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Kereskedelmi levelezés.
I. Bevezetés. A kereskedelem felöleli mindazon 

munkálatokat, melyekre szükségünk van, hogy a 
fogyasztó közönség az életfentartáshoz szükséges 
javakat beszerezhesse, vagy más szóval, hogy az 
összes termények és ipari termékek minél hamarább 
értékesíttessenek, tehát annak a fogyasztónak a kezé
hez jussanak, a ki azokat tényleg elhasználja. Az 
emberre bár mi tekintetben becscsel bíró tárgyakat 
javaknak nevezzük, a mennyiben pedig a kereske
delem tárgyát képezik, árúk. — A törvény értelmében 
kereskedő az, a ki saját neve (cége) alatt kereskedelmi 
ügyletekkel iparszerüleg foglalkozik. Evvel azonban 
nincsen kimondva, hogy a kereskedő egyúttal saját 
számlájára is dolgozik. A ki saját számlájára köt 
ügyletedet, az a saját vagyonát kockáztatja és azért 
arra a nyereségre számit, a mely a bevásárlási és 
az eladási ár közötti különbözeiként mutatkozni fog ; 
a ki idegeit, számlára dolgozik, ilyen nyereségre nem 
számíthat, mert nincs is kockázata, az ő fáradsága 
után tehát csak jutalom, üzleti nyelven jutalék, vagyis 
egy neki már előre biztosított kereset jár. Ez a 
közvetetten vagy egyszerű üzlet és a bizományi üzlet 
között fennálló különbség, amely első sorban az áru
forgalomban mutatkozik. Szorosan véve t. i. a keres
kedelem árúk vételéből és eladásából áll és legnagyobb 
érdeme az, hogy képes oly helyeket, melyeken vala
mely cikk hiánya érezhető, más helyről szerzett árukkal 
ellátni. Minthogy az utóbbi helyeken a kérdéses árúk 
a ú>utatkozó felesleg következtében értékükből sokat 
vesztettek, az előbb említett helyeken pedig a kereslet 
Következtében értékük emelkedik, a kereskedő tevé
kenységének köszönhető, hogy a javak bármikor és 
bárhol értékesíthetők, értékük különös ingadozásoknak 
kitéve nincsen és hogy a fogyasztó közönség szük
ségletét mindenkor kielégítheti. Az árúforgalomnak 
ez a hatalmas, az egész földgömbre kiterjedő szer-
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vezete újabb keletű és természetszerűen egyre több 
erőt vesz igénybe, szakadatlanul ösztökéltetve az álta
lános közlekedés haladásai által. Nem csuda tehát, 
hogy a közös célokat szolgáló és közös érdekek után 
járó cégek nem képesek mindig, közvetetlenül érint
kezni, hanem az üzleteknek arra a formájára is vannak 
utalva, melyet bizományinak nevezünk.

Más megítélés alá esik az a különbség, melyet 
nagy- és kiskereskedelem között tesznek. Itt nincsen 
szó a forgalom nagyságáról, hanem inkább az a 
kérdés, vájjon valamely cég csak cégeknek szállit-e, 
tehát nagyban, vagy az úgynevezett utolsó fogyasz
tónak, azaz a közönségnek ad-e el árút és pedig 
kicsinyben ?

Az adás-vevésnél két fél köt ügyletet, t. i. az 
eladó a vevővel, mely esetben tartozási viszony kelet
kezik, úgy hogy az eladó hitelezővé, a vevő pedig 
adóssá lesz. A szóban forgó tartozás tartamára nézve 
különbség keletkezik a szerint, hogy az adós a vásárolt 
árúnak értékét rögtön fizeti-e ki, vagy egy bizonyos, 
előre megállapított idő múlva. A tartozás rögtöni kész
pénzben történt kiegyenlítésénél készpénz-ügylet kelet
kezik, ha pedig a hitelező az ügylet rendezésére adó
sának időt (2—4 hó) enged, akkor a vevő az eladónál 
hitelt élvez és az ügyletet időre kötött vagy hitelügylet
nek nevezzük. A »hitel« nagyjában azonos a bizalom 
fogalmával, mely a kereskedelem minden formájánál 
egyaránt nagy szerepet játszik, a mennyiben lehetővé 
teszi a becsületes, törekvő kereskedőnek, hogy üzletét 
nagyobb szabásban folytassa, a mint azt pillanatnyi 
anyagi helyzete megengedné és nem érheti a munkás, 
lelkiismeretes kereskedőt szemrehányás azért, hogy 
tartozás formájában ilyen terhet magára vállal, ha 
tudjuk, hogy a hitelre vásárolt árúval tartozásának 
ellenértéke kezében van. Jól kell tehát ezt a fizetségi 
kötelezettséget megkülönböztetni az adósság\.ó\, mert 
ennél a megterhelt semmiféle ellehértékkel nem ren
delkezik, a minek szolid kereskedőnél előfordulnia 
nem szabad. Hiszen hitelt a hitelező is kénytelen 
igénybe venni, amit azonban csak úgy tehet, ha meg- 
bízhatik adósának megbízhatóságában.

A forgalomba kerülő árúk értéke különben is 
akkora, hogy azt készpénzben nem lehetne minden 
pillanatban kiegyenlíteni, ezért már régebben kelet
keztek pénzhelyettesítők, a milyen például a váltó,



5

mellyel az adós a fizetés tekintetében kötelező Ígéretet 
tesz hitelezőjének, aki azt, ha megbízhatik adósában, 
nyugodtan átruházhatja saját hitelezőjére ; ez az el
járás képezi a fedezett hitelt, mely a hitelezőnek 
lehetővé teszi, hogy bármikor megkapja követelését, 
a mennyiben a váltót értékesítheti, de egyúttal nagyobb 
biztosítékot is nyújt, mint a nyílt hitel, a hol a hitelező 
adósától ily kötelező Ígéretet nem kapott, illetőleg 
nem kívánt.

Az árúforgalom egész fesztelen kibontakozására 
nélkülözhetetlen az az üzletág, amely első sorban a.pénz- 
forgalom megkönnyítését célozza, mert amint az imént 
említettük, hitelnyújtásra nem csak azért van szükség, 
hogy a vevőnek az árúk beszerzése nagyobb mennyi
ségekben lehetséges legyen, hanem azért is, mert a 
forgalomban levő árúk értékével szemben a közkézen 
forgó készpénz elenyészően kevés. Az üzlet ezen aka
dályát eltávolítani és az árúüzletben működő kereskedő
től az avval járó terheket elvállalni, a banküzlet van 
hivatva. Eredetileg, azaz évszázadok előtt, a pénzváltás 
volt feladata, és ezen egyszerű funkciója magával 
hozta, hogy utalványokra, azaz látható ellenérték 
nélkül is adott pénzt, vagyis: hitelezett. Ebből a szerény 
hatáskörből a mai napig lassanként hatalmas üzletág 
fejlődött, mely a hitelnyújtás, illetőleg a hitelközvetítés 
által úgyszólván az egész kereskedelmi forgalomnak 
éltető erejévé vált. Az államoknak, melyek a legnagyobb 
kölcsöneikkel is a közönség hitelére szorúlnak, nagy 
kereskedelmi és ipari vállalatoknak, melyek az üzem 
megindítására szintén idegen pénzforrásokra vannak 
utalva, de az egyszerű kereskedőnek is, aki hitelezőjével 
szemben kötelezettségének csak akkor tehet eleget, ha 
a vásárolt árúkat ismét értékesítette, a bankok köz
vetlenül vagy közbenjárásuk által a szükségelt pénz
készletet rendelkezésükre bocsátják.

Ezen támogatás nélkül az árúforgalmat mai fej
lettségében nem is képzelhetnők; de hasonlóan szorúl 
ez a javak értékének megóvására is azon veszélyek 
ellenében, melyek szállítás közben úgy szárazon, mint 
vizen fenyegetőznek. Már a folyamhajózásnál sok 
eshetőségnek vannak kitéve az árúszállítmányok, égés, 
vízkár és egyéb káros befolyások miatt; mennyivel 
fokozódik ez a vasúti vonalokon és majdnem kiszá- 
mithatatlanná lesz a végtelen tengeren. Az itt tapasztalt 
súlyos csapások és veszteségek megteremtették a biz-
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tosítás intézményét, a mennyiben a kereskedők saját 
kárukon tapasztalhatták, hogy a munkamegosztás 
mellett életerő a kockázat megosztásában is rejlik. 
A csekély teher, melyet az egyes ember magára 
vállal, midőn szállítmányát a szállítás idejére bizto
sítja, mind azt a kárt pótolja, mely az elpusztult 
árúk értékében felmerülhetne.

Nemkülönben nagy gondot okoz a kereskedőnek 
árúinak elszállítása, ha már sikerült neki, messze 
távolban beszerzési forrásokat vagy biztos vevőket 
szereznie, a szállítás költségei, a legcélszerűbb út
irányok megválasztása, evvel együtt a rendelkezésre 
álló közlekedési eszközök megválogatása, nagy távol
ságoknál még a szállítmányok biztosítása összevéve 
szintén külön üzletágat képeznek, a szállítmányozási 
üzletet, mely épen úgy, mint a bank vagy a biztosítási 
üzlet az árúforgalomnak ma már nélkülözhetetlen 
tényezője.

Amennyiben a szállítmányozó gyakran nem képes, 
nagyobb árúmennyiségeket saját raktárán arra az 
időre elhelyezni, a mikor az árúk tovább szállíttat
nának, vannak nagyobb piacokon közraktárak is, 
melyek nemcsak az árúk elhelyezését vállalják el, és 
nagyobb biztonságot nyújtanak betörés, tűz és romlás 
ellen, hanem az árúkat kezelik is épen úgy, a mint azt 
az árú birtokosa tenné, átvizsgálják, átcsomagolják, 
szétszedik és szétküldik a címzetteknek, akár az eladótól, 
akár a vevőtől kaptak legyen utasítást. Az elvámolás
ról is épen úgy gondoskodnak, mint a szállítmányozó, 
ha a szállítást a raktárházak közreműködése nélkül 
végezheti el.

Ez röviden összefoglalva az a rengeteg munka
kör, melyet a kereskedelem fogalmával szoktunk 
megjelölni; de evvel a fogalomkört még távolról sem 
merítettük ki, minthogy a cégek, azaz az önállóan, 
saját nevük alatt működő kereskedők egymás közti 
viszonya, az üzleti összeköttetések létesítése, a nap 
nap mellett felmerülő ügyletek megkötése és lebonyo
lítása, a terhek, azaz tartozások kiegyenlítése, illetőleg 
a követelések behajtása, az üzlettársak részéről élvezett 
vagy nekik nyújtandó külön szolgálatok, szóval az 
egész kereskedelem tarka élete nem egykönnyen ír
ható le ilyen rövid foglalatban, de szemlélhetően 
visszatükröződik minden elágazásaival és árnyalataival 
együtt a levelezésben.
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2. A levél. A levelezés tehát az egész kereskedelmi 
életnek hű képét adja, hiszen legnagyobb részt a 
könyvelésnek is alapjáúl szolgál; és az az éltető, a leg
nagyobb távolságokat is áthidaló, összetartó elem, mely, 
miként a levél a magánéletben is, hivatva van arra, 
hogy a személyes közlekedést helyettesítse és sok eset
ben kiegészítse. A forgalom mai kifejlése mellett vajmi 
ritkán érintkezhetik a kereskedő üzlettársaival sze
mélyesen, de ha teheti is, saját érdekei megkívánják, 
hogy a röpke szóval történt megállapodás Írásban is 
megerősíttessék, mert egyik szerződő fél sem tudhatja, 
hogy nem lesz-e szüksége kellő formába foglalt Írás
beli bizonyítékra is. Kereskedelmi törvényünk ezért 
az üzleti leveleknek bizonyító erőt ad, és a kereskedőt 
kötelezi, hogy úgy a kapott, mint az elküldött leveleket 
azok keltétől számított 10 évig megőrizze (1875: XXXVII. 
t.-c, 29. §.). így persze a kereskedelmi levél minden 
tekintetben elüt a magánlevéltől. Minden személyes 
vonatkozás, mely a magánleveleket oly vonzóvá 
teheti, a nagy társadalomban általánosan elfogadott, 
sőt követelt tekintetek, melyek a magánlevélben 
annyira megnehezítik a kellő hang eltalálását, a kül
sőségek, melyek a papír formájában, színében, az 
írás alakjában és sok egyéb kicsinységben keresik a 
válogatottság és ízlés apró-cseprő jeleit, mindezek a 
kereskedelmi levélre nézve nem léteznek, mert ez 
alakjában is, fogalmazásában is kíméletlen egyszerű
ségre, egyúttal egyformaságra is törekszik, hogyannál 
jobban és megbízhatóbban szolgálhassa írójának üzleti 
és jogi érdekeit.

Egyszerűség alatt minden fölösleges szépítgetésnek 
kerülését kelt értenünk, a közölni valót világosan, 
minden kétséget kizáró szókimondással adjuk elő ; a 
kereskedő ügyeimét igen sok esetben annyira leköti 
az elvégzett ügyletekről szóló beszámolás, hogy kon
vencionális udvariasságra ideje nem maradhat és ha itt 
szorítja közleményeinek szövegét a legszükségesebbre, 
akkor nagyon helyesen cselekszik, ha ezt az eljárást 
az összeköttetéseiben előforduló minden más levélre is 
átviszi. Kerüli tehát elsősorban azt a személyes meg
szólítást, fnely a címzettet polgári állásánál fogva meg
illetné (»tisztelt, tekintetes, nagyságos stb. Uram«) és 
megelégszik avval a címzéssel, melyet a levél borí
tékán használ (»Nagy István úrnak Szeged«). Viszont 
a leve! keltét, mely a magánlevelekben, minthogy ott
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nem épen nagy jelentőségű, a levél szövege alatt áll, 
a címzés fölé írja, hogy mindenek előtt szembetűnjék. 
A kifejezés egyszerűsége és evvel együtt a levél rövid
sége nem utolsó dolog az időmegtakarítás szempont
jából is, még pedig úgy a levél írójára, mint címzett
jére nézve

A levél megfogalmazására általánosan érvényes 
útbaigazítást adni bajos Az előforduló esetek sokasága 
épúgy tarkítja a levél tartalmát, mint gondolatmenetét. 
Az író és a címzett közötti viszony, tekintet nélkül a 
konvencionális formaságokra, de igenis figyelembe 
véve azt, hogy a levél írója kérő fél-e, vagy nem, 
sokban befolyásolja a levél hangját. Az első közeledés, 
vagy ellenkezője : kelletlen összeköttetésnél a vissza
vonulás szándéka, a válaszokban a tetszés vagy nem 
tetszés nyilvánulása, az előzékenység — a tartózkodás, 
a száraz tudósítás — a részvét nyilvánítása, mind
megannyi körülmény, mely a levél írójával szemben 
a legnagyobb igényeket támasztja óvatosság, tapintat 
és rátermettség tekintetében. A fogalmazvány vázla
tának biztos alapjául azonban az vehető, hogy a 
kereskedelmi levél, ha első elemeiig visszamegyünk, 
3 részből áll: az 1. rész, vagy helyesebben az 1. mondat 
közvetlenül kimondja a fődolgot, a 2. rész foglalkoz- 
hatik a fődolog előzményeivel vagy következményeivel, 
a 3. pedig kimondja, hogy a levél írója mit vár, vagy 
legalább is, ha ez utóbbira szükség nem volna, a 
levelet látható szándékossággal berekeszti. A levelek 
túlnyomó részében ezen taglalás nem érvényesül, 
mert mi sem akadályozhatja az írót, hogy az első 
részt a másodikkal, vagy a másodikat a harmadikkal 
egybe ne olvassza, sőt mindennapi jelenség az is, 
hogy mind a három rész egy mondatba olvadhat 
össze, csak legyen meg abban a legrövidebb fogal
mazásban is az említett egyszerű egymásután. Ha 
például valamely vevőnknek árút küldünk, arról külön 
levélben is értesítjük, számlát mellékelve s kérjük, 
hogy az árú vételét ismerje el, a számlaösszeget írja 
javunkra; ilyenkor célszerű, újabb megrendeléseket 
kérni. Az illető levelünk következő volna:

a) három részben:
»Köszönettel vettük a f. hó 10-én kelt megrende

lését és értesítjük hogy a kívánt árút ma címére 
elküldtük.
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Egyúttal átnyújtjuk számlánkat, melynek összegét 
К  500•— javunkra írni szíveskedjék.

Kérjük szives elismervényét az árú vételéről és 
további megrendeléseit örömmel várva, maradunk . . .«

b) két részben:
»A f. hó 10-én megrendelt árúkat ma a szokott 

módon címére elküldtük és bátorkodunk számlánkat 
átnyújtani, melynek összegét

К  500‘—  javunkra írni szíveskedjék.
Elismervényt várva, kérjük továbbra is meg

rendeléseit és maradunk . . .«
c) egy mondatban:
»A f. hó 10-én kelt megrendelése folytán ma 

elküldtük a kívánt árúkat, a miért is a mellékelt 
számla szerint

К 5Q0'— zal megterheltük és elismervényt kérve, 
örömmel várjuk további megrendeléseit.«

Az egyszerűséghez tartozik a nyelvezet tisztasága 
is, a mi első sorban a magyarosságot jelenti. Másutt, 
mint pl. Németországban, az évszázadok óta fennálló 
kereskedelemmel együtt külön kereskedelmi nyelv is 
keletkezett, mely úgy az egyes szavak használatában, 
mint a kifejezés módjában eltér az u. n. köznapi vagy 
társalgási nyelvtől, tehát annál távolabb áll még az 
irodalom nyelvétől. A sok elavult, a köznyelven már 
nem használt kifejezés mellett lealacsonyítja ezt az 
irályt a számtalan, legnagyobbrészt nélkülözhető idegen 
szó zsargonná, mely a kereskedelmi forgalmat a művelt 
közönség előtt merőben elzárja. Evvel szemben a 
magyar kereskedőnek helyzete sokkal kedvezőbb, a 
nyelvünkbe hatolt idegen szavakat legnagyobb részt 
már sikerült kiszorítani, elavult kifejezéseink a köz
forgalom terén nincsenek, mert kereskedelmünk, fája- 
dalom, csak a legújabb kor szülöttje. A művelt magyar 
kereskedő tehát bízvást a magyar irodalom nyelvét 
használhatja és nem szorul utasításokra, hogy ezt, a 
nemzetünk legnagyobb szellemei részéről szentesített 
és használt, az idegen elemektől nagy fáradsággal 
megtisztított' és minden körülmények között minden
nek Kifejezésére képesített nyelvet erőszakosan meg
rontsa. Minél jobban megerősödik nemzeti önérzetünk, 
annál biztosabban remélhetjük, hogy ebben a tekin
tetben is a magyar nyelv minden jogának élvezetéhez
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jut s talán felesleges itt külön kiemelnünk, hogy épen 
a magyar kereskedőnek, ki az ország minden zugában 
megfordul és a lakosság minden elemével közvetlenül 
érintkezik, már az eddigi eredményekben nagy érdeme 
van, de a végcél elérésében is előkelő szerepe lesz.

3. Az egyszerű áruüzlet. Az árúk vételénél és el
adásánál a kereskedő mindig a vevőnek és az eladó
nak szerepét játszsza. Midőn üzletet nyit (céget alapít), 
miről úgynevezett körlevélben ad hírt [1—2. levél
minta], beszerzési források után néz, azaz olyan cégek 
után, melyek neki a raktárának felszereléséhez szük
séges árúkészletet szállítják. Ezekkel szemben vevő, 
de gondja lesz arra is, hogy árúit megfelelő haszon
nal eladhassa, tehát összeköttetést fog keresni oly 
cégekkel, melyek tőle vásárolnak ; ezek 'lesznek az ő 
vevői: ezekkel szemben ő eladó, valamennyien pedig 
az ő üzlettársai. Az összeköttetés mindkét irányban 
legnagyobbrészt levél útján és csak ritkán személyes 
utánjárással jön létre. Az idevágó leveleket ajánlatok
nak, ajánlkozásoknak, vagy idegen szóval offerteknek 
nevezzük [3. 10. 12. 14. 16—19. 37. levélminta]. 
Lényeges tartalmuk szolgálataink, illetőleg árúink fel
ajánlásán kívül azon feltételek közlése, melyek alatt 
az eladó hajlandó üzlettársának szállítani, úgy hogy 
az ajánlatot csak az eladó teheti, de teheti úgy 
a maga jószántából, mint a vevő kérelmére; nem 
ritka azonban, hogy a vevő, különösen ha nagy szük
séglete van, tehát az összeköttetéstől nagy forgalom 
és tekintélyes haszon várható, maga már előzetesen 
az árra vagy a fizetési módozatra nézve óhajt nyil
vánít, tehát bizonyos tekintetben a maga részéről 
ajánlatot tesz. A feltételek t. i. a szállítás módjára, 
helyére, a költségek felszámítására és az árak meg
állapítására vonatkoznak, legfontosabb pontjuk azon
ban a fizetési módozat, vagyis az a kérdés, vájjon 
az eladó hajlandó-e, a vevőnek hitelt nyújtani, vagy 
nem, és mindkét esetben a kiegyenlítésnek (fizetésnek) 
mely formáját kívánja. A hitelnyújtásnál az első mérv
adó szempont az, hogy a kezdő kereskedő régebben 
fennálló cégekkel szemben inkább tartozik bizalommal 
viseltetni, holott a régi cégek ismeretlen kezdőkkel 
szemben méltán lehetnek tartózkodók. A megbízható
ságra nézve némi tájékoztatást szerez a hitelező a 
tudakozódás és az arra következő felvilágosítások (in
formációk) utján, a miről alább lesz szó. Másodsorban
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döntő a hitelnyújtás kérdésében, vájjon a hitelező 
könnyen nélkülözheti-e a kérdéses összegeket; azért 
körülmények között az eladó, mint már említve volt, 
fedezetet (váltót) kiván, a mi nem mindig bizal
matlanságnak jele. Ha pedig a vevő a neki felajánlott 
hitelt nem kívánja igénybe venni, az eladó számlá
jában leszámítja azt a százalékot, a mellyel az árúnak 
árát netaláni hitelre való tekintetből magasabbra tette 
(engedmény, skontó).

Az ajánlatok előzékeny, barátságos hangon Íran
dók. a mihez alkalomszerű bevezetés kell, vagyis egy 
körülmény, melyre az ajánlatot levő szinte támasz- 
kodhatik, nehogy közeledése tolakodásnak lássék. 
Minden körülmények között érthető, hogy a kezdő 
hivatkozva üzletének épen történt alapítására [3. sz.], 
szolgálatait felajánlja, vagy hogy régibb cég össze
köttetésbe kiván lépni oly céggel, melynek alapításá
ról épen tudomást szerzett [10. sz.]. Ép oly alkalmas 
egy közös üzlettársra való hivatkozás [12. sz.], vagy 
még inkább a vevő részéről történt felhívás ajánlat 
tételére. — Az árak lényeges változása, ‘valamely 
üzletágnak feltűnő emelkedése vagy hanyatlása, uj 
cikkek felkarolása vagy egyes cikkek megszüntetése 
és hasonló körülmények szintén arra indíthatják az 
eladót, hogy már régi üzlettársainak tegyen ajánlatot; 
tehát nem kell uj összeköttetést létesítenie, azért ilyen
kor alkalmi ajánlataiírói szokás beszélni [16. —19. sz.]. 
— Az ajánlat befejezésében a levél írója igéri, hogy 
a címzett várakozását pontos kiszolgálással ki fogja 
elégíteni.

Az Hiedelem magával hozza, hogy minden levélre, 
tehát minden ajánlatra is, válaszoljunk. A vevő az 
eladó ajánlatát elfogadhatja, ha hasznát veheti és a 
feltételek neki megfelelnek, vagy udvarias, kíméletes 
módon visszautasítja, ha a kérdéses szolgálatokra 
nincsen szüksége, vagy a feltételek ellen kifogásai 
vannak ; az utóbbiak további tárgyalásokra vezethet
nek, esetleg mindakét félt kielégítő megállapodásra. 
Az ajánlat elfogadása esetén a vevő rögtön tehet 
megrendelést vagy azt a legközelebbi időre kilátásba 
helyezi. A készpénzüzletnél, melynél a vevő kötelezte 
magát, hogy a számla összegét az árú vételekor vagy 
rögtön az árú vétele után fizeti ki, mert hitelt nem 
kapott vagy nem igényelt, a fizetés igen sokféle alak
ban történik.
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a) Utánvétellel, a, mely abban áll, hogy az eladó 
a szállítmányt a közlekedési vállalatnak azzal az 
utasítással adja át, hogy azt a címzettnek csakis a 
bemondott összeg (utánvétel) lefizetése után szolgál
tassa k i; a kiadó állomás a fizetés megtörténte után 
értesíti a feladó állomást, hogy az utánvételezett 
összeg befolyt, tehát a feladónak kifizethető. Itt ele
gendő a megrendelő levéleu kivül az eladó értesítése 
az árú elküldéséről (számlalevél), mert az utóbbi, ha 
a közlekedési vállalat az utánvételezett összeget neki 
kézbesíti, látja, hogy az árú rendben megérkezett. 
[20. 21. sz.]

b) Pénzkiddeméuy az árú vétele után: külön borí
tékban (pénzes levél) vagy postautalványon. Itt a meg
rendelő levélre és az eladónak számlalevelére még a 
vevő értesítése következik az árú vételéről és a pénz 
elküldéséről (elismervény az árú vételéről pénzavizóval'), 
mire az eladó a negyedik levélben a pénz vételét el
ismeri (elismervény a pénz vételéről) [4.-8. sz.]. Az el
járás ugyanaz, ha készpénz helyett olyan értékpapírt 
küldenek, mely bemutatáskor, azaz rögtön fizetendő, 
pl. látra szóló váltó, csekk, pénzutalvány stb. A látra 
szóló váltóról alább lesz szó. A csekk valamely pénz
intézetre (bankárra) kiállított pénzutalvány, mindig 
látra szól, tehát rögtön kifizetendő, amint bemutatják, 
és rendesen annak, aki bemutatja [22.—25. sz.].

c) Az átutalás is igen kényelmes módja a ki- 
egyenlítésnek, azonban csak úgy lehetséges, ha 
hitelező és adós egy és ugyanazon banknál folyó
számlával rendelkeznek. Az adós utasíthatja a bankot, 
hogy az ő terhére bizonyos összeget hitelezőjének 
javára írjon ; amint a bank ezt megtette, tartozás és 
követelés ki vannak egyenlítve, azaz a hitelező vagyona 
a banknál a kérdéses összeggel növekedett, az adósé 
pedig ugyanannyival csökkent. A kiegyenlítésnek ez a 
módja már a bankbizományhoz tartozik, a mennyiben 
a bank mint bizományos közvetíti az ügyletet; a leve
lezés ez : 1. megrendelés, 2. számlalevél. 3. a vevő 
elismervénye az árú vételéről és értesítése az átuta
lásról, á. a vevő utasítása a bankhoz, 5. a bank 
értesítése az eladóhoz, 6. a bank értesítése a vevő
höz, 7. az eladó értesítése a vevőhöz, 8. az eladó 
értesítése a bankhoz. Az említett fizetési módozatok 
közvetítésére minálunk legalkalmasabbak a magy. 
kir. Posta-takarékpénztár és az Osztr.-Magy.-Bank,
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melyek külön csekkforgalmat (giro-számla és clearing 
[=  Hiring]) rendeztek be.

A megrendelésben, mely. alakjára nézve kérelem, 
a vevő pontosan megjelöli a kívánt árút, annak minő
ségét és mennyiségét, tévedések elkerülése végett az 
árát is, sőt intézkedhetik a csomagolás, a szállítás 
módjára és idejére, az útirányra s egyáltalán minden 
körülményre nézve, mely érdekét érinti. A fizetési 
módozat felemlítése csak akkor szükséges, ha a vevő 
a szállítást utánvétellel kívánja, mert anélkül az eladó 
nem utánvételezhet, különben ez a vevőre nézve sértő 
bizalmatlanságnak jele volna. Állandó és barátságos 
összeköttetésnél a kiegyenlítés úgyis a szokott módon 
történik. Kellő kölcsönös bizalomnál a vevő már a 
megrendelésben felszólíthatja az eladót, hogy a szokott 
módon fedezetre nézve intézkedjék, pl. váltóval stb.

A megrendelésre az eladó válaszol, azt jelentvén, 
hogy a megrendelést teljesítette s az árút útnak indí
totta, mellékeli a számlát (faktúrát), a miért ezt a 
levelet számlalevélnek (faktur alevélnek) nevezik. Nagy 
forgalomnál a számlát a levéllel együtt egy lapra 
nyomtatják, úgy hogy írással csak egyes rovatok töl
tendők ki. A vevő azután elismeri az árú átvételét és, 
mint már említettük, intézkedik a fizetésre nézve, 
mire az eladó a pénz átvételét elismeri, köszönetét 
mondva az eddigi megrendelésekért és újabbakat kérve. 
Az utóbbi két levél az utánvételezésnél elmaradhat.

