
y r 'S & y /p -

IV évfolyam. Budapest. 1896. április 10. 1 1 ■ szám.

M e g j e l e n i k  m i n d e n  h ó  \

j X-éxi.. 2.0- • m. es 20-áaa.. ?
j Egyes példány nem kapható j

.  /'.W/lr(*/é*i A r  fé l évre 6  len r ó n a  I 

; Előfizetni csuk föl ovenkint lehet. j

A MAGYARORSZÁGI NAGY- ÉS KISTÖZSDE TULAJDONOSOK 
SZAKKOZLÖNYE ÉS ÉR TESÍTŐJE.

krAD rtTU I.A .ID O N O S É S  F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő : 

I I A T S E K  A D Ó I .  F .
tA'

| Szerkesztőséi es kiad hivatal
: Budapest. VII.. Károly-körut 7. sz.

hova as elóflzetéei ölszegek "a lam in t a 
kéziratok küldendők.

/ ‘.7A/l*«(Azl ( t r  fé l ét*re A  k o r o n a . 

k é z ira to k  n em  leazn ek  v is sz a a d v a .

T A K T A I . O M t  A tloháiiyzóes/.küznk és u m ellékczikkek. A Iddakcitlés. — Vegyesek. -  A (lohtíiiy/.úsiTil. I lin letcsek .

A dohányzóeszközök és a mellék
czikkek.

Valahányszor az árusok helyzetének 
javításával foglalkozunk, mindannyiszor 
eszünkbe jut, hogy ez voltakepen telje
sen czeltalan addig, inig ezen ügyet nem 
karolja fel az összesség. Bármily dologba 
s kezdjen az egyes elárusító helyzetei 

javítása czeljából, mindannyiszor tapasz
talni fogja, hogy mily nagy már e téren 
is a concurentia.

A kisárus joggal panaszkodhatik 
csekély jövedelme miatt, már csak 
azért is, mert vegyük tekintetbe először 
a magas házbert es azon körülményt, 
mely szerint az már középszerű jóságú 
dohány tőzsde, mely a dohány es szivar
eladásból kifizeti a házbért, bérösszeget, 
adót. Természetes, hogy ily körülmények 
között a mellekczikkeknek kell azon 
hasznot hajtani, amiből aztán a kisárus 
azon tiszta jövedelmet meríti, mely mun
kája után méltán meg is illeti. Nézzük 
csak, vájjon miképen védi meg érdekeit 
a kisárus ? melyek bevásárlási forrásai 
es hogyan jár el e tekintetben? Való
jában igen rosszul állunk ezen u. n. 
mellékczikkekkel, melyek azonban tény
legesen annyira fontos czikkek, hogy 
dohányáruda ezek nélkül el sem lehet. 
Hz azonban másrészt meg úgy van, hogy 
a szipka, s/.ivarka-hüvely, pipaszárgyáro- 
sok sem létezhetnének, ha a dohány
árudákba nem árulnák c/ikkeiket Igaz 
ugyan, hogy a czigaretta-keszit shez 
hüvely kell, a pipaláshoz meg pipaszár, 
az sem tagadható azonban, hogy igen 
kevesen mennének egy norinbergi- s 
játekáru üzletbe ezen czikkekert.

Csupán a kényelem miatt vesz eset
leg a vevő a csomag dohányhoz egy
szersmind pipaszárat, hüvelyt, vagy szipkát.

Továbbá sokat határoz az is, hogy 
az árus az árukat kínálja, de nem hatá
roz maga az áru, mely nem föltétlenül 
szükséges. A gyárosnak azon körülmény 
is hasznára van, hogy annyi a dohány
áruda, a mennyi üzlet egy szakmából 
több nincs. Van-e oly szakma még, mely
ből kisvárosban 8— 10, nagyvárosban 
több százakra menő üzlet van?

Ezen 42000 dohányárudát tehát

valamely gyáros egész bátran tekintheti 
tákolmányai eladó helyiségének, föltéve, 
hogy ért valamicskét a reklámcsinálás- 
hoz. Ily módon gazdagodott meg igen 
sok pipa-, pipaszár- s főleg czigaretta- 
hüvely-gyaros. Ez voltakep nem lenne 
még baj, ha ebből valami a dohány
éi usra is, ki pedig ezen gazdagságához 
segít, háramlana. Ez azonban itt nincs 
úgy, itt a gyáros diktál az eladónak. 
Ha valaki azt akarja, hogy mitsem eró 
gyártmánya nagy keresletre tegyen szert, 
hirdetéseibe teszi, miszerint »kapható 
minden dohánytözsdeben*, mintha ezen 
árusok az ó alkalmazottai lennenek. A 
gyáros el is éri czelját, miután az árut 
a tőzsdékben keresik s az árus nem 
akarván a csekély hasznot is elszalasz
tani, felkeresi a gyárost, ahelyett, hogy 
az keresne fel őt.

Vájjon, iiol a világon van meg egy 
szakma, ahol a gyáros diktálja, mit, 
mennyiért es hol vegyen az eladó. A 
legkisebb fűszerest is felkeresik az ügy
nökök, igyekeznek megnyerni tetszését, 
hitelt nyújtanak neki, szóval úgy tekin
tik, mint kereskedőt szokás. Miért epen 
ezen czikkeknel, melyek nélkül egeszen 
megelegedetten élhetnek, mely nem oly 
fontos fogyasztási czikk, mint pl. maga 
a dohány. A dohányárussal szemben 
mindenki mer a végsőkig menni, nem 
kérdik, hogy hajlandó-e ? egyszerűen azt 
hirdetik, hogy itt kapható ez es ez, sót 
meg tovább mennek es a kis reklamtab- 
lacskákkal teli aggatják drágán megfize
tett helyiseget.

Es mit tesz a dohányárus ? Valóban 
nevethetnénk rajta, ha nem volna any- 
nyira elszomorító. Először is megköszöni 
a figyelmet, melyet iránta tanúsítottak, 
hogy a rekláintáblácskákat el meltoztat- 
tak hozzá is küldeni. Gyakran napokig 
szaladgál, inig ilyen „szép képét**, ter
mészetesen ingyen, megkap. Ily körül
mények között természetesen könnyű a 
gyárosoknak. Ahelyett, hogy ők keres
nek löl minden egyes árust, ezek kere
sik fel őt, a helyett, hogy az azonnali 
lizetes előnyeit is elvezne az árus, a 
gyáros határozza meg fizetés módozatait. 
Szomorú, de való!

Az árusok helyzete majd csak ak

kor javul, ha felhagynak azon szokásuk
kal. hogy a fillért felemelve s a forintot 
eldobják. Ily esetek azonban nap-nap 
után fordulnak elő. Követelje meg ezen
túl minden árus, miszerint küldjenek neki 
árjegyzékét, ügynököt üzletebe, kik aztán 
a megrendeléseket átveszik. Minden árus 
keljen rabattot, meg pedig jelentékenyet, 
főleg akkor, ha valamely árut forgalomba 
hoznak. Meg se nézzék az árut mielőtt 
nem biztosítják hitelről es tekintélyes 
haszonról. Az árust kötelezni arra nem 
lehet, hogy valamely gyáros obseurus 
áruját, csak azért forgalomba adja, mert 
a gyáros hirdetés által véli őt erre keny- 
szeriteni. Szabad, független embereknek 
ilyes fogásokat magukkal szemben meg
engedni nem tartoznak.

A ládakérdés.
Igaz, hogy az illető hivatalokban oly 

sok a dolog, hogy ezen, evek óta 
húzódó üj^ygyel foglalkozni és azt befe
jezni nieg nem tudják, mindazonáltal 
vissza kell térnünk egy javaslatunkra 
melyet annak idején e helyen közöltünk 
s melyet azonnal alkalmazásba kellene 
hozni, ha ezen ügyet be akarják már 
fejezni.

Hogy a nagyárus ne veszítsen igen 
sokat a ládákon, a múlt évben ugyan e 
helyütt azt tanácsoltuk, miszerint a szi
varnemek kelendősége szerint csoma
golják őket kisebb vagy nagyobb ládákba. 
Mi azon elvből indultunk ki, mely szerint 
akkor sokkal kevesebb lesz a ládák 
száma, s ez tényleg igy is volna.

Miután pedig kevesebbet rendel
nének, kevesebb is lenne a veszteség. 
Számításunk alapja a következő: ha pl. 
H Szivarból a ládákban 12000 helyett 
20000 lenne, akkor a csomagolás máris 
sokkal olcsóbb lenne. S igy van ez min
den ládánál, főleg a czigarettánál. Miután 
úgy hisszük, hogy egy láda készíttetés
nél nem határoz sem az a csekély alaki 
külömbseg, sem pedig a nem sokkal 
több matéria ár tekintetében, a nyere- 
seg egészen világos előttünk.

Kíséreljünk meg egy számítást ez 
értelemben:
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Szivarnem Mai benső 1000 drb
terjedelme után kerül

Bb. (láda pr. 70 kr.) 6000 1 l ‘/„, kr.
Bb. (láda pr. 80 kr.) 12000 kr-
IC. (láda pr. 70 kr.) 10000 7 kr.
E. (láda pr. 80 kr.) 15000 ö'/„ kr.
F. (láda pr. 7 0 kr.) 10000 7 kr.
F . (láda pr. 80 kr.) 20000 3 kr.
H. (láda pr. 70 kr.) 12000 kr.
H. (láda pr. 80 kr.) 20000 -1 kr.

E  szám ítás szerint, m indam ellett.
hogy sokkul drágábbnak számították a 
ládákat, átlag 19 ‘/3 krba kerülne a mai 
30 krhoz kepest.

Ha most tekintetbe vesszük, bogy 
a ládákból származó veszteség évente a 
tiszta jövedelem 1 i0%, akkor világossá 
lesz azonnal számításunk helyessége, 
miután e mellett a kár mindjárt 'i/mo%-ra 
redukálódnék, a mi 100,000 forintnyi 
forgalom mellett 400 frt evenkinti haszon.

A czigarettánál megfordítva van a 
dolog, a mennyibe n pl. 100 hölgy cziga- 
retta vagy herczegovina ma 1 ... ki láda 
árt követel, mig viszont ha 20,000-kint 
csomagolnák ókét, a mi mellesleg mondva, 
igen hasznos lenne a láda ár azonnal 
*■ ''100 krt tenne ki. Tekintetbe veve, hogy 
a czigaretta forgalom a városokban 
1 5 - 2 0 %  az általános forgalomnak, 
számításunk még előnyösebb lenne a 
nagyárusokra nézve. Természetes, hogy 
számítás szerint azon nagyárusok nyerné
nek legtöbbet, kiknak aránylag leg
nagyobb a forgalma A kisebb forgalmú 
nagyárusok pedig kisebb ládákba á 30 kr. 
kapnak árukat, a mi megint a központi 
dohányraktárra nézve lenne előnyös, 
miután nagyobb kiadásoktól mentve 
lennének. IJgy hiszük, hogy számításunk
ban nem igen tévedtünk, valamint elő
nyösebb lenne az a szállításra és a 
kezelésre nézve is. Főleg pedig egy nagy 
nehézség könnyű módon való eltávolítását 
látjuk propositiónkban, melyet ezennel 
a mérvadó körök ismetelt ügyeimébe 
ajánlunk.

Vegyesek.
A m. kir. pénzügyminiszter a Budapesté*

működő allamszámviteltani állami vizsgáló 
bizottság elnökévé Szobovics 1 .ajos pénzügy- 
miniszteri osztálytanácsost nevezte ki.

A m. kir. pénzügyminiszter Csizy József 
pénzügyőri biztost a IX. fizetési osztály utolsó 
fokozatába való sorolással, felülvizsgalói hatás
körrel felruházott pénzügyőri biztossá nevezte ki.

Valódi ha/anna szivarok. A m. kir. dohány
jövedék a valódi havanna manila, valamiut a 
török-szivarka-különlcgesscgck elárusitására jo
gosult m. kir. különlegességi árudák utján folyó 
évi május hó 1-től az alábbi felsorolt lő uj faj 
valódi havana és ö faj tnexicoi szivarokat fogja 
forgalomba bocsátani: I.a Maridiana gyárból. 
(Pcdró Murias.) -4-0. tételszám. Mercedes í><) drb 
11 frt, 4 darab 90 kr. 41. tételszám. Bouquets 
Cubanos 25 drb 2 frt 2ő kr, 4 drb 86 kr. 
42. tételszám. Delicias Ö0 8 frt. 4 drb 00 kr. 
Por Lorranaga gyárból. lCnriquve Sarcia y 
Comp. ő0. tételszám. Excelsiors 2ő drb 2ö írt, 
4 drb 4 frt 02 kr. őő. tételszam. Bouquets 
Favoritos 50 drb 10 írt, 4 drb 82 kr. La h lor

de Guba gyárból. M. Valié y Cie. 101. tétel
szám. Ciran Magoles 28 drb 8 frt 7ő kr, 4 drb 
1 frt 42 kr. 111. tételszám. Kegalia Labancra 
2(> drb 4 frt 75 kr, 4 drb 78 kr. La Comercial 
gyárból. Bengochex y Fernander, 137. tételszám 
Emperadores 25 drb 13 frt 25 kr, 4 drb 2 frt 
14 kr. 138. tételszam. Representantes 50 drb 
1 1 frt 50 kr, 4 drb 94 kr. 139, tételszám. 
Kegalia Perfecta 25 drb ő frt 50 kr, 4 drb 
90 kr. 140, tételszám. Kegalia de Kspane 50 
drb 9 frt 50 kr, 4 drb 78 kr. 141. tételszam 
Duquesas 50 drb 7 frt 50 kr% 4 darab 02 kr. 
Léi Corona gyárból. Segundo Alvarezy Compania. 
177. tételszám. Sin Ignales 25 drb 12 írt, 
4 drb 1 frt 92 kr. 184. tételszám. Cabinets 
chicos 25 drb (> fit 25 kr, 4 drb 1 frt 02 kr. 
185. tételszám Conchas Selectas 50 drb 7 frt 
öO kr, 4 drb (52 kr. —  Mexicoi szivarok. El 
Valié Nációnál gyárból. IC Gaborrot y Cia. 
1. tétclszám. I lidalgos 25 drb 11 frt 2ö kr.
4 drb 1 frt 82 kr. 2. tételszám. Mexicanos 
] 1 üstre.s 25 drb 7 frt 50 kr, 4 drb 1 frt 22 kr. 
3. tételszám. Kegalia de Paris 25 drb 0 frt.
4 drb 98 kr. 4. tételszám. Victorias de Colon 
ő() darab 8 ftt 50 kr, 4 drb 70 kr. 5. tétel- 
szám. Bouquets 2ö drb 3 frt 75 kr, 4 darab 
02 kr.

Az államjegyek bevonása. A közös költségen 
beváltandó államjegyek 312 millió frtnyi os regé
ből marczius végéig 1, 5 és őt) forintosokban 
összesen 178,579.079 írt értéküt vontak be s 
igy törlesztetlenül maradt 133,420.921 forint. 
Nevezetesen az 1 fitos papírpénzből, melyből 
a bevonást elrendelő 1894: 24. t-czikk életbe
léptetésének napján még 57,883.301 forint 
volt forgalomban, márczius végéig bevontak 
50,912.529 elleniben még forgalomban maradt 
970.832 frt. — Ily módón tehát már 1 millió 
írtnál is csekélyebb összeg van forgalomban, 
A bevonás, most mar igen lassan halad, sőt 
valószínű, hogy a fenti 970.832 írtnak tekintélyes 
része —  mint az évek folyamán elkallódott és ; 
és megsemmisült összeg egyáltalában be ■ 
sem folyik és az állampénztár javára jut.

A fizetett válaszos telegratrm-utalványok 
felhasználása eddig helyhez volt kötve, a mi a 
közönségre nézve meglehetős kényelmetlen volt 
Most a kereskedelemügyi miniszter megengedte, 
hogy a belföldön kiállított válaszos tclegramm- 
utalványokat nemcsak olt lehet felhasználni, a 
hol kiállították, hanem bármely taviróhivatalnál 
a magyar korona országainak területén.

Nincs többé záróra ! A káveházak 
városában nagyobb örömhírt hamarosan 
el sem képzelhetünk, mint azt, hogy' 
nincs többe záróra. Ez az újítás a kiállí
tás idejére szól. Azzal inár hosszú ideje 
tisztában volt mindenki, hogy a mi ki
állításunk alatt csak a káveházak, ven
déglők és egyebb szórakozó helyek tu
lajdonosai fognak pénzt szerezni. Ezen 
a millenuáris nagy csoportosuláson min
den más halandó csak költekezni fog. 
Hogy pedig erre kellő alkalom nyujtas- 
sek, a főváros közgyűlése elhatározta, 
hogy a kiállítás tartama alatt az összes 
kávéházak, korcsmák és sörházakra nezve 
beszünteti a zárórákat es igy ezek a 
vidám mulatóhelyek az idei nyáron egesz 
ejjelen át nyitva maradhatnak. A bel
ügyminiszter a kereskedelemi miniszter
rel egyetertöleg hasonló álláspontra he
lyezkedett, a mikor a közgyűlés e hatá
rozatát elismeréssel hagyta jóvá. A czi- 
gánvzenére nézve azonban mindezideig 
fennáll a regi szokás, éjfélutáni 1 órakor 
a moréknak, németzenészeknek egyfor
mán minden helyen le kell tennie a vonót 
es abbahagyni a muzsikálást. A minisz
terek jóváhagyó leirata — mint értesü

lünk — ma erkezett le a fővároshoz. A 
vendéglős es kávés-ipartestületben óriási 
lelkesedést keltett ennek a reformnak 
a Ilire.

Bérletjegyek az államvasutak összes 
vonalaira. A magyar államvasutak igaz
gatóságától vett értesítés szerint ápril 
15-től kezdve az államvasutak összes 
saját vonalain (tehát a csupán kezelésük 
alatt álló vasutak kivételével) a folyó ev 
végéig érvényes bérletjegyek fognak ki
adatni. IC jegyek árai az I. oszt. 450 frt, 
II. oszt. 300 ftt. III. oszt. 170 forint, és 
ezen kívül még 1 frtnyi kiállítási illetek. 
E bérletjegyek valamennyi személyszállító 
vonatra (az expressz es luxus-vonatokon 
azonban csak az ez iránt fennálló dij— 
szabák szerinti pótdij reálizetése mellett) 
érvényesek. A bérletjegyek a magyar 
államvasutak titkárságában (Budapest 
Andrássy ut 75) lógnak kiadatni, hol ily 
jegyek már április 10-től kezdve meg
válthatok, illetve a pénz eióleges bekül
dése mellett megrendelhetők. A bérlet
jegy megrendelése alkalmával látogatójegy 
nagys igu fénykép is átszolgálandó.

Hirdetmény.
A ni. kir. dohányjövedék f. évi május hó 

1-évcl az általános forgalomban levő dohány- 
gyártmányok árjegyzékének ..I) Szivarok" cso
port (» tétel alatt I) betűs Operas elnevezéssel 
az árusok részére 100 darabonként ő frt 50 kr. 
s a fogyasztók részére darabonként «» kinyi 
árban, továbbá a különlegességi dohánygyárt
mányok árjegyzékének „C Szivarok" csoportja 
3 tétel alatt az eddigi Operas szivar helyett 
„Operas ICspecial" elnevezéssel 50 darabonkint 
ő frt és 4 darabonkint 42 kinyi árban uj 
szivaríajt hoz forgalomba.

Budapesten, 1890. évi marczius hó 30-án.

A dohányzásról.
(Vége.)

A |lijlázasnak nemcsak :i térink közi 
vannak lelkes barátai, hanem még a tiíík 
kézi is. Igy a híres lram zia irónfl, (íeor- 
ges Satui, erősen pipázott. lsTA-iki nti- 
leveloiaen azt Írja: .,11a lávollétem alatt
a köztársaság proklamállatnék. vegyék el 
mindenemet, a mim van : adják földjei
méi azoknak, kiknek semmijük sincs, ala
kítsák át házam at a sebesültek kórházává, 
igyák ki hómmal,, töltsék meg nyom tat
ványaimmal a puskákat, szóval vegyenek 
el tőlem mindent, csak nagyanyám  arcz- 
képét ne, s hagyjanak nekem egy pipát, 
egy tollat és tin tá i! “

A ezár né szintén dohányos, de csak 
szobájában és soha férje előtt, továbbá a 
rom án és a spanyol királynék, a kik igen 
gyönge egyilomi czigarettekel szeretnek, 
továbbá az olasz és portugál királynék s 
a párisi grófnők is nagy dohányosok.

Hanem ezek csak egyes kivételek, 
de bezzeg nem kivétel, a mit a török, 
meg czigányasszonyoknál tapasztalunk. 
Bezzeg dohányoznak azok, hogy a férfiak 
sem különben és még sem venni észre, 
hogy egészségüknek ártana. A nőknek 
azonban mégis csak jobban áll, ha nem 
pipáznak, s ebben bizonyára még a do
hányzást legerősebben pártoló férfiak is 
egyetértenek.

segéüsfcrkesMő: Holtai Nándor
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Valódi

SELM EC Z I PIPÁ K
. (Takács-fólo gyártmányt)

a gyártmány teljes felosz

lása folytán raktáron levő 500 tuczatot

40Ho a bevásárlási áron alul
eladó

■H ii;io\1>ííii és Kicsinyben. ■

Kapható :

E N G E L  B E N Ö -nél
VI., Andrássy-ut 84.

Ajánlat.

,

A pécsi kir. pénziigyigazgatóság ezennel közhírre teszi, 
hogy Mohács nagyközségben a nagyméltóságu m. kir. pénz
ügy minisztérium f. évi február hó 21-én kelt 1605. sz. a. 
rendeleté folytán a í. évi június hó 1-tól megürült dohány- 
nagyaruda betöltése czéljából ezen kir. pénzügyigazgatósag- 
nál 1896. évi április hó 60-an cl. c. 10 órakor Írásbeli ver
senytárgyalás fog tartatni.

Az eddigi vállalkozó a dohány nagyáruda kezeléséért 
1°/„. bélyeg és váltó űrlapok után pedig 1';sw/o-nyi eladási 
díjban részesittetett, a nagyáruda 1895. évi forgalma 160676 
fit 4:> krt telt ki, melyből a hozzáutalt kis tőzsdékre 166948 
fit 66 kr. a saját iizletébcni kisárudárn I42f» Irt 09 kr esik, 
a bélyegjegyek, valamint a váltó űrlapok darusításánál 8981 
fit forgalmat ért el.

A dohány anyag beszerzése a 40 ■ kilométer távol
ságra pécsi kincstári dohányáruraktárból, a bélyeg es váltó 
űrlapok beszerzése pedig a mohácsi kir. adóhivatalból csz- 
közlendö.

Egyben kijelentetik, hogy a fennálló szabályok értel
mében az üres tartályok beváltása megszűnt és a nagyárus 
köteles ezen tartályokat a m. kir. kincstári dohányáruraktár- 
ból tulajdonába átvenni.

A vállalkozó köteles a tartásra neki clöszabott minden 
egyes dohánynemből a p. ü. hatóság állal nemenként meg
határozandó, jelen esetben 8 napi fogyasztásnak megfelelő: 
5000 fit értékű dohányanyagot csonkilhatlan készletben 
állandóan raktáron tartani, a nagy- és kisárudát Mohács 
nagyközségben élénk forgalmit helyen, száraz és csinos bolti 
és raktári helyiségben elkülönítve más üzlettől kezelni, azt 
személyesen vezetni és a fennálló szabályokban megjelölt 
könyveket pontosan vezetni.

Az ajánlathoz csatolandó még az állampolgárságot, 
valamint az erkölcsi magaviseletét, vagyoni állapotot és a 
nagykorúságot igazoló bizonyítványok is.

A kitűzött határidő után beadott vagy a fenti kellé
kekkel cl nem látott, vagy határozatlanul szoló. vagy távirati 
ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Pécsett. 1896. márczius 25-én.
M. kir. pénziigyigazgatóság.

Budapesti közúti vaspálya-társaság. 

HIRDETM ÉNY.
A Budapesti közúti vaspálya-társaság

XXXI-ik rendes közgyűlése
IM F " folyo évi április hó 18-án délutáni 3 órakor - 9 $
a társulat saját épületében V., I ,ipót-körút 22. sz. a. fog megtartatni.

NAPIREND :
I Igazgatósági évi jelentés; előterjesztés az 1895. évi zárszám

adásnak és mérlegnek, valamint a felőgyelö-bizottság erre vonatkozó 
jelentésének; az osztalék megállapitása; határozat a felmentvény meg
adása erdőmében.

2. Az alapszabályok módosítása.
6 Igazgatósági választások.
4. A választmány megválasztása.

2jae*“ Szavazati jogot adnak a társaság közgyűlésein (alapszabályok 
15. es 20. SS.) egyaránt a társaság részvényei s illetőleg élvezeti jegyei, 
ha legalább négy nappal a közgyűlés előtt, az igazgatóságnál letéte- 
menyeztetnek; 20 darab részvény vagy élvezeti jegy után 1 szavazat 
gyakorolható, oly megszorítással azonban, hogy 20 szavazatnál többet 
egy részvényes sem gyakorolhat, sem sajat nevében, sem pedig meg
bízásból.

Felhivatnak tehát a 1. ez. részvényes urak, kik a jelen közgyű
lésen résztvenni óhajtanak, miszerint a czimleteiket, i szelvényekkel 
együtt beleértve a f. évi május 1 lejárót is. bezárólag folyó évi április 
14-ig, az igazgatóságnál (V. kei. Lipót-kürút 22. sz.) d. e. 9 — 12, d. u. 
4— 5 iira között, téritvény mellett letenni méltóztassanak, hol a szava
zási igazolványokkal egyidejűleg az előterjesztendő zárszámla és mérleg, 
valamint a felügyelő-bizottság jelentése is átvehető lesz.

Hudapest, 1896. márczius 60.

Az igazgatóság.
(Utannyomat nem dijaztatik.)
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