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A keieske lelem \’ej»yesek. Sze késztől

A dohányárudák eladásáról.
Égynémelv olvasónknak ugyan már 

unalmas lehet e téma. mi a/onban nem 
átaljuk erre újólag visszatérni, miután 
naponkint látjuk nehány napilap hirdetései 
között, miszerint lelketlen emberek még 
mindig használják ezen módját a csalás
nak. mely Ivei a szegein embereket nehány 
fillérüktől fosztják meg. Mindenekelőtt ki
jelentjük. hogy a nagymt-lt. rn. kir. pénz
ügyminisztérium e tekintetben kerlelhe- 
tetlen szigorral jár <* 1 s a hol a csere
berelest csak sejti is. azonnal alkalmazza 
ebbeli intézkedéseit. Sót visszautasítja 
pl. valamely dohányáruda átírását meg 
akkor is. ha a lehető legmagasabb protec- 
tio jóir közbe erdekeben. Igv tehát telje
sen haszontalan, ha egyik vagy másik 
magas rangú protektorra hivatkoznak, 
miután a minisztérium azon a.: állásponton 
van. miszerint nem kivan bűnrészes lenni 
abban, hogy valamely szegény ördögöt 
szerény vagyonkájából kifószszák. Helát
hatjuk. hogy a minisztérium ilyes eljárása 
nemcsak hogy minden tisztességesen gon
dolkozó ember megelégedését vonja maga 
után, de sót a legmagasabb tisztelettel 
adózhatunk neki. Ha pedig valamit saj
nálhatunk. úgy csak az lehet, hogy nem 
találkozott már előbb egy ily energikus 
kéz, mely bele mert volna nyúlni e darázs
fészekbe.

Mert hisz senkisem tagadhatja, mi
szerint itt. szelíden szólva igen nagy vissza
élésről van szó, hogy ne mondjuk csalás
ról. Vannak ugyan oly naiv lelkek, kik 
nem tekintik csalásnak, ha valahogy egy 
hamis forintost kapnak, azon megint túl
adnak. Fájdalom, ily aljas gondolkodás- 
módot sokszor tapasztalhatunk oly egyé
néknél is, kikről különben semmi rosszat 
nem mondhatnánk ; azonban gondolkod- 
hatik-e igy tisztesseges ember? Nem 
lazad-e föl minden tisztességesen gondol
kodó emberben az igazságerzet, ha látja, 
hogy egy másik embert hogyan csalnak 
meg? Vagy pedig eorrect eljárás, ha 
valakinek oly üzletet adnak el. mely a 
legtöbb esetben semmit sem er?  Correct 
dolog-e. ha eladunk egy dohányárudát, 
melynek egyetlen érteke a pénzügyigaz- 
gatoságtol kiadott engedély?

Igaz. hogy ezen árudáknál kereskedő

emberek segítenek magukon más módon. 
Ok csak a belső berendezést es a »jó 
helyet* adják el. De mit jelent ez? 
Vájjon ki venne egy ily úgynevezett »jó 
helyet,* ha nem súgnák meg neki titok
ban. hogy o voltakepcn az engedélyt 
veszi meg. a mit azonban a szerződés
ben el kell hallgatni, miután az e n g e 
délyt úgy is könnyen adják meg.* Akkor 
azután említik nehány oly férfiú nevet, 
kinek nevjegye elegseges arra nezve, 
miszerint az árudát 8 1 nap alatt meg
kapják. A vevő ilyenkor rendesen oly 
naiv, hogy odaadja pár száz. vagy ezer 
forintját s a vétel bevegzödött. Most kez
dődik aztán azon szegény embernek a 
baja, ki nehány száz forinttól oly könnyű 
szerrel megszabadult. A minisztérium az 
engedélyt nem adja meg semmi körül
mények között a itt a szerencsetlenseg. 
Sőt mi. kik e szakmát .alaposan ismerjük, 
merjük állítani, hogy meg nagyobb sze- 
rencsetlenseg lenne, ha az engedélyt meg
adnák. Mi ugyanis tudjuk, hogy száz oly 
áruda, közül, melyet eladtuk, alig van kettő, 
melyből az ember szükség eseten meg
élhetne.

Ha az utóbbi három év alatt a fő
városban eladott árudákat tekintjük, akkor 
állításunk frappánsul bebizonyosodik. E 
mellett szol meg azon körülmény, hogy 
az utóbbi évben igen-igen kevés enge
délyt adtak meg. Különben pedig igen 
könnyű ezen állítás helyességet bebizo
nyítani. Sohasem adnak el valamely árudát 
ha jól megy. ismeteljük sohasem, s ezzel 
nem állítottunk valótlant, aki erről meg 
akat győződni, az neveztesse meg magá
nak a fővárosban levő 50 legjobb árudát, 
s nézze meg. mennyi ideje, hogy fennáU 
lanak. Akkor beláthatja majd, hogy nincs 
8, mely ne léteznek legalább 10- Ifiévé. 
Ily körülmények között csak köszönetét 
mondhatunk a minisztériumnak, miszerint 
megvédi az ostobát az okostól, a szegényt 
a gazdagtól, a gyengét az erőstől. Ami 
pedig rövid idő előtt még dívott, hogy 
t. i. a hatóság johiszemüleg egy tollvo
nással sok existentiát tönkre tett. annak 
most vege szakadt A jövőben nem jön 
tekintetbe egy engedely megadásánál, 
vájjon azon a helyen áruda volt-e már, 
sőt ha volt. egy okkal több az engedélyt

elutasítani. Ne higvjük azonban, hogy 
most már egyelőre láthatólag jó helyen 
levő árudát sem fognak engedélyezni. 
Nem. erről szó sincs ! A jövőben is enge
délyeznek árudát, de csak oly helyeken, 
ahol azokra sürgősen szükség van. Az 
áruda kereskedésnek azonbak veget sza
kítja majd. hogy oly helyeken, hol előre
láthatólag átírásról van szó. engedélyt 
semmi esetre sem adnak.

Kzen intézkedést igen helyesnek, 
igen üdvösnek találjuk a fent említett 
okokból. Naponkint láthatjuk, mily lel
ketlen módon zsákmányolják ki az ágensek 
szegény ügyfeleiket. Nem múlik ugyanis 
nap, a mikor ily megcsalt emberek fel 
ne keresnének bennünket, hogy megkér
dezzék, mikép juthatnának vissza a pén
zükhöz. Előttünk van meg egy szegény 
özvegy kepe, ki sírva panaszkodott, hogy 
800 frtot kapott egy jótékony egyesület
től férjé halála után s ezt egy árudára 
adta felpenzül s csak most hallja, misze
rint az áruda semmiféle hasznot nem hajt. 
Hogy juthatna vissza pénzecskéjéhez ? Mi 
tanácsot adtunk a szegény asszonynak s 
vissza is jutott pénzűhez; de most kertles, 
hányán esnek ilyformán áldozatul tudat
lanságuknak s hiszékenységüknek.

Egy időben úgy hittük, hogy ered
ménye volt czikkünknek. miután a hir- 
laphirdetesek csak ritkán, elvetve jelent
keztek, úgy hil tűk azonban, hogy a kiállítás 
közeledlevei : nehanyan, kik rossz üzlettel 
bírnak, utalva a kiállításra, üzletüket 
áruba fogják bocsájlani, miután ismét ol
vashatók néhány napilapban, az ismert 
hirdetések a szinten ismert szövegezés
sel. Természetes, miszerint az üzlet igen 
jó s csak a tulajdonos közbejött halála 
miatt adják el. Ezen emberek igen 
okosak es előrelátók. Épen ez ókból 
felkérjük az illető pénzügyi biztosságokat, 
miszerint úgy a/ árusok, mint azon ár
tatlan s tudatlan emberek nevében has
sanak oda, hogy e visszaélések meg
szűnjenek.

Az árudával való kereskedésnek 
veget kell vetni, tekintet nélkül arra, 
hogy az egynemelyiknek tetszik-e vagy 
nem. A  biztosok dolga ezen dolgokat 
tudatni azokkal, kik arra csak gondol
nak is. hogy üzletüket eladják. Az ő
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lifivkürükbe tartozik őzen hirdetésekét 
s a lelketlen ügynököket üldözni. Ha 
már most a biztosoknak megadják azon 
jogolj bog)' azon esetbeit, ha ilyenre rá
jönnek, az üzlelet azonnal bezárhatják, 
ezen visszaéléseknek könnyen véget vet
hetnek.

A dohányegyedáruság virág
zásáról.

A modern Induniány, a kereskedelem, 
ipar. a l.akarékpénzlárak és a biztosi l.ó- 
inlézelek mind a slalis/lika segítségévéi 
dolgozik. A slalis/lika azon I adomány. 
mely lel világosii iirnil. hogy mi szolgái 
ennek vagy annak a / ágnak jovollára. 
Kgyel azonban mégis biliéiül rnlialmik 
lel. L i. ezen kérdésre „miért" a sta
tisztika nem adja mc" a I«* I * * 11 * I <»I. Tényekei 
sorol föl s ez gyakran elég valamely 
dolog kiszámításánál. az okol a slalis/lika 
ikmii keresi.

Habar a takarék és biztosító intézetek 
a statisztikából merítik .számilásaikal, a 
kereskedő mégsem képes megtudni abból, 
hogy üzlete miéri van banyai lóban vagy 
virágzásban. Mégis ez lenni* az egyel len 
előny, mely állal az iparos és keieskcilő 
meg lelnie vedve veszteségektől, másrészt 
pedig a i ív epreséig el meg inkább keresni*.

Azon megfigyelési leltük, hogy vala
mely dobál lyáni nagy és kis forgalma 
tekintclében esak ritkán adható meg a 
positiv ok. Láttuk már. hogy mező
gazdasági lendüld daczára is a dohány- 
áruk rorgalmában slagnalio álll be. inig 
viszont rossz gazdasági viszonyok mellet! 
határozol! forgalmi emelkedés jöll leire. 
Tudjuk. hogy a jelen negyedévben az 
üzletben nagy a (leront s viszont azl is 
tudjuk, hogy a jelen negyedévben a dob. 
áruk lekinlclében nagy lesz a forgalmi 
emelkedés így van ez többszín- egyes 
fajták forgalmánál. Emlékezünk a eo- 
losszális nagy rzigaretta forgalomra az 
F, a H szivarok nagy forgalmára s annak 
roppan! csökkenésére slb.

.Mindezen jelenségekről csaki- scjl el
meink vannak s nincs pnsilix adatunk. 
Természetesen néha meg is adhatjuk az 
okot. mini pl. a Virginia szivaroknál, de 
legtöbbször fogul inunk sincs róla. Ezen 
jelenségekéi igen szomorúaknak larljuk. 
de még szomoruabbnak tartjuk az álta
lános forgalomra nézve. Milx nagyszeríi 
lenne pl., ha ismerünk az okokat, melyek 
niial.l I sső-ben a forgalom esőkként. 
Ili a számok nem bizonyítanak, mivel 
csak a hhiyekel sorolják léi. Mi azonban 
tudni szerel nők. vájjon miiü l lörléiil emez 
vagy amaz: miérl emelkedik vagy esik 
a forgalom áltanosan. miérl egy fajtánál. 
Ezek azon kérdések, melyekre nagy sulyl 
fektetünk, nihilán ha megtaláljuk rájuk a 
felöleld. az nagy hasznára lesz úgy a 
gyártásnak, mini az eladásnak. I’gy bil
ink helyes lenne, ha a gyárak időről- 
időre a magánosok nál kérdezősködnének
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egyes bajok okairól. Igen helyes lenne.
ha kérdöivéket küldenének a neveze
tesebb árusokhoz, kik aztán arra meg
felelve azl heküldenék. Erre az árusnak 
magiínak kellene megírnia a lelclclel. Kzen 
esetben a doliányegyedáruság oly dolgokat 
ludna meg. melyek nagy hasznukra 
lennének s ezen statisztikából megtudná 
egyszersmind a baj okál is. Kzen módot 
larljuk a leghelyesebben a rzél elérésére 
s megmaradunk mellette akkor is. ha 
nehézségek merülnének föl. mivel ez az 
egyetlen mód a dohányegyedáruság virág
zására.

A kereskedelem es pénzügy 
történetéből.

(V<y<‘.)
A kölcsönadó kereskedő (görög, le- 

kintoflcl arra az elsőrendű szerepre, melyei 
az erdélyi pénzforgalomban a görög ke
reskedők játszottak) abban a helyzet bori. 
amiül a pénzl az asztalra olvassa.

A két «dak helyzete ilykép alkalmai 
nyiijl a hitelügylet kél főmonumentumá
nak megrögzítésére s egy hitellevél, egy
szersmind az azon időbeli pénzek bemu
tatására.

A sceneria e mellelI még kereté*! ké
pezné* mindazoknak a tárgyaknak bemu
tatására. melyek abbéd a korból nagy 
számmal megvannak és gondosan gyűj
tendők. Erre nézve színia biztos a re
mény, hogy a brassói és nagyszebeni 
városi levéltárak átkutatása számos ér
dekes. eddig isméi éi len adalékul fog nap
világra hozni.

Mini ide vágó igen érdekes okmá
nyok megjelölhetők már mosl is pl. egy 
helyhatósági rendszabály l.~i(iO-hól az adós
ság meglizclésére és a hiréá végrehajtás 
lekinteléhen s egy kiváltságlevél Kolozsvár 
városa részére KiOP-hőI, a mely szeriül 
oll ideg(*nek aranyai és ezüslöl ne vásárol- 
Ilassanak slh.

A következő helyiségek és azok be
rendezési* is lehetőleg híven reproilukéilan- 
dók. de mini ujahhkoriak más lekinlelhői 
é*s más egyének által birálandók el. Köl 
lesz ugyanis miig I ünlel emlő :

IV. Egy irodai helyiség a XIX század 
elejéről (tüzetesebben a második évtized
ből.) Ez mulatná a legelső bi/.l ősi hí-társa
ság: az I <S()7-b(*ii Komáromban alakull 
„es. kir. priv. komáromi Assertiran/.-Tár- 
saséig- helyisé*gé*l. Várhatólag ki lesznek 
állíthatók a hírsaséig mérlegei. személyzeti 
ügyeire vonal közéi számadásai, esel lég eg \ 
részvénye.

Ugyanott e korbeli. valaminl az előző 
XVII. és X Vili. századbeli pénzek és érté
kek. kötelezvények slb. a ilevcl vallói el
rendelő. valamint az osztrák nemzeti bank 
alapítására vonalközé) pátens, a szepesi 
városokban mar előbb meglionosul! u. n.
Iüzbizlosilé) pénzl árakra vonalközé) följegy
zések. esetleg okmányok, ama korbeli 
érdemes szak férfiak (Srhwarlncr. Kcrze- 
viczy slh.) arc/.képei.

V. A IVsIi Hazai Első Takarékpénz
tár Egyesület első irodai helyisége a negy
venes évekből, a pesti megyeházán, koriiéí 
felszereléssel.

Heiimtntlalnémák a/, iiilé/.el alapítá
sára vonalközé) eredeli okmányok, felhí
vások. aláírások, a részvények, az első

beléli könyvecskék sálfajéui az első nyom
tál ványmiul ík é*s üzletkönyvek slb.

IJgyauoll kitéve ama korbeli más 
hazai értékpapírok, iizleli prospeklusok 
(pl. a kolozsvári kereskedelmi társaság
nak is;jíí-héd kell alapszabályai), vallók, 
kötelezvények slb. az akkor divatozott 
hazai s illetőleg osztrák pénzekjs bankjegyek.

Romiitnlandók ill továhhá a hazai 
takarékpénztári ügyre vonalközéi első ada
tok : nex'ezelesen pedig: a magyar udvari 
kamaránál lélezetl liitelpéuzlar kimutatása 
a mull század végéről s e százai! elejéről, 
az 1 K4Ü/-I 7-ben Magyarországon és Erdély- 
hen lem iá III >11 takarék pénzl árak slal istikája. 
a hazai takarék pénztárügy körül érde- 
niekel s/nzcll férfiak : Fáv. Ráday slh. 
arczké*pe i*setleg domborművű képmása.

VI. A pesti magyar kereskedelmi bank 
első irodai helyisége a negyvenes évek 
végén, különösen 1 S-ls-han.

liemulalando az 1 x.*»<)-1»a11 pesti pol 
gárak által a helytartó tanácshoz be
nyújtóit folyamodvány a bank engedélye
zése tárgyában.

Az alapítók éillal I s.“»(i-hau ki borsé - 
loll ré'szvényaláirási lelhivás: az engedé
lyezési (illetve szabadalom) levél, az alap
szabályok egy példánya, a pénzügyminisz
ter és a bank közöli ls|x-|>an a bank
jegy ki borsa tuséira nézve köl öli szerződést.

Továbbá: az első évekből meglevő 
évi mérlegek és igazgatósági jelentések, 
az első évekből meglevő iizleli könyvek, 
értékpapír- é-s nyomtatványminták, a negy
venes evekből, különösen pedig: az első 
részvények, az első betéti könyvecskék 
(illetve elismerx(üiyek). az |x|tt-iki bank
jegyek egy egy példánya.

Ezeken kívül még a negyvenes évek
ből: egyeli érdekes adalékok (levelek,
iizleli prospektusok, jelenlések, slh.) más 
társaságok értékjegyei (részvények, kötelez
vények slh.) melyek esetleg a bank birto
kában maradtuk, vagy egyéhíinneii be
szerezhetők lesznek.

A falakon a bankügy körül érdeme
kéi szerzelI ama korbeli férfiak, névszerinl : 
Valero Antal (az első magyar hankkor- 
máiiyzó). I llmanii Mór. Kuppel Frigyes. 
Wodiáner Séminél. Malvieux .1. fi. slb. 
arc/.képei. esd lej reliefek vagy mell
szobrok.

\ lörhüieli hűség kedvéért a bank 
helyisége előli kel katonai őr alakja volna 
s/.rinlrllielővr leendő.

Szorosan a lervlie/. a figurális rész 
nem larlo/.ik, kétségtelen azonban, hogy 
az alakok nagyban emelnek r kiállítási 
résziéi hatásál i;s vonzó erejél. de egyul- 
lal la mi Iságosséi gélt is.

Vegyesek.
Uj okmánybelyegek. A/, államnyomda mar 

készíti az új korona-éricidi okmánybélyegeket. 
— az uj okmanybélyegek sokkal tetszetősebb 
külscjüek, mint a régiek. I lasonlitanak valamint 
az osztrák bélyegekhez, megvan mind a kettőnek 
az a közös jó  tulajdonsága, hogy az átírásra 
több a hely rajtuk. Az uj bélyegeket és 
pedig a 10, 20 és 40 koronásokat — mar 
most szállítják az államnyomdáim! fel a penz- 
ugyminiszterinmba; de forgalomba csak akkor 
kerülnek, ha a régiek mar elfogytak.

Magyar Osztály-Sorsjáték. A Magyar 
( )sztály Sorsjáték, mely nyereményeinek
sokasaga és magasságával, nemkülönben annyira 
kedvező esélyeivel nemcsak hazánkban, de a 
külföldön is oly népszerűségei vívott ki magá
nak második osztályúnak húzását márczius 
II 14-ig. tehát már néhány nap mulvu ejtik 
mega kormány felügyelete alatt és dr. YVeinmann 
kir. közjegyző jelenlétében. Azon körülmény.



hogy ezen sorsjáték utóbbi lui/.ásainál kisorsolt 
nagyobb főnyeremények vidékiek áltál vásárolt 
sorsjegyekre estek. — annak közkedveltségét 
még inkább növelte. A már legközelebbi szerdán 
kezdődő húzásnál 10,000 nyeremény fog 
2.648,000 korona összértékben kisorsolta*ni.

Pár hét előtt egy c/.ikkünkben utaltunk 
arra, hogy mily üdvös lenne, ha valaki a dohány 
monopólium történetét megírná s íme a napok
ban kaptuk a hirt. hogy dr br. Natorp Tivadar 
pénzügyi titkár és oroszi Hálványi Gyula dohány
gyári aligazgató. A dohány és dohányjóvedék 
Magyarországon. lórié tan és sta/i szuka/ ismer- 
taé's czim alatt megírták e müvet. - Ezen 
mii a dohánytermelést, gyártást, eladást és 
kivitelt a legrégibb időktől napjainkig történeti 
és statisztikai alapon tárgyalván, az egyedaru- 
sagnak a magyar korona országai területén tör
téni behozatalai megelőzött idők dohanyügyi 
viszonyait, továbbá az egyedáruság életbelép
tét ősének korképét és körülményeit, úgyszintén 
az egyedárusagi intézmény kezelését es fejlő
dését az idevonatkozó törvények" es szabály- 
i endeletek szem előli tartásával ismerteti meg. 
A mii beosztásos tartania következő: Ueveze- 
tés: a) a dohány rövid történeti ismertetése, 
b| a dohány rövid növénytani ismertetése. I 
Kész: az 1851-ik ívig terjedő időszak: a) ter
melés, b) gyártás, e) eladas, d) kivitel. 11. Kész: 
az 1851-től 1 Sí>7-ig terjedő időszak: a) terme
lés, b) gyártás, c) eladas. d; kivitel. NI Kész: 
az 1867-től napjainkig terjedő időszak: a) ter
m eié* b) gyártás, c) eladás, d) kivitel, hugge- 

’ lék : munka.'-viszonyok es humanitárius intéz
mények. A mii 1 évi április ho második felében 
jelenik" meg es előfizeti si aia (fűzve es porto 
mentesen) 6 korona (állami tisztviselők részére 
f> korona). Az előfizetők gyű;tő-ivet. úgyszintén 
az előfizetési összegeket (ez utóbbiakat posta- 
utalványon) legkésőbb I é\ i április ho lo-éig 
kérik a társszerkesztők egyikének czime alatt 
(Budapest. II kér.. Iskola-utcza líl) beküldeni, 
hogy a megrendelt példányokat a mii megjele
nése után azonnal rendeltetési helyeikre juttat
hassák. Az említett munkát olvasóinknak a 
legmelegebben ajánlhatjuk.

Szerkesztői üzenetek.
Özv. J B.-ne Budapesten. Vissza kell hogy 

kapja felpénzét. I la az clárusitoné nem adná 
vissza a 200 frtot. jelentse fel a budapesti 
pénzügyigazgat óságnál s a dohányárudat azonnal 
bezárják.

M. A. nagyárus urnák H. bán Varja meg 
a pénzügyigazgatóság határozatát s akkor majd 
meglátjuk

K. G. Budapest. Levelét nem közölhetjük. 
Gr. lyn nagyárus urnák Misk. Megkaptuk 

az összeget, de a jelzett levelet eddig még nem. 
Kérjük szives értesítését e tárgyban. Üdvözlet!

S M. Sz U.-ban. Ne vegye roí / néven. 
Úgy hiszsziik. hogy az a dohányraktár nemesak 
az. ön rendelkezésére áll.

R. E. A kéziratot kérjük.
HELTAI NÁNDOR.

Ő684.
VII. 189(1. '

Ajánlati hirdetmény.

A Szempecz mezővárosában levő dohánynagyáruda kezelésének be
töltése iránt alulírott magy. kir. pen/.ügyiga/.gratoságnál 1896. évi márczius 
hó 24-éll délelőtt 9 órakor szabályszerű versenytárgyalás fog tartatni.

A nagyáruda 1895. évi forgalma volt: a kisárusok <*s saját kisárudá- 
ban eladott anyagban összesen 5920 1 forint, belveg es váltó űrlapokban 
17 10 frt.

Az eddigi kezelési clij dohányanyag után 
1 1 V 0/o volt.

írásbeli ajánlatok fi 10 frt óvadékkal ellátva 
cl. e. 9 óráig az igazgatóséig főnökénél beadhatók.

Közelebbi felt- telek a pozsonyinegyei kir. 
biztosok i;s szakaszoknál megtudhatók.

Pozsony. 189(1. évi márczius hó 9-án.

1' a,; a bélyeg után

1896. márczius hó 23-án

idolii vatalok. pénzügyőri

A m. kir. pénzügyigazgatóság.

Magyar Jelzálog-Hitelbank.

H I R D E T M É N Y .
\ Ma^yai Jel/.tl 'g-Ilitclhnnk i. .z  részvényesei az 1896 .  m á rc z iu s  hó 25 - ik  nap ján  déli 12 

ó rakor  a Imiik In-.vivőéiben V.. Nád -i-utvza 7. sz. a. tat tan !•’•

X X V II. rendes közgyűlésre
el lis/.lelellel incghivutnuk.

N A P I K É

Magyar
íavoriser

\ t  iga/r.ar'.-.ig ■ f«-lugyehl-b i z u l t g  övi jelentése.
Az I H'.lfi <;vi m. i i.-g rncgállupitásn es a felrncnlvény megad; 
i iutái <>/u(h<>zatal n tiszta nyérc.-' g hovátorditása iianl.
Igazgatóság választása. 
l,'elUgy elő-bizottság választása1 
Alapszabályuk módosítása, 
r é szvények  lotchetök : B u dape s ten  :

B é c sb o n  : a/ 
t de rinilnslrie

számítoló- es l ’énzváltóbanknál 
Ic dcvelopprment rlu Cummerve

a bank ff pénzt.ti án.U V .  
l'ni' >r.-banknál. Par i sb an  
en l'Vance vzimü banknál.

A lap szabá lyok  kivonata :

iete generálé pour 

Az igazgatóság .

■-'» íj. I<» lel cm ii I (fizetett tészvényjegy, vagy 20 részvény egy tula dóim egy szavazatra tugosit 
21. <j. Részvényesek, kik szavazat jogukkal élni akarnak, kötelesek a közgyűlés összeülte elolt legalább 8 nappal, 
icszvényeikel tciitvény n.elleti leteteményezni. A  letéteményozés a bank pénztáránál, vagy más. a hírlapokban 
kijelölt helyeken eszkbzlenclö. 22. $. A szavazójog személyesen, vagy meghatalmazott által gyakorolható. Meg
hatalmazás vsak részvényesnek adható. Testületek, intézetek és kereskedelmi végek, továbbá nők és kiskorúak 
a közgyűlésén törvényes képviselőjük Utal vehetnek részt, ha azok különben részvényesek nem volnának is. 
Azoknak, kik szavazó agukat igazolták, a részvények >.s az utánuk |áró szavazatok számának megjelölésével, 
ellátott igazoló egyek adatnak ki. A részvények a részvényes áltál saiátkezüleg aláírandó jegyzékbe, számszerű 
sói rendben es bedig a Magyar Jelzálog-Hitelbanknál I. minden cgyébb Ictetlielyen 2 példányon bejegyzendők. 
A letevő a letett részvényektől iciitvényt nyer ■ s a részvények annak idején, a közgyűlés megtartása után, 

-..ki-, ezen térilvény visszaadása mellett fognak neki kiszolgáltatni 1896. évi mérleg i - elenlés 1896. 
m árcz iu s  hó 1 7 -tö l ke «lve a t /v, nyesek rendelkezésére II

Magyar Osztály-Sorsjáték. 7,932.000
korona

összertekben.

A II. osztály húzása. A III osztály húzás
Mároz. I I —i4-i;i Legnagyobb nyeremény wájus i2 -2 8 ig .

II. oszt. víli'l-sors. 
jt'Ujck árai:

A II. és III. oszt. ér
vényes sorsj. árai :

40. 20 . 4 . - 2 frt
Porto es nyoromony-jegyzékert 

kólón 25 kr.

i.ooo roo korona. 60. 30. 3. frt
Porto es 2 nyeremény-jegyzékért 

külön 40 kr

Sorsjegyeket a fenti eredeti arakon ajánl és szétküld az összeg
nek előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel.

Minden
készpénz

ben
levonás
nélkü l HEINTZE KAROLY B U D A P E S T

S z e r v i t a - t é r  3 .

Mimién
készpénz

ben
levonás
nélkül



D O H Á N Y A R U S O K K Ü Z L (> N Y K.
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# #

# , j L i A  S P É C I A L I T É “ #

* „ELYSÉE“ #
Í 1 - f i » í : . .1 e f i no m abb é ís 1 e j o 1 > 1) v m  1 ó  <1 i f' ránézi ;\

szivarkapapirok és szivarkahüvelyek. #

# V A L Ó D I *

# EGYIPTOM I SZIV A R K A H Ü V ELYEK #

# k: empíria tők: #

#
minden nagyobb és jobb szivartözsdében.

Ne ijüjy l >ai íi elaőősi rc\yc o rs z á g  c js s z e s
#

#
norinl )ero-i paj )ir=na^y k eresk e=

< lóisók 1 nei í. #

#
G Y Á R I  F Ő R A K T Á R :

GOLDZIEHER GÉZA
#

# BUDAPEST, #
V. kerület, Arany János-utcza 20. szám.

# *

# 1§§t #
Kcksiein és Neufelil Bu<lai>eM. K<rály-uiczit 17.
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