Ha a vevő nem készpénzért vásárol, hanem a 
kért hitelt, megkapta vagy a neki felajánlott hitelt 
igénybe veszi, a megrendelésben a fizetési módozat 
nem említendő, mert ismertnek tételezendő fel. A hitel 
azonban, a melyet a vevő élvez, kétféle; a mennyiben 
a hitel nem egyéb, mint bizalom, az feltétlen és kor
látozott lehet. A feltétlen bizalomnál a hitelező semmi
féle biztosítékot nem kíván, a korlátozott hitelnél 
pedig a bizalom megerősítésére valami Írott kötelez
vény ez időszerint leginkább a váltó szolgál, de 
ismételjük, hogy ilyen kötelezvény követelése a hite
lező részéről nem mindig a bizalom hiányának a jele, 
hanem inkább a pénzforgalom megkönnyítését célzó 
eljárás, ha t: i. a hitelező is kénytelen hitelt igénybe 
venni. Van tehát nyílt hitel és fedezett hitel, Ä nyílt 
hitelnél a vevő (adós) a megállapított időben (3—4 
hónap) tartozik fizetni, a levelezésben tehát csak az 
a külömbség fog mutatkozni, hogy a vevő az árú
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vételéről értesíti ugyan az eladót, a pénz küldése 
azonban 8—4 hónappal későbben történik, vagyis a 
készpénz üzletnél előforduló harmadik levél itt két 
levélben Írandó, összesen tehát öt [26,—30. sz.]. Vájjon 
készpénzüzletről, vagy nyilt hitelről van-e szó, vilá
gosan kitetszik abból, hiogy a hitelügyletnél az el
adó, ha a számlaösszeget említi, kiteszi a lejáratot is. 
mellyel a vevőt megterhelte, a mit a vevő az árú át
vételéről szóló elismervényében megfelelően ismétel; 
készpénzüzletnél ez persze tárgytalan, azaz ha a 
számlaösszeg mellett lejárat nincsen említve, látni 
való, hogy az eladó készpénzfedezetet vái.

A nyílt hitellel szemben áll a váltóhitel, az árú
üzletnek az a formája, a hol a vevőnek váltó ellené
ben adnak árút, tekintet nélkül arra a szerepre, melyet 
ő ezen váltón játszik. A váltó 1 t. i. három elneve
zéssel kerül forgalomba: egy és ugyanaz a váltó 
intézvény (a kibocsátóra nézve), elfogadvány (az 
intézvényezettre, illetőleg elfogadóra nézve) és küld- 
vénv (a rendelvényesre nézve). Ha a vevő küldvé- 
nvekkel rendelkezik (melyek a saját intézvényei is 
lehetnek), azokat az eladónál fedezetként felhasznál
hatja, különben felszólítja az eladót, hogy reá bocsásson 
ki váltót (intézvényezzen), melyet a vevő majd elfogad 
és melyet az eladó saját hitelezőjénél fedezetül hasz
nálhat, esetleg annak rendeletére kiállít; de küldhet 
a vevő üres elfogad vány t is, melyen aláírásán kívül 
csak a lejáratot és a váltóösszeget tette ki, a többi 
rovatot pedig a hitelező tetszése szerint kitöltheti és 
a váltót mint kibocsátó aláírván, forgalomba hozhatja, 
ami azonban üres elfogadványoknál nem szokásos.

Az egyszerű árúüzletben a kiegyenlítés váltóval 
három módon történik: 1. az eladó a faktúrával 
együtt küldi intézvényét, melyet a vevő az árú átvétele 
után elfogadványával visszaküld; ugyanaz a négy 
levél, mint az utólagos készpénzfedezetnél [81.—35. sz.j. 
2. Az eladó a fakturalevélben üres elfogadványt kér ; 
szintén négy levél. 3. Az eladó az árú szálh'tása után 
vár, míg a vevő őt felszóh'tja, hogy a számla össze
géről bocsásson ki reá intézvényt, melyet az eladó 
(mint kibocsátó) elfogadvány nélkül is forgalomba

1 Tárgyalásunkban mindig csak az idegen váltót (intéz- 
vény t vagy in tézett váltót) értjük , m inthogy a saját isóla» 
váltó a gyakorlatra nézve semmi jelentőséggel nem bir.
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hozhat, úgy, hogy az elfogadványt későbben vala
melyik váltóbirtokos személyesen, vagy egy üzlettársa 
közbenjárásával fogja beszerezni; ha ilyenkor a 
váltó behajtása (inkasszója) is levélben, azaz egy 
üzlettárs közbenjárásával történik, az egész ügylet 
lebonyolítására 13 levél szükséges [38.—50. sz.]

1. megrendelés,
2. számlalevél,
3. elismervény az árú vételéről és felszólítás 

intézvényezésre,
d. értesítésamegtörténtintézvényezésről(Tratten- 

aviso),
5. válasz, (a vevő [intézvénvezett] a váltót tudo

mását veszi),
6. küldvényezés (a kibocsátó remittálja a váltót 

a rendeívényesnek),
7. a. rendelvényes elismeri a váltó átvételét,
8. a váltóbirtokos beküldi a váltót egy üzlet

társának, hogy elfogadás végett mutassa be 
az intézvenyezettnél,

9. az üzlettárs az elfogadott váltót visszaküldi,
10. elismervény,
11. lejárat előtt a váltót beküldik egy bankárnak 

behajtás végett,
12. a bankár jelzi (avizálja) a pénz beküldését,
13. elismervény.
Ezek szerint tehát világos, hogy az egyszerű 

árüzletnél (eltekintve az összeköttetést célzó levelek
től, azaz körlevelektől és ajánlatoktól) a levelezés ter
jedelme a fizetési módozattól függ, a levelek száma 
ugyanis a következő:

utánvételnél: kettő,
utólagos készpénzfedezetnél : négy,
nyilt hitelnél: öt,
váltófedezetnél: tizenhárom^ illetőleg nyolc, vagy öt).
— — Az üzlet itt leírt lefolyása nem mindig 

olyan síma, a mint az érdekelt felek érdekében 
kívánatos volna, mert minden, az üzletnél szükséges 
lépésnél, előfordulhat tévedés, mulasztás, félreértés 
vagy egyéb előre nem látott zavar, aminek követ
keztében a rendes levelek helyett vagy mellett újabb 
levelek válnak szükségesekké. Ezeket az eshetőségeket 
a következő áttekintésben foglalhatjuk össze:
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a) A megrendelésnél a vevő könnyen tévedhet 
a kívánt árú mennyiségének vagy minőségének meg
jelölésénél ; különféle cikkek megrendelésénél egyet- 
mást elfelejthet, de még az is lehetséges, hogy a 
megrendelt árú egyáltalában nem kell neki, ilyenkor 
jogában áll, azon időn belül, amelyben az eladó a 
megrendelés teljesítésébe belefoghatott volna, meg
rendelését helyreigazítani, kiegészíteni, vagy egészben 
visszavonni [51.—56. sz.].

b) A fakturalevél helyett az a levél következhetik, 
amelyben az eladó vevőjét értesíti, hogy a megbízást 
nem teljesíti, és pedig azért, mert nem tudja, vagy 
nem akarja teljesíteni. Az előbbinek oka az lehet, 
hogy árúkészlete elfogyott, tehát kénytelen későbbi 
határidőt kérni a szállításra, melyet a vevő megad, 
vagy megtagad, vagy a szállítandó árú drágább lett 
és így az eladó előbb kérdést intéz a vevőhöz, vájjon 
az árút magasabb áron is kivánja-e. Hogy az eladó 
a megrendelést teljesíteni, azaz a megrendelt árút 
szállítani nem akarja, annak oka csak az lehet, hogy 
a vevő a részére engedélyezett hitelt már kimentette 
vagy pedig tartozásainak rendezésében nem bizonyult 
eléggé megbízhatónak. A hitelező természetesen min
den módon óvja érdekeit, akár a hitel megvonásával 
is [57.—62. sz.].

c) A harmadik levélben (elismervény az árú 
vételéről) a vevő kijelenti — bár hallgatagon is — 
hogy a küldött árúval meg van elégedve: ez tehát 
alkalom arra is, hogy megtegye kifogásait, ha az 
árú nem felelne meg. A levelet ilyenkor felszólalás
nak vagy reclamadjónak nevezik. Erre a vevőnek 
négy esetben lehéFoka: 1. ha az eladó az árút el
cserélte, 2. ha az árú minősége nem felel meg (pl. 
kettős számú liszt helyett ötös számú), 3. ha a szál
lított árú hibás vagy romlott, 4. ha az árú a hanyag 
csomagolás következtében kárt szenvedett. — A gya
korlat azonban a reclamatiókat nem az elégedetlenség 
oka, hanem inkább annak foka szerint szabályozza 
és pedig:

1. a vevő az árút hibái dacára is használhatja 
és megelégszik szemrehányásokkal vagy azzal a fenye
getéssel, hogy a jövőben ilyen kiszolgálást nem fog 
tűrni [68. 64. sz.],

2. a vevő előre látja, hogy az árút kár nélkül nem 
tudná eladni és azért engedményt követel [65.—68. sz.],
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В. a vevő az árút rossz minősége miatt nem 
akarja elfogadni, azaz visszautasítja, vagyis az eladó
nak rendelkezésére bocsátja. Ha ilyenkor a felek nem 
tudnak megegyezni, nem a rendes törvényszéknél 
perelnek, hanem választott szakértői bírósághoz for
dulnak, amennyiben mind a két fél egy-egy szakértőt 
küldi ki, ez a kettő pedig egy harmadikat választ 
elnökül; a két fél e biróság ítéletét »felebbezés nélkül« 
tartozik elfogadni. A budapesti árú- és értéktőzsdénél 
ilyen »választott bíróság« állandóan működik, úgy, 
hogy ennek illetékességét már az üzlet megkötésekor 
lehet kikötni [69.-72. sz.].

d) A hitelügyleteknél zavar támadhat, ha az adós 
előre látja, hogy a lejáratkor nem lesz képes tartozását 
kiegyenlíteni; ilyenkor illik, hogy zavarát hitelezőjének 
őszintén bevallja annak okaival együtt és későbbi 
fizetési határidőt (prolongációt) kérjen ; hosszabb idő
tartamnál kamatok fizetésére is ajánlkozni kell, rövid 
halasztásnál a hitelező pusztán szívességből vár, ha 
t. i. meggyőződött arról, hogy az adós egyáltalán 
kíméletet érdemel [78.—82. sz.]. — Ha azonban az 
adós halasztást a fizetésre nem kért. de a lejáratot 
elmulasztja, azaz nem fizet, akkor a hitelező előbb 
enyhén meginti, amire az adós vagy fizet vagy ha
lasztást kér, ha pedig nem válaszol, szigorúbb intés 
következik ajánlott levélben, további hallgatása ese
tére fenyegetés a törvényes eljárással, és legvégső 
esetben a hitelező kijelenti, hogy az ügyet ügyvédjének 
adta át, akihez az adós fordulhat, ha tartozását még 
törvényen kívül akarja rendezni [83.—90. sz.].

e) A váltófedezetnél a következő kivételes esetek 
fordulnak elő :

1. a kibocsátó az intézvény kitöltésénél tévedhet 
a váltőösszegben, a lejáratnál és az intézvényezett 
személyében. Ezért feltétlenül szükséges, hogy az intéz
vényezett, az intézésről szóló jelentésre válaszoljon, 
mert ha hiba történt a váltó kibocsátásánál, azt 
könnyebben veszi észre s a kibocsátót figyelmeztetheti, 
mire ez majd jóvá teszi a hibát [91,—93. sz.];

2. küldvényezés előtt a váltót forgatmánnyal kell 
ellátni, ami némelykor tévedésből elmarad [94. 96. sz.];

3. ha az intézvényezett megtagadja a váltó el
fogadását vagy az elfogadó a váltó kifizetését, akkor 
a váltóbirtokos visszkereseti jogának biztosítására 
köteles a váltót a kir. közjegyzővel óvatoltatni (óvást

H e in r ich : Kereskedelmi levelezés. 2
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fölvétetni vagy emeltetni); a kir. közjegyző mégegyszer 
bemutatja a váltót az intézvényezettnél és azután 
bizonyítványt ad arról, hogy a váltót csakugyan be
mutatták, de az intézvényezett az elfogadást, illetőleg 
a kifizetést megtagadta. Ezt a bizonyítványt nevezik 
váltóóvásnak : van tehát óvás elfogadás hiánya miatt, 
és óvás fizetés hiánya miatt. Az utolsó váltóbirtokos 
váltójogi igényeket az előző forgatókkal, illetőleg a 
kibocsátóval szemben csak az óvás alapján támaszthat. 
[97.—100. ez.]. ________

I. Körlevél az üzlet alapításáról.
Budapest, 19 .. májushó í.

T. c.
Ezennel van szerencsém, becses tudomására hozni, 

hogy az itteni piacon — Kossuth Lajos-utca 1. —
Szenes Károly

törvényszékileg bejegyzett cégem alatt kézműárú-nagy- 
kereskedést nyitottam.

Mi nthogy úgy a bel-, mint a külföld legelőbbkelő 
cégeinél évek hosszú során át munkálkodtam s bő 
alkalmam nyilt tapasztalatok és ismeretek szerzésére, 
remélem, hogy tisztelt vevőim legmesszebbmenő 
kívánalmainak is tehetek eleget és már előre is biz
tosíthatom, hogy a belém helyezett bizalmukat minden 
tekintetben igazolni fogom.

Avval a kérelemmel, hogy becses megrendeléseivel 
megtisztelni kegyeskedjék, szives figyelmébe ajánlom 
alant álló cégjegyzésemet és maradok

kiváló tisztelettel
/ Szenes Károly.

Cégjegyzésem: Szenes Károly. 1

1. A körlevél nyomtatott tudósítás az üzlet leülsö 
életében előfordult eseményről, melyet a kereskedő 
saját érdekében minél hamarabb a legtágabb körök
nek ad h írü l; azért a körlevelet sokszorosítva küldik 
szét. A körlevelek tárgyáról alább lesz még szó ; az 
üzlet alapításáról szóló körlevélnek lényeges tartalma:
a) miféle üzletet, hol és mely cég alatt nyitottak? —
b) mit mondhat a főnök a maga ajánlására? —
c) ígéret a legjobb kiszolgálásra nézve és a cég
jegyzés (aláírás) közlése.



19

2. Társas cég körlevele.
Budapest, 19 . . május 1.

T. c.
Tisztelettel értesítjük, hogy helyben 

Szenes és Tsa
törvényszékileg bejegyzett cégünk alatt kézműárú-nagy- 
kereskedést nyitottunk.

A legelső cégeknél évek hosszú során át folytatott 
működésünk, valamint a rendelkezésünkre álló anyagi 
eszközök reményleni engedik, hogy várakozásainak 
minden tekintetben megfelelhetünk s azért bátorkodunk 
cégjegyzéseinket szives figyelmébe ajánlani avval a 
kérelemmel, hogy megrendeléseivel bennünket meg
tisztelni szíveskedjék.

Tisztelettel 
Szenes Károly. 
Molnár Miklós.

Szenes úr cégjegyzése : Szenes és Tsa. 
Molnár úr cégjegyzése: Szenes és Tsa. 3

3. — I. Ajánlat hivatkozással körlevélre.

Budapest, 19.. május 14.

Majorossy Sándor úrnak
Kolozsvár.

A mellékletben küldöm Önnek f. hó 1-jén kelt 
körlevelemet s bátorkodom b. figyelmét kézműárú- 
nagy kereskedésemre felhívni.

Egyúttal külön is felajánlom készséges szolgála
taimat és" felkérem, hogy mellékelt árjegyzékemet 
figyelemre méltatni szíveskedjék. Az árak 4 havi 
időre illetőleg készfizetéseknél 2% pénztári enged
ménnyel értendők és nem kételkedem abban, hogy 
cikkeim kiváló minőségével és legpontosabb kiszolgá
lással sikerülni fog, nagyrabecsült bizalmát nemcsak 
megszereznem, hanem mindenkor meg is tartanom.

2'
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Felkérem tehát, hogy megrendeléseivel engem 
mielőbb megtisztelni szíveskedjék s biztosítom, hogy 
azok pontos és gyors elintézésével teljesen meg lesz 
elégedve.

Kiváló tisztelettel
1 árjegyzék Szenes Károly.
1 körlevél

B. A levélhez mellékelt és a szövegben említett 
iratokat a szöveg alatt meg kell említeni; célszerű 
azokat aláhúzni és ferde irányban írni, mert így 
jobban tűnik fel, hogy nem a szöveghez tartoznak.

4. — 2. Elfogadó válasz megrendeléssel.
Kolozsvár, 19.. május 16.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Válaszolva f. hó 14-diki soraira, köszönöm elő
zékenységét és készséggel megragadom az alkalmat, 
hogy Önnel összeköttetésbe lépjek.

Feltételeit elfogadom s kérem, hogy a mellékelt 
próbarendelésemben felsorolt cikkeket mielőbb meg
küldeni szíveskedjék.

Midőn még megjegyzem, hogy csak az Ön ipar
kodásától fog függni, hogy összeköttetésünk élénk és 
barátságos legyen, maradok, faktúrát várva,

tisztelettel
Megrendelő lap Majorossy Sándor.

i. A második rész így is szólhatna:
Feltételeit elfogadom és reményiem, hogy már 

legközelebb tehetek nagyobb megrendeléseket, de már 
most megjegyzem, hogy . . .  — vagy:

Feltételeit elfogadom avval a megjegyzéssel, hogy 
elvből csak készpénzért vásárolok, miért is minden 
számlában a pénztárengedmény leszámítását kérem.

A mellékletben találja megrendelésemet, melynek 
pontos teljesítését várom, mert csak az Ön ipar- 
kodásától fog függni, hogy . . .
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5. — 3. Szenes Károly számlalevele.
Budapest, 19 . . május 18.

Majorossy Sándor úrnak
Kolozsvár.

A f. hó 16-án kelt megrendeléséért sietek köszö
netét mondani és biztosítom, hogy egész iparkodásom 
arra fog irányulni, hogy nagybecsű bizalmát minden 
tekintetben kiérdemeljem.

A kívánt árúkat teherszállítmányként címére fel
adtam, s bátorkodom számlámat mellékelni, melynek 
összegével

К 10.955"— megterheltem.
Magamat további jóindulatába ajánlva, remény

iem, hogy jelen szállítmány várakozásának teljesen 
megfelel és maradok, újabb megrendeléseit örömmel 
várva

kiváló tisztelettel
f aktúra. Szenes Károly.

5. A számlára okmánybélyeget kell ragasztani: 
К 100-ig ívenként 2 fillérest, К 100-tól tovább íven
ként 10 fillérest.

6. — 4. Szenes Károly számlája Majorossy S. számára.
Szenes Károly Budapest

kéz mii árú- és posztó kereskedés. IV. Kossuth-Lajos-utca 1.
Sürgönyeim: Posztoszenes.

Faktura
Majorossy Sándor úrnak, Kolozsvár 

b. megrendelése folytán címére és veszélyére küldött 
árúkról:

<hl>. f К
‘2 Inda 5 black velvet 312 m á 90 280-80
114/115 2 Mohair 4750 m „ 205 9737-50
S tA  К 3 Xouveauté 720 m „ 145 1044--

.V 11062-30
106 kg 221-25 2°/0

10841-06
113'95 csomagolás

Budapest. 19 .. május 16. ](Wv~



7. — 5. Elismervény az árú átvételéről és pénzavizó.
Kolozsvár, 19 .. máj us 24.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

A f. hó 18-án számlázott árú ma rendben meg
érkezett, miért is faktúrájának összegét

К 10,455'— Önnek külön borítékban beküldtem, 
melynek vételét szíveskedjék elismerni.

Tisztelettel 
Majorossy Sándor.

7. »rendben« annyit tesz, hogy a vevő a szállít
mánnyal meg van elégedve, ha e kifejezés hiányoz
nék, az első mondat után azt kellene várni, hogy a 
vevőnek a szállított árú ellen kifogása van.

8. — 6. Elismervény a pénz átvételéről.
Budapest, 19 .. május 26.

Majorossy Sándor úrnak
Kolozsvár.

Köszönettel vettem a f. hó 24-én avizált kész
pénzküldeményét

К 10,955'— melyet utolsó számlám kiegyenlíté
sére fordítottam.

További szíves megrendeléseit kérve, maradok
tisztelettel 

Szenes Károly.

9. Majorossy S. tagadó válasza az ajánlatra(3-iklevéire).
Kolozsvár, 19 . . május 16.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Válaszolva a f. hó 14-diki soraira, értesítem, 
hogy ajánlatát legnagyobb sajnálatomra nem vehetem 
igénybe, minthogy a szóban forgó cikkekkel kitünően
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el vagyok látva és semmi okom sincsen, hogy eddigi 
összeköttetéseimmel szakítsak. Ajánlatát azonban szí
vesen előjegyzésbe veszem, hogy arra, mihelyt a 
körülmények megváltoznának, visszatérhessek.

Tisztelettel 
Majorossy Sándor.

9. A visszautasítás indokolása ez is lehetne :
. . ., minthogy a kérdéses cikkekkel eddig nem 

foglalkoztam és a jelenlegi üzletmenet mellett uj üz
letág behozatala nem látszik tanácsosnak, de szívesen 
megjegyzem magamnak ajánlatát, hogy reá reflektál
hassak, ha a viszonyok elegendően javulnának.

10. Ajánlat válaszúi a körlevélre (2-ik levélre).
Wien, 19. . május 14.

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

Megkaptam a f. hó 1-én kiadott körlevelüket és 
szíves figyelmükért köszönetét mondva, uj vállal
kozásuknak a legjobb sikert kívánom.

Felhasználom egyúttal az alkalmat, hogy szol
gálataimat Önöknek felajánljam s kérem, hogy mellé
kelt árjegyzékemet figyelemre méltatni szíveskedjenek.

A jegyzések ugyan 4 havi időre értendők, de azt 
hiszem, nem veszik tőlem rossz néven, ha kezdetben 
készpénzfizetést kívánok 2"/,, pénztári levonással; ha 
összeköttetésünk, mint a hogy reményiem, állandó lesz, 
természetesen a legnagyobb készséggel fogom Önöket 
is mindazon kedvezményekben részesíteni, melyeket 
csak régi üzlettársaim élvezhetnek.

Kérém tehát, hogy megrendeléseikkel minél előbb 
megtisztelni,szíveskedjenek s biztosítom, hogy érdekeik 
megóvásál mindig szem előtt fogom tartani.

Árjegyzék.
Tisztelettel 

Baumann István.
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II. Elfogadó válasz módosított feltételekkel.
Budapest, 19 . . május 16.

Baumann István úrnak
Wien.

Köszönetét mondva a f. hó 14-én kelt ajánlatáért, 
készséggel ragadjuk meg az alkalmat, hogy Önnel össze
köttetésbe lépjünk, a mit azonban csak úgy tehetnénk, 
ha hajlandó volna arra, hogy nekünk kedvezőbb felté
teleket szabjon. Mi ugyanis csak 3 havi elfogadványunk- 
ért vásárolunk s kérjük elhatározását, vájjon ezt a 
fizetési módozatot elfogadja-e, mely esetben rögtön 
feladnók próbarendelésünket.

Tisztelettel 
Szenes és Tsa.

12. Ajánlat közös üzlettársra való hivatkozással.
Budapest, 19 .. október 23.

Polgár János úrnak
Szeged.

Becses címére Lakatos István, aradi üzletbarátom, 
volt szives engem figyelmeztetni s az ő személyes 
ajánlata folytán bátorkodom Önnek szolgálataimat a 
borszakmában tiszteletteljesen felajánlani. Széleskörű 
összeköttetéseim az ország legkiválóbb termelőivel, 
valamint a budafoki mintapincéimben évek hosszú 
sora óta a legnagyobb gonddal és szakismerettel 
kezelt nagy készletem lehetővé teszik nekem, hogy 
vevőimnek oly előnyöket nyújtsak, melyekre más e 
szakmabeli cég alig képes.

A mellékletben felsorolt minőségekből egyidejűleg 
kóstolót küldök és reményiem, hogy úgy az árúk minő
sége, mint a 4 hóra szabott árak Önnek teljesen meg 
fognak felelni.

Szíves megbízásait várva, már előre is a leg
pontosabb kiszolgálást biztosítom és maradok

teljes tisztelettel
Melléklet. Kutassi Kálmán.

12. » . . . legnagyobb gonddal és szakismerettel« 
— ez nem a főnök kérkedése, hanem hivatkozás ki
tűnő alkalmazottjaira.
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13. Elfogadó válasz.
Szeged, 19 .. október 24.

Kutassi Kálmán úrnak
Budapest.

Tegnapi soraiért úgy Önnek, mint Lakatos István 
úrnak, Aradon, ó'szinte köszönettel tartozom. Becses 
ajánlatát szívesen vettem tudomásul s már a jövő 
hó elején fel fogom használni ottlétemet, hogy Ön
nel személyesen is érintkezéshe léphessek.

Addig is ajánlom magam
kiváló tisztelettel 

Polgár János.

14. Ajánlatot kérnek hivatkozással körlevélre.
Kassa, 19. . augusztus 3.

Várnai Vilmos úrnak
Budapest.

Ezennel bátorkodom a f. hó 1-én kiadott kör
levelemet avval a kérelemmel átnyújtani, hogy divat- 
és díszműárúkereskedésem alapítását tudomásúl venni 
sziveskedjék.

Évek hosszú során át több hazai kiváló cégnél 
munkálkodván, meggyőződtem bőrgyártmányai nagy 
kedv éhségéről és kelendőségéről, óhajtanám azokat 
szintén raktáron tartani, a miért is felkérem, hogy 
sziveskedjék velem tudatni, mely feltételek alatt 
volna hajlandó, velem összeköttetésbe lépni. Infor
mációk beszerzése céljából hivatkozom Molnár és 
társa szegedi cégre és reményiem, hogy — bár kor
látolt — hitel nyújtásával nekem nagyobb készletek 
beszerzését is lehetővé fogja tenni.

Szives válaszát várva, maradok
tisztelettel 

Németh Gyula.
14. Ha a kereskedő előtte teljesen ismeretlen 

cégnek hitelezni akar, előbb régi üzlettársainál tuda
kozódik az illetőnek megbízhatóságáról; a tudakozó
dásra nyert felvilágosítást információnak nevezik. A 
hiteikérőnek nagy előnyére válik, ha tekintélyes cég
nek ajánlására liivatkozhatik, mint a fönti példában 
Németh Gyula teszi.
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I 5. A hitelt részben megadják (válasz a I I -ik levélre is).
Budapest, 19 .. augusztus 6. 

Németh Gyula úrnak
Kassa.

Örömmel olvasom a f. hó 3-iki leveléből, hogy 
bórcikkeinek készletét nálam kivánja beszerezni. A 
szóban forgó árúkat mellékelt árjegyzék szerint kész
fizetésre szállítom, de törekvő kezdőt elvből szívesen 
támogatva, készségesen felajánlom, hogy a számla 
összegét felerészben a z  áTÚ vétele után, felerészben 
pedig 6 (hat) hónap után egyenlíthesse ki.

Abban a meggyőződésben, hogy feltételeimet el
fogadja, várom szives megbizásait és maradok

kiváló tisztelettel
Melléklet. Várnai Vilmos.

16. Ajánlat uj árjegyzék kíséretében.
Budapest, 19 .. február 10.

Polgár János úrnak
Temesvár.

A küszöbön álló tavaszi vetések alkalmából indít
tatva érzem magam, hogy Önnek különféle vetemény- 
magokról szóló legújabb árjegyzékemet megküldjem.

Minthogy már ismételten meggyőződött vető- 
magvaim kitűnő minőségéről, reményiem, hogy az 
újólag leszállított árak is tetszésével fognak talál
kozni és továbbra is meg fog tisztelni megbízásaival, 
melyeknek legpontosabb teljesítéséről mindenkor gon
doskodni fogok.

Tisztelettel
Árjegyzék. Vámos Lajos. 16 *

16. Ez úgynevezett időszaki ajánlat, mert bizonyos,
az évszakoktól függő üzleteknél (divat, jég eileni biz
tosítás, folyamhajózás, stb.) időről időre ismétlődik. 
Azért árúüzletben sokszor az uj árjegyzék borítékára 
nyomtatják vagy ahhoz körlevél alakjában mellékük
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17. Alkalmi ajánlat kedvezményes árakkal.
Budapest, 19 .. ápril 80.

Gombosi Tivadar úrnak
Székesfehérvár.

Egy kedvező véletlen következtében jelenleg képes 
vagyok őszi és téli szöveteket a mellékletben följegyzett, 
különösen alacsony áron szállítani, miért is bátor
kodtam mai postával ezekből Önnek mintagyüjteményt 
küldeni. Nagyon örülnék, ha épen Ön ezt a nem minden
napi alkalmat készletének kiegészítésére felhasználná, 
annál is inkáb, mert ily kedvező s egyúttal időszerű 
üzlet nem fog egyhamar ismétlődni és követelésem
nek kiegyenlítésére 3 havi jó küldvényekkel is meg
elégedném.

Abban kellemes reményben, hogy ajánlatommal 
újra bebizonyíthatom, hogy érdekeinek megóvására 
állandóan mekkora gondot fordítok, szívesen várom 
megrendelését e hét végéig és maradok

tisztelettel
Melléklet. Szenes Károly. 18

18. Ajánlat lankadozó összeköttetés élénkítése végett.
Budapest, 19 .. junius 11.

Lakatos János úrnak Arad.
Sajnálattal nélkülözöm már huzamosabb idő óta 

b megrendeléseit, annélkül, hogy tudtommal Önnek 
elégedetlenségre okot szolgáltattam volna. Be akarván 
azonban bizonyítani, hogy az Önnel való összekötte
tésre mekkora súlyt helyezek, fölajánlok Önnek egy 
tétel ff kenő olajat 50 kg.-ként 29 koronájával, Buda
pesten vasúthoz szállítva, 4 hóra. Nem kételkedem, 
hogv az árút épen most, ilyen kedvező feltételek 
mellett a legelőnyösebben fogja értékesíthetni.

Kérem tehát, hogy bizalmával engem újból meg
tisztelni szíveskedjék és meglehet győződve arról, 
hogy minden igyekezetemmel azon leszek, hogy azt
állandóan meg is tartsam. ..

Tisztelettel 
Gábor Imre.

18. Budapesten vasúthoz szállítva =■ az eladó a 
saját piacán előforduló költségeket nem számítja.
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19. Ajánlat ürügyül intésre.
Budapest, 19 .. augusztus 12.

Kertész Antal úrnak
Mohács.

Miután egy szerencsés véletlen következtében 
abban a kedvező helyzetben vagyok, hogy egy na
gyobb tétel petróleumot, melyből Önnek mai postával 
mintát küldtem, к К 18 pr. 50 kg. szállíthatok, bátor
kodom Öntől megkérdezni, hogy ebből készfizetés 
mellett mennyit használhatna. Az ára a közeledő 
nagy szükségletet tekintve nagyon alacsony, a mi
nősége pedig elsőrendű.

Becses megrendelését várva bátorkodom egyúttal 
figyelmét a múlt hó 22,-ikán lejárt tartozására pr.

К 417-— felhívni.
Tisztelettel 

Gábor Imre.

19. A hitelező késedelmes adósát kénytelen meg
inteni, amire külön nyomtatott formulárék szolgálnak; 
ha kíméletből ilyent nem akar használni és hirtelen 
más alkalma nincs, hogy adósának írjon, a fönti 
példa szerint ajánlatot tehet, melynek végén a kérdéses 
tartozást épen csak felemlíti.

20. — I. Megrendelés régi összeköttetésben.
Temesvár, 19..  január 18.

Gábor Imre úrnak
Budapest.

Ezennel megrendelek Önnél a 118. sz. minta szerint 
20 q ff. gépolajat

és felkérem, hogy azt minél előbb utánvétellel meg
küldeni szíveskedjék.

Megbízásom pontos teljesítését várva maradok
tisztelettel 

Stefánovics János.
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21. — 2. Fakturalevél.
Budapest, 19 .. január 21. 

Stefánovics János úrnak,
Temesvár.

Köszönettel vettem a f. hó 18-án kelt megrende
lését és értesítem, hogy a kivánt

20 q ff. gépolajat ä К 26 pr. 50 kg.
a mai napon vasúton teherszállítmánykép útnak 
indítottam.

A mellékelt számla összegét 
К 1040 — kívánsága szerint utánvételeztem. 
Szolgálataimat a jövőre is készségesen felajánlva, 

maradok
tisztelettel

1 aktura Gábor Imre.

22. — I. Árúüzlet, fedezetül csekk.
Kolozsvár, 19 .. február 17.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Szíveskedjék nekem a mellékletben felsorolt árúkat 
rögtön e sorok vétele után a leggondosabban kiválo
gatva vasúton megküldeni, mire azonnal fedezettel 
fogok szolgálni.

Tisztelettel
Melléklet Majorossy Sándor. 23 * *

23. — 2. Fakturalevél.
Budapest, 19 .. február 21. 

Majorossy Sándor úrnak
Kolozsvár.

A f. hó 17-diki megrendelése értelmében küldöttem 
ma Önnek vasúton teherszállítmánykép a kivánt árúkat 
és megterheltem számláját mellékelt faktúrám 

К 89275 összegével.
Szolgálataira mindig örömmel készen,

tisztelettel
F a k t ú r a  Szenes Károly.
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24. — 3. Csekk mint fedezet.
Kolozsvár, 19 .. február 25.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

A f. hó 21-dikén számlázott árúkat ma a legjobb 
rendben átvettem, miért is számlájának kiegyenlítésére 
küldök

К 89275-t egy csekkben a Pesti Magyar Keres
kedelmi Bankra, ott.

Biztosítom, hogy a csekk rendben ki fog fizettetni 
és várom elismervényét.

Tisztelettel
1 drb. csekk. Majorossy Sándor.

ajánlva.

25 — 4. Elismervény; könyvelés a vevő javára.
Budapest, 19 .. február 26.

Majorossy Sándor úrnak
Kolozsvár.

Tegnapi b. soraival küldött, az itteni Magyar 
Kereskedelmi Bankra szóló csekkjét rendben beváltot
ták, miért is annak összegével

К 89275 a f. hó 21. faktúrám kiegyenlítésére 
Önt elismertem.

Tisztelettel 
Szenes Károly. 26

26. — I. Árúüzlet nyílt hitellel.
Baja, 19 . . szeptember 16.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Utolsó cukorszállítmánya óta észreveszem, hogy 
a kereslet feltűnően megélénkült s vevőim is jelentik, 
hogy mennyivel könnyebb a fogyasztó közönséget 
ezen minőséggel kielégíteni. Kifogásaim tehát ily mó-
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don is jogosultaknak bizonyulnak s azért nagyon 
kérem, hogy a szállítandó minőségek kiválasztásánál 
a legnagyobb figyelemmel járjon el.

Ma ismét megrendelek
100 láda Ia kockacukrot á 50 kg. 

melyet már legközelebb pr. D. G. T. kérek.
Tisztelettel 

Heller József.

26. A vevő egy időben kifogást tett az árú mi
nősége ellen, azóta ez utóbbi megjavult (reklamáció). 
— »D. G. T.« =  Dunagőzhajózási társaság.«

27. — 2. Fakturalevél.
Budapest, 19 . . szeptember 18. 

Heller József úrnak
Baja.

Tegnapelőtt kelt megrendelése értelmében küld
tem ma a D. G, T. hajójával 100 láda Ia kocka
cukrot h 50 kg. és bátorkodom mellékelve számlámat 
beküldeni, melynek összegével

К 3,642-— f. évi december 18-iki lejárattal
az Ön számláját megterheltem ;

Szíveskedjék engem tudósítás mellett megfelelően 
elismerni.

Tisztelettel
Számla. Szenes Károly.

28. — 3. Elismervény, könyvelés az eladó javára.
Baja, 19 .. szeptember 26.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Megkaptam a f. hó 18-án kelt számláját s annak
összegét

К 3,64a-— Va f. évi december 18.
javára” írtam. A kockacukor rendben megérkezett és 
teljesen megfelel.

Tisztelettel 
Heller József.
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28. Va =  értéke: f. évi decemberi érték =  neve
zett napon jár le a tétel (esedékes), azaz akkor 
tartozik e vevő (adós) fizetni, illetőleg kötelessége 
arról gondoskodni, hogy a lejárt összeg a lejárat 
napján a hitelező kezében legyen. Azért küldi Heller 
J. a készpénzt már dec. 16-án.

29. — 4. Az adós beküldi az összeget 2 nappal a 
lejárat előtt.

Baja, 19 .. december 16.
Szenes Károly úrnak

Budapest.
A f. hó 18-án Önnél esedékes tartozásom fede

zésére küldök ma külön borítékban
К 3,642-— s kérem, hogy az összeg átvételét 

elismerni szíveskedjék. Tisztelettel
Heller József.

30. — 5. Elismervény a lejárat napján.
Budapest, 19. . december 18.

Heller József úrnak
Baja.

Értesítem, hogy a tegnapelőtt jelzett, külön borí
tékban küldött

К 3,642’— megkaptam és ma esedékes, f. évi 
szeptember 18-iki számlám kiegyenlítésére fordítottam. 

Becses megrendeléseit mindig örömmel várva,
maradok tisztelettel

Szenes Károly. 31

31. Árúüzlet váltófedezettel. — I. Megrendelés és 
felhívás intézésre.

Nagykanizsa, 19 .. augusztus 17.
Falusi Lajos úrnak

Pozsony.
Köszönettel vettem a múlt hó 29-én küldött 10 drb 

kostolót (385—394. szám) és felkérem, hogy a 
386. sz.-ból 2 darab hordót és
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393. sz.-ból 4 darab hordót küldeni, számlája 
összege erejéig pedig 3 havi intézvényt reám ki
bocsátani szíveskedjék, melyet annak idején a leg
jobban oltalmazni fogok.

Tisztelettel 
Arpási Menyhért.

32. — 2. Fakturalevél +  intézvény.
Pozsony, 19 .. augusztus 22.

Arpási Menyhért úrnak
Nagy-Kanizsa.

A f. hó 17-diki levelében megrendelt 6 darab 
hordó =  3869 liter bort mai napon címére elküldtem 
és bátorkodom számlámat

К 3,52640 összegben mellékelni, melynek ki- 
egyenlítésére szíveskedjék szintén mellékelt, ugyan
akkora összegről szóló, Halmos Ödön rendeletére ki
bocsátott, f. évi november 22-én lejáró intézvényemet 
elfogadni és nekem azután visszaküldeni.

Azzal a kérelemmel, hogy a váltót lejáratkor ki
fizetni szíveskedjék, maradok, további szolgálataira 
mindig készen,

Számla.
Intézvény. Ajánlva.

tisztelettel 
Falusi Lajos,

33. — 3. Az elfogadott intézvény visszaküldése.
Nagykanizsa, 19 . . augusztus 26.

Falusi Lajos úrnak
Pozsony.

A f. hó 22-dikén kelt levelében jelzett borokat 
kifogástalan állapotban megkaptam. Számlája ki- 
egyenlítésére visszaküldöm elfogadványommal ellátott
iníézvényét

К 3,52640 pr. f. évi november 22. Halmos Ödön, 
rendeletére és biztosítom, hogy a váltót a lejáratkor 
pontosan ki fogom fizetni.

Elismervényt várva, maradok tisztelettel
1 elfogad vány. Arpási Menyhért.

Ajánlott.
H e in r ic h :  Kereskedelmi levelezés. S
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34. Falusi Lajos intézvénye Árpási Menyhértre (ennek
elfogadványával).

Pozsony, 19 .. augusztus 22. Értéke К 3526-40.
Folyó évi november 22-dikén fizessen Ön ezen 

váltónál fogva Halmos Ödön úrnak, vagy rendeletére 
háromezerötszázhuszonhat és 35 * * * * 40/tnn koronát. Értékét 
megkaptam ; tegye számadásomba tudósítás szerint.
Árpási Menyhért úrnak Elfogadom

Nagy-Kanizsa. Árpási Menyhért
fizetendő Nagy-Kanizsán. Falusi Lajos.

34. Ezt az idegen váltót Falusi Lajos kibocsátotta 
(intézvényezte) Árpási Menyhértre, még pedig Halmos 
Ödön rendeletére ; amint tehát Falusi Lajos (a ki
bocsátó) a váltót Halmos Ödönnek (a váltóbirtokos
nak) átadja, Ígéretet tesz, hogy Árpási Menyhért (előbb 
intézvényezett, utóbb elfogadó) neki a megnevezett 
összeget a lejárat napján a fizetés helyén (Nagy- 
Kanizsán) ki fogja fizetni, a miből természetszerűen 
következik, hogy — ha az elfogadó nem teljesítené 
kötelezettségét — a kibocsátó lesz köteles a fizetésre. A 
kibocsátónak ez a felelőssége átmegy a váltóbirtokosra 
is, mihelyt a váltót forgatmánnyal tovább adja, s 
igy azután minden forgatóra a következő forgatmá
nyosokkal szemben.

35. — 4 Az eladó elismeri az elfogadvány vételét.
Pozsony, 19 .. augusztus 27.

Árpási Menyhért úrnak
Nagy-Kanizsa.

Elismerem tegnap küldött elfogadványának vételét
К 3,52640, melyet pr. november 22. a szokásos 

föntartással javára Írtam.
Abban a kellemes reményben, hogy a közeledő 

szüretre való tekintettel szolgálataimmal nagyobb 
mértékben fog rendelkezni, ajánlom magam további 
jóindulatába és maradok

tisztelettel 
Falusi Lajos.
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35. a) Falusi Lajos a váltót most már küldvény- 
nek tekinti s azért könyveli a »szokásos föntartással«, 
amely kifejezéssel különben a rendelvényes a kibo
csátó, illetőleg a forgatmányos a forgatóval szemben is 
él. A kifejezés t. i. azt akarja mondani, hogy a váltó 
beküldőjét csak annyiban ismerjük el az összeggel, 
amennyiben ez az összeg lejáratkor tényleg befolyik; 
ha ez meg nem történnék, a beküldőt a váltó összegével, 
valamint az időközben fölmerült költségekkel ismét 
megterheljük, másszóval: javára Írjuk a váltót vissz
kereseti jogunk föntartásával.

b) Faludi Lajos ezt a váltót a rendelvényesnek, 
Halmos Ödönnek átadja, vagyis küldvényezi (remit- 
tálja), hogy valamely tártozását kiegyenlítse, mert az 
értékzáradékban azt mondja: »értékét megkaptam«. 
Az eljárást a következő példa világosan mutatja.

36. Árúügylet; intézvényezés az árú átvétele után. —
I. Ajánlatot kérnek.

Brassó, 19. . szeptember 11.

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

Szíveskedjenek velem tudatni, hogy mely áron 
szállíthatnának — legkésőbb e hó 20-ig — 500 kg. 
idei siciliai mogyorót feltétlen I" minőségben, eddigi
hitelem fentartásával ? , ,Tisztelettel

Kainz Róbert.

37. — 2. Ajánlat.
Budapest, 19 .. szeptember 13. 

Kainz Róbert úrnak
Brassó.

A f. hó 11-én hozzánk intézett felszólítására 500 kg 
garantált idei H siciliai mogyorót rögtön szállíthatunk 
3 havi elfogadványa ellenében ä К —-46 pr. kg.

Biztosítjuk, hogy az árú minőségével felette meg 
lesz elégedve és maradunk tisztelettel 

Szenes és Tsa.
3*
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38. — 3. Megrendelés.
Brassó, 19 .. szeptember 15. 

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

Elfogadom f. hó 13-diki ajánlatukat s kérem az 
árú szállítását; ismétlem, hogy csak idei és feltétlen 
Ia árút használhatok.

Tisztelettel 
Kainz Róbert.

39. — 4. Fakturalevél.
Budapest, 19 .. szeptember 17.

Kainz Róbert úrnak
Brassó.

Köszönetét mondva a f. hó 15-én kelt megrende
léséért, átnyújtjuk Önnek számlánkat a címére küldött 
kg 500 idei Ia siciliai mogyoróról, melynek összegével 

К 230'— f. évi december 17-diki lejárattal 
megterheltük.

Megállapodásunk szerint szíveskedjék bennünket 
meghatalmazni, hogy Önre pr. 3 hó intézvényezhessünk.

Tisztelettel
Számla. Szenes és Tsa.

40. — 5. Elismervény és felszólítás intézésre.
Brassó, 19 .. szeptember 28.

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

Ezennel elismerem a f. hó 17-én számlázott 500 kg 
siciliai mogyoró átvételét, melynek minősége valóban 
kitűnő, s felkérem, hogy faktúrájuk kiegyenlítésére 
intézvényezzenek reám 

К 230"— pr. 3 hó.
A váltót kellően oltalmazni fogom és maradok

tisztelettel 
Kainz Róbert.
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41. — 6. Értesítés intézésről (Trattenaviso).
Budapest, 19 .. szeptember 24.

Kainz Róbert úrnak
Brassó.

Tegnapi felszólítása értelmében bátorkodtunk Önre 
К 230'— pr. december 17. a Takarékpénztár-R.-T. 

rendeletére, Kolozsvár, kibocsátani, és kérjük, hogy 
a váltót annak idején elfogadni és a lejáratkor kifizetni
szíveskedjék.

Legújabb árjegyzékünket különféle déli gyümöl
csökről mellékelve, további figyelmébe ajánljuk szol
gálatainkat és maradunk

tisztelettel
Árjegyzék. Szenes és Tsa.

42. — 7. Válasz az intézvényezés bejelentésére.
Brassó, 19 ..  szeptember 25.

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

Tegnapi soraikból tudomásul vettem intézvényüket 
К 230’— pr. december 17. a Takarékpénztár-R.-T. 

Kolozsvár, rendeletére és biztosítom Önöket, hogy a 
váltót a legjobb fogadtatásban fogom részesíteni.

Árjegyzékükért köszönetét mondok s reményiem, 
hogy igénybe vételére legközelebbb lesz alkalmam.

Tisztelettel 
Kainz Róbert.

43. — 8. Küldvényezés.
" Budapest, 19 .. szeptember 26.

A Takarékpénztár-R.-T.-nak
Kolozsvár.

Hivatkozással a f. hó 18-ár. kelt levelünkre 
küldvényezünk Önöknek ezennel 3 db váltót
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К 64470 pr. november 15. Nagy István úrra, 
Beszterce,

К 230-— pr. december 17. Kainz Róbert úrra, 
Brassó,

К 500'— pr. december 22. Soltész Ádám úrra, 
Marosvásárhely,

К 1,37470, mely összeget tudósítás mellett javunkra 
írni szíveskedjenek.

Tisztelettel
3 küldvény. Szenes és Tsa.

43. Az üzleti rend magával hozza, hogy a levél 
írója nemcsak a vett levelekre, hanem saját leveleire 
is hivatkozzék. Szenes és Tsa úgylátszik szept. 18-án 
fedezetet Ígértek a Kolozsvári Takarékpénztárnak, 
ezért küldvényeznek (remittáínak) most 3 váltót, 
köztük a Kainz Róbertre szólót is.

44. — 9. Elismervény ; könyvelés a beküldők javára.

Kolozsvár, 19 .. szept. 28.

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

Elismerjük a f. hó 26-án beküldött rimesszáik 
vételét és azok összegét

К 644 70 pr. nov. 15.
К 280'— pr. dec. 17.
К 500 — pr. dec. 22.
К 1,37470 lejárati értékkel és a szokásos fen- 

tartással javukra könyveltük.
Tisztelettel

T akarékpénztár-R.-T.
Adorján Klimó.

44. Szenes és Tsá-nak, Budapest, a kolozsvári 
takarékpénztár-R.-T.-nál folyószámlája van, ezért »le
járati értékkel« itt annyit tesz, hogy a váltóösszegek 
kamatozása a folyószámlán a lejárat napjától, vagyis 
a váltóösszegek tényleges beérkezésétől kezdődik.
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45. Az elfogadvány megszerzése. — 10. A váltó beküldése.
Kolozsvár, 19 . . szeptember 30. 

A Brassói Népbanknak
Brassó.

Támaszkodva gyakran tapasztalt szívességükre 
küldünk Önöknek 1 db váltót

К 280-— pr. dec. 17. Kainz Róbert úrra, ott, 
avval a kérelemmel, hogy azt az intézvényezettnél 
elfogadás végett bemutatni s azután nekünk vissza
küldeni szíveskedjenek.

Fáradozásukért már előre is köszönetét mondva, 
maradunk, viszontszolgálatra mindenkor készen

tisztelettel
Váltó. Takarékpénztár-11,- T.

ajánlva. Adorján Klimó.

46. — M. Az elfogadott váltó visszaküldése.
Brassó, 19 . . október 2. 

A Takarékpénztár- R-T.-nak
Kolozsvár.

A múlt hó 30-án beküldött váltójukat К 230"—
pr. dec. 17 itten lakó Kainz Róbert úrra, az intéz-
vényezeíl elfogadványával ellátva visszaküldjük.

Kérünk elismervényt és biztosítjuk Önöket, hogy a 
jövőben is bármikor készséggel állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel
Váltó. Brassói Népbank

ajánlva. Farkas N  ékóim.

47. — 12. Elismervény.
Kolozsvár, 19 . . október 3. 

A Brassói Népbanknak
Brassó.

Tegnapi levelükkel megkaptuk ottani Kainz Róbert 
úr elfogadványát
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К 2В0-— рг. december 17. és sietünk szives
közbenjárásukért köszönetét mondani.

Szolgálataikra mindenkor örömest készen, mara-
tisztelettel

Takarékpénztár.-R.- T. 
Adorján Klimó.

48. — 13. A váltó beküldése behajtás végett.
Marosvásárhely, 19 .. december 15. 

Stettner Gusztáv úrnak
Brassó.

A mellékletben küldök 1 db váltót 
К 230'— pr. december 17. Kainz Róbert úrra, 

ott, behajtás végett; az összeget költsége levonása 
után készpénzben kérem. Tisztelettel
Váltó. Jakab Péter.

ajánlva.
48. A váltó a Kolozsvári Takarékpénztár forgat

mányával forgalomba került és lejáratkor Maros- 
vásárhelyen van, Jakab Péternél, aki fizetés végett egy 
brassói üzlettársával mutattatja be az intézvényezettnél. 
A fenti levél száraz hangon írt megbízás, mert Jakab 
Péter (az utolsó váltóbirtokos) költséget fizet; az előbbi 
esetnél (az elfogadvány megszerzésénél) a leveleket 
sokkal barátságosabb hangon írjuk, minthogy költség 
nélkül, vagyis pusztán szívességből történik.

49. — 14. A váltóösszeg jelzése (pénzavizo).
Brassó, 19 . . december 17. 

Jakab Péter úrnak
Marosvásárhely.

F. hó 15-én kelt levelét megkaptam és Kamz 
Róbert úr elfogadványának összegét 

К 230'— pr. ma 
le К —'78 jutalékért

К 229'22 postautalványon címére elküldtem. 
Elisvervényt kérve, maradok tisztelettel

Stettner (Gusztáv.
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50. — 15. Elismervény.
Marosvásárhely, 19 .. december 15. 

Stettner Gusztáv úrnak
Brassó.

Vettem a tegnap jelzett pénzküldeményét,
К 229 ‘22, amit ezennel köszönettel elismerek.

Tisztelettel 
Jakab Péter.

51. A megrendelés helyreigazítása.
Baja, 19 .. julius 23. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Elismerem mai megrendelésemet kockacukorra, 
de kérem, hogy az árúból egyelőre csak 60 ládát 
szíveskedjék küldeni.

Tisztelettel 
Heller József.

• 51. Ha a helyreigazítás a minőségre vonatkozik:
»vonatkozással mai megrendelésemre, felkérem, 

hogy visontaiból (753. mustra) csak 10 hl.-t, ellenben 
könnyű budai vörösből (791. mustra) 6 hl.-t küldeni 
szíveskedjék.«

Ilyen helyreigazításnak következménye csak az, 
hogy az eladó fakturalevélében két megrendelésre fog 
hivatkozni. PL:

->A f. hó 24-én kelt két megrendelése értelmében...«

52. Megrendelés kiegészítése.
Budapest, 19 .. január 7. 

Baumann István úrnak
;Bécs.

Tegnapi megrendelésem kiegészítéséül szíveskedjék 
a Szállítmányhoz még 1 drb. 8-as számú és 1 drb. 10-es 
számú teljes asztalkészletet csatolni.

Tisztelettel 
Szabó Lajos.
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53. Megrendelés visszavonása. — a)
Szatmár, 19 .. augusztus 13. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Előre nem látott körülmények folytán legnagyobb 
sajnálatomra kénytelen vagyok mai megrendelésemet 
visszavonni, miért is kérem, hogy a kívánt árúkból 
egyelőre ne szállítsanak semmit. Tisztelettel

Sátori Béla.
53. A vevő megrendelése visszavonásának okát 

is megmondhatja, ha pl. az ő vevője visszalépett az 
üzlettől, vagy igen kétes anyagi helyzetbe került, úgy 
hogy részére többet szállítani nem akar. Ilyen vissza
vonásra válaszolni nem szoktak, kivéve, ha a meg
rendelő arra hivatkozik, hogy az árút neki más oldal
ról olcsóbban kínálták; ilyenkor az eladó t. i. azt 
mondhatja, hogy ő is kész lett volna engedményekre.

Kolozsvár, 19.. február 28.
Szenes Károly úrnak

Budapest..
Legnagyobb sajnálatomra kénytelen vagyok külön

böző vászonárúkról szóló tegnapi megrendelésemet 
visszavonni, minthogy megbizóm épen most meg
szüntette fizetéseit és igy az árúra e pillanatban 
szükségem nincsen. Tisztelettel

Majorossy Sándor.
54. — b) Fizetéseit megszüntette — erre a keres

kedőnek nagy pénzzavarában joga van, hogy hitele
zőivel értekezhessék, mielőtt csődöt mondana.

55. — c) Kolozsvár, 19.. február 28.
Szenes Károly úrnak

Budapest.
Vászonárúkról szóló tegnapi megrendelésemet 

ezennel visszavonom, mert időközben más oldalról 
sokkal előnyösebb ajánlatot kaptam. Tisztelettel

Majorossy Sándcyr.
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56. Válasz.
Budapest, 19 . . március 2.

Major assy Sándor úrnak
Kolozsvár.

A múlt hó 28-án kelt becses soraiból legnagyobb 
sajnálatomra látom, hogy Ön vászonárú készletének 
beszerzésére másutt kedvezőbb alkalmat talált, mint 
nálam. Nem birom ugyan elképzelni, hogy a mai 
viszonyok között mennyivel nagyobb előnyöket nyújthat 
más cég, mint én, de biztosíthatom, hogy az én részemről 
is a képzelhető legnagyobb előzékenységre számithat.

Kérem tehát, hogy eddigi bizalmával engem 
továbbra is megtiszteljen és maradok

kiváló tisztelettel 
Szenes Károly.

57. Az eladó halasztást kér a szállításra. — I.
Budapest, 19 . . augusztus 5.

Sziklás Gergely úrnak
Székesfehérvár.

Válaszolva!', hó 2-diki megrendelésére, sajnálattal 
kell értesítenem, hogy a kívánt árúval rögtön nem szol
gálhatok, minthogy a szokatlan élénk kereslet folytán 
készletem jelentékenyen megcsappant. A finomabb 
minőségek gyártása tudvalevőleg az utóbbi időben az 
általános munkás-sztrájk miatt szünetelt, minek kö
vetkeztében kész árúban érezhető hiány támadt, úgy 
hogy ez idő szerint még első rangú cégek sem képesek, 
elegendő mennyiséget szállítani.

Szerencsémre biztosítottam magamnak e hó 
közepére első rendű nagyobb mennyiségnek szállítását, 
melyet már jeleztek is, úgy hogy 10—12 nap múlva 
teljesíthetném megrendelését, még pedig minden ár
emelés nélkül; kérem tehát tudósítását, vájjon e 
kivételes esetben számíthatok-e szives elnézésére és 
biztosítom, hogy érdekei megóvásában úgy mint eddig 
továbbra is fáradhatatlan leszek.

Tisztelettel 
Lengyel László.
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58. — 2. A vevő a halasztást megadja.
Székesfehérvár, 19 ..  augusztus 6.

Lengyel László úrnak
Budapest.

Tegnapi soraiból legnagyobb meglepetésemre arról 
értesülök, hogy a legutóbb megrendelt bőrárúkat csak 
10—12 nap múlva szállíthatja. Nem hallgathatom el, 
hogy ez a váratlan késés komoly zavarba hoz. mert 
bízva az Ön eddigi pontosságában, magam is kötelező 
ígéreteket tettem s most nem látom a módját, hogy 
azoknak megfeleljek. Mégis, tekintve sok évi zavar
talan összeköttetésünket, türelemmel akarok lenni, de 
csak avval a kikötéssel, hogy az árú minősége az Ön 
leírásának megfelel s Ön a maga választotta határidőt 
pontosan betartja.

Abban a reményben, hogy jövőre ismét számít
hatok eddigi pontosságára, várom számláját és maradok

tisztelettel 
Sziklás Gergely.

59. — 3. Tagadó válasz.
Székesfehérvár, 19 .. augusztus 6.

Lengyel László úrnak
Budapest.

Válaszolva f. hó 17-diki levelére, melyben a meg
rendelt bőrárúk szállítására halasztást kér, értesítem, 
hogy a megjelölt időpontig nem várhatok és szükség
letemet ez alkalommal máshonnan szerzem be, biz
tosítom azonban, hogy ez az eset további össze
köttetésünket megzavarni nem fogja.

Tisztelettel 
Sziklás Gergely.

59. Az utolsó mondat nélkül (»biztosítom 
a levél hangja rideg és barátságtalan volna, amivel 
írója elárulná, hogy az összeköttetést meg akarja 
szakítani.
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60. Az árú ajánlása magasabb ár mellett. — I.
Fiume, 19 . . február 18.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Megkaptam a f. hó 16-án kelt levelét és köszönöm 
bizalmának újabb jelét, sajnálattal kell azonban érte
sítenem, hogy a kívánt kávéfajtát már nem szállíthatom 
К 114'— ért, miután azt a minőséget már egy hét óta 
125’— és magasabban is jegyzik.

Minthogy a behozatal a szokatlan élénk kereslet 
dacára még mindig igen csekély és a küszöbön álló 
kávéaratásról a tengerentúli piacokról egyre kedve
zőtlenebb hírek érkeznek, az árak további emelkedése 
biztosra vehető, miért is ajánlatos volna, ha szükség
letét halasztás nélkül beszerezné, annál is inkább, mert 
postafordultával érkező megrendeléséig kitűnő, egyen
letes szemű minőséget К 123-50-ért tarthatok rendel
kezésére.

Megrendelésének megújítását várva, biztosítom, 
hogy érdekeinek előmozdításában mindenkor fárad
hatatlan vagyok.

Tisztelettel 
Negri György.

61. — 2. A vevő a magasabb árat elfogadja.
Budapest, 19 . . február 20.

Negri György úrnak
Fiume.

F. hó 18-diki levelében legnagyobb meglepetésemre 
arról értesít, hogy Ia Java-kávét csak К 123'50-rel 
szállíthat. Nem lévén eddig okom, hogy tudósításai 
megbízhatóságában kételkedjem, hajlandó vagyok, most 
ezt a rengeteg árat megadni és felkérem, hogy az árút 
útnak indítsa, reményiem azonban, hogy jövőre az 
ilyen árhullámzásokról kellő időben értesíteni fog s 
ily módon érdekeimet jogosan várható gondozásban 
fogja részesíteni.

Számláját várom és maradok
tisztelettel 

Szenes Károly.
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62. — 3. Tagadó válasz.
Budapest, 19 .. február 20.

Negri György {írnak
Fiume.

Válaszolva f. hó 18-diki levelére értesítem, hogy 
a Ia Javakávét a kínált áron nem használhatom, miért 
is a f. hó 16-án kelt megrendelésemet ezennel vissza-
vonom- Tisztelettel

Szenes Károly.
60. — 62. Ez az eset csak oly árúknál (hazai 

terményeknél és gyarmatáruknál) fordul elő, melyeket 
tőzsdén (vásáron) adnak-vesznek, melyeknek tehát 
folyton változik az árfolyamuk. Gyártmányoknál s 
egyáltalán nem tőzsdeszerűen értékesítésre kerülő 
árúknál az eladó köteles, vevőit minden árváltozásról 
rögtön értesíteni, úgy hogy az utóbbiakat egy már 
megtett megrendelés után ilyen meglepetés nem ér
heti. — A 61. levél után az eladó köszönetét fog 
mondani a bizalom fentartásáért. •

63. Felszólalás. I. Szemrehányás engedmény követelése 
nélkül.

Kolozsvár, 19 .. február 1.
Szenes Károly úrnak

Budapest.
A múlt hó 28-án jelzett küldeményt megkaptam, 

de sajnálatomra ki kell jelentenem, hogy ez egyszer a 
szokott gondosságát nem tapasztaltam ; az árú ugyanis 
korántsem olyan egyenletesen szép minőségű, mint 
ahogy azt elvárhattam volna, egyes darabok pedig a 
hanyag csomagolás következtében annyira megsérül
tek, hogy alig leszek képes az egész mennyiséget a 
kiszámított áron eladni.

Számlájának összegét
К 56872 pr. ápril 28. ugyan javára Írtam, de 

kérem, hogy megrendeléseimre nagyobb gondot for
dítson, mert a jövőben nem leszek hajlandó arra, 
hogy oly kevéssé megfelelő árú eladásával cégem jó 
hírnevén csorbát ejtsek. Tisztelettel

Majorossy Sándor.
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63. »Kiszámított vagy kalkulált ár« az az ár. 
amelyet a kereskedő megállapít, mielőtt még az el
adásra szánt árút megvásárolja. Tényezői: a vételár 
+  költség +  a befektetett tőke kamatja +  várt 
haszon. Ha a kereskedő az eladásnál ezt az árat nem 
éri el, a hiányt tényleges veszteségnek kell tekintenie.

64. Az eladó mentegetödzése.
Budapest, 19 . . február 8. 

Majorossy Sándor úrnak
Kolozsvár.

F. hó 1-én kelt soraiból megdöbbenéssel értesül
tem, hogy legutóbbi szállítmányommal panaszra adtam 
okot. Sok. évi zavartalan összeköttetésünk azonban, azt 
hiszem, eléggé bizonyítja, hogy ez csak túlságos el
foglaltságom okozta tévedés lehetett, ami erős vásári 
forgalom mellett fájdalom, mindig nem kerülhető el.

Felkérem tehát, hogy ettől a kellemetlen esettől el
tekinteni szíveskedjék, mert meglehet győződve arról, 
hogy megrendeléseit, mint eddig, ezentúl is minden
kor a legnagyobb pontossággal és teljes megelégedésére 
fogom teljesíteni.

Tisztelettel 
Szenes Károly.

65. — 2. Engedmény követelése.
Szeged, 19 .. augusztus 28.

Szenes és l sa uraknak
Budapest.

A f. hó 23-án számlázott gépolajat ma átvettem 
és a mintával összehasonlítva azt találtam, hogy az 
árú távolról sem olyan tiszta, amint joggal elvár
hattam volna, nehány hordónak azonkívül olyan erős 
a lerakódása, hogy e miatt a tiszta árúnak tetemes 
része kárba vész. Beláthatják Önök is, hogy ily árú 
eladásával érdekeimet érezhetően megkárosítanám s 
azért az olajat csak abban az esetben volnék haj
landó átvenni, ha a számla összegéből 20°/0 enged
ményt leszámítanának.
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Várom elhatározásukat és megjegyzem, hogy ily 
tárgyalásokba máskor egyáltalában nem bocsátkozom, 
hanem a meg nem felelő árút egyszerűen rendel
kezésükre fogom bocsátani.

Tisztelettel 
Asztalos János.

66. Az eladó az engedményt részben megadja.
Budapest, 19 .. augusztus 80.

Asztalos János úrnak
Szeged.

Nagyon csodálkozunk f. hó 28-án kelt levelén, 
melyben a legutóbb szállított olaj ellen kifogást emel 
és kijelenti, hogy az árút csak 20% engedmény 
mellett hajlandó átvenni, ami annál is inkább meglep, 
mert egyidejűleg egy másik ottani cégnek is ugyan
abból a minőségből szállítottunk, de onnan panaszt 
nem hallottunk. Bizonyosak vagyunk tehát abban, 
hogy az Ön megrendelésének teljesítésére is kellő 
gondot fordítottunk, de megengedjük, hogy az olaj 
szállítás közben kedvezőtlen befolyások alatt zavaros 
lett, amiért nem kételkedhetünk abban, hogy néhány 
napi fekvés után megint teljesen ki is tisztul.

Hogy azonban megmutassuk, hogy az igen tisztelt 
házával való összeköttetést milyen szívesen akarjuk 
fentartani, készek vagyunk, tekintettel az említett 
körülményre a faktúra összegéből 10%-ot levonni. 
Reméljük, hogy az árút ezen feltétel alatt át fogja 
venni, és biztosítjuk, hogy a jövőben gondunk lesz arra, 
hogy megelégedését minden tekintetben kiérdemeljük.

Becses elhatározását kérve, maradunk
tisztelettel 

Szenes és Tsa.

67. A vevő az ajánlatot elfogadja.
Szeged, 190 . . szeptember 1.

Szenes és Tsa, uraknak
Budapest.

Megkaptam a múlt hó 30-án kelt levelüket, 
melyben a kifogásolt árú után 10%-os engedményt 
ajánlanak nekem. Bizonyára maguk sem hiszik el
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komolyan, hogy ez az ajánlat engem teljesen kár
talanít, sőt el lehetnek rá készülve, hogy az üzlet reám 
nézve tényleges veszteséggel fog végződni. Tekintettel 
azonban eddigi zavartalan összeköttetésünkre, főképen 
pedig azért, hogy Önöket komolyabb kellemetlenségtől 
megkíméljem, elfogadom az ajánlott bonifikációt és 
számlájuk helyreigazított összegét

К 1080'— pr. november 23. javukra írtam, de 
újólag kérem megrendeléseim legpontosabb teljesítését, 
mert a jövőben ilyen figyelmetlen kiszolgálást semmi 
szín alatt sem fogok tűrni.

Tisztelettel 
Asztalos János.

68. Az eladó köszönő válasza.
Budapest, 19 . . szeptember 2.

Asztalos János úrnak
Szeged.

Tegnapi soraira sietünk szives jóindulatáért kö
szönetét mondani és Önt ismételten biztosítani, hogy 
minden módon azon leszünk, hogy Önnek a jövőben 
hasonló panaszra oka ne legyen.

Megállapodásunk értelmében a számla összegé
nek 10°/0-át

К 120-— javára irtuk és maradunk megbízásait 
mindig a legnagyobb örömmel várva tisztelettel

Szenes és Tea.

69 _  3 . a vevő az árút visszautasítja.
Szeged, 19 .. szeptember 1.

Szenes és Tea uraknak
Budapest.

Múlt bó 30-án kelt soraira válaszolva ki kell 
jelentenem, hogy a kifogásolt gépolajat az ajánlott fel
tétel mellett sem használhatom s így kénytelen vagyok, # 
az egész küldeményt rendelkezésükre bocsátani.

Tisztelettel 
Asztalos János.

H e io r icn :  Kereskedelmi levelezés. 4
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70. Az eladó az árúval rendelkezik.

Budapest, 19 .. szeptember 2.

Asztalos János úrnak
Szeged.

Tegnapi sorait minden megjegyzés nélkül tudo
másul véve, Szabó és Zsitvay ottani szállító céget 
megbíztuk, hogy a visszautasított árút Öntől összes 
költségei megtérítése mellett átvegye.

Tisztelettel 
Szenes és Tsa.

71. Az eladó átadja a visszautasított árút bizo
mányosnak.

Budapest, 19 .. szeptember 2. 

Szabó és Zsitvay uraknak
Szeged.

Szíveskedjenek a mellékelt szállítólevélben fel
sorolt 10 hordó gépolajat Asztalos János úrtól, ott, 
összes költségeinek megtérítése mellett átvenni s 
számlánkra a legelőnyösebben értékesíteni.

Tudósításukat várva, maradunk
tisztelettel

1 szállítólevél. Szenes és Tsa.

71. Az eladó a visszautasított árút — hogy ne 
kelljen Budapestre visszaszállítani, mert az csak növeli 
a költséget — egy szegedi cégnek bizományba adja, 
azaz Szabó és Zsitvay az árút Szenes és Tsa szám
lájára el fogják adni, és az elszámoláskor maguknak 

* jutalékot számítanak, mely — úgy látszik — már 
meg van állapítva; valószinüleg ilyen eset előfordult 
már a két cég között. Az árúbizömánynak ez a for
mája konszignáció (1. alább).
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72. A bizományos jelentése.
Szeged, 19 . . szeptember 8.

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

Tegnapi megbízásuk értelmében átvettünk ma a 
mellékelt súlyjegyzék szerint Asztalos János úrtól 
helyben

К 61'70 költség megtérítése után 10 hordó gép
olajat, melyet beraktároztunk.

Kérjük, hogy az összeget javunkra írni szíves
kedjenek s biztosítjuk, hogy az árú legelőnyösebb el
helyezésére kiváló gondot fordítunk, úgy hogy remél
hetőleg már legközelebb szolgálhatunk elszámolással.

Tisztelettel
1 súlyjegyzék Szabó és Zsitvay.

73. Az adós prolongációt kér (I. 29. sz. levél) I. rövid 
időre.

Baja, 19 . . december 12.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

A rendkívül kedvezőtlen üzletmenet következtében 
vidékünkön ismételten nagyobb csődök fordultak elő, 
melyeknél, fájdalom, én is érdekelve vagyok, úgy hogy 
már több esetben oly nagyobb követeléseim, melyek 
rendezésére különben biztosan számíthattam, fedezet 
nélkül maradtak.

így e pillanatban nem volnék képes, a f. hó 18-án 
(lnnél esedékes К 2G4Ü80 árútartozásomat rendezni 
s azért felkérem, hogy nekem 2 hétre haladékot adni
s/.iveskedjék.

Abban a reményben, hogy e kivételes esetben 
szives elnézésére számíthatok, biztosítom, hogy köte
lezettségemnek az említett határidőig pontosan eleget 
fogok tenni, s maradok, jóindulatáért már előre is 
köszönetét mondva

tisztelettel 
Heller József.

4*
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74. A prolongációt megadják.
Budapest, 19 .. december 13. 

Heller József úrnak
Baja.

Megkaptam tegnapi levelét, melyben a f. hó 18-án 
lejáró tartozása kiegyenlítésére két heti halasztást kér. 
Be kell vallanom, hogy nehezemre esik, épen ezt a 
tételt nélkülözni, mert bízva eddigi pontosságában, 
már eddig is nagyobb összegeket prolongáltam; hogy 
azonban Önnek kellemetlenséget ne okozzak, mégis 
hajlandó vagyok, az említett időpontig várni, de 
kérem, hogy azt minden körülmények között betartani 
sziveskedjék. ' Tisztelettel

Szenes Károly.
75. Az adós köszöneté.

Baja, 19. . december 14.
Szenes Károly úrnak

Budapest.
Tegnapi szives soraira sietek jóindulatáért köszö

netét mondani s Önt biztosítani, hogy avval semmi 
körülmények között visszaélni nem fogok.

Tisztelettel 
Heller József.

76. Fizetés.
Baja, 19 ..  december 31.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Hivatkozással a f. hó 13-án kelt engedélyére 
beküldtem ma a f. hó 18-án lejárt árútartozásom 
fedezetére

К 2640-80 külön boríték alatt, melynek átvételét 
sziveskedjék elismerni.

Ismételten köszönetét mondva jóakaratáért, ma
radok tisztelettel

Heller József .
76. Következik elismervény a halasztás meg

említése nélkül.



53

77. Tagadó válasz 73. sz.-ra.
Budapest, 19 .. december 18.

Heller József úrnak
Baja.

Válaszolva f. hó 12-dikén kelt levelére, legnagyobb 
sajnálatomra kell arról értesítenem, hogy ez idő szerint 
kívánságának nem felelhetek meg, minthogy a ked
vezőtlen üzletmenet következtében már kénytelen 
voltam nagyobb összegeket prolongálni s most már 
attól kell tartanom, hogy magam is teljesen kész
pénzkészlet nélkül maradok.

Szíveskedjék ezért a kérdéses tételt idejében 
fedezni és legyen meggyőződve arról, hogy minden 
más alkalommal szívesen leszek szolgálatára.

Tisztelettel 
Szenes Károly.

78. Az adós halasztást kér — 2. három hónapra.
Kolozsvár, 19.. julius 27.

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

Előre nem látott körülmények következtében 
készpénzkészletem annyira megcsökkent, hogy a jövő 
hó 2-án esedékes tartozásomat pr. К 376475 nem 
egyenlíthetném ki minden nehézség nélkül. Régi barát
ságos és zavartalan összeköttetésünkre támaszkodva 
kérem, hogy ezen tételnél 6% folyó kamat megtérítése 
ellenében 3 havi halasztást adni szíveskedjenek.

Biztosítom, hogy az új határidőt minden körül
mények között be fogom tartani és maradok, szives 
hozzájárulásukat várva

tisztelettel 
Majorossy Sándor.
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Budapest, 19 ._. Julius 29. 

Majorossy Sándor úrnak
Kolozsvár.

A f. hó 27-diki levelére nincsen semmi ellen
vetésünk s várjuk a felajánlott kamatokat, kérjük 
azonban, hogy az uj lejáratot pontosan tartsa be.

Tisztelettel 
Szenes és Tsa.

79. Az adós köszönetét mond és jelzi a posta- 
utalványon beküldött 60/0-os kamatot, melynek vételét 
a hitelezők elismerik. — Lejáratkor (október 31-én) 
pénzavizó különös köszönettel, erre elismervény az 
eset megemlítése nélkül.

80. Az adós halasztást kér kamatfizetés és elfogad- 
vány ellenében.

Nagykanizsa, 19 .. május 15. 

Falusi Lajos úrnak
Pozsony.

A tartósan kedvezőtlen üzletmenet folytán az 
inkasszó szakmánkban oly gyarló, hogy jelenleg kész
pénznek szűkében vagyok és kérem, hogy a f. hó 20-án 
esedékes К 3158’20 tételemet 6°/0‘Os kamat meg
térítésével 8 bóra elhalasztani szíveskedjék.

E kérésemmel gyakran tapasztalt szívességére 
támaszkodva fordulok Önhöz s várom szives hozzá
járulását, mire a kamatot és kívánatéra a szóban forgó 
összegről szóló elfogadvánvomat is rögtön beküldőm.

Tisztelettel 
Arpási Menyhért•
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81. A hitelező beleegyezése.
Pozsony, 19 .. május 16. 

Árpást Menyhért úrnak
Nagykanizsa.

Tegnapi levelére szívesen teljesítem kívánságát és 
beleegyezem, hogy a f. hó 20-án esedékes К 3158'20 
tartozásának kiegyenlítését f. évi augusztus 20-ig 
elhalássza.

Várom a kamatokat, valamint elfogadványát és 
maradok

tisztelettel 
Falusi Lajos.

81. Az adós úgynevezett üres elfogadványt küld, 
azaz a váltóürlapon kitölti a lejárat és az összeg 
rovatát és rávezeti elfogadványát. A hitelező ki
töltheti a többi rovatot és a váltót mint kibocsátó 
aláírhatja és forgalomba hozhatja, a mi azonban 
nem szokásos.

82. A hitelező részben beleegyezik a halasztásba.
Pozsony, 19.. május 16. 

Árpást Menyhért úrnak
Nagykanizsa.

Válaszolva tegnapi levelére, kénytelen vagyok 
bevallani, hogy a kedvezőtlen üzletmenet, valamint 
a rossz inkasszónak hatását magam is érzem, és így 
nem engedhetek kívánságának egykönnyen; hogy 
azonban mégis, amennyire csak módomban van, szí
vességet tegyek, hajlandó vagyok a kérdéses összeg 
felére három havi halasztást adni és kérem, hogy 
Ív 1579'10 és a folyó kamatokat készpénzben, az összeg 
második feléről pedig elfogadványát beküldeni szíves
kedjék.

Tisztelettel 
Falusi Lajos.
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83. Intés I. készpénzüzletnél.
Budapest, 19. . szeptember 17.

Németh Gyula úrnak
Kassa.

Hivatkozással a f. bő 3-án kelt számlánkra pr. 
К 5250'—, mely az árú átvétele után azonnal fize
tendő, felkérjük, hogy azt mielőbb kiegyenlíteni szí
veskedjék, minthogy a 8 waggon tudomásunk szerint 
már nehány napja oda érkezett és Ön pénztári 
engedményre is reflektál.

Várjuk készpénzküldeményét és maradunk
tisztelettel 

Szenes és Tea.

84. A vevő jelzi pénzküldeményét.
Kassa, 19 . . szeptember 18. 

Szenes és Tsa uraknak
Budapest

Tegnap kelt b. soraikkal megintenek engem f. hó 
3-án kelt számlájukból származó tartozásom miatt, 
amit annál inkább sajnálok, mert sok évi össze
köttetésünkben mindig a legpontosabban gondoskodtam 
kötelezettségeim rendezéséről, azért reményiem, hogy 
ebben a kivételes esetben is számithatok elnézésükre. 
Tartozásom rendezésére mellékelek egy csekkben az 
ottani Kereskedelmi Bankra 

К 5250'—
le

К 5145'—
i s m e r n i .

1 Csekk.

105'— 2°/0 pénztári engedmény
melynek ávételét szíveskedjenek el-

Tisztelettel
Ajánlva. Németh Gyula.

85. — 2. Intések nyílt hitelnél: a) első intés.
Pozsony, 19 .. március 4. 

A rpasi Menyhért úrnak
Nagykanizsa.

Könyveim áttekintése alkalmával azt találom, hogy 
számláján a múlt hó 22-én lejárt
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К 480— tartozása még fedezetlen, miért is azt 
kell hinnem, hogy a tétel figyelmét elkerülte.

Bátorkodom tehát az összeget szóba hozni és 
örömmel várom további megrendeléseit.

Tisztelettel
Falusi Lajos.

86. Az adós bocsánatot kér és jelzi a fedezetet.
Nagykanizsa, 19 . . március 5.

Falusi Lajos úrnak
Pozsony.

Tegnapi leveléből sajnálattal látom, hogy múlt 
hó 22-én esedékes számlám kiegyenlítésére szólít fel. 
Azt hiszem, hogy hosszú, zavartalan összeköttetésünk 
után nem kell különösen hangsúlyoznom, hogy csak 
feledékenységből nem rendeztem e tételt.

Mai póstával küldök Önnek külön borítékban
К 480-— és felkérem, hogy ez összeget, értesítés 

mellett, tartozásom fedezésére fordítani szíveskedjék.
Tisztelettel 

Arpási Menyhért.
87. Az adós halasztást kér.

Nagykanizsa, 19 .. március 5.
Falusi Lajos úrnak

Pozsony.
Megkaptam tegnapi levelét, melyben
К 480'— tartozásom kiegyenlítésére szólít fel, 

de nagy sajnálatomra be kell vallanom, hogy az én 
részemről nem elnézés volt, hanem pillanatnyi zavar, 
melybe egy üzletfelem váratlan bukása hozott. Nem 
voltam képes, hogy az említett tételt annak idején 
rendezzem, sőt még most is kénytelen vagyok Ont fel
kérni, hogy a fizetés teljesítésére e hó végéig halasztást 
adni szíveskedjék.

Reményiem, hogy e kivételes esetben szives el
nézésére számíthatok és jóindulatáért már előre is 
köszönetét mondva, maradok

tisztelettel 
Arpási Menyhért.
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87. A hitelező magatartása most is ugyanaz, 
mint ha az adós tartozásának lejárta előtt kért 
volna halasztást.

88. — b) Második intés.
Pozsony, 19 . . március 14.

Árpást Menyhért úrnak
Nagykanizsa.

Már e hó 4-én bátorkodtam Önt a múlt hó 
22-én lejárt

К 180'— tartozása miatt meginteni, amire azon
ban választ nem kaptam. Miután tehát föl kell téte
leznem, hogy levelem eltévedt, újból felkérem, hogy 
a kérdéses tartozást posta fordultával rendezni szives- 
kedjék.

Tisztelettel
Ajánlva. Falusi Lajos.

89. — c) Harmadik intés.
Pozsony, 19 .. március 28.

Arpási Menyhért úrnak
Nagykanizsa.

Miután Önt már e hó 4-én, és azután 14-én 
ajánlott levélben megintettem múlt hó 22-én lejárt 
К 480’— tartozása miatt, Ön azonban ez idő alatt 
a kérdéses ügyben nem tett semmit sem, ezúttal 
sürgősen felszólítom, hogy a kérdéses összeget ápril 
elejére annál inkább megküldeni szíveskedjék, mivel 
ellenkező esetben jogtanácsosom közvetítéséhez kellene 
folyamodnom.

Tisztelettel
Falusi Lajos.

90. — d) Negyedik intés.
Pozsony, 19 .. április 3.

Arpási Menyhért úrnak
Nagykanizsa.

Minthogy Ön múlt hó 28-án kelt harmadik inté
semet is figyelmen kívül hagyta, az ügyet ügyvédemnek
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Dr. Szilvás Benő úrnak — Baross-tér 10 — adtam 
át, akihez fordulhat, ha szándékában van, hogy a 
dolgot még most békés úton rendezze.

Tisztelettel
Falusi Lajos.

91. Hibás összeg az intézvényben.
Brassó, 19 . . november 18. 

ti zenes és Tea uraknak
Budapest.

Legnagyobb sajnálatomra arról kell Önöket érte
sítenem, hogy f. hó 10-én avizált intézvényüket tudo
másul nem vehetem, minthogy tartozásom a f. hó 2-án 
kelt faktúrájuk szerint К 1795'— nem pedig К 1975"—, 
ahogy mtézvényük szól. Komolyabb kellemetlenségek 
elkerülése végett szíveskedjenek intézkedni, mert én 
a váltót csak tényleges tartozásom összegében fogad
hatom el.

Tisztelettel 
Kainz Róbert.

92. A kibocsátók megtérítik a különbözeiét.
Budapest, 19. . november 14.

Kainz Róbert úrnak
Brassó.

A f. hó 12-én adott szives felvilágosításáért fogadja 
hálás köszönetünket, egyúttal engedje meg, hogy a 
kellemetlenségért bocsánatot kérjünk. A hibát csak
ugyan mi követtük el és minthogy a váltó már nincs 
birtokunkban, nem segíthettünk másként, mint hogy 
a különbözetet

R 180-— postautalványon Önnek elküldjük és fel
kérjük. hogy most már intézvényünket

К 1975’— pr. 19 . . február 2. a Kolozsvári 
Takarékpénztár rendeletére egész összegében elfogadni 
év lejáratkor kifizetni szíveskedjék.

Viszontszolgálatra mindig készen, maradunk
tisztelettel

• Szenes és Tsa.
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93. Az intézvényezett beleegyezése.
Brassó, 19 .. november 16.

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

Megkaptam a f. hó 14-én jelzett 
К 180'— és kijelentem, hogy intéz vényüket 
ív 1975'— pr. 19 . . február 2. a Kolozsvári 

Takarékpénztár rendeletére előjegyzésbe vettem és 
annak idején pontosan oltalmazni fogom.

Tisztelettel 
Kainz Róbert.

94. Hiányzó forgatmány.
Budapest, 19 .. október 27. 

Polgár János úrnak
Szeged.

A tegnapi levelével küldött rimesszát 
К 2742'— pr. december 10. Majorossy Sándor 

úrra Kolozsvár kénytelen vagyok visszaküldeni, mi
után elfelejtette forgatmányát reá vezetni.

Várom értesítését és maradok
tisztelettel

Váltó. Kutassi Kálmán.
Ajánlva.

95. Újabb küldvényezés.
Szeged, 19 .. október 28. 

Kutassi Kálmán úrnak
Budapest.

Köszönettel vettem tegnapi levelével a hiányosan 
remittált váltómat

К 2742'— pr. december 10. Majorossy Sándor 
úrra Kolozsvár, melyet forgatmányommal ellátva 
újból remittálok.

Sziveskedjék a kellemetlenséget megbocsájtani és 
a váltó összegével számlámat elismerni.

Tisztelettel
Küldvény. Polgár János.

Ajánlva.
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96. Elismervény és könyvelés.
Budapest, 19 . . október 29. 

Folgár János úrnak
Szeged.

A f. hó 8-án újólag küldvényezett váltójának 
összegét

К 2742'— pr. december 10. lejárati értékkel és 
a szokásos föntartással javára Írtam.

Becses megbízásait mindig örömmel várvamaradok
tisztelettel 

Kutassi Kálmán.

97. Váltó beküldése behajtás, esetleg ovatoltatás végett.
Pozsony, 19 . . junius 25. 

Az Egyesült Bank R.-T.-nak
Budapest.

Mellékelve beküldőm Önöknek behajtás végett 
Sziivási János ottani cég elfogadványát,

К 1812'— pr. e hó 27.; az összeget költségeik 
levonásával készpénzben kérem.

Ha a váltó kiűzetése megtagadtatnék, szívesked
jenek óvást fölvétetni s nekem azt a váltóval együtt 
megküldeni, mire költségeiket rögtön a legnagyobb 
köszönettel meg fogom téríteni.

Tisztelettel
Váltó. Falusi Lajos.

Ajánlva.

98. Váltó visszaküldése óvással együtt.
Budapest, 19 . . junius 27.

Falusi Lajos úrnak
Pozsony.

A f. hó 25-én beküldött váltóját 
К 1812'— pr. ma Sziivási János úrnál, itt, bemu

tattuk' ki a fizetést csakugyan megtagadta. Kívánsága 
szerint a váltót megóvatoltattuk és az óvással együtt 
ezennel visszaküldjük.



62

Szíveskedjék
К 1124 költségünket megtéríteni, és készséges 

szolgálatainkkal továbbra is rendelkezni.
Váltó.
Óvás.

Ajánlva.

Tisztelettel
Egyesült Bank R.-T. 
Nagy Simonyi

99. Elismervény és pénzavizo.
Pozsony, 19 . . junius 28. 

Az Egyesült Bank R.-T.-nak
Budapest.

Köszönettel vettem tegnapi levelükkel a fizetés 
hiánya miatt megóvatolt váltómat

К 1812-— pr. e hó 27. óvással együtt és 
К 11 -24 költségüket postautalványon elküldöttem. 
Kérek elismervényt és maradok

tisztelettel 
Falusi Lajos.

100. Az utolsó váltóbirtokos notifikációja.
* Pozsony, 19 .. junius 28.

Mihályfу Béla úrnak
Kassa.

A f. hó 9-én nekem küldött rimesszáját 
К 1812'— pr. junius 27. Szilvási János úrra 

Budapest, fizetés hiánya miatt meg kellett óvatoltatnom, 
amiért is a váltót az óvással együtt beküldőin és 
felkérem, hogy a mellékelt visszszámla szerint Önre 
kibocsátott intézvényemet

К 1831‘52 látra bemutatáskor kifizetni szíves
kedjék

Váltó.
Óvás.
Visszszámla.

Tisztelettel 
Falusi Lajos.

Ajánlva.
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4. A bizományi üzlet. A bizomány akkor keletkezik, 
ha az eladó (vagy az árú birtokosa) nem érintkezhetik 
közvetlenül a vevővel, pl. a közép-amerikai kávé
termelőnek nem érdemes, hogy magának az európai 
nagy- és kiskereskedők között keressen vevőket, jobban 
szereti, ha árúját egész hajórakományban szállíthatja 
valamely európai kikötőbe ; innen kerül aztán az árú 
bizományosok útján a nagykereskedőkhöz stb. Ép úgy 
nem foglalkozhatnak a gyárak termékeik elárusításával, 
hanem az eladást inkább bizományosaikra hagyják, 
kik vagy a cégek között, vagy a nagy közönségben 
biztosítanak maguknak vevőkört; így van különben 
a termelő is az ú. n. hazai terményekkel (gabona, 
gyapjú stb.), ha azokat akár kisebb mennyiségekben, 
akár kikerekített kötésekben akarja eladni: szintén 
csak bizományosra szorúl, kinek vagy van már vevője, 
vagy a megbízás vétele után keres, vagy pedig az 
árút a tőzsdén adja el.

A bizományi ügyletek a lebonyolítást és el
számolást, valamint a bizományos szerepét tekintve 
nagyon sokfélék. Gyártmányoknál a bizományos csak 
eladó, gyarmatárúknál inkább vevő, hazai termények
nél pedig mindkét, minőségben működik. Az ügyletek 
közös vonása az, hogy a bizományos saját neve alatt, 
de idegen számlára dolgozik és úgy a fáradságáért, 
mint ügyességéért százalékokban már előre megálla
pított jutalékot kap, mely */,%—50% és még többre 
is terjedhet, aszerint, hogy az árú a bizományosnak 
több vagy kevesebb fáradságot és költséget okoz, 
különösen olyan költséget, melyet megbízójának nem 
számíthat fel esetről esetre. Az úgynevezett képvise
letnél pl. a bizományos az árút alig látja, tevékeny
sége csakis a levelezésre, esetleg személyes után
járásra szorítkozik, tehát szívesen megelégszik 1—2% 
jutalékkal, amihez talán ugyanannyi jótállási díj is 
járul hitelügyleteknél, ellenben az állandó bizományi 
raktárnál esetleg nagy helyiségre van szüksége és 
pedig úgy a beraktározásra, minb az eladásra, utóbbi 
esetben képzett, tehát költséges személyzetet is kell 
tartania, úgy hogy a jutalék 20—50%-ra, sőt még 
magasabbra is emelkedik. — Az elszámolás vagy 
bizonyos időben, pl. havonként, negyedévenként, stb. 
történik, vagy esetről esetre, de sokszor időhöz nincsen 
kötve, hanem az ügylet lebonyolításától, illetőleg a 
künn levő követelések behajtásától függ. — Az árú-
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bizomány a gyakorlatban olyan számos alakot öltött, 
hogy áttekinthetően tárgyalni bajos; egészben véve 
két csoportot kell megkülönböztetni aszerint, hogy az 
ügyletek a tőzsdén köttetnek-e, vagy nem ? Az előb
biek alkotják a bank- és terménybizományt, a tulaj
donképem árúbizomány legközönségesebb formái pedig 
a képviselet, a konszignáció és az állandó bizományi 
raktár.

5. Árúbizomány a) Képviselet. A bizományos mint 
képviselő gyárat szolgálhat, melynek cikkeit forga
lomba hozza, vagy nagykereskedő céget, melynek 
árúkészletét beszerzi, illetőleg ennek kiegészítéséről 
állandóan gondoskodik. A gyár képviselőjének első 
feladata, hogy vevőkről gondoskodjék, vagyis meg
bízójának (a gyárnak) állandó vevőkört biztosítson, 
ahonnan azután a megrendeléseket átveszi és a gyárhoz 
juttatja; ez utóbbi a megrendelést teljesiti, az árút 
egyenesen a vevőnek küldi, a számlát pedig a bizo
mányosnak ; ez elszámol a vevővel és utóbb a gyár
ral, úgy hogy a bizományos mint képviselő a gyár 
helyett a tulajdonképeni kereskedelmi munkálatokat 
elvégzi, ami annál fontosabb, mert a gyár első sorban 
nem kereskedelmi, hanem ipari vállalat. A levelezés 
itt is az ajánlattal kezdődik, mely a feltételek meg
állapítására vezet; együttesen szétküldött körlevelek
ben úgy a gyár, mint a bizományos tudatják a kép
viselet alapítását, esetleg átvételét, a bizományos 
pedig külön ajánlatokkal és személyes utánjárással 
iparkodik a vevőket megnyerni. [101—110. sz.] A 
vevő megrendelése után a bizományos jelentést küld 
a gyárnak és a vevőt értesíti, hogy az árút legköze
lebb egyenesen a gyártól fogja megkapni; a gyár 
egyszerű avizóban jelzi az árút a vevőnek ár vagy 
érték említése nélkül, a számlát pedig a képviselőnek 
küldi. A vevő elismeri az árú átvételét úgy a gyár
nál, mint a képviselőnél, s az utóbbi csak ezután 
állítja ki a számlát. A kiegyenlítés a vevő és a bizo
mányos között, valamint a bizományos és a gyár 
között mind azon fizetési eszközök igénybevételével 
mehet végbe, amelyek az egyszerű árúüzletnek is 
rendelkezésére állanak. [111—118. sz.] Itt tehát a 
bizományos mint eladó szerepel.

Hogy a bizományos mint képviselő a megbízó 
cég számára bevásárol, az kisebb mértékben oly 
gyáraknál is előfordul, amelyeknek hazai terményekre
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van szükségük, pl. malmoknak gabonára, posztó
gyáraknak gyapjúra stb., de ezek az esetek inkább a 
tőzsdei ügyletekhez tartoznak. Általánosan bizományos 
útján, tehát képviselő közbenjárásával szerzik be 
nagykereskedőházak gyarmatárú-készleteiket, melyek
nek rendes és állandó piaca kikötő helyeken van, 
ahol a nevezett cikkekkel tőzsdeszerűen, sőt aukciókon 
kereskednek. Hasonlók hozzá a Magyar Kereskedelmi 
Részvénytársaság déli gyümölcs-aukciói Fiúméban és 
Budapesten, melyek nemcsak a magyar piacokat, 
hanem egész Ausztriát és az európai Keletnek egy 
nagy részét ellátják. Az aukcióra küldés már a kon
szignációkhoz tartozik, azért mégis a példa inkább 
ide való [119-129.].

b) Konszignáció. A konszignáció a bizományi 
üzletnek az a formája, amelynél állandó összeköttetés 
a bizományos és megbízó között nem okvetetlenül 
szükséges,' amennyiben t. i. a bizományos a neki 
konszignált árú eladása után rögtön elszámol, az 
összeköttetés tehát megszűnik, és szigorúan véve 
minden újabb megbízással megújúl, amiért is célszerű 
ilyenkor az eddigi feltételekre hivatkozni, ha már nem 
akarjuk minden alkalommal ismételni. A belföldön a 
konszignáció igen használatos alakja a bizománynak, 
különösen az olyan árúknál, a melyeket a tulajdonos 
(nagykereskedő vagy termelő) maga nem értékesíthet, 
de sokkal nagyobb szerepe van a kiviteli kereskede
lemben, a. hol a nagy távolságok és az avval járó 
rengeteg költségek miatt csak nagyszabású üzletre 
érdemes vállalkozni, a kockázat tehát igen nagy és 
ezért állandó raktár létesítése jóformán ki van zárva. 
Az exportőr tehát a tengerentúli piacon letelepedett 
bizományosnak eladás végett bizonyos tétel (mennyi
ség) árút küld, azaz konszignál, a bizományos azt 
egyszerre vagy részletekben adja el és rögtön jelentést 
tesz, az ellenértéket pedig megbízójának rendelkezésére 
tartja. A kiegyenlítés módját a megbízó a maga érdeke 
szerint választja, amennyiben vagy kibocsát váltót a 
tengerentúli piacra, vagy onnan küldet magának 
rimesszát, a szerint, hogy az idegen pénz árfolyama 
imitálunk, vagy a mi pénzünk árfolyama az ottani 
piabon kedvezőbb-e reá nézve. Ezt az eljárást, mely 
a banküzletnek egyik főága, arbitrázs-nak nevezzük. 
— Első példánkban [ISO—135. sz.] egy debreceni 
termelő disznózsírt konszignál, melyet budapesti

H e in r ic h : Kereskedelmi levelezés. 5
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bizományosa részletekben ad el; a megbizó követelését 
esetről-esetre igénybe veszi. A második példában egy 
budapesti exportőr londoni bizományosa biztatására 
lisztet küld eladás végett Londonba, de a kockázat 
megosztása végett felszólítja pozsonyi üzlettársát, hogy 
az üzletet vele közös számlára (a méta) bonyolítsa 
le ; így persze a nyereség is megoszlik, de a budapesti 
megbizó, ha a felszólított üzlettárs részt vesz (részes 
társ), nagyobb tőkével is rendelkezik. A budapesti 
megbizó egy itteni malomtól vásárolja a lisztet, azt 
egy fiumei szállítmányozó közbenjárásával hajóra 
téteti és a hajóokmányok kíséretében Londonnak 
konszignálja, a részes társat pedig a történtekről 
értesíti. Miután a londoni bizományos a sikerült el
adás után beszámolt, a budapesti megbizó arbitrázs 
utján fedezetről gondoskodik és a pozsonyi részes 
társsal elszámol [136—146.].

c) Állandó bizományi raktár. A bizományos mint 
képviselő az illető gyárnak vagy nagykereskedő ház
nak kereskedői gondját átveszi, amennyiben vevőket 
szerez és azoknak megbízásait, valamint fizetségeit 
megbízójához juttatja. De még sokkal nagyobb szol
gálatot tehet megbízójának, ha a kérdéses árúkat 
állandóan raktáron tartja, úgy, hogy a vevők meg
rendeléseit maga teljesítheti. Az árúkat időnként 
nagyobb mennyiségekben kapja a megbízótól és az 
utóbbival csak időről időre, havonként, negyedéven
ként stb. számol el, tehát megkíméli megbízóját az 
árú kicsinyben való szállításától, valamint attól a 
fáradságtól is, hogy a követelések behajlása végett 
az egyes vevőkkel törődjék. Az árúbizománynak ez a 
formája különösen fontos a gyárakra nézve, melyek, 
mint már említve volt, mint ipari vállalatok a tulaj- 
donképeni kereskedői munkálatokat szívesen átengedik 
kereskedelmileg képzett egyéneknek, de fontos külö
nösen oly cikkeknél, melyeknek eladása vagy azért, 
mert nagyon drágák, vagy használatuk időhöz van 
kötve (divatárúk, piperecikkek, illatszerek, stb.) a 
kereskedőre nézve nagy kockázattal jár, ha saját 
számlájára veszi azokat; a bizományi raktár pedig 
biztosítja neki azt a jogot, hogy elszámoláskor a 
megmaradt készletet a megbizónak visszaadja. Az 
egész könyvkereskedés is ezen bizományi viszonyon 
alapszik; a könyvkiadó t. i. megveszi az írótól a 
kéziratot és kinyomatja, a könyv egyes példányait
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pedig bizományba adja, az úgynevezett szortiment
könyvkereskedőknek, akik a munkákat a nagy közönség
nek elárusítják és a kiadóval évenként egyszer, a lipcsei 
nagy vásár (Messe) idején elszámolnak. —A bizományos 
igényei bármely cikknél, melyet állandóan raktáron tart, 
nagyobbak mint a többi bizományosé, mert figyelembe 
kell venni nagy fáradságát és felelőségét, de még 
azt a sok, már fönt említett költségét is, amelyet 
megbízójának nem számíthat föl esetről esetre úgy, 
mint a képviselő, vagy a konszignációkat teljesítő 
bizományos. A levelezés az állandó bizományi raktár 
vezetője és vevői között ugyanaz, mint az egyszerű 
árúüzletnél; figyelemre méltók csak azok a levelek, 
melyék a bizományos és megbízója között az össze
köttetést létesítik, mert itt nem elegendő a feltételek 
említése az offertben, hanem érdekeinek biztosí
tására a megbízó a raktár vezetőjétől szerződést 
követel. A megbízó azután a raktárt berendezi, azaz 
a szükséges árúkészletet a bizományosnak szállítja, 
kinek kötelessége, hogy a raktár kiegészítéséről állan
dóan gondoskodjék, amiből csak megrendelések és 
fakturalevelek keletkeznek, rendesen nyomtatványok 
felhasználásával; ilyeneket használ a bizományos az 
elszámoláskor is. [147—151. sz.]

10 i , A képviselő ajánlkozása.
Budapest, 19 ..  április 22. 

Az Első Magy. Vasmű R.-T.-nak
Gömör.

Amint értesültem, itteni képviselőjük előrehaladott 
korára való tekintetből nyugalomba vonulni készül, 
ameiv körülmény engem arra indít, hogy szolgála
taimat tisztelettel felajánljam Önöknek.

Az itteni piacon 20 év óta működvén e szakmában, 
ez idő alatt oly széleskörű ismeretségre és oly előkelő 
összeköttetésekre tettem szert, hogy Önöknek kétség
telenül sokkal nagyobb és jobb szolgálatokat tehetek, 
mint bármely más itteni bizományos, különben sze
mélyemet és viszonyaimat illetőleg hivatkozhatom az 
itteni Király József Utóda cégre, valamint Valkány és 
Tsa urakra Pozsony, kik a kívánt felvilágosítással a 
legnagyobb készséggel szolgálni fognak.



68

Azzal a kérelemmel, hogy elhatározásukról engem 
mielőbb értesíteni szíveskedjenek, megjegyzem, hogy 
jutalékért jótállási díjjal együtt 2‘Д%‘ка1 megelégszem.

Kiváló tisztelettel 
Szenes Károly.

102. A gyár meghívja a képviselőt tárgyalásra.
Gömör, 19 .. április 25.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Örömmel vettük f. hó 22-én kelt levelét és köszön
jük szives előzékenységét. Igen örülnénk, ha ajánlatát 
igénybe vehetnők s azért kérjük, hogy a részletek 
megbeszélése végett hozzánk fáradni, de előzőleg 
minket megérkezésének idejéről értesíteni szíveskedjék.

Tisztelettel
Első Magy. Vasmű R .-T.

Hajdú Ligeti

103. A képviselő jelentkezik.
Budapest, 19 .. április 26.

Az Első Magy. Vasmű R.-T.-nak
Gömör.

A tegnap kelt megtisztelő meghívásuknak örömmel 
teszek eleget és e hó 28-án indulok a reggeli gyors
vonattal, úgy hogy az nap dél felé már tehetem tisz
teletemet.

Tisztelettel 
Szenes Károly.

103. A képviselő a gyár igazgatóságával szemé
lyesen állapítja meg a feltételeket és azokat utólag 
levélben is elismeri, [104. sz.], a gyár pedig válaszá
ban a feltételeket szó szerint ismétli [107. sz.]. A kép
viselő egyúttal elkészíti a saját, valamint a részvény- 
társaság nevében kiadandó körleveleket [105. 106. sz.].
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104. A képviselő szerződéses levele.
Budapest, 19 .. április 30. 

Az Első Mayy. Vasmű R.-T.-nak
Gömör.

A f. hó 28-án a tisztelt igazgatóságukkal folytatott 
tárgyalásunk alkalmával a következó'kben állapodtunk
meg:

1. A gömöri Első Magy. Vasmű R.-T. képvise
letét elvállalom f. évi május hó 1-től egész Magyar- 
országra ; a képviselőség székhelye Budapest.

2. Az Első Magy. Vasmű R.-T. fizet nekem 2I/,0/0 
jutalékot jótállási díjjal együtt, még pedig nemcsak 
azok után a megrendelések után, melyeket én juttatok 
a társaságnak, hanem vevőimnek a társaságnál köz
vetlenül tett megrendelései után is.

3. Az elszámolás lehetőleg esetről-esetre történik, 
de legalább is havonta egyszer, a hó végén.

4. Az árút a gyár a vevőknek egyenesen szállítja, 
úgy hogy én külön költségek megtérítésére igényt nem 
tarthatok; a gyárnak járó összegeket minden alka
lommal a gyár póstatakarékpénztári zsiroszámlájára 
fizetem be.

5. Peres esetekben a budapesti árú- és értéktőzsde 
bíróságának felebbezhetetlen Ítélete illetékes.

Szíveskedjenek ezen feltételeket postafordultával 
elismerni és a mellékelt két körlevéltervezetet esetleges 
megjegyzéseikkel ellátva visszaküldeni.

Ismételten biztosítom Önöket, hogy érdekeik meg
óvásában fáradhatatlan leszek és reményiem, hogy 
legmesszebbmenő várakozásaiknak is teljesen meg
felelhetek.

Tisztelettel
melléklet. Szenes Károly.

105. A gyár körlevele.
Gömör, 19 .. május 1.

T. c.
Legnagyobb sajnálatunkra kell b. tudomására 

hoznunk, hogy eddigi képviselőnk, Egressi József úr, 
előrehaladott kora miatt visszavonul, minek követ
keztében kitűnő és minden tekintetben megbízható 
szolgálatairól kénytelenek vagyunk lemondani.
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Ellenben örömmel jelenthetjük, hogy méltó utódot 
sikerült megnyernünk Szenes Károly úr személyében, 
kinek budapesti cége 20 év óta működik szakmánkban 
és a legnagyobb tekintélynek, valamint föltétien biza
lomnak örvend.

Midőn nevezett úr mellékelt körlevelét szives 
figyelmébe ajánljuk, köszönetét mondunk az irántunk 
eddig tanúsított bizalmáért és felkérjük, hogy meg
rendeléseivel és egyáltalában minden üzleti ügyben 
ezentúl Szenes Károly úrhoz fordulni sziveskedjék.

Tisztelettel
Első Magy. Vasmű R.-T.

Hajdú Ligeti

106 A képviselő körlevele.
Budapest, 19.. május 1.

T. c.
Hivatkozással a gömöri Vasmű R.-T. mellékelt 

körlevelére van szerencsém b. tudomására hozni, 
hogy a nevezett gyár magyarországi képviseletét a 
mai napon átvettem, amiért is bátorkodom Önt föl
kérni, hogy b. bizalmával engem megtisztelni szives
kedjék.

A 20 év óta e szakmában kifejtett működésem, 
valamint az itt elért eredmények feljogosítanak arra 
a reményre, hogy képes leszek megbízóim kíván
ságának teljesen megfelelni. Magamat tehát szives 
jóindulatába ajánlva, kérem megbízásait, melyeknek 
pontos és lelkiismeretes teljesítéséről már előre is 
biztosítom és alant álló cégjegyzésemet szives tudo
másul vétel végett mellékelve maradok,

tisztelettel 
Szenes. Károly.

Cégjegyzésem : Szenes Károly.

106. Az igazgatóság a két körlevél tervezetét 
megjegyzés nélkül visszaküldi a bizományosnak, aki 
azokat közös ivén szétküldi.
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{07. A gyár szerződéses levele.
Gömör, 19 . . május 2.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

A múlt hó 30-án kelt levelét megkaptuk és el
ismerjük a következő feltételeket:

1. Ön elvállalja e hó 1-jével társaságunk magyar- 
országi képviseletét, melynek székhelye Budapest.

2. Fizetünk Önnek jutalékért jótállási díjjal együtt 
27*%-°t és pedig nemcsak azon megbízások után, 
melyeket Ön juttat nekünk, hanem vevői részéről 
hozzánk közvetlenül érkezett megrendelések után is.

3. Az elszámolás lehetőleg esetről-esetre, de leg
alább is havonta egyszer, a hó végén történik.

4. Az árút egyenesen a vevőknek szállítjuk, tehát 
Ön nem tarthat igényt külön költségek megtérítésére ; 
a nekünk járó összegeket Ön minden alkalommal 
póstatakarékpénztári zsiroszámlánkra fizeti be.

5. Per esetén a budapesti árú- és értéktőzsde 
választott bíróságának felebbezhetetlen Ítélete illetékes.

A körlevél-tervezeteket minden megjegyzés nélkül 
visszaküldjük és kérjük, hogy azok szétküldését minél 
hamarabb kezdje meg, amint egyáltalában érdekeinket 
újból a legmelegebben ajánljuk szives figyelmébe.

Tudósításait mindig örömmel várva, maradunk
tisztelettel

Kinő Magy. Vasmű It.-T.
Hajdú Ligeti

108. A képviselő ajánlata vevőhöz.
Budapest. 19.. május 10.

Asztalos János árnak
Szeged.

Ezennel van szerencsém Önnek két körlevelet 
átnyújtani, melyekből szíveskedjék tudomásul venni, 
hogy f. hó 1-én a gömöri Első Magy. Vasmű R.-T. 
magyarországi képviseletét átvettem.

Engedje meg, hogy Önnek szolgálataimat föl
ajánljam. és felhívjam szives figyelmét azokra a
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messzemenő előnyökre, melyeket ez a R.-T. vevőim
nek nyújtani képes. Minthogy az osztrák kartelltől 
elvből távol maradtunk és a múlt év végén a magyar- 
országi kartellből is kiléptünk, az ár megszabása 
tekintetében teljesen függetlenek maradtunk ; emellett 
szíveskedjék még figyelembe venni, hogy berendezé
seinket rúdvasra még egy versenytárs sem érte el, 
sőt épületgerendák dolgában sikerült már legelső 
cégeket is kiszorítanunk.

Biztosítva Önt a legnagyobb előzékenységről, 
kérem, hogy minden idevágó kérdésben bizalommal 
hozzám fordulni szíveskedjék. Meglehet győződve 
arról, hogy nem kiméivé sem fáradságot, sem áldo
zatot, igyekezni fogok, hogy megelégedését kiérde
meljem és magamnak állandóan biztosítsam.

Melléklet.
Kiváló tisztelettel 

Szenes Károly.

109. A vevő válasza; megrendelést igér.
Szeged, 19 .. május 11. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

F. hó 10-én kelt levelét megkaptam és előzékeny
ségéért köszönetét mondva, szívesen fogadom el aján
latát feltéve, hogy pontos kiszolgálás mellett elfogad
ható árakra is számíthatnék, minthogy eddigi össze
köttetéseimmel teljesen meg vagyok elégedve s igy 
nincsen komoly okom arra, hogy velük szakítsak.

Ha tehát rúdvasat 20 K-val pr. 100 kg. szállíthatna, 
szívesen tennék kisérletet 50 q-val és felkérném, hogy 
az árút minél hamarabb ideszállítani szíveskedjék.

Várom válaszát és reményiem, hogy további elő
zékenységére is számíthatok, mert csak attól tehetem 
függővé, vájjon e szakmába vágó minden megbízá
somat lassanként Önnek juttathatom-e.

Tisztelettel 
Asztalos János.
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110. A bizományos elfogadó válasza.
Budapest, 19 . . május 16.

Asztalos János úrnak
Szeged.

A f. hó 14-én nyilvánított bizalmáért fogadja 
hálás köszönetemet. Különösen örvendek, hogy rögtön 
alkalmam nyílik szolgálatkészségem bebizonyítására. 
Ismételten biztosíthatom arról, hogy minden módon, 
még áldozatok árán is törekszem arra, hogy vára
kozásának megfeleljek.

A rúdvas ára a legújabb konjunktúrák szerint 
erősen emelkedő irányzatot vett, úgy hogy 2O50 és 
több is könnyen elérhető, különösen egész waggon- 
rakományokban ; mégis kész vagyok Önnek a kívánt 
50 q 20 K-val szállítani, abban a kellemes remény
ben, hogy megbízásaival továbbra is megtisztel és 
megrendeléseit lehetőleg egész waggonokra kiegészíti.

Tisztelettel 
S'zenes Károly.

110. Konjunktúrának nevezik főleg a kereslet és 
kínálat viszonyainak azt a különös összejátszását, 
melyek leginkább befolyásolják az áralakulást. — 
Egy teljes waggonrakomány 100 q =  10,000 kg. 
Természetes, hogy a szállításnak ez a módja nem
csak a gyár részére, hanem a vevő szempontjából is 
előnyösebb, mert olcsóbb.

111. A vevő megújított megrendelése.
Szeged, 19 . . május 17.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Tegnapi levelét köszönettel veszem tudomásul és 
rnagam részéről is biztosítom, hogy nagyon fogok 
örülni, ha összeköttetésünk állandónak bizonyul.

A kérdéses 50 q rúdvasat szíveskedjék a mellékelt 
részletezés szerint minél hamarabb címemre juttatni, 
mire rögtön készfedezettel fogok szolgálni.

Tisztelettel 
Asztalos János.Melléklet



112. A bizományos avizója.
Budapest, 19 .. május 18.

Asztalos János úrnak
Szeged.

Tegnapi megrendelésére értesítem, hogy a kívánt 
50 q rúdvas kívánsága szerint 8—10 nap alatt egye
nesen a gömöri Első Magyar Vasmű R.-T.-tól fog 
oda érkezni és kérem, hogy a szállítmány átvételét 
elismerni szíveskedjék.

Tisztelettel 
Szenes Károly.

113. A képviselő megrendelése a gyárnál.
Budapest, 19 .. május 18.

Az Első Magy. Vasmű R  - l'.-nak
Gömör.

F. hó 9-én kelt utolsó jelentésem óta ismét si
került vevőket szereznem; Szabolcsi György, Székes
fehérvárott, valamint Novelli és Tsa, Fiume, biztos 
kilátásba helyezték megbízásaikat, mig Asztalos János, 
Szeged, megrendelésével máris megörvendeztetett 
(Melléklet 9. szám.)

E céget különös figyelmükbe ajánlom, minthogy 
ő előkelő állásánál fogva egész déli Magyarországon 
számos ügyfelet szerezhet; valósággal el kellett őt 
hódítanom a versenytől s ezért nagyon kérem, hogy 
megrendeléseit a legnagyobb gonddal és pontossággal 
teljesítsék.

Kardos Zsigmond, Cegléd. 5. sz. számlája után 
a m. k. postatakarékpénztárnál

К 572 -44 fizettem be zsiroszámlájukra.
Holnap Sopronban leszek, ahol nagyobb üzlet 

ígérkezik.

Melléklet.
Tisztelettel

S zen es  K á r o ly .
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I 14. A gyár avizója a képviselőhöz.
Gömör, 19 .. május 20.

Szenes Károly úrnak „  ,° Budapest.
Tegnap értesítettük a 6—8 sz. megrendelések 

teljesítéséről és köszönettel vettük tegnap kelt meg
bízását Asztalos János úr, Szeged, részére. Az 50 q 
rúdvasat holnap szállítjuk s a mellékelt jegyzék 
szerint számláját

К 1054'— megterheltük.
Felhasználjuk ezt az alkalmat is, hogy érde

künkben tanúsított fáradozásáért köszönetét mondjunk 
és biztosíthatjuk, hogy vevőit mindig a legpontosab
ban ki fogjuk szolgálni. Nagyon lekötelezne, ha sop
roni tapasztalatairól körülményesebben értesítene, 
minthogy épen a nyugati megyék magatartása az 
osztrák versennyel szemben rendkívül érdekel ben
nünket. Őszintén kívánjuk, hogy ottani fáradozása ne 
maradjon minden eredmény nélkül.

Tisztelettel
Első Magyar Vasmű 11.-T.

Hajdú Ligeti.
114. Élénk összeköttetésnél a gyár úgyszólván 

nap-nap után levelezik bizományosával, tehát nem 
ritkaság, hogy leveleik keresztezik egymást; a közben 
fölmerült eseményeket folytatólag fölemlítik és azért 
célszerű a megrendeléseket, valamint a befolyt fize
téseket jegyzékbe foglalni és folyószámmal ellátni, 
ami az azokra vonatkozó hivatkozást és utalást 
lényegesen megkönnyíti.

• 15. A gyár avizója a vevőhöz.
Gömcr, 19 .. május 19.

Asztalos János úrnak c  ,

Szenes Károly úr Budapest megbízásából és 
számlájára küldtünk b. címére 

50 q rúdvasat,
és felkérjük, hogy az árú megérkezéséről bennünket 
értesíteni szíveskedjék. Tisztelettel

Első Magyar Vasmű R.-T. 
Ha,jdú Ligeti.
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116. A vevő elismervénye a gyárhoz.
Szeged, 19 .. május 27.

Az Első Magyar Vasmű R.- T.-nak
Gömör.

Ezennel értesítem Önöket, hogy a f. hó 21-én 
jelzett küldeményt ma rendben megkaptam és Szenes 
Károly úr. Budapest, javára előjegyzésbe vettem.

Tisztelettel 
Asztalos János.

117. A vevő elismervénye a bizományosnak.
Szeged, 19 .. május 27.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

A f. hó 18-án jelzett 50 q rúdvas ma a gömöri 
Első Magyar Vasmű R.-T.-tól teljes rendben meg
érkezett, amiért is tartozásom kimutatását kérem.

Tisztelettel 
Asztalos János.

I 18. A bizományos számlát küld.
Budapest, 19. . május 28.

Asztalos János úrnak
Szeged.

Hivatkozással a f. hó 27-én kelt felszólítására, 
ezennel átküldőm számlámat az Önnek szállított 50 q 
rúdvasról s kérem, hogy összegét

К 1054'— javamra írni szíveskedjék.
Köszönettel nagyrabecsült bizalmáért, továbbra is 

kérem megrendeléseit, melyeknek legpontosabb telje
sítésére mindig különös gondom lesz.

Tisztelettel
Számla. Szenes Károly.

118. Következik, minthogy a vevő készpénzfede
zetet Ígért, rövid avizója és a képviselő elismervénye.



77

119. Déli gyümölcsöt küldenek aukción való el
adásra.1 — I.

Messina, 19 . . március 16. 
A Magyar Kereskedelmi Részvénytársaságnak

Fiume.
Costarelli M. és Fiai urak megbízásából és szám

lájára ezennel konszignálok Önöknek, aukción való 
eladásra

500 láda narancsot. Az árút ma az Ádria magyar 
tengerhajózási társaság »Szápáry« gőzösén, kapitánya: 
Túza Pál, útnak indítottam s reményiem, hogy a leg
jobb rendben fog oda érkezni.

Ide zárom a konoszment példányait a megbízó 
jegyzékkel és kérem, hogy az ügylet lebonyolítása 
után az elszámolást, valamint a fedezetet közvetlenül 
nekem szíveskedjenek beküldeni. Kiváfó tisztelettel
2 konoszment, Capocardi A.
1 megbízó jegyzék.

120. — 2. Megbízó jegyzék.
Messina, 19 . . március 16. 

A Magyar Kereskedelmi Részvénytársaságnak
Fiume.

Megbízó jegyzék.
500 láda déli gyümölcsről, amelyet Costarelli M. és Fiai urak 
megbízásából és számlájára ma az Adria magyar tenger
hajózási társaság „Szápáry“ gőzösén, kapitánya: Túza Pál, 

aukción való eladásra küldöttem Önöknek s. p.

1 Jel Láda T a r ta lo m Jegyzet

; и  
; •*
I * n  * 8

Í
8

Í narancs
„ (vérbélü) 
„ (vérbélü) 
»

300 db 
300 „ 1 
300 „ [ 
200 „ 1

Legjobb
értékesí
tésre.

500 J Fuvardíj: Messina—Fiume | 
Kirakás a hajóból Fiúméban ! 
Tengeri biztosítás I

fizetve.

1 Trautm/mn Henrik, Déli gyümölcs-behozatal és aukciók. 
Hudapést, 1904.



121. — 3. Konoszment.
Ä  D  R  I A  cc Hajófuvarlevéi sz - 460. Út SZ. 17. Messinai ügynökség.

M e s s in a , 1 9 . .  március 16.
C a p o ca rd i A. úr hajóba rakott a hátsó lapon jelzett feltételek szerint, annak 

számlájára és felelősségére akit illet, a S z á p á r y  nevű hajón (vagy a társaság két kővet
kező hajóinak egyikén), kapitánya: T ú za  P á l ,  hogy szállíttassák F iú m é b a  és szerencsés 
megérkezése esetén tudassák a M a g y a r  K e r e s k e d e lm i E é s z v é n y t á r s a s á g g a l  az 

Tengerhajózási társaság. alább jelzett és számozott árút, melynek fuvardíja M e s s in á b a n  fizetendő.

magyar királyi 

Jelige:
Hazának használj.

Fuvardíj 55 cent. L 275 00 Jel és szám A darabolt 
szánta

A tartalom meg
nevezése Súly kg. Díjtétel Fuvardíj

összege

Kirakodás H 300

Kötvény és bélyeg
— I b i 150

Oostarelli M. ús 
Fiai, Messina.Helyben behajtott L 

Átutalt
275 00

300 BLOOD 100 Ötszáz láda

2°/0 behajtási jutalék 300 BLOOD 160 narancs
A címzett által fizetendő 

teljes összeg 200 100

500

Ötszáz darab

Láttam és elfogadom a hátsó lapon jegyzett, feltételeket. 
С а р о са  rdi A., 

feladó.

Az „Adria“ magyar királyi Tengerhajózási 
Társaság ügynöksége Messinában.

Q u a tr in i.

■ooo
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122. — 4. Elismervény.
Fiume, 19 . . március 20. 

Capocardi A. úrnak
Messina.

A f. hó 16-iki jelentésével Costarelli és Fiai 
urak megbízásából és számlájára konszignált

500 láda déligyümölcsöt ex »Szápáry« ma rend
ben átvettük és a budapesti aukcióra küldöttük.

Az ügylet lebonyolítása után az elszámolást és 
a fedezetet közvetlenül budapesti telepünk útján fogja 
megkapni.

Tisztelettel
Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság 

Kovács Madarász

123. — 5. A Keresk. R.-T. a szállítmányt a buda
pesti főintézetnek jelzi.

Fiume, 19 . . március 20. 
A Magyar Kereskedelmi Részvénytársaságnak

Budapest.
A f. hó 24-én ott tartandó déligyümölcs árvere

zésre küldünk ma vasúton, Capocardi A. messinai 
képviselőnk idecsatolt konszignációja szerint, Costarelli 
és Fiai urak számlájára, Messina 

500 láda déligyümölcsöt.
A szállítmányért ma az idecsatolt költségjegyzék 

szerint készpénzben fizettünk
К 720'— mely összegnek megfelelő elszámolását

kérjük.
A végleges elszámolást, valamint a fedezetet 

szíveskedjenek az ügylet lebonyolítása után Capo
cardi A. úrnak közvetlenül elküldeni.

Tisztelettel
Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság 

Kovács Madarász
1 konszignáció.
1 költségjegyzék. 
í  biztosító kötvény.
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(24. — 6. A Keresk. R.-T. kötölevele.
Budapest, 19 . . március 24.

JA A  tételszám.
Kötőlevél.

Kalmár Ferenc és Fiai uraknak
Budapest.

Eladtuk Önöknek a m. kir. kereskedelemügyi 
minisztérium által jóváhagyott üzletszabályzat értel
mében, a mai árverezésünkön megtekintett és el
fogadott :
100 láda 300 dbos narancsot, ládánként а К 9-50 
150 » 300 » » » » » 10'—
100 » 300 » » » » » 11'—
100 » 200 » » » » » 11 —

reklamációk kizárásával, azonnali szállításra, előzetes 
készpénzfizetés ellenében 2% skontó levonásával. 
Peres esetekben kizárólag a budapesti Árú- és Érték
tőzsde választott bírósága Ítél véglegesen.

Tisztelettel
Magyar Keresk. Részvénytársaság 

pp. Szűcs.

125. — 7. A vevő kötölevele.

JA A  tételszám.
Budapest, 19 . . március 24. 

Ellenlevél.

A Magyar Kereskedelmi Részvénytársaságnak
Budapest.

Megvettük Önöktől a m. kir. kereskedelemügyi 
minisztérium által jóváhagyott üzletszabályzatuk 
értelmében a mai árverezésükön megtekintett és jó
nak talált:
100 láda 300 dbos narancsot, ládánként а К 9'50 
loO » 300 » » i> » » 10'-1—
100 > 300 » » » X» » I P —
100 »  200 »  »  »  »  »  11 ' —
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reklamációk kizárásával, azonnali szállításra, előzetes 
készpénzfizetés ellenében 2°/0 skontó levonásával. 
Peres esetekben kizárólag a budapesti Árú- és Érték
tőzsde választott bírósága Ítél végérvényesen.

Tisztelettel
Kalmár Ferenc és Fiai.

126. — 8. A Keresk. R.-T. fakturalevele.
Budapest, 19 .. március 24.

Kalmár Ferenc és Fiai uraknak
Budapest.

A má megtartott árverezésen az alábbi faktúrában 
megjelölt 500 láda déligyümölcsöt adtuk el Önöknek 

К 5096'— értékben, mely összeg átvételét ezennel 
elismerjük.

Tisztelettel
Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság 

Fehér pp. Szabó.

! 10 Altér j F a k tu r a .

Ár
Összeg

1 H  И К f

tÖ X  10°; láda narancs, ládánként а К 9-50 950 —
150: » vérbélű narancs » j, » » 10-— 1500 —
100 » T> » » » » 11 — 1100 —
150 » narancs » » » 11-— 1650 —

500 5200 —
2% skonto 104 —

5096 —

H e in r ic h : Kereskedelmi levelezés. 6
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127. — 9. A Magy. Keresk. R.-T. elszámolása.
Budapest, 19 .. március 25.

Costarelli M. és Fiai uraknak
Messina.

Van szerencsénk ezennel átnyújtani a nekünk 
f. hó 16-án konszignált, a »Szápáry« hajóval küldött 
és a tegnap megtartott aukción eladott 500 láda 
narancsról szóló eladási számlánkat

К 4Ю08-— értékben, mely összeget kívánságuk 
szerint az ottani Banca Nationala-ra intézett csekkben 
remittáljuk.

Tisztelettel
Magyar Keresk. Részvénytársaság 

Fehér pp. Szabó.
Capocardi A. úr útján.

128. — 10. A Magy. Keresk. R.-T. jelentése a kép
viselőhöz.

Budapest, 19 . . március 25. 

Capocardi A. úrnak
Messina.

A f. hó 6-iki jelentésével Costarelli M. és Fiai 
urak nevében és számlájára konszignált 500 láda 
déligyümölcsöt a tegnap megtartott aukción eladtuk.

Ide csatoljuk a megbizók részére kiállított eladási 
számlát és értesítő levelet és felkérjük, hogy az el
adási számla netto összegét

К 4008'— az ottani Banca Nationala-ra intézett, 
idecsatolt csekk átadásával fedezni szíveskedjék.

Tisztelettel
1 levél, Magyar Keresk. Részvénytársaság.
1 számla, Fehér pp. Szabó.
1 csekk, 

ajánlott.
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129. — II. A Magyar Keresk. R.-T. eladási számlája.

Budapest, 19 .. március 24.

Costarelli M. és Fiai uraknak
Messina.

Eladási számla
a »Szápáry« hajóval érkezett 500 láda déligyümölcsről:

Jel Láda M i n ő s é g Ár I Egyenként |] Összesen 
korona

H 150 n a r a n c s ................................... 10 — 1500 —

t ő i 100 ...................... 11 — 1100 —
150 ...................... 11 — 1650 —

100 v ...................... 9 50 950 —
500 5200

2°/„ skontó 104 5096 -

Költségek:
Fuvardíj fuvarlevél szerint . fizetve
Kirakás 4 f per °/0 kg . . . — —
Fuvardíj Fiume—Budapest

á К 1-30 650 —
Átvizsg. és feladás „ „ —'20 100 —
Átvétel, osztályozás,

katalogizálás „ „ —-24 120 —
alkuszdíj . . . „ „ —’08 40 —

3°/„ jutalék és jótállási dij
К 5200 után 156 —

póstabér és sürgöny díja . . 2 —
b iztosítá s ................................... 20 — 1088 —

Tiszta bevétel К 4008
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130. Konszignáció belföldön. — I. Az árútulajdonos 
ajánlatot kér.

Eszék, 19 .. február 15.
Szenes és T*a uraknak

Budapest.
Ismételten lévén alkalmam, terményeket kisebb- 

nagyobb mennyiségekben az ottani piacon eladni, 
bátorkodom Önökhöz azt a kérdést intézni, mely fel
tételek alatt volnának hajlandók disznózsírt bizományi 
eladás végett számlámra átvenni. Megjegyzem, hogy 
cikkeimen kitűnő minőségük miatt mindig igen 
könnyen túladtam, amiről az ottani érdekelt körökben 
könnyen meggyőződhetnek, évi forgalmam pedig ez 
irányban jóval meghaladja az 50.000 koronát.

Tisztelettel 
Tima Vazul.

131. — 2. A bizományos ajánlata.
Budapest, 19 .. február 18. 

Tima Vazul úrnak
Eszék.

A f. hó 15-én kelt felszólítására értesítjük, hogy 
szívesen készek vagyunk konszignációit elvállalni 
1 Va% jutalék- és 1% jótállási díjért; készfizetéseknél 
2°/0-ot számítunk, egyébként készkiadásainknak meg
térítését kérjük.

Reméljük, hogy feltételeink meg fognak Önnek 
felelni és megbízásait várva, maradunk

tisztelettel 
Szenes és Tsa.

132. — 3. Az árútulajdonos konszignációja.
Eszék, 19 .. február 25.

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

A f. hó 18-iki levelükből köszönettel vettem 
tudomásul feltételeiket, melyek alapján küldöttem ma 
vasúton mellékelt súlyjegyzék szerint
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T. V. 51/70 20 hordó I1* disznózsírt
és felkérem, hogy azt számlámra minél előbb a lehető 
legelőnyösebben eladni szíveskedjenek. Az árúból a 
mai postával mintát is küldök és maradok értesíté
süket várva

tisztelettel
Súlyjegyzék. Tima Vazul.

133. A bizományos első értesítése.
Budapest, 19 .. március 2.

Tima Vazul úrnak
Eszék.

Értesítjük, hogy a múlt hó 25-én konszignált 
20 hordó disznózsír ma kifogástalan állapotban meg
érkezett. Raktárra vettük az árút és kívánsága szerint 
a lehető legjobban elfogjuk adni, amiről azonnal 
értesíteni fogjuk. A mai lanyha hangulat következté
ben alkalmas vevőt nem találtunk.

К 21240 költséget terhére írtunk.
Tisztelettel 

Szenes és Tsa.

134. A bizományos második értesítése elszámolással.
Budapest, 19. .  március 9.

Tima Vazul úrnak
Eszék.

Hivatkozással a f. hó 2-iki sorainkra ezennel 
tudomására hozzuk, hogy zsiradékárúk iránt az ér
deklődés annyira megélénkült, hogy konszignációját 
— 20 hordó disznózsírt — egészben, még pedig ä 
К 58 pr. 50 kg. eladnunk sikerült. Mellékeljük eladási 
jegyzékünket.

К 95462 egyenleggel az Ön javára és reméljük, 
hogy az eredménnyel teljesen meg lesz elégedve.

Várjuk rendelkezését a kimutatott követelése 
fölött, valamint megbízásainak folytatását.

Tisztelettel 
Szenes és Tsa.Eladó jegyzék.
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135. A megbízó válaszol.
Eszék, 19 . . március 11.

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

Szíveskedjenek a f. hó 9-én küldött eladó jegy
zékük összegét

К 954'62 a mellékelt befizető lap felhasználásával 
a m. k. postatakarékpénztárnál számlámra befizetni.

Abban a kellemes reményben, hogy már leg
közelebb ismét küldhetek nagyobb tételeket konszig-

136. Konszignáció külföldön. — I. A bizományos 
ajánlata.

London, 1898. március 22.
Kemény és Tsa uraknak

Budapest.
Legnagyobb sajnálatomra már hosszabb idő óta 

nélkülözöm megbízásaikat, miért is jelen soraimmal oly 
körülményre bátorkodom figyelmüket felhívni, mely 
a mostani helyzet kellő kiaknázása mellett jelentékeny 
haszonnal járhatna.

A spanyol-amerikai zavarok és a már hónapok 
óta fenyegető háború következtében az Egyesült 
Államok egész gabona- és örleménykészletüket vissza
tartják, úgy hogy az itteni piacon ezen árúk behoza
talában jelentékeny hiány érezhető, mely nemcsak 
felhajtja az árakat, hanem a magyar lisztnek nagy 
fogyasztópiacot is biztosít.

Azzal a kérdéssel fordulok tehát Önökhöz, nem 
volnának-e hajlandók, nekem magyar liszt szállítására 
nagyobb megbízásokat adni, amelyek kétségtelen ered
ménnyel járnának.

Feltételeim, mint eddig is: 2% jutalék, l°/0 del- 
kredere, összes költségeim megtérítése, kiegyenlítés 
saját tetszésük szerint 1 ]/3% pénztári engedménnyel.

Azon reményben, hogy tudósításom nézeteikkel 
teljesen megegyezik, várom szives megbízásaikat s

nációba, maradok 
Befizető lap.

tisztelettel 
Tima Vazul.

maradok kiváló tiszte le tte l
Stewart J. R.
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137. — 2. Meghívás a meta-összeköttetésre.
Budapest, 1898. március 25.

Mihályfi és Tsa uraknak
Pozsony.

A londoni piacról érkező hírek arra indítanak 
bennünket, hogy a spanyol-am erikái bonyodalmak 
által teremtett helyzetet, mely különösen a magyar 
terményeknek kedvez, kellőképen kihasználjuk. Cél
szerűnek tartjuk tehát, néhány ottani üzletfelünknek 
— bizománybán való eladás végett — nagyobb 
mennyiségű magyar lisztet küldeni, lévén a mi néze
tünk is az, hogy ilyen kísérlet tekintélyes hasznot 
eredményezne. Mielőtt azonban e vállalkozásba bele
bocsátkoznánk, azt a kérdést bátorkodunk Önökhöz 
intézni, nem hajlandók-e velünk ä meta összekötte
tésbe lépni, mely esetben az á méta számlát pro és 
kontra ml kamatoztatnék és a netto bevétel
nek l°/0-át, lebonyolítási jutalék fejében, számlájuk 
terhére írnok.

Első kísérletet körülbelül 400 q-val tennénk és 
felkérjük Önöket, amennyiben ajánlatunkat elfogadják, 
hogy az összeg felére (kb К 6000’—) fedezetet nekünk 
megküldeni szíveskedjenek.

Reméljük, hogy nem kell Önöket különösen biz
tosítanunk. hogy érdekeiket, ép úgy mint a saját 
magunkéit fogjuk megóvni és maradunk

tisztelettel 
Kemény és Tsa.

138, — 3. A részes társ elfogadó válasza.
Pozsony, 1898. március 26.

Kemény és Tsa uraknak
Budapest.

Köszönettel vettük tudomásul tegnapi levelük 
tartalmát és szívesen megragadjuk az alkalmat, hogy 
Ültökkel lisztnek á méta értékesítésével kísérletet te
gyünk, még pedig annál is inkább, mert egy pillanatig 
sem kételkedünk abban, hogy a jelenlegi viszonyok a 
magyar lisztnek a londoni piacon kiválóan kedveznek.

Feltételeiket egész terjedelmükben elfogadjuk és kí
vánságuknak megfelelően küldünk Önöknek mellékelve
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К 6000’— pr. május 31., a Keresk. Bankra ott, 
kérvén Önöket, hogy a váltó átvételét elismerni 
szíveskedjenek.

Várjuk mielőbbi kellemes tudósításaikat és mara
dunk

tisztelettel
1 küldvény. Mihályfi és Tsa.

Ajánlva.

139. — 4. A megbízó a szállítmányozónak.
Budapest, 1898. április 3.

Szabó G. M. úrnak
Fiume.

Mellékelt súlyjegyzék szerint küldtünk ma címére 
a Máv. tehervonatán 381 q 0 számú búzalisztet, franko 
Fiume és kérjük, hogy a küldeményt Stewart J. B., 
London, címére a lehető legelőnyösebb feltételek 
mellett hajóba rakni szíveskedjék.

E megbízásunkat különös figyelmébe ajánljuk, 
mert nagy súlyt vetünk arra, hogy nevezett londoni 
céget legjobban kiszolgáljuk. Fedezet, mint eddig is, 
tetszése szerint áll rendelkezésére.

Tisztelettel
1 melléklet. Kemény és Tsa.

140. — 5. A szállítmányozó jelentése.
Fiume, 1898. április 7.

Kemény és Tsa uraknak
Budapest.

A f. hó 3-iki levelükben jelzett 381 q 0 számú 
búzalisztet megkaptam s azt a kellemes hirt közöl
hetem Önökkel, hogy az árút már ma a »Széchenyi«: 
Adria-gőzösön, kapitánya Vojnic, elhelyeztem.

A mellékelt költségjegyzék szerint megterheltem 
Önöket

К 631-40, mely összeget Major és Fia uraknak, ott, 
egyszerű nyugta ellenében számlámra kifizetni szíves
kedjenek.
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Midőn még a konoszmenteket átnyújtom, annak 
az örömömnek adok kifejezést, hogy az árút oly 
kedvező pillanatban küldötték, mint a mostani, mivel 
úgy a kapitány rátermettsége, mint a gőzös kitűnő 
volta elég biztosítékot nyújtanak arra, hogy az árú 
pontosan fog rendeltetési helyére megérkezni.

Tisztelettel
3 melléklet. Szabó G. M.

141. — 6. A megbízó konszignációja.
Budapest, 1898. április 9. 

Stewart J  B. úrnak
London.

Folyó hó 22-iki levelére válaszolva köszönjük 
szives figyelmét és értesítjük, hogy f. hó 7-én 

q 381 =  <U 84000 — 0 számú búzalisztet
küldtünk címére Fiúméból »Széchenyi« nevű Adria- 
gőzössel, kapitánya Vojnics.

Abban a meggyőződésben, hogy az árút ideje korán 
meg fogja kapni, átnyújtjuk Önnek a rakományról 
szóló konoszmentet К 12000"— biztosított összeggel.

Midőn még azt a reményünket fejezzük ki, hogy 
az eladásnál buzgó tevékenységére számíthatunk, el
várjuk, hogy az árút tekintettel a mellékelt konszig
nációra legalább 40,/6-ért, értendő két hónapra, eset
leg 17,°/0 engedménnyel, el fogja adni.

Becses értesítését várva maradunk
tisztelettel

_1 konszignáció. Kemény és Tsa.
1 konoszment.

142. — 7. A megbízó értesíti részes társát.
Budapest, 1898. április 9. 

M ihályfi és Tsa u ra k n a k
Pozsony.

A múlt hó 26-iki levelükkel megkaptuk az itteni 
Kereskedelmi Bankra szóló küldvényüket

К 6000 pr. május 31., melyet lejárati értékével 
javukra írtunk és örömmel vesszük tudomásul, hogy
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ajánlatunkat a liszt ä meta eladására elfogadják. Idő
közben sikerült az itteni Hengermalomtól netto q 881 
0 számú búzalisztet á 12-60 vásárolnunk, melyet már 
e hó 7-én Fiúmén át Londonba elszállítottunk. Mellékelt 
vételszámla szerint megterheljük Önöket á meta

К 5400‘60-nal pr. f. hó 3., és reméljük, hogy nem
sokára újból étesíthetjük az üzlet kedvező menetéről. 

Addig is maradunk
tisztelettel

Vételjegyzék. Kemény és Tsa.

143. — 8. A bizományos jelentése az eladásról.
London, 1898. április 21.

Kemény és Tsa uraknak
Budapest.

Megkaptam f. hó 9-iki levelüket a konoszmenttel 
és elismerem a »Széchenyi« Adria-gőzösön, Vojnics 
kapitány vezetése alatt küldött
q 881 — TI 84000 — 0 számú búzaliszt átvételét.

Nagy örömmel jelentem, hogy számításom teljesen 
bevált, amennyiben az annak idején szóbahozott ter
mények ára csakugyan tetemesen emelkedett és sikerült 
az egész szállítmányt egy napon, részben limitón felül 
eladnom.

A mellékelt eladási számla szerint követelésük 
598„10„6, mely összeg ápril 30-iki értékkel 

rendelkezésükre á ll; a miről folyószámlakivonattal 
is szolgálok.

Minthogy nem kételkedhetem abban, hogy az 
elért eredmény Önöket nem csak teljesen ki fogja 
elégíteni, hanem további konszignációkra is fogja 
indítani, reményiem, hogy ily esetben ismét igénybe 
veszik kész szolgálataimat, miért is örömmel várom 
további tudósításaikat.

Kiváló tisztelettel
. . . Stewart J. B.1 Eladási jegyzék. 1
1 Folyószámlakivonat.
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144. — 9. A megbízó válaszol a bizományosnak és 
jelzi intézvényét. \

Budapest, 1898. április 25. 

Stewart J. B. úrnak
London.

Folyó hó 21-diki levelét megkaptuk és örömmel 
vesszük tudomásul, hogy az Önnek f. hó 9-én kon
szignált árút oly rövid időn belül ilyen előnyösen 
tudta értékesíteni.

Bátorkodtunk tehát Önre eladási számlája össze
gének

£  598„10„6 erejéig e hó 30-diki lejárattal intéz- 
vényezni és kérjük, hogy ezt tudomásul venni szíves
kedjék.

További konszignációkra nézve egyelőre még nem 
határoztuk el magunkat, azonban biztosítjuk, hogy 
minden kínálkozó alkalmat meg fogunk ragadni és 
csakis az Ön közreműködését fogjuk igénybe venni.

Tisztelettel
Kemény és Társa.

145. — 10. A megbízó elszámol a részes társsal.
Budapest, 1898. április 25.

Mihályji és Társa uraknak
Pozsony.

Hivatkozással folyó hó 9-én kelt levelünkre azt 
a kellemes hírt közöljük Önökkel, hogy az Önökkel 
á méta vett búzalisztet Londonban számításainknak 
teljesen megfelelően sikerült eladnunk. Mellékeljük 
folyószámlájuk kivonatát, mely szerint

К 699530 mai értékkel elismerjük és az összeget
ier. ;étkezésükre bocsátjuk.

Mindig rendkívül fogunk örvendeni, ha hasonló 
alkalmakkor érdekeiket a mi érdekeinkkel fogják 
egyesíteni.

Tisztelettel 1
1 folyószámlakivonat. Kemény és Társa.
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146. — I I. A részes társ válasza.
Pozsony, 1898. április 27.

Kemény és Társa uraknak
Budapest.

Folyó hó 25-dikén kelt b. levelüket, valamint a 
mellékelt folyószámlakivonatot megkaptuk és nem 
mulaszthatjuk el, hogy szives figyelmükért ismételten 
hálás köszönetét ne mondjunk. Biztosíthatjuk, hogy a 
jövőben is minden pillanatban legnagyobb készséggel 
lépünk Önökkel összeköttetésbe, miért is

К 6995-30 követelésünkkel egyelőre-nem rendel
kezünk, hanem t. hó 25-diki értékkel számlájuk ter
hére írjuk.

Tisztelettel
Mihályfi és Társa.

147. Állandó bizományi raktár. — I. A gyáros ajánlata.
Budapest, 19 .. január 24. 

Lakatos János úrnak
Szeged.

Alapos okom van hinni, hogy vonalzott üzleti 
könyveimmel Szegeden és környékén jelentékeny 
forgalmat lehetne teremteni s egyúttal sikeresen a 
versennyel szembeszállni, ha piacukon legjobb minő
ségű árúkkal teljesen felszerelt raktárt állíthatnék, 
illetőleg buzgó és szakértő bizományossal léphetnék 
összeköttetésbe, aki általánosan elismert gyártmá
nyaimnak érvényt tudna szerezni.

Évek óta fennálló barátságos viszonyunknál fogva s 
attól a meggyőződéstől vezéreltetve, hogy megbízhatóbb 
és buzgóbb bizományost alig találhatnék, azzal a kér
déssel fordulok Önhöz : hajlandó volna-e vonalozott 
üzleti könyveket tőlem bizományba venni ? Szivesen 
megadom Önnek azt a hasznot, melyet más nagy 
városokban működő bizományosaim élveznek, azaz 
25% jutalékot, ha Ön viszont a mellékelt bizományi 
szerződésben foglalt feltételeket elfogadja.
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Kérem szives válaszát és az iránti véleményét, 
hogy főképen minő fajta könyvek számíthatnának 
nagy kelendőségre és mekkora értékkel kívánná a 
raktárt egyelőre felállítani. Tájékoztatásául mellékelem 
csakis bizományosaim számára összeállított árjegyzé
kemet.

Tisztelettel
2 melléklet. Szenes Károly.

148. — 2. A bizományos elfogadó válasza.
Szeged, 19 .. január 26.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Válaszolva f. hó 24-iki levelére, köszönetemet 
fejezem ki megtisztelő bizalmáért és szívesen vagyok 
hajlandó a felajánlott bizományi raktárt átvenni, a 
miért is a szerződést ezennel aláírva visszaküldöm. 
Miután e szerint tervének keresztülvitelét mi sem 
gátolja, felkérem, hogy a mellékletben megrendelt 
üzleti könyvek szállítását minél előbb megkezdeni 
szíveskedjék. Magam is azt hiszem, hogy gyártmá
nyaival nagy forgalmat fogok elérni és remélem, 
hogy összeköttetésünk élénk és barátságos lesz.

Tisztelettel
- melléklet. Lakatos János.

149. — 3. Bizományi szerződés.
Szeged, 19 . . január 26.

Szenei K ároly úrnak
Budapest.

A nekem felajánlott bizományi raktárt átveszem 
s kötelezem magamat az alább következő feltételek 
pontos teljesítésére :

1. Átveszek Öntől bizományi eladás céljából 
voiíalozott üzleti könyveket mintegy К 10.000-— 
(Tízezer korona) értékben s kötelezem magamat az 
eladásra oly mértékben törekedni, hogy évenkint leg
alább .felét adjam el az átvett készletnek.
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2. Megelégszem az ottani bolti árak után nekem 
engedett 25% jutalékkal és kötelezem magamat 
a bizományi raktárból származó összes költségek 
fedezésére.

3. Köteles vagyok három hónaponkint leszámolni, 
az eladott könyvekről részletes jegyzéket előterjeszteni 
és a javára mutatkozó egyenleget készpénzben ki
fizetni.

4. Kötelezem magamat, hogy az Ön gyártmányain 
kivül más cégek hasonló gyártmányait, bizományi 
viszonyunk tartama alatt, raktárra nem veszem, hanem 
kizárólag az Ön gyártmányainak eladására törekszem.

5. Kötelezem magamat, hogy a bizományi raktár 
épen tartására a legnagyobb gondot fordítom, az Ön 
által szabott árakat szigorúan betartom és cikkeit 
üzletem legszembetűnőbb pontján elhelyezem. Tar
tozom továbbá a bizományi raktárt számláinak össze
gében saját költségemre biztosítani.

6. Ha Önt a viszonyok arra késztetnék, hogy az 
árakat módosítsa, ezeket elfogadom és a meglévő 
készletre nézve érvényeseknek elismerem.

7. Mint a bizományi raktár közvetlen tulajdonosa 
föl van jogosítva, hogy a raktár fölött mindenkor 
szabadon rendelkezzék s ha egy részének visszavéte
lénél vagy az egész raktár megszüntetésekor az árúkon 
valamely sérülés mutatkoznék, tartozom a felmerült 
kárt készpénzben megtéríteni.

8. Ha az itt felsorolt feltételek bármelyikét is be 
nem tartanám, jogában áll, hogy a bizományi raktárt 
tőlem azonnal megvonja.

Tisztelettel 
Lakatos János.

149. Következnek a gyáros részéről a faktúrák és 
a bizományos elismervényei. — Megjegyzendő, hogy 
ebben az esetben kivételesen nem a bizományos, 
hanem a megbízó szabja meg a feltételeket, mert 
utóbbinak sok bizományosa lehet, kiktől mindig csak 
ugyanazon kötelezettségeket követelheti. Egyedül a 
bizományos jutaléka változik az illető piac meg
élhetési viszonyai — részben a forgalom nagysága 
— szerint (magas lakbér, drága munkaerő, költséges 
élelmezés stb.). — Ezért a fenti szerződés nyomtat
vány, melyen csak a jutalék és az átveendő, illetőleg 
elárúsítandó árúk értéke töltendő ki.
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150. — 4. Elszámolás az első negyedév után.
Szeged, 19 .. április 4.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Folyó évi január 26-iki megállapodásunk értel
mében küldöm Önnek a nálam lévő' bizományi rak
táráról szóló elszámolásomat, mely az Ön javára 

К 1584-— egyenleget mutat, mely összeget a m. 
kir. postatakarékpénztár utján ma átutaltam Önnek.

Szíveskedjék az összeg átvételét, valamint az el
számolás helyességét elismerni.

Tisztelettel
2 melléklet. Lakatos János.

151. Tagadó válasz a gyáros ajánlatára.
Szeged, 19 .. január 27.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Köszönetét mondva a f. hó 24-iki levelében tanú
sított jóindulatáért, sajnálattal kell Önt értesítenem, 
hogy megtisztelő ajánlatát nem fogadhatom el. Kö
telességemnek tartom, Önt arra figyelmeztetni, hogy 
gyártmányai —. dacára az előttem is jól ismert kitűnő 
minőségüknek — távolról sem számíthatnak arra a 
kelendőségre, melyet Ön, úgy látszik, hamis infor
mációk után vár. A kérdéses cikkekkel piacunkat rég 
és jól bevezetett cégek látják el és magam is ebben az 
irányban annyira meg vagyok elégedve eddigi össze
köttetéseimmel, hogy már csak az azokra való tekin
tettel sem ajánlhatnám fel Önnek szolgálataimat.

Abban a kellemes reményben, hogy őszinte 
nyilatkozatomat rossz néven nem veszi és talán más 
irányban alkalma lesz, hogy kész szolgálataimmal 
rendelkezzék, ismételten köszönöm nagyrabecsült bi
zalmát és maradok

tisztelettel
Lakatos János.
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6. Bankbizomány. A bankbizomány felöleli mind
azon ügyleteket, melyeknek tárgya ú. n. ideális árú, 
vagyis azt az üzletkört, amelyben a pénz maga mint 
árú szerepel. A bankár működése eredetileg a pénz
váltásra szorítkozott, ehhez járult későbben pénzek 
és egyéb értékek megőrzése és ennek alapján adott 
kölcsön; míg a bankárüzletek, illetőleg a bankok 
régebben csak letéti bankok voltak, addig idővel 
betéti bankokká lettek, azaz a letéti banknak értékeket 
megőrzésre adtak át és azokat természetben követelték 
vissza, tehát ugyanazokat az érmeket, ugyanazt az 
aranyat vagy ezüstöt, most pedig a letétbe helyezett 
összegeket a bankok felhasználásra, vagyis gyümöl- 
csöztetésre kapják és igy hitelkínálattal rendelkező és 
hitelkereslet kielégítésére hivatott közvetítőkké lettek 
és ma már mindennapi dolog, hogy a legszélesebb 
körök is a megtakarítások gyömölcsöztetését a bankra 
bízzák, az elhelyezést kereső tőke tehát jobbrészt a 
bank közvetítése útján keresi a gyümölcsöztetési 
alkalmat, úgy hogy a bank a hitelkereslet igényeit 
majdnem korlátlan mértékben képes kielégíteni. Ha 
pl. az államnak vagy nagy gazdasági vállalatnak 
nagyobb, akár száz meg száz milliókra rúgó tőkére van 
szüksége, egyes bank, esetleg több egyesült bank ezt a 
tőkét előteremti, amennyiben egy bizonyos értékpapírt 
bocsát ki, melyet a nagy közönségbe visz, azaz ezen 
értékpapír eladása által a nagy közönség fölösleges 
pénzét magához vonja és az államnak, illetőleg a 
megbízó vállalatnak átadja. Ily módon keletkeznek 
az állampapírok, járadékok, kötvények, részvények, 
jelzáloglevelek és más értékpapírok, melyek a nagy 
közönségnek a legalkalmasabb tőkebefektetésül szol
gálnak és azért közkedveltségnek örvendenek. Az ilyen 
nagy kölcsönök létesítéséből a bankokra még egy 
egész külön feladat háramlik. Ezen kölcsönöknél t. i. 
az állam vagy az illető vállalat az adós, a nagy 
közönség a hitelező, a kölcsön pedig a hitelező 
részéről nem mondható fel; a magánember tehát 
mint értékpapír-tulajdonos nem juthatna ismét a 
maga pénzéhez, mikor arra egyszer szüksége volna, 
ha maguk a bankok itt is mint közvetítők nem 
lépnének fel és az ilyen papírokat el nem vállalnák 
eladásra, azaz nem keresnének vevőt a papírok 
számára. A kölcsön tehát érintetlenül fönnáll, csak 
a hitelezője változott meg. Ez az értékpapírüzlet,
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melynél az árúüzlethez hasonló levelezés keletkezik, 
mig a banknak a kölcsön előteremtését célzó mű
ködése rendszerint levelezésre nem ad alkalmat, mert 
személyes tárgyalásokat igényel.

Kisebb mértékben ugyan, de óriási terjedelemben 
szolgálja a bank a hitelközvetítéssel a kereskedelmet 
is. A takarékbetétek alakjában, folyószámlán, zsiró- 
számlán és sok más formában reá bízott tőkéket 
hitelképen az árúüzletnek juttatja egyrészt azért, hogy 
evvel a hitelnyújtással a vállalkozókedvet serkentse 
és a törekvő kereskedőnek az esetleg hiányzó anyagi 
eszközöket nyújtsa, másrészt pedig azért, hogy a 
forgalomban levő készpénznek hiányát különböző 
pénzhelyettesítőkkel pótolja. A legszokásosabb bank
ügyletek, melyek legnagyobbrészt levelezés útján 
bonyolíttatnak le, a következők:

1. Az értékpapírüzlet, mely értékpapírok, idegen 
pénzek (valuták) és külföldi váltók vételével és el
adásával foglalkozik. Itt azt a 8 levelet látjuk, amelyet 
az árúüzletben megrendelésnek, számlalevélnek és az 
árú átvételéről szóló elismervénynek neveztünk. A 
megrendelésnek megfelel a »megbízás«, mert a bankár 
mindig csak mint megbízott szerepel, aki nem a kész
letéből szállítja a kívánt értékeket, hanem azokat a 
tőzsdén vásárolja, ezért a második levél nem faktúra- 
levél, hanem »a bankár tudósítása és elszámolása«, 
hiszen ő egyszerre teljesíthet vételt és eladást és ezen 
okból a harmadik levél csak a »megbízó nyilatkozata 
megbízása teljesítése felől«, mert elismervény vala
minek átvételéről csak ritkán fordul elő, mivel a 
vásárolt értékpapírok rendszerint a bankárnál marad
nak letétben, az eladás után befolyt összegek pedig 
többnyire folyószámlán könyveltetnek el. A bankár, 
mint minden, bizományos tevékenységéért jutalékot 
kap (bankjutalék), melyet folyószámla-összeköttetésnél 
csak félévenkint, zárlatkor számítanak ; de van kész
kiadása is, az ú. n. alkuszdij, evvel megbízója szám
lál át. esetről-esetre terheli meg. Az itt előforduló 
levelek egyszerűbbek, mint az árúüzletben, akár 
mekkora összegek is kerültek forgalomba, sőt nem 
ritkaság, hogy a bankár egy megbízásból kifolyólag 
egyszerre 10 ügyletet is elvégez, úgy hogy tudósítása 
(a második levél) puszta számításból áll, tehát úgy
szólván levél szöveg nélkül.

H e in r ic h : Kereskedelmi levelezés. 7
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152. Bankár ajánikozása.
Budapest, 19 . . május 24.

Polgár János úrnak
Temesvár.

Alig csalódhatunk, ha azt hisszük, hogy a piacunk
kal folytatott összeköttetéseinél fogva megbízható bank- 
szolgálat Önre nézve elkerülhetetlenül szükséges és 
ezért bátorkodunk szolgálatainkat Önnek a legmélyebb 
tisztelettel fölajánlani. Szívesen vagyunk készek arra, 
hogy Önnek könyveinkben számlát nyissunk, amelyen 
az Ön vagy üzlettársai nálunk teljesített fizetéseit, át
utalásait vagy behajtás végett hozzánk küldött váltóit 
Önnek javára irnók, ellenben minden kívánt módon 
fedezettel szolgálnánk, illetőleg számlája terhére fize
téseket teljesítenénk. Kívánságára rögtön szolgálunk 
pénzbehajtási díjszabásunkkal, melynek szerény tételei 
Önnek kétségtelenül meg fognak felelni. Természetes, 

hogy értékek adás-vételénél, valamint egyáltalában az 
összes tőzsdei ügyletek közvetítésénél a legkészsége
sebben a szokásos bankprovisió ellenében állunk 
rendelkezésére, de mégis kérjük nyilatkozatát, mely 
irányban óhajtana szolgálatainkkal leginkább rendel
kezni, hogy aszerint azután feltételeinket a legelő
nyösebben előterjeszthessük.

Nagyon fogunk örvendeni, ha alkalma lesz, hogy 
közvetítésünket bármely irányban és minél sűrűbben 
igénybe vegye és ebben a kellemes reményben ajánljuk 
magunkat

kiváló tisztelettel 
Szenes és Tsa.

153. A megbizó elfogadó válasza.
Temesvár, 19 . . május 27.

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

Nagyon leköteleztek f. hó 24-én kelt ajánlatukkal, 
melyet szívesen tudomásul veszek. Üzletem termé
szeténél fogva készségüket nagyobbára csak érték
papírok, illetőleg pénznemek és külföldi váltók véte-
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lénél és eladásánál vehetem igénybe, reményiem 
azonban, hogy idővel a bankszakma egyéb részeire
is kiterieszkedhetem. , ,J Tisztelettel

Polgár János.

154. Megbízás értékek eladására.
Temesvár, 19 . . október 7. 

Szenes és T«a uraknak
Budapest.

Mai postával küldtem Önöknek zacskóban 200 
(kettöszáz) Napoleon aranyat és felkérem, hogy 
azokat legjobban értékesíteni szíveskedjenek. 

Értesítésüket várom és maradok tisztelettel 
Polgár János.

155. A bankár jelentése.
Budapest, 19 . . október 8. 

Polgár János úrnak
Temesvár.

A tegnapi levelében jelzett 200 drb Napoleon 
aranyat ma К 19'60-jával eladtuk és 

К 3920'—
le » 1’57 •/«% alkuszdij

К 3918-43 értéke pr. ma
javára irtunk. L , ,Tisztelettel

Szenes és Tsa.

156. A megbizó válasza.
Temesvár, 19 .. október 10. 

Szenes és Tsa u ra k n a k
Budapest.

Folyó hó 8-diki értesítésük szerint az eladott 
200 drb Napoleon aranyért számlájukat

К 3918-43 értéke pr. f. hó 8.
megterheltem. Tisztelettel

Polgéir János.
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157. Megbízás értékek vételére.
Temesvár, 19 .. április 14. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Szíveskedjék részemre 50 drb Első Magyar Ipar- 
bank-részvényt legkedvezőbben vásárolni és teljes 
értékbevallás mellett beküldeni.

Értesítését várva, maradok tisztelettel
Polgár János.

158. A bankár elszámolása.
Budapest, 19 .. április 15. 

Polgár János úrnak
Temesvár.

Tegnapi megbízása értelmében vásároltam ma 
számlájára és küldtem Önnek a kívánt módon 50 drb 
Első Magyar Iparbank részvénvt, melyekért 

ä К 888 — К 16,900 — 
folyó kamat 5% » 212-50

Alkuszdij á 25 f К 12 50 
Adó ÍVj-szeres » 135

К 17,112-50 

13-85
К 17,126-35

értéke pr ma megterheltem.
Megfelelő könvvelést értesítés mellett várva, 

maradok ' tisztelettel
Szenes Károly.

159. A megbízó válasza.
Temesvár, 19 .. április 16. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Ezennel értesítem, hogy a tegnapi soraival jelzett 
50 drb Első Magyar Iparbank részvényt átvettem, 
melyekért elszámolása szerint v

К 17,126 35 értéke pr f.*hó 15.
megfelelően elismertem. Tisztelettel

P olgár János.
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2. Váltókezdés. Ebben a kifejezésben összefoglal
hatjuk mindazokat a szolgálatokat, amelyeket a bank
üzlet a kereskedelmi forgalomnak váltó segítségével 
teljesít. A hitelező sokszor volna hajlandó adósának 
váltóhitelt engedélyezni, de saját érdeke megkívánja, 
hogy az illető váltók az adós piacától különböző 
piacon legyenek fizetendők, pl. ha a hitelező osztrák 
cég, amely csak szállít Magyarországba és innen ki 
nem visz, akkor neki itt nem lehetnek tartozásai, 
amelyek kiegyenlítésére magyarországi adósának vál
tóit előnyösen és kényelmesen felhasználhatná ; ezért 
itteni adósától osztrák piacokon fizetendő váltókat 
fog kívánni. Az ilyen kívánság teljesítésére az adós 
három eszközzel rendelkezik: az egyenes küldvény- 
nyel, a bizományi intézvénnyel, vagy bizományi küld- 
vénnyel és a váltó-telepítésseí. Küldvénynek nevezi 
a kereskedő a készletben levő váltókat (tárcaváltóit), 
melyeket fedezetül használhat [43.—44.], ha tartozá
sának úgy az összeg, mint a fizetés ideje és helye 
tekintetében megfelelnek, ami azonban ritkaság, ezért 
áz egyenes küldvény csak állandó folyószámla-össze
köttetésnél szerepel, hol a fizetési hely nem lényeges 
és az összegeknél és lejáratoknál mutatkozó külön
bözetek a kölcsönös kamatoztatás által kiegyenlíttet- 
nek. Minthogy azonban a folyószámla az árúüzletben 
nem igen szokásos, a kereskedő a kérdéses cél el
érésére a fönt említett más eszközökre és azokkal 
együtt a  bankárra van utalva. Fizetéseket váltóval 
más piacon a kereskedő, ha nagy hitellel nem ren
delkezik, legjobban a váltótelepítés sei teljesít, ami 
abban ál), hogy hitelezőjének intézvényét elfogadja, 
de egyúttal arra kötelezi magát, hogy ennek kifizeté
séről a kívánt piacon fog gondoskodni. Míg tehát a 
törvény értelmében a váltó az elfogadó telepén fize
tendő, addig a telepített váltó kifizetésének helye az 
elfogadó lakóhelyétől különbözik, vagyis a váltónak 
külön telepe van. A kereskedő mint adós, ha tőle el- 
íogadványainak kifizetését más helyen kívánják, első 
sorban telepest fog keresni, azaz olyan üzlettársat, 
aki az ő.elfogadványát kifizeti (akinél elfogadványát 
telepíti); rendszerint kötelezi magát a váltóösszeg 
előzetes beküldésére és jutalék fizetésére. Az illető 
üzlettárs a telepítést könnyen engedheti meg, mert 
aláírása a váltón nem fordul elő, tehát váltójogi 
kötelezettséget nem vállal [160,—166.].
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Más a viszony a bizományi iniezvenynél, ahol az 
elfogadó az egész váltójogi kötelezettséget föltétlenül 
elvállalja. Ilyen váltó kétféle módon keletkezhetik: 
valamely hitelező nem akarja közvetlenül igénybe 
venni követelését és megbízza hitelezőjét, hogy a 
kérdéses adósra intézvényezzen, vagy megfordítva az 
adós nem kiván közvetlenül kötelezettségének eleget 
tenni, hanem áthárítja azt másra, mindkét esetben 
tehát úgy a váltó intézése, mint elfogadása bizomány
bán vagyis idegen számlára történik. Ha pl. Szenes 
Károly, Budapest, követel Polgár Jánostól, Temesvár, 
de tartozik Németh Gyulának, Kassa, közvetlen váltót 
bocsáthat ki Polgár Jánosra Németh Gyula rendele
tére ; itt bizományi intézvény keletkeznék, ha Szenes 
Károly megbízná Németh Gyulát, hogy 6 intézvé
nyezzen Polgár Jánosra; viszont előfordulhat, hogy 
Polgár Jánosnak követelése van Majorossi Sándor, 
Kolozsvár, ellen és Szenes Károlyt, Budapest, meg
bízza, hogy követelésének kiegyenlítésére ne ő reá 
(Polgárra), hanem Majorossira intézvényezzen. Nagy 
ritkaság azonban, hogy az áruforgalomban működő 
kereskedők követeléseiket, illetőleg tartozásaikat ilyen 
módon kiegyenlíthessék, mert itt is csak bizonyos 
összegek előre meghatározott lejárattal fizetendők és 
alig lehet arra számítani, hogy valamely cégnek 
tartozása egyfelől, egy követelésével másfelől egész 
pontosan vágna. Ha tehát árúüzleti cég gyakrabban 
jön abba a helyzetbe, hogy fizetségeit nem a maga 
helyén, hanem más piacon teljesítse, bankárhoz fordul, 
aki neki vagy folyó- (zsíró) számlát nyit, melynek 
alapján összegekkel rendelkezhetik bizományi inléz- 
vények alakjában is, vagy elfogadványi hitelt ad, 
mely a megbízót szintén feljogosítja arra, hogy a 
bankárt a maga vagy üzletfeleinek intézvényeivel 
igénybe vegye.

Az elfogadványi hitel engedélyezése a bankárra 
nézve nagy kockázattal jár, azért előbb a hitellkérő 
személyiségéről és viszonyairól kellően informáltatja 
magát, és ha eléggé megnyugtató felvilágosítást nem 
kap, megtagadja a hitelt. Az elfogadványi hitelből 
származó bizományi inlézvényekkel t. i. nagy vissza
élés történhetik, amennyiben valaki ilyen hitelt igénybe 
vehet anélkül, hogy a szükséges ellenértéke meglenne; 
a mikor tehát ezen intézvények lejárnak, nem ren
delkezik fedezettel s azért kénytelen másutt hitelt
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szerezni, a melynek alapján keletkezett intézvényekkel 
fedezi az első hitelből származó tartozásait s igy 
tovább. Ezen lelkiismeretlen eljárás (»váltónyargalás«) 
ellen a bankár csak a hitel megtagadásával védekez- 
hetik, minthogy azonban az ő részéről is feltehető 
visszaélés, a mennyiben a bizományi intézvénynek 
csak alakját használná, de magának szerezne pénzt 
saját elfogadványával, azért a bankár kelletlen hitel
kérőt kényelmesen elutasíthat azzal az indokolással, 
hogy az érintett gyanúnak ki nem teheti magát. Itt 
persze mindig nyilt hitelről van szó ; a fedezett hitel 
ugyanis, a hol a megbizó azt az összeget, melyet 
intézvényeivel igénybe venni óhajt, a bankárnál le
teszi, mindkét félre nézve egyaránt alkalmatlan és 
hátrányos, mert a bankár kénytelen volna, a letétben 
levő tőke után kamatot fizetni, mire semmi szüksége 
sincs, vagy pedig értékpapírokat kezelni, a megbízó
nak pedig egy nagyobb tőkének ily csekély kamatoz
tatása minden esetre kevés volna. - Első példánk 
[1(57.—179.] az elfogadványi hitel körül előforduló 
leveleket mutatja bizományi intézvénnyel az árúüzlet
ben, második példánk pedig bank-(értékpapir-)üzletet 
tárgyal bizományi intézvénnyel, mely tisztán folyó
számla-összeköttetésen alapszik [180,—186.].

A bizományi küldvény a fentiek szerint olyan váltó, 
melyet a bankár megbízójának számlájára küldvényez, 
tehát nem az adós a hitelezőnek, hanem az előbbi 
megbízásából egy harmadik üzletfél. A bizományi 
küldvény különösen a külföldi forgalomban játszik 
nagy szerepet, mert egyelőre a legkényelmesebb mód, 
pénznek, főképen idegen pénznemek küldésének el
kerülésére. Ha külföldi piacon kell fizetést teljesíteni, 
bármely itteni bank elfogadja tőlünk a kérdéses 
összeget koronaértékben s elküldi hitelezőnknek a 
kívánt valutáról szóló váltóban, igy keletkezik a leg
több bizományi küldvény. Példánkban [187.—193.] a 
temesvári megbízónak követelése van budapesti bizo
mányosánál ; minthogy pedig épen akkor hasonló 
ússzegg'el tartozik berlini bankárjának, megbízza buda- 
pesti üzlettársát, hogy a kérdéses követelésnek ellen
értékét márkákban küldvényezze Berlinnek előirt le
járattal. A budapesti bankárnak bizonyosan van össze
köttetése berlini bankárral vagy pénzintézettel, melyre 
a mondott összeget intézvényezheti és azt az intéz
vén  vt használja fel küldvényül temesvári üzletfelének
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hitelezőjénél. — Épen úgy megfelelt volna a bankár 
megbízója azon kívánságának, hogy a kérdéses összeget 
ne váltóban, hanem készpénzben küldvényezze, ez a 
bizományi fizetés (fizetés bizománybán). Megjegyzendő, 
hogy a küldvény (rimessza) nemcsak váltót jelent, 
hanem minden értéket, mely fedezetképen az egyik 
cég tulajdonából egy másik cég tulajdonába megy át, 
tehát készpénzt is, értékpapírt stb. A készfizetés bizo
mánybán inkább a belföldön fordul elő, a hol kényel
mesen összeköthető zsirószámlán való átutalással. 
[194,—200.]

A pénzforgalom megkönnyítésének leghathatósabb 
eszköze, legalább a mennyiben a váltó szereplése tekin
tetbe jön, a váltóleszámítolás, mely abban áll, hogy a 
bank a váltó összegét lejárat előtt — a leszámítolás 
napjától a lejárat napjáig járó folyó kamat levonása 
után — készpénzben kifizeti és igy a kereskedőnek 
rendelkezésére bocsátja azt a tőkét, mely különben 
mint váltó, holttőke gyanánt heverne a pénzszekrény
ben. Hogy a bankok ezen a téren mekkora szolgálatot 
tesznek a kereskedelemnek, legjobban abból tűnik ki, 
hogy az osztrák-magyar monarchiának négy leszámí
toló egylete utján lebonyolított forgalom 19Ól-ben 
negyedfél milliárd koronára rúgott. — A levonandó 
kamat (escompte vagy diszkont) bizonyos százalék
— a kamatláb — szerint számíttatik, mely nagyon 
változó, aszerint, hogy az illető piacon sok készpénz 
van-e rendelkezésre, vagy sem ; az előbbi esetben a 
bankok tőkéiknek csekélyebb kamatoztatásával is meg
elégszenek, azaz a kamatláb leszáll (»a pénz olcsó«), 
különben pedig emelkedik a kamatláb (»a pénz drága«). 
Az egész leszámítoló üzletre mérvadó az Osztrák- 
Magyar Bank hivatalos kamatlába, melyhez az egész 
bankvilág alkalmazkodik olyformán, hogy az egyes 
bankárok 1—2J/0-kal a hivatalos kamatlábtól eltérnek.
— Az a levél, amelyben váltókat leszámítolás végett 
küldenek, tartalmazza a váltók leírását a lejárat 
rendjében. Nagyobb számú váltókat külön lapon 
jegyzékbe foglalnak (bordereau [bordró], személyes 
benyújtásnál konszignáció), a váltóösszegeket pedig 
a beküldő vagy készpénzben kívánja (3 levél), vagy 
számlájának javára könyveheti (2 levél). A váltókat 
természetesen forgatmánnyal kell ellátni; minthogy 
azonban nem bizonyos, hogy a bank a váltókat elég 
jóknak találja-e arra, hogy leszámítolja, a váltók
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tehát a beküldő birtokában maradnak, azért célszerű, 
őket csak üres forgatmánnyal ellátni [201.—202.].

A váltómásodlatolc, azaz a váltó több példányban 
való kiállítása, a váltóforgalom megkönnyítését, rész
ben biztosítását célozzák. A belső forgalomban ez 
eljárással azt akarják elérni, hogy a váltót arra az 
időre, mikor az elfogadványt reá megszerzik, ne 
kelljen a forgalomból kivenni. A kibocsátó fedezetül 
a váltó másod-példányát (szekundát) remittálja, mig 
az első váltó (prima) letétben marad annál a cégnél, 

. a mely az elfogadványt megszerezte. Példánkban 
[20B.—206.] a budapesti vevő Pétervárott párisi váltó
val akar fizetni, melyet egy párisi cégre kibocsátott; 
ahelyett azonban, hogy bevárná, mig a váltót elfogad- 
vánnval ellátva Párisból visszakapja, ott hagyja letét
ben és Pétervárra csak annak másodpéldányát küldi, 
a melyen .az a cég meg van nevezve, a hol az első 
példány található. A másodpéldányt forgatmánnyal 
tovább küldvénvezik, mig Párisba nem kerül; az 
ottani váltóbirtokos ennek előmutatása mellett átveszi 
az elsőváltót, mely a másodváltóval egybefűzve for
galomban marad. A prima tehát az eredeti váltó első, 
a szekunda pedig hátsó lapja. Az eljárás persze a 
szárazföldi forgalomban jelentőségét jóformán egészen 
elvesztette, mert a mai banküzlet sokkal kényelmesebb 
eszközökkel szolgálhat (pl. a bizományi váltóval); 
annál fontosabb azonban a váltó több példányban 
való kiállítása a tengerentúli forgalomban, ahol a 
hajók sok eshetőségnek vannak kitéve és velük együtt 
a küldött váltók is könnyen elpusztulhatnak. Azért a 
váltó több eredeti példányát különböző alkalmatos
sággal küldik, úgy hogy legalább egy példánynak 
pontos megérkezése biztosra vehető. Itt közbenjárásra 
nincsen szükség, valamennyi példány a hitelező címére 
küldetik és minthogy a váltó, midőn rendeltetési helyére 
érkezik, valószínűen már csak rövid lejáratú, nem is 
mutatják be elfogadás végett; lejáratkor pedig a meg
érkezett példányokat fizetik ki.

A névbecsulés a kereskedőnek lehetővé teszi, hogy 
a váltót, amelyet mint kibocsátó, vagy mint forgató 
aláírt, még abban az esetben is kifizessék, ha az 
intézvényezett (elfogadó) azt megtagadja. Az érdekelt 
fél kérdést intéz bankárjához, hogy mely feltételek 
alatt hajlandó, a kérdéses váltókon a megbízó iránti 
névbecsülésból közbenjárni (interveniálni), azaz e
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váltókat névbecsülésből elfogadni, esetleg ki is fizetni. 
Ha a bankár erre késznek nyilatkozik, akkor a meg
bízó a kérdéses váltókon a bankár cégét szükségbeli 
utalványnak használhatja, vagyis az eredeti intéz- 
vényezett címe után azt írja a váltóra: »Szükség 
esetében N. N. úrnak.« A váltót forgalomba hozzák 
és alkalmilag elfogadás végett az eredeti intézvénye- 
zettnek bemutatják; ha ez az elfogadást megtagadja, 
óvást kell felvenni, melynek alapján a szükségbeli 
utalványozott a váltót megbízója iránti névbecsülésből 
elfogadja: »Elfogadom névbecsülésből Szenes Károly 
iránt.« A közbenjáró üzlettárs most »névbecsülő el
fogadó«, aki megbízóját a megtörtént elfogadásról az 
óvás beküldése mellett értesíti. Ez az eljárás ismét
lődik lejáratkor, a mikor a váltót kifizetés végett is 
az eredeti intézvényezettnél be kell mutatni és esetleg 
fizetés hiánya miatt megóvatoltatni ; csak ezután fogja 
a névbecsülő elfogadó a váltót mint névbecsülő fizető 
kifizetni. A levelezés a következő lesz : 1. A megbizó 
a bankártól engedélyt kér arra, hogy őt mint szük
ségbeli utalványozódat megnevezhesse. 2. A bankár 
az engedélyt megadja és közli feltételeit (Vs°/o váltó- 
dij, 6% folyókamat, a költségek megtérítése, fedezet 
készpénzben vagy látra szóló vissz-váltóban). 3. A 
megbizó avizója. 4. A bankár az avizót tudomásul 
veszi. 5. A bankár jelenti a megtörtént elfogadást.
6. A bankár jelenti a váltó kifizetését, szintén óvással, 
melyet a váltóval és vissz-számlával együtt beküld, 
utóbbinak összegét készpénzben kéri, vagy értesíti 
megbízóját, hogy reá látra intézvényezett. — Az cl- 
fogadványban ez a kifejezés »névbecsülésből N. N. 
iránt« feltétlenül kiteendő, mert csak ez biztosítja a 
szükségbeli utalványozódnak a vissz-kereseti jogot 
megbízója ellen, mely különben az elfogadót nem 
illeti meg.

3. Nagy szolgálatokat tesz a bankár üzletfeleinek 
a hitellevelekkel (akkreditivákkal), melyeket egy vagy 
több céghez intéz, azzal a kérelemmel, hogy a meg
nevezett üzlettársnak bizonyos hitel, mely azonban 
korlátlan is lehet, rendelkezésére bocsáttassék. Ilyen 
hitellevelet a kereskedő igénybe vesz, ha idegen piacot 
látogat meg, ahol esetleg nagyobb fizetségei lehetnek, 
de nagyobb pénzösszegeket érthető okokból magával 
vinni nem akar. Ilyen hitellevél még azzal az előnnyel 
is jár, hogy birtokosa nem kénytelen az egész be
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mondott összeget egyszerre fölvenni, mint ha pl. váltót 
vagy csekket vinne magával, hanem szükség szerint 
rendelkezhetik tetszése szerint kisebb-nagyobb össze
gekkel, amelyekről rendesen kettős, de csak egyszerűen 
érvényes nyugtát ad. A címzett a nyugta egyik pél
dányát megtartja, a másikat pedig a hitellevél ki
állítójának beküldi. Egy másik előnye az, hogy a hitel
levél könnyen továbbadható. Ha pl. magyar kereskedő 
egy magyar cég hitellevelével Párisba megy és csak 
ott határozza el magát arra, hogy a londoni piacot is 
fölkeresse, akkor nem kér uj meghitelezést a magyar 
cégtől, hanem eredeti hitellevelének cimzettjétől; ilyen
kor a Londonban felvett összegekről valószínűen három 
nyugtát fog adni, ebből kettőt küldenek Párisba, onnan 
pedig egyet a magyar bankcégnek. — Az ilyen leve
leket igen udvarias hangon szokás Írni, mert a levél 
írója a meghitelezést rendszerint általános ajánlással 
köti össze, a címzettnek jóakaratát kérve az ajánlott 
üzlettárs számára, sőt igen gyakran előfordul ilyen 
ajánlólevél meghitelletés nélkül is, ezt azonban nem
csak bankár, hanem bármely más kereskedő is ad
hatja. — Minden hitellevélről avizót kell írni, melyben 
a meghitelezést az esetleges ajánlással együtt helyben
hagyjuk, a címzettnek már előre is köszönetét mon
dunk fáradozásáért, intézkedünk a fedezetről, melynek 
módját azonban többnyire a címzett tetszésére bízzuk 
és az ajánlott személyazonosságának igazolása végett 
közöljük aláírását, sőt óvatosságból fényképét is. — 
Egyszerű ajánlólevél után avizó csak akkor kell, ha 
ajánlásunkat nem értettük komolyan, azaz csak kény
szerből adtuk és így visszavonjuk, vagy a cimzettet 
legalább is óvatosságra intjük [207.—213.].

4. A bankár az összes ügyleteket, melyeket oly 
üzlettársa megbízásából elvégez, akivel állandó össze
köttetésben van, folyószámlán számolja el, melyet 
rendszerint félévenként, pl. junius 30-án és december 
31-én lezárva, megbízójának a következő üzleti idő
szak elején másolatban beküld. Ezt a másolatot folyó- 
gziUn/alivonainak nevezik, mert a folyószámlakönyv- 
ból írják ki. A folyószámlakivonathoz a bankár kísérő
levelet ír, melyben felemlíti a számla egyenlegét és 
a könyvelés helyességének elismerését kéri; ha az 
egyenleg az ő javára mutatkozik, rendelkezhetik vele, 
ellenkező esetben ezt a megbízónak engedi át. Az 
egyenleg azonban csak kicsiny szokott lenni és azért
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egyszerűen elővezetik uj számlára. Ez a kisérő levél 
nyomtatvány, amilyenhez hasonlót a bankár a meg
bízó válasza számára is mellékel, de ki is jelentheti, 
hogy, ha a megbizó egy bizonyos napig nem válaszol, 
ezt a hallgatást helybenhagyásnak fogja tekinteni és 
az egyenleget uj számlára fogja elővezetni. A meg
bizó tehát külön választ csak akkor ír, ha megjegy
zése van a könyvelésre és azt kifogásolja. Megesik 
ugyanis, hogy a bankár tévedt, vagy valamit kifelejtett, 
a kamatszámítást elhibázta, vagy hasonló szabály
talanság, melyre csakis a megbizó ellenőrzése folytán 
lehet figyelmessé. Ilyenkor egy harmadik levél is szük
séges, amelyben a bankár a megbizó fáradozásáért 
köszönetét mond és a szabálytalanságért bocsánatot 
kér. — Több vagy bonyolódottabb tévedésnél a meg
bizó saját könyvelésének kivonatát is szokta be
küldeni, a mivel a bankárt különös hálára kötelezi 
[214—219.]. Kivételesen a folyószámlakivonatra az 
üzleti időszak folyamán is lehet szükség, ha pl. az 
egyik fél az egyenleget rendezni akarja, ami jóformán 
egyértelmű az összeköttetés megszakításával, vagy 
fizetéseit megszüntette, épen úgy ha felszámol vagy 
megbukott.

160.Telepítés. — I. A megbizó engedélyt kér telepítésre.

Budapest, 19 . . október 22.

König Róbert úrnak
Wien.

Osztrák piacokkal folytatott sűrű összeköttetéseim 
következtében gyakran kerülök abba a helyzetbe, 
hogy elfogadványaimat az Ön piacán fizettessem ki, 
miért is oly ottani ház után kell néznem, melynél 
ezen váltók kifizettetnének.

Ezen oknál fogva kérem, szíveskedjék velem 
közölni, hogy mely feltételek alatt volna hajlandó, 
elfogadványaimnak Önnél való telepítését megengedni. 
Biztosítom, hogy a fedezetről mindig idejekorán fogok 
gondoskodni és maradok

tisztelettel
Szenes K áro ly .
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161. — 2. A bankár ajánlata.

Wien, 19 . . október 24. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Folyó hó 22-diki levelére válaszolva, értesítem, 
hogy szívesen vagyok hajlandó, nálam telepítendő 
elfogadványait a váltóösszeg és ‘/sVo jutalék előzetes 
beküldése mellett beváltani.

Szives értesítéseit várom és maradok

tisztelettel 
König Róbert.

162. — 3. Az eladó intézvényt küld elfogadás és 
telepítés végett.

Triest, 19 . . október 25. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Folyó hó 17-diki megbízását teljesítettük és át
nyújtjuk Önnek a számlájára vett és teherárú gyanánt 
Budapestre szállított 10 bál Ia Jávakávéról szóló

К 2912-80 összegű vételszámlánkat, melynek ki
egyenlítéséül a mellékelt hasonlóösszegű, a Kredit- 
Anstalt, Wien, rendeletre szóló január 25-én esedékes 
intézvényünket elfogadni és Wienben telepítve, nekünk 
visszaküldeni szíveskedjék.

Óhajtjuk az árú szerencsés megérkezését és 
kérjük, hogy elfogadványa beváltásáról idejekorán 
gondoskodni szíveskedjék.

1 vételszámla, 
1 intézvény, 

ajánlott.

Tisztelettel 
Rossi Testvérek.
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163. — 4. A vevő az intézvényt elfogadvánnyal és 
teleppel visszaküldi.

Budapest, 19 . . november 2.

Rossi Testvérek uraknak
Triest.

Megkaptam a f. hó 25-diki levelükben elszámolt 
10 bál Jávakávét, melynek gondos kiválasztásáért 
fogadják köszönetemet. Egyúttal visszaküldöm Önök
nek elfogadványommal ellátott

К 2912'80-ról szóló f. é. január 25-én esedékes 
intézvényüket, melyet König Róbert úrnál, Wien tele
pítettem. Várom szives átvételi elismervényüket és 
biztosítom Önöket, hogy a váltó léjáratkor legjobb 
fogadtatásban fog részesülni.

Tisztelettel
1 elfogadvány Szenes Károly.

ajánlott.

163. Erre az eladó (Triest) elismeri a telepített 
elfogadvány átvételét. L. fent 35. sz.

164. — 5. Az elfogadó (megbízó) jelzi bankárjának 
a telepítést.

Budapest, 19 .. november 2.

König Róbert úrnak
Wien.

A múlt hó 24-diki levelében foglalt feltételeket 
köszönettel veszem tudomásul és értesitem, hogy 
Rossi Testvérek urak, Triest,

К 2912'80-ról, a Kredit-Ánstalt, ott, rendeletére 
szóló jövő é. január 25-én esedékes intézvényét el
fogadtam és önnél telepítettem.

A váltó fedezetéről idejekorán gondoskodni fogok 
és maradok

tisztelettel
Szenes K áro ly .
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165. — 6. A telepítő jelzi a telepesnek a váltóösszeget 
és jutalékot.

Budapest, 19 . . január 22. 
König Róbert úrnak

Wien.
Folyó hó 25-én esedékes, Önnél fizetendő el- 

fogadványom (Rossi Testvérek urak, Triest, intézvénye) 
fedezetére küldök Önnek ma külön borítékban 

К 2912-80, a váltó összege, hozzá 
» 3-64 y8% jutalék, összesen
К 2916-44 és várom az áthúzott váltó beküldését.

Tisztelettel 
Szenes Károly.

166. — 7. A telepes visszaküldi a kifizetett váltót.
Wien, 19 .. január 25. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Megkaptam f. hó 22-diki levelét, valamint a 
benne jelzett, külön borítékban küldött 

К 2916-44
le » 3-64 ‘/e0/0 jutalékért, tehát

К 2912-80, mely összeget az ide csatolt, nálam 
telepített és áthúzott elfogadványának kiegyenlítésére 
használtam fel.

Szolgálataimat továbbra is készséggel felajánlva, 
maradok tisztelettel
1 melléklet. König Róbert.

167. Elfagadványi hitel. — I. A megbizó kérelme.
Budapest, 19 .. február 25.

Köniq Róbert úrnak
* Wien.

Húsz év óta fennálló üzletem kedvező körülmények 
közrehatása következtében olyan örvendetes fejlődés
nek indult, hogy most már szükségleteimet közvetlenül
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osztrák import-házaktól, illetőleg gyáraktól szerezhetem 
be. Minthogy pedig ezek fedezetül osztrák piacokon fize
tendő váltókat kívánnak, igen kívánatos volna reám 
nézve, ha oly előkelő wieni céggel léphetnék összekötte
tésbe, melyre ezen fizetéseket ki utalvány ózhatnám.

Bátorkodom tehát Önhöz azt a kérdést intézni, hogy 
hajlandó volna-e, és ha igen, mely feltételek alatt nekem 
mintegy 50,000 K-ig terjedő nyílt elfogadványi hitelt 
engedélyezni, melynek alapján úgy magam, mint üzlet
társaim Önre 3 havi intézvényeket bocsáthatnának ki.

Azzal a kérelemmel, hogy személyem és viszo
nyaim felől Gelléri és Ravasz uraknál, itt, és Baumann 
& Söhne uraknál, ott, informátiókat szerezni szíves
kedjék, már előre is biztosítom, hogy, fedezetről a 
lejárat előtt mindig a legnagyobb pontossággal fogok 
gondoskodni és maradok, szives elhatározását öröm
mel várva . ,kiváló tisztelettel

Szenes Károly.

168. — 2. A bankár tudakozódása.
Wien, 19 .. február 27.

Gelléri és Ravasz uraknak
Budapest.

Bár nem volt még szerencsém tisztelt házukkal 
érintkezni, mégis kénytelen vagyok szívességüket 
igénybe venni, minthogy ottani Szenes Károly úr, 
ki velem összeköttetésbe kíván lépni, többek között 
Önökre is hivatkozik.

Nevezett úr ugyanis К 50,000-ig terjedő nyílt 
elfogadványi hitelt kér, melyet neki, minthogy cége 
teljesen ismeretlen előttem, nem akarnék megadni 
anélkül, hogy erre nézve előbb véleményüket ki ne 
kértem volna.

Már előre is biztosítva Önöket, hogy b. közle
ményüket a legnagyobb titoktartással és csak a magam 
számára fogom felhasználni, kérem nyilatkozatukat, 
vájjon a kért hitelt érdekeim veszélyeztetése nélkül 
megadhatom-e, és maradok, a viszontszolgálatra bár
mikor készen . ,, .kiváló tisztelettel

König Róbert.
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169. — 3. Kedvező információ.
Budapest, 19 .. február 29.

König Róbert úrnak
Wien.

Örömmel vettük f. hó 27-én kelt levelét és biz
tosítjuk, bogy más alkalommal is a legnagyobb kész
séggel leszünk szolgálatára.

A kérdéses cégről teljesen megnyugtathatjuk Önt, 
amennyiben Szenes úr üzletének felvirágozását csakis 
fáradhatatlan szorgalmának és elismert becsületes
ségének köszöni és nem képzelhetjük el, hogy erejét 
meghaladó hitelt akarna igénybe venni. Felelősséget 
azonban ezért az értesítésért nem vállalhatunk.

Kiváló tisztelettel 
Gelléri és Ravasz.

170. — 4. A bankár a kért hitelt megadja.
Wien, 19 ..  március 2.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Válaszolva a múlt hó 25-én kelt soraira, örömmel 
í'agadom meg az alkalmat, hogy tisztelt házával össze
köttetésbe lépjek, és azért szivesen kész vagyok a 
kívánt elfogadványi hitelt megadni.

Ennélfogva elfogadom К 50,000— ig, azaz ötven
ezer koronáig mindazon váltókat, a melyeket Ön 
vagy üzlettársai reám kibocsátanak és Ön nálam 
idejében bejelentett; a váltóösszegeket Ön 2—3 nappal 
a lejárat előtt készpénzben beküldi nekem, én pedig 
Öni V»7o jutalékkal és a ne talán felmerült költsé
gekkel folyószámlán, félévi leszámolás feltétele alatt 
t e r h e l e m  m e g .

Remélem, hogy e feltételek Önnek megfelelelnek 
és ezért örömmel várom további tudósításait.

Tisztelettel 
König Róbert.

H e in r ic h : Kereskedelmi levelezés. 8
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171. — 5. A megbízó válasza. Avizó.
Budapest, 19 .. március 5.

König Róbert úrnak
Wien.

A f. hó 2-án kelt levelében nekem engedélyezett 
elfogadványi hitelért sietek köszönetét mondani és 
kijelentem, hogy közölt feltételeit egész terjedelmük
ben elfogadom (aviso kellő időben, fedezet 2—3 nappal 
a lejárat előtt készpénzben, l/a°/0 jutalék, és az összes 
költségek megtérítése, félévi folyószámlái elszámolás).

Egyúttal szíveskedjék tudomásul venni, hogy 
Rossi Testvérek urak, Triest, megbízásomból

К 4,765’— per junius 1. fognak Önre kibocsátani, 
mely intézvénynek a legjobb fogadtatást szíveskedjék 
biztosítani.

Ismételten kijelentem, hogy kötelezettségeimnek 
mindenkor a legpontosabban eleget fogok tenni és 
maradok

tisztelettel 
Szenes Károly.

172. — 8. Az adós felszólítja hitelezőjét intézésre.
Budapest, 19 .. március 4.

Rossi Testvérek uraknak
Triest.

A f. hó 1-én avizált szállítmányt ma rendben 
megkaptam, miért is felkérem, hogy vételszámlájuk 
kiegyenlítésére számlámra

К 4,765’— per junius 1. König Róbert úrra Wien, 
intézvényezni szíveskedjenek és biztosítom, hogy 
intézvényük a legjobb fogadtatásban fog részesülni.

Tisztelettel
Szenes K áro ly .
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173. — 7. A kibocsátó (hitelező) avizója a bankárhoz.
Triest, 19 . . március 6.

König Róbert úrnak
Wien.

Szenes Károly úr, Budapest, megbizásából és 
számlájára intézvényeztünk Önre

К 4,765’— per junius 1. Wolf Richárd úr, Prag, 
rendeletére, amit tudomásul venni sziveskedjék.

Tisztelettel 
Rossi Testvérek.

173. A bizományi intézvény a közvetlentől csak 
abban különbözik, hogy az érték-záradékban e helyett: 
»tegye számadásba tudósítás szerint« lesz: »tegye szám
adásba N. N. úrnak« N. N. alatt a megbizót értve. 
A fent említett váltó szövege tehát a következő:
Triest, 19 .. március 6. Értéke К 4,765’—

19 .. évi junius 1-én fizessen Ön ezen váltónál 
fogva Wolf Richárd úrnak vagy rendeletére négyezer- 
hétszázhatvanöt koronát. Értékét megkaptam; tegye 
számadásba Szenes Károly úrnak, Budapest.

König wíS ?  Úrnak’ Rossi Testvérek-

! 74. — 8. A hitelező avizója adósához.
Triest, 19 . . március 8.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Tegnap kelt levelében adott engedélyével élve, 
legutóbbi számlánk kiegyenlítésére König Róbert úrra,
Wien,

К 4,765’— intézvényeztünk per junius 1. és öröm
mel várjuk további megbízásait.

Tisztelettel 
Rossi Testvérek.

8 *
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175. — 9. A bankár válaszol a kibocsátónak.
Wien, 19 .. március 9. 

Rossi Testvérek uraknak
Triest.

F. hó 8-án kelt levelükből tudomást vettem, hogy 
Önök reám

К 4,765'— intézvényeztek per junius 1. és sietek 
Önöket biztosítani, hogy a váltót annak idején buda
pesti üzlettársam számlájára kellően oltalmazni fogom.

Tisztelettel 
König Róbert.

176. — 10. A bankár válaszol a megbízónak.
Wien, 1904. március 10. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Annak idején megkaptam a f. hó 5-én kelt b. 
levelét és értesítem, hogy Rossi testvérek urak, Triest, 
intézvényét

К 4,765'— per junius 1. ma számlájára elfogad
tam és Önt elfogadási jutalékért 

К 28'88 megterheltem.
Tisztelettel 

König Róbert.

177. — II. A megbízó pénzavizója lejárat előtt.
Budapest, 19 ..  május 28.

König Róbert úrnak
Wien.

A f. évi március 10-én számlámra elfogadott, 
Rossi Testvérek urak, Triest, intézvényének fedezetét 

К 4,765'— per junius 1. külön borítékban be- 
küldtem, melynek vételét szíveskedjék elismeri.

Tisztelettel
Szenes K áro ly
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178. — 12. A bankár elismervénye.
Wien, 19 . . junius 1.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

A múlt hó 28-án avizált
К 4,765’— megkaptam s azt Rossi Testvérek 

urak, Triest, ma lejárt intézvényének beváltására 
forditottam.

Tisztelettel 
König Róbert

179. — A bankár az elfogadványi hitelt megtagadja.
Wien, 19. . március 2.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Válaszolva múlt hó 25-diki soraira sajnálattal 
kell értesítenem, hogy ezúttal kívánságának nem 
tehetek eleget, amennyiben jelenleg annyira igénybe 
vagyok véve, hogy saját hitelem érdekében elfogad- 
ványaimmal tartózkodónak kell lennem; remélem 
azonban, hogy módja lesz rá, hogy szolgálataimat 
más irányban igénybe vegye s maradok

kiváló tisztelettel 
König Róbert.

180. — I. Megbízás értékpapírok eladására és vételére, 
felszólítás intézvényezésre bizománybán.

Kassa, 19 . . március 2.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Ezennel felkérem, hogy letétemből 25 drb osz
trák hitelrészvényt legelőnyösebben eladni, ellenében 
К 20,000’— n. é. magyar koronajáradékot vásárolni, 
a terhemre mutatkozó különbözetet pedig számlámra
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Dreyfuss & Co urakra, Paris, rövid látra, intézvé- 
nyezni szíveskedjék.

Biztosítom, hogy intézvénye a legjobb fogadtatás
ban fog részesülni és maradok

tisztelettel 
Németh Gyula.

181. — 2. A megbízó értesíti az intézvényezettet.
Kassa, 19 .. március 2.

Dreyfuss és Tsa uraknak
Paris.

Tudomásul vettem múlt hó 26-iki soraik tartalmát 
és értesítem Önöket, hogy Szenes Károly urat, Buda
pest, megbíztam, hogy körülbelül 4500— frankot, 
rövid látra, Önökre intézvényezzen.

Felkérem Önöket, hogy az intézvényt számlámra 
jó fogadtatásban részesíteni szíveskedjenek és maradok

kiváló tisztelettel 
Németh Gyula.

182. — 3. A hitelező (kibocsátó) értesíti az intéz
vényezettet.

Budapest, 19 .. március 3. 

Dreyfuss és Tsa uraknak
Paris.

Ezennel értesítem Önöket, hogy Németh Gyula úr, 
Kassa, megbízásából és számlájára intézvényeztem 
Önökre

Fr. P542'20 per f. hó vége és felkérem Önöket, hogy 
intézvényemet előjegyzésbe venni szíveskedjenek.

Tisztelettel
S zen es  K á r o l y .
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i 83. — 4. A bankár jelentése a megbízóhoz.
Budapest, 19 .. március B.

Németh Gyula úrnak
Kassa.

Tegnapi megbízása értelmében vásároltam és 
letétjébe helyeztem К 20,000— n. é. magyar korona
járadékot, melyért számláját h 98-20 К 19,640'— 

4% kamat 92 napra » 204'44
К 19,844-44

Alkuszdij »/»% К 10'—
Adó l'/j-szeres » l -50 » l l -50

К 19,855-94
mai értékkel megterheltem.

Ennek ellenében kívánságához képest 
25 drb Osztr. Hitelrészvény
ért á 619-— К 15,475"—
5% kamat 62 napra » 68‘89

К 15,543-89
alkuszdij á 25 f К 6'25

adó l ' / 2-szeres » 1"20 » 7'45 К 15,536'44
valamint intézvényemért 
Dreyfuss & Cie-ra, Paris,
Fr. 4542-20 pr. márc. 31. 
к 95-40

le 4% 25 napra 

Alkuszdij 4/io°/no

fenti értékkel elismertem.
Kérek megegyező könyvelést értesítés mellett és 

maradok

К 4333-26 
» 12-04
К 4321-22
» 1-72 » 4,319-50

К 19,855-94

t is z te le t te l

S zen es  K á r o ly .
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184. — 5. Az intézvényezett válaszol a megbízónak.
Paris, 19 .. március 6. 

Németh Gyula úrnak
Kassa.

Folyó hó 2-án kelt sorai vétele után Szenes 
Károly úr, Budapest

Fr 4542-20 pr f. hó 31. avizált nekünk, melyet 
számlája terhére előjegyzésbe vettünk.

Tisztelettel 
Dreyfuss és Tsa.

185. — 6. Az intézvényezett válaszol a kibocsátónak.
Paris, 19 . . március 6. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Válaszolva f. hó 3-diki levelére, biztosítjuk, hogy 
intézvényét

Fr 4542 20 pr. f. hó 31., reánk, előjegyzésbe 
vettük és annak idején Németh Gyula úr, Kassa, 
terhére honorálni fogjuk. Kiváló tisztelettel

Dreyfuss és Tsa.

186. — 7. A megbízó tudomásúl veszi a bankár jelentését.
Kassa, 19 . . március 8.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Folyó hó 3-diki értesítésével megegyezően elis
mertem Önt a számlámra vásárolt s Önnél elhelyezett 
К 20,000-— n. é. magy. koronajáradékért
-------------- К 19,855,94 V“ pr. f. hó 3..
ellenben megterheltem Önt a letétemből 
eladott 25 drb. Osztrák Hitelrészvényért 

К 15,536-44
továbbá intézvényeért Drey
fuss és Tsa urakra, Páris, К 4,319 50

К 19,855-94 » mint fent.
Tisztelettel 

Németh Gyula.
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187. Bizományi küldvény. — I. Megbízás.
Temesvár, 19 .. október 11. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Tegnapi levelére válaszolva, felkérem, hogy 
Önnél levő

К 375551 követelésem ellenértékét f. é. december 
11-iki lejárattal Bleichröder Károly úrnak, Berlin, 
számlámra márkákban küldeni szíveskedjék.

Tudósítását várva, maradok tisztelettel
Polgár János.

188. — 2. A megbízó értesíti hitelezőjét.
Temesvár, 19 ..  október 11. 

Bleichröder Károly úrnak
Berlin.

Folyó hó 5-én kelt levelének tartalmát rendben 
találtam és tudatom, hogy a legközelebbi napokban 
Szenes Károly úr, Budapest, körülbelül

M 3500'— fog Önnek f. é. december 11. lejárat
tal, Berlinre, számlámra remittálni, mely összeggel 
engem értesiTés mellett elismerni szíveskedjék.

Tisztelettel 
Polgár János.

189. — 3. A bankár elszámolása.
Budapest, 19 . . október 12. 

Winter Antal úrnak
Temesvár.

Tegnapi megbízása értelmében küldtem ma Bleich- 
rüder Károly úrnak Berlin

xVl 3202'— per dec. 11. а К 118'— К 3778'36
le 4% discont 58 napra » 2435

K 375401
hozzá Vio7oo alkuszdij » 1'50

К 3755-51
mely összeggel Önt mai értékkel megterheltem.
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Szíveskedjék ezen összeget tudósítás mellett ja
vamra írni.

Tisztelettel
Szenes Károly.

190. — 4. Küldvényezés bizománybán.
Budapest, 19 .. október 12.

Bleichröder Károly úrnak
Berlin.

Polgár János úr, Temesvár, megbízásából és 
számlájára idecsatolva küldök Önnek

M 3202'— pr. f. é. december 11. a Norddeutsche 
Bank-ra, ott, mely összeg átvételét elismerni szíves
kedjék.

tisztelettel
1 küldvény Szenes Károly

ajánlott
190. A bizományi küldvény is csak az érték

záradékban különbözik a közvetlen küldvénytől. Az 
utóbbiban a kibocsátó és a rendelvényes közötti 
viszony jut kifejezésre (értékét megkaptam árúban, 
készpénzben, számlámban stb.); a bizományi váltónál 
azonban nincsen viszony a kibocsátó (illetőleg forgató) 
és a rendelvényes (forgatmányos) között, ezért a meg
bízóra történik hivatkozás : »Értéke Polgár János úr 
Temesvár számláján.«

191. — 5. A hitelező elismervénye a megbízóhoz.
Berlin, 19 .. október 15.

Polgár János úrnak
Temesvár.

A f. hó 11-diki levelében jelzett váltót 
M 3202'— pr. f. é. december 11. a Norddeutsche 

Bankra, itt, ma Szenes Károly úrtól, Budapest, meg
kaptam és Önnek lejárati értékkel, a szokásos fen- 
tartással javára Írtam.

Tisztelettel
Bleichröder K áro ly .
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192. — 6. A hitelező elismervénye a bizományoshoz
Berlin, 19 . . október 15.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Folyó hó 12-dikén kelt levelével kaptam ma 
M 3202'— pr. december 11. a Norddeutsche 

Bankra, itt, mely összeget Polgár János úr, Temes
vár, javára írtam.

Tisztelettel 
Bleichröder Károly.

193. — 7. A megbízó tudomásul veszi az elszámolást.
Temesvár, 19 . . október 18.

Szenes Károly rimák
Budapest.

Folyó hó 12-dikén kelt elszámolásával meg
egyezően elismertem Önt küldvényeért Bleichröder 
Károly úr, Berlin,

К 3755 51 f. hó 12-diki értékkel.

Tisztelettel 
Polgár János.

194. Tőzsdei megbízás bizományi fizetéssel. — I. Meg
bízás.

Kassa, 19 . . augusztus 15. 

Szenes és l sa uraknak
Budapest.

Ezennel felkérem, hogy Önöknél levő letétemből 
írt 10,000'— n. é. magyar aranyjáradékot eladni, 
ennek ellenében 25 drb osztrák hitelrészvényt venni, 
a különbözetet pedig König Róbert úrnak, Wien, 
számlámra beküldeni szíveskedjenek.

Tisztelettel 
Németh Gyula.
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195. — 2. A megbízó avizója a hitelezőhöz.
Kassa, 19 .. augusztus 15.

Korda Róbert úrnak
. Wien.

Folyó hó 9-diki soraim kiegészítéséül értesítem, 
hogy a legközelebbi napokban Szenes és Tsa uraktól, 
Budapest, körülbelel К 5000— készpénz fog Önhöz 
érkezni, mely összeget értesítés mellett számlám 
javára írni szíveskedjék. Tisztelettel

Németh Gyula.

196. — 3. A bankár tudósítása elszámolással.
Budapest, 19 .. augusztus 16.

Németh Gyula úrnak
Kassa.

jéből
Tegnapi megbízása értelmében nálunk levő letét-

frt 10.000-— =  К 24,000-—
n. é. magy. aranyjáradékot 
eladtunk és á К 117-90 К 23,580—
hozzá folyó kamat » 120-—

le alkuszdij ’/VVoo К 12—-
börzeadó á 5 f » —-60 » 12-60 К 23,687-40
mai értékkel javára irtunk.

Ennek ellenében számlájára vásároltunk és nálunk 
lévő letétébe elhelyeztünk 25 drb osztrák hitelrészvényt, 
melyekért ä К 740-— К 18,500-—
hozzá folyó kamat » 250-—

le alkuszdij ä 25 f К 6-25 
börzeadó h 15 f »1-50

К 18,750-—
* 7-75
К 18,757-75

valamint készpénzküldemé
nyünkért König Róbert úr
nak, Wien * 4,929-65 К 23,687-40
értéke mint fent számláját megterheltük.

Kérünk megfelelő könyvelést értesítés mellett és
maradunk tisztelettel

Szenes és Tsa.
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197. — 4. A bankár avizója a hitelezőhöz.
Budapest, 19 .. augusztus 16.

König Róbert úrnak
Wien.

Németh Gyula úr, Kassa, megbízásából és szám
lájára küldtünk Önnek a mai postával

К 4929-65 készpénzben és kérjük, bogy az összeg 
átvételét elismerni szíveskedjék.

Tisztelettel 
Szenes és Tsa.

198. — 5. A hitelező elismervénye a megbízóhoz.
Wien, 19 ..  augusztus 17.

Németh Gyula úrnak
Kassa.

A folyó hó 15-diki levelében jelzett 
К 4929'65 készpénzt ma Szenes és Tsa uraktól, 

Budapest, megkaