szurdokban múlt évi 

jövedelmekből következtetve körülbelül 
20Ü frtotrh. hozhat évenkint. E ito Bátli- 
Mouostor és a többi falvak lakosainak 
nevei és a falu jövedelmei soroltatnak föl, 
(de'az általam használt példányban nincse
nek meg).

Tataháza puszta évi bérletöszcgc 
70 frt. Bőről a puszta évi bérlete 00 frt. 

Kém pusztáé 50 frt. Mátéliáza pusztáé 50 
frt. Utóbbi pusztában a földesur még 
azonkívül maga is terjedelmes földet mivel 
és szénát kuszái, sőt. barmokat és juhokat is 
könnyen tarthat ott. Minthogy azonban 
ezen gazdálkodás költségekkel is jár, azért 
nem lehetett a tiszta jövedelmet határozott 
számokban kitudni. — Minthogy azonkí
vül (mint-Bajánál említve volt) a földeséi’ 
inindcuncujü gabonáról sat. kilenczed t is 
kap, s mind ezen helyeken az érsek is 
dézsmál szokott szedetni, amelynek értéke 
2000 frt; ama kilenced is körülbelül annyit 
tesz-. Úgy,hogy a bajai uradalom évenkint 
0250 fi t  jövedelmet biztosit földesurának. 
Ezen összegből levonva 400 ftot, mennyi 
a gazdaság folytatására okvetlenül kell, 
marad iiiég 5850 írt tiszta évi jövedelem, 
amely a törvényes (i#/0 szerint 1)7400 frt- 
nyi tőkének felel meg. — Boronlcai tehát 
az egé97. bajai uradalmat az adóság fe
jében lefoglalván és a hitelező megbízott
jának átáladván, illetőleg öt annak birto
kába beigtntván, mégis 60 ezer írtnál 
több fedezetlen maradt, melyre Czobor- 
nak több lefoglalható birtoka itt nem lé
tezett.

Ezen végrehajtás 1731. ápril 29-éu 
végeztclctt be, amikor azonnal 3 felől 
tiltakozás adatott be ellene.

Először gróf Os&ky Imre mint kalo
csai érsok nevében Bogner András az ér
seknek " bajai gabnakc:.clöje tiltakozott, 
névszerint Usóvoly és István megye pusz
ták miatt, a melyek akkor, midőn liuja 
még a kamara alatt volt, az érsek bábo- 
rithatlau birtokában voltak, azután pedig 
Ozobor Márk által öiikcnyUlcg cl foglal
tat tak, de a törvényszék ismét az érsek
nek ítélte vissza.

Második tiltakozást beadta Ilolius 
Sámuel, mint Kargl János Mihály özve
gyének meghatalmazottja. Kargl özvegye 
tudni illik hasonlóan gróf Czolmr József 
és az akkori bérlő, lladics János Bács 
vm. 1. nlisp. ellen indított pörbeu Bács 
megye által épen ápr. 28-áti délelőtt Üi- 
kics, Tataháza, Mátéliáza, és Szt-Iván 
birtokában helyeztetett és azért tiltako
zott, nehogy ezen puszták is Loéb özve
gyének adassanak állal.

Harmadszor. Bczdcczky Jakab Ig
nác tiltakozott mint a bajai uradalom 
bérlője. () t. i. még 1729. máj, 1. Óvá
ró it Czobor Józseftől, ennek meghatni 
mázott ja, Csökc János által évi 5700 írt
é rt négy évre rétté volt bérbe a bajai 
uradalmat, amit kifogástalan és hiteles 
szerződéssel is bizonyít és nrrn már va
lami 8000 frt kiadásokat is te t t ;  még
is Ozobor gróf alig két hónap múlva 
minden tiltakozás és ellenállás dacára

Itadics János Bács vmegyei 1. alispán 
dilink is adta haszonbérbe, ez pedig erő
szakkal is elfoglalni az uradalmat. Bez- 
der.zky ennél fogva Jtudies és ujabban 
Leélt özvegyének beigtatnsa ellen tilta
kozik és fentartja magának a jogot, tör
vényes utón keresni igazságot.

Végre Zbisko Mihály Leéli özvegyé
nek meghatalmazottja is nyilatkozatot 
nyújt bo, mely- szerint 1.) Jóllehet c 
végrehajtás következtében az egész bajai 
uradalom minden hozzávaló haszonvételek
kel, szóval Ozobor grófnak iiiiiidcn néven 
nevezendő jogai, ingó s ingatlan birtokai 
L éb özvegyét illetik, de az ingók (lólég 
a sok marha), melyek a mostani bérlő
nél vannak, szóba sem kerültek; ezekre 
nézve jogait fentartja. — 2.) Az uradalom 
becsárát ő csak 65 ezer forintra kívánná 
tétetni, amennyire a kamara is becsülte 
volt, midőn Ozobor grófnak adta. Kije
lenti, hogy ezen becsár mellett veszi át. 
az uradalmat megbízója számára, akit a 
törvényszék tekinkélyével addig az ura
dalom sértetlen birtokában tartson, mig 
nem követelései ki lesznek elégítve. Ké
széről a bajaiak kiváltságait, tiszteletben 
fogja tartani.

Mindezt Boronlcai a szepr. 27-ilci 
gyűlésen jelenti Debrecenben 1731. év
ben.

Mosta bajai uradalom hihetőleg Loéb 
özvegyénél maradt néhány évig zálog ké
pen, míg a pazarló életű gróf azt 1741. 
ápril 8-án kapott kamarai engedély foly
tán 1747-ben báró Vajai Lászlónak és 
Orcy Lőrincnek 14 ezer forintért, el nem 
adta. (Gisz. levélt. N. R. A. 1612. fase. 
55. s z )

<>) 1750-ben gróf Grassalkovich An
tal kapta a bajai uradalmat, aki ennek 
haszon bérlését évi 8 ezer forintért 
Baja városnak engedte által. De a város 
nagy zavarokba jutott és nem tudott fi
zetni, mire Grassalk ovi eh a bűnös ma- 
gistratust 1755-be tisztétől meg fosztja, 
helyette újat választat s ennek határozott 
utasításokat ad és új szűke bb haszonbér)' 
szerződést köt a váró sál, amelynek ere 
deti magyar szövege igy hangzik:

Gróf Grassalkovich Antal gedellői, 
hatvani, döbröi és bajai domíniumoknak 
örököj ura, felséges császár urunk s ko
ronás királyné asszonyunk ö felségüknek 
titkos tanácsa, föhégcs magy. udv. kama
rának pracsrsc, magyarországi szentségcs 
koronának őrzője s nemes Neográd vm. 
főispánja — adjuk tudtára mindeneknek 
akiknek illik, hogy ezen bajai domíniumot 
1750 évben aquirálván, jólehet mindjárt 
akkori birodalmunk kezdetével Baja vá
ros sok kérelmére nem csak ezen vá
rosban levő minden benetieiumait az ura
sáénak, hanem István megye, Rém, Vra- 
nyos, Mátéliáza és Vaskút novii pusztá
inknak is nélcick engedtük vala; s min- 
ezekért úgy a ccnsus és robot megváltá
sa fejében esztendőnként csak 8 ezer fo
rintokat tartoztak űzetni. De mivel ta
pasztaljuk, hogy az ilyetén summás kész
pénzbeli fizetősben nemcsak hát ram áradást 
szenvedtünk, hanem u harmad évi időnek 
inostoliasúgára nézve azon árcndából ezer 
forintokat reluxalui kőnytolenittettüiik.

Tapasztaljuk egyszersmind ilyetén ne
vezetesebb köz-ockonotniák és administrá- 
tiók nem communi Iá soknak valók; mert 
azokban volt fogyatkozásokért a most deg- 
i&dált inagistrátu*d. exfraserinliier restau
rálni kóuytclcüittcttünk. Azért azon árcn- 
dáuak a következendő ujcsztendő naptól 
fogvást renuuciálván s akkor az egész do- 
ininális jussaink s pusztáink szabad dis- 
pozitiónkra visszatérvén,jöv«ndőbcli meg
maradására s beneficiumja s jobbágyi kö
telessége Baja városának ekképen decla* 
ráltalik: (Folyt.)

Különfélék.
i*i A zákány-báttaszékl vasútnak a 

baja-szabadkai vonallal leendő összeköttetése 
végett nz érdekelt városok küldöttsége e na
pokban Budapesten járt, nz egyesült küldött
séget La! inovi ts Gábor városunk érdemdús 
orszdyijyiiltísi képviselője vezette, Ma még az 
eredményről positiv hírünk nincs, de tekintve, 
hogy úgy a részvényesek, mint n magas kor
mány óhajtják a zákány báttnszéki vonni rész
nek a Dunáig leendő kiépítését, lehet remé
nyünk arra, hogy Baja város kereskedelmi

fontossága ezen összeköttetést a mi javunkra 
lógja hizlosiiani.

* Lapunk főni un kai ái-sit l> < v i e.h
I. á s z I ó úr a jövő liiHen fog az összes jogi 
és politikai tudományok tudorává felavat látni. 
Gratulálunk barát iinkniilc,

□  Viisziier Llpót , kíiz.lcedveltségli 
volt zonibori káplán, Császártöltésre plébá
nossá neveztetett ki.

A szabiidkni ügyvédi kamara része
lő közhírré tétetik, hogy 1‘ál Antal zonibori 
ügyvéd elhalálozása következtében, e kamura 
lajstromából kitöröltetett, s irodája részére 
Kurvázy Domonkos zonibori ügyvéd rendel 
teteti ki gondnokul, hogy dr. Ilauser Mór 
bajai ügyvéd e kamara lajstromába folytató- 
ing felvétetett, Diesellel’ Kde hajai ügyvéd 
Baja város polgármesterévé megválasztása 
következtében, e kamura lajstromából saját 
kérelmére kitöröltetett s iratait Dreseiier 
Rezső bajai ügyvédnek adta át.

Az újvidéki kir. kulli. magyar 
lögyniinisium tanárkára szeretető és tiszte
lete jeléül, K r a n le I I s t v á n kir. IVi- 
gymnnsiumi igazgató ur 25 éves tanügyi mű
ködése alku Imából f. é. junius hó -1-ón jubi- 
láris ünnepélyt rendez.

f  Haláleset. AHühlyAblaka Anna asz- 
szony, a vaskód postahivatal sok évig jó si
kerrel működött kezelője f. bó 21 én hosszas 
szenvedés után élte 32-dik évében Buján 
elhunyt. Béke poraira !

— Meghívás a bajai polgári czcllö- 
vész-társiilat által 1882-ik évi május hó 29-én 
a iükerti idény megnyitása végett rendezett 
t á n c z v i g a I o m r a. Belépti dij 1 frt. — 
Kezdete d. u. 4 órakor. Azon t. ez. társulati 
tagok, kik az évi dijt lefizették, nyugtáik 
elíimulutása mellett, díjmentesek. Figyehnez. 
tetik a t. ez. közönség, hogy a nagy kapu
nál leeml bejárás a lökertbe. az igen tisztelt 
női közönség kéretik lehetőleg egyszerűen 
öltözködve megjelenni. A bajai poig. czél- 
ló vész-társulat.

— Egy „érdeklődő1* megkereseti ben
nünket az iránt, tudatnék vele az 1882. évi 
febr. hó 15-én T ó t h  K á I m á n s z o b r a 
j a v á r a  rendezett tánczvigalom anyagi ered
ményét. Minthogy az eredmény tudtuiikkal 
mindezideig nyilvánosságra nem hozatott, 
„érdeklődőt" tudomásszerzés végett az illető 
rendezőséghez utasítjuk.

*** A hajai tanító képezdében, az 
eddigi 3 éves tnnfolya ni helyett, n vallás és 
közoktatás ügyi miniszter ur 4 évi tanfo
lyamot rendelt.

Hfé L usztig  lgnáez bajai kereskedő
től hűtlen segédje számos áruezikket lopott 
el s azokat szt. Istvánon elárusította. — A 
tettes ellen vizsgálat folyik.

k«  Sebőn 31. B. kereskedőnek szenet 
szállító hajója ii Dunán állítólag Luczen- 
haclier uszálybajója által annyira megron- 
gáltatott, hogy csaknem elsüllyedt.

í*i  Aradi Gerő kitiinöleg szervezett 
színtársulata f. hó 24-cn tartotta utulsó elő
adását, mikor ,,1’rou Frou“ került színre 
Kövesi Sarolta k. a. jutalomjátékára. A szín
társulat itt működése alatt ezen egy elő
adásról lehet mondanunk, hogy az egész ház 
megtelt. Jirnlmnzott kisasszony számos ko
szom és virág esokorial sőt ékszerrel is 
lett kitüntetve. Kreesányi Sarcna. Beczkóiné, 
Kaznliczki, Makó, Tiszai és Biharitól zajos 
tapsokkal búcsúzott el a közönség.

— Baja város közönségét illető III. 
IV. oszt. kereseti-, teke kamat-, járadék- 
adó —• nyilvános szállodásra kötelezett egy
letek és vállalatok, adókivetési — sorrendje: 
.Junius hó 3-án. Állandó illetményt élvezők 
IV. oszt. kereseti adója. .luuiushó f>.. 6., 7., 
!•., 10., 12. és 14-én tökekamat adó. Junius 
hó 15-én. Nyilvános számadásra kötelezett 
egyletek és vállalatok.

Baján 1882. évi ápril 17.
Drescltcr Ede, polgármester.

— A bujái polgári lövöldében 1882- 
évi május hó 21-én tartott lövöldözés alkal
mával 555 lövés történt 237 pointal, ezek 
között volt 5 négyes, 28 hármas, 54 kettős és 
30 egyes kör. négyeseket lőttek : Csorba 
Ferenc 1, Eckert István I , Lemberger Ernő 
1, Spitzer Emil 1. Hármasakat lőttek : Pilo- 
szánovica Antal 9, Eckert István (í, Lombéi’. 
Kér Ernő 3, Szutrély Lipót 3, Csorba Fe
renc* 2, Klenancz János 2, Ktúlér Hugó 2, 
Spil/.er Emil I.

— A „II a rmon in" társulat kiadásá
ban megjelent „Esle van már" című magyar 
románé énekhangra zongorakiaórcttol szorzó 
Aggházy Károly. Ezen ínüdal Cslky Gergely 
„Szép leányok" című népszínművében éne
keltetik. Ára 80 kr. « kapható a társulat 
nemz. zenemükereskedésébeu Budapest (váci 
uica 3.) valamint vidéken minden könyv és 
zenemftkereskedésbon.

— A budapesti állami középipnrtnno- 
dát a közmunka és közlekedésügyi miniszter 
feljogosította a gépkezelők és líitők vizsgá- 
iásárn s a vizsgáló bizottságba kinevezte el
nöknek Hegedűs Károly igazgatót, elnöki 
helyettes és rendes tagunk Lene* Ödön, pót
tagnak pedig Jalsoviczky Géza gépészeti szak
tanárokat. E bízol, súgnál vizsgára lehet je
lentkezni naponként nz állami kőzépipartano- 
dában Vili. kér. bodznfn-utcza 28 sz.

Irodalom.
<*f A „Képes Családi Lapok** 36.

száma jVIehner Vilmos kiadásában igen 
változatos tnrlaloinmal jelent meg. Áru egy 
füzetnek 15 lei.

„A házi barát" 36-ik liizete érdekes 
lai (alommal jelent meg. Egyes szám ára 15 
kr. kopható : Beiisinger Zsiginomlnál Becs.

„A mairyar népliariU" 32. száma élénk 
változatos tartalommal megjelent, áru '/a 
évre I frt. 50 kr. Az elölizetések budis test
vérekhez (Budapest, iingymező-utcza 14. sz. 
a.) küldendők.

JI.V í TOA’ff-félő

DUDÁI K I R Á L Y  
n E S E R Ü F O R R Á S O K

Deák Ferenoz-forrás Hunyady M átyás-fo rrá l, 
Szt.-lslván-iorrás, Gróf Széchenyi Istrán-forráa 

M attoni és W ille. Budapest.
Kapható minden gyógyizertjtrbao (a Ásván vvla» 

kereskedésben.

I) U N A GÓZIIA J Ó Z Á S I T Á US U L A T
posta- és személy szállító hajéinak

M E N E T R E N D J E .
Érvényes 1882. évi ápril l töl octóber 15 ig. 

I'önIii Ilii jómén e te k :
Hu.jitröl H iiilii|itstre : péntek  kivételével na|ionkiu 

reggeli 4 órakor.
Itn.jiiriil G 'iilnrzrii: liétlö kivételével n a p  ö n k in  

reggeli « ómkor.
Szem ély sznllltóliiij ómenetek:

Ilii ju tn i IIiidn |ii'slre : nuponkiat 4 órakor délután 
lln jn ró l .tlolm m m  nninuikint s órakor este.

Üzleti tudósítás.
Haján, 1882. május 24-éu.

B ú z a ..............................
Búb...................................... . 8.80
7. a b .................................... 7.20

Rozs.................................... . 8.40
K ö le s .............................. . 5.40
Kukoricza..........................
Az. árak 1(H) Icilngr. után.

7.30

A  L E G J O B B

szivark apapir

LE HOUBLON
f r n n e z. i a g v á r t m á n y .

H ánzöttől óratik a t. l.ö/őiiség !
f i  Csuk úgv valódi eszivarkapapir! A 
I - lm m mién lap LE HOL BI.ON X]l 
k; jelet visel s borítéka alábbi véd-X}' 

jegy s signnturával van ellátva. Jí

/ f i  ""/■' sfiCw
ef„ Brr rét

C A W LSY  & NEeiM y; .1 einij.;F.ibrikauten,PARIS

utiohá,
Coulcur Mais , Blanc ou Mais

aiipérte"'’0 ! ehaqa» W*

Felelői izerkcMtó: FOmunkatérs: -
C scrbn  F e re n c . P e v le li L íiszld,



Utolad m eghívás n  h ú sás  e lőtt
| u hamburgi kormány résziről 1» i js t <» s i t y 11 
n aey p én z lo tte ria i}  c rcm én y c ib en ,

j valá részesülésre, mely alkalmmnal
8  m  i l l i ó  9 4 0 ,2 7 5  m a r k a

kevés hónapok alatt biztosan nyerendő 
Az nj ", oszlókba osztotl jálékterv •>:*»“ * 

sorsiegylien 47,'i"U nyen-inóati tartalmaz, es | “*-Hyr
4 0 0  0 0 0  bír M árka

1-sö nveremény, ős .  ....
1 nyer. ’ 850,000 3 nyer.
1 n 150.000 3 „ oooo 
1 100.000 54 p 5000
1 n 00,000 5 ,, -iooo
1 r 50.000 108 „ 30(10
2 ,, 40 000 2(1-1 r 2 000
3 „ 30,000 10 1500
4 „ 25.000 3 „ 1200 
2 r 20.000 530 „ 1000 
2 r 15,000 1073 „ ftOj 
1 „ 18.000 101 ,. 31)0

24 r 10,00027069 M*'
Az első húzás liivatalosnn és váltnzkatlannl

1882- évi junius hó 14 éa 15-re
tűzetett ki, melyre a sorsjegyek árai következők:
1 egész, eredeti sorsjegy ára csak •'> Irt 50 kr
1 fel „ . ,  .  1 - T5 -
l negyed .  .  . .  ín' „

Ezen eredeti sorsjegyekért az állam kezes
kedik s azok áruinak postán töri ént. beküldése 
után általam még a legtávolabbi vidékekre is bér- 

{mentesen beküldőinek. Kisebb összegek levélbé- 
I lyegekben is fizethetők.

A S t e i n d e e k e r  ház. rövid idő alatt 
nagy nyereményeket, és pedig TJű.OOö, H0,000, 

'többször 30.001), 510,1100, lupiöU stb. márkát fize
tett ki az illetőknek s ezáltal számos családnak 

! szerencséjét állapította meg
A befektetés a nagy nyereményekhez ké

pest aránylag jelentéktelen, s ezért ajánlható is.
Minden résztvevő a megrendelésnél hivat. í 

játszótervet kap, melyből ngy nyeremények hc-j 
osztása illetőleg az osztályok, mint az. illető (Uj
jak  megtudhatók, a húzás után pedig buzási É r- ' 
tesitöt.

>ycrcmón> p ó n z e k  k if iz e té s e
az állam kezessége mellett akár egyenes elküldés! 
akár a velem összeköttetésben álló legnagyobb 
osztrák házak által történhetnek.

Megrendeléseket kérjük postafordultával 
bizalommal intézni a  megbízható régi

S teindeeker József
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban. ,
I . i. A S te iu d e c k u r  J ó z s e f  h ázn ak  

| — mint szolid és pontos ismeretes nincs sziik- 
jséga különös rcclamokra; ilyenek tehát abban 
^hagyatnak, mire a t. közönség figyelmeztetik. j

Vyji-v"

TA kebpfrklettafll
ajánljuk

a nmgyai* jelzálog-hitelbank
ÖT SZÁZALÉKOS

záloglevelei t .
Ezen záloglevelei; h ízt ősi tékául szolgálnak:

1. Az öfszcs jelzálogok, melyek a ma
gyar jelzálog-hitelbank részére nyilván köny
vi lég le vannak kötve.

2. A társulat tizmillióháromszázezrr 
arany lőriulból álló részvény tőkéje.

3. A tartalékalap.
4. A társulat összes jelzálogos adósai 

állni alkotott egyetemleges hizlosiló-alap. 
Ezenkívül az 1870. évi XX XVI. (orv. 
czik/c értelmében a záloglevelek külön

biztosítékát képezik :
a) a részvénytőkéből a záloglevél köl- 

csőinizlet javára elkülönített és külön kezelt 
biztositó-alnp (jelenleg egy millió írt.)

b) az összes lekötött jelzálogokra, me
lyeknek alapján záloglevelek bocsáttattak ki, 
n záloglevél-tulajdonosoknak nyilvánkönyvi- 
Ipg feljegyzett, elsőbbségi joga.

Tekintve ezenkívül, hogy az intézet 
záloglevelei még révértéken álól állanak, s 
árfolyamhullámzásnak nincsenek aláwtve,
\ /  0  K A T a legmelegebben A J i  X L- 
II AT.I r  K.

Magyar leszámitolócs pénzváltóbank
l l u d n p e s l  Dorottya utcza 8.

ASZTALOS
és

kárpitos bútorok.
Több száz szoba beren d ezé

sére  legolcsóbb ár mellett mindenkor 
készletben kaphatók

S T E IN B A C H  SÁ N D O R
cs. kir. kizárólag szabadalmazott kárpi
tos, díszítő 6s butorgyárosnál liiltlil* 
pesten , F  e le n  ez-.Józsefi é r  (i. sz.. 
„Európa* szálloda átelleuében.

R i l ia z a s i íá s i  és wagyobbinómi 
berendezéseknél különös árleengedés. 

Képes árjegyzék ingyen.

V é l d ©  « • * »  4 - 1  : a « l  ; « n : «
mindennemű

Á 11 a in p a  p í r o k ,  s o r s j e g y e  k, értékpapírok, részvények, 
elsőbbségi kö tvények, ércpénzek ais vál tö -k iirá s  külfö ldi piacokra, 

gssr ígérvények niinden hiízáshoz. -y g
Megbízások eszközlése a budapesti és bécsi tőzsdéken,

T ő k e o l l i e l y c z é s r o  k I I l í i n ő s e n  a j á n l j a  » / ,  a l ó l i r t  v á l t ó - ü z l e t e t

a pesti magy. kereskedelmi bank 5".,-os zálogleveleit,
melyek ;i legnngyn'nb biztonság mellett azon előnyt is njnjiják, hogy a jelenlegi árfolyam szerint, 
ha ki is huzatnak, veszteséget nem eredményeznek, és n ap i árfo ly am o n  /idolunk el.

A iiesti m a g y a r  k ereskedelm i b ank  vá ltó -üz le te
Itvdapcsl, Durvít yn-uteza I. .•£. (saját lilíz.)

<

GUTJAHR/'IDLLIit BUDAPESTEN.
E ls ő  b u d a p e s t i  T r i e n r ,  r o s t a l e m e z  é s  g a z d a s á g i  g é p g y á r

(eze lő tt K roglc J . és M Aller)
a  M a r g i t  h i  d  k ö z e l é b e  n .

Ajánlják s z o l i d  s z e r k e z e t ű  és javított gyártmányukat mint :

T rie u rö k  gazdaság ' szám ára  :
Járg  ány-cseplógépek,
Szel elő rosták,
Kukoricza morzsol ók,
S / e c s k a v á g ó k ,

üorsajtók.
K ü iön legesiégok  m alm ok ezá- 

m ára  :
Dupla malmok,
Malom triturheng'-rek,
Gabona osztály zó-liengerek,
Koptató g é p e l . .

Daraválasztó gépek,
T a r á r o k ,  D c l a c h e r ó k .

M alom a lk a tré szek  u. mint : 
Trans missiók,
Szijkerckek.

R o sta  lem ezek :
Cséplőgép rosták,
L  sztbenger szilák,
Koptató lomezek, 
liáspoly lemezek, 
s. t. b.

^ rj e8,yzékek  k ív á n a tra  Ingyen  és bérm entve

Gyári r a k tá r  és k é p v ise lő sé g : llajnn llremeliei- (.villa úrnál.

fesfegye-
n é s z e t i ,  k t i i c lé k e k ,  _______

s  <' I» k  rs  k  é  S Z ii l ó k e k i  y ft r  a jj 
IU D A P E S T Jt> . v á c í- u le a  2<. sz.

, Különös,;,, figyelembe ajánlom az. oly kftzkodvel-J 
, vulf ^ l ;11 találmányu iii«miyi».s sérvhö(« l-i 

•nel, szabadalmazva az. 1*7S. évben, melyebról úgyf 
.• ''•mdso orvosi tekintélyektől, mint számláb 
tcgi.ni elismerő iratok mutatbaték fel.

iestegyenészeti vóllíii/.ö. egvenenl tarlók . I 
iiiiilalmk es koruk, liiliihnk, Inbfféprii ts  uniti ( 
kuk mertek után pontosan elkészíttetnek, úgy szinte ' 
eigorcs harisnyák. 1

J ováldni folyton nagy raktár m i nd e u n em li!| 
giiiimii óm  kiilönlegeH^Oyelt, irrigó tm ok  i  én I : 
liter I ártalom mai cmailirozva vagy üvegből a legtie- j  
vezetesebb női betegségi tanárok utasításai után, 
míg} választék giiiinui esököpciiyck giiiiinii «•*!- 
puk, ÖNN/cU-liclü k iii i imi uliikailiik ó mosdó tó- j 
laklinl. giimnii iihzó  övék. giinuni Nzónycffck J 

„..pysnjí <s alaköan a legjmányos.bb árak melleit. í‘
Sziiihiiziik, gyárt(>lepek, tűzoltók, épilé*i vállolko/.ók. lu trim -3 

z.ok. varom es kerületi Imi óságoknak ajánlok teljesen berendezett *

melyek nz njnhh kor igényeinek megfelelő, mindennemű kötési tárgyak*!
kat e s / t , ..............* i ,4 vatiiuk látva, Imgy bármely baleset alkal* J

I s'k', |.Vt i-lessen nyújtani, mint szinte mindennemű m o logo
III.N I OKA I lolyton készletben tarlók. ?

Megrendeléseknél kérem a eziiure különösen figyelni, mivel a m-bé- i 
deli műszer üzletel, nj év óta egyedül vezetem.

Tisztelettel

TOMIUL

Nyomatott Kánay Lajos köoyrnj otnddjábau Buján.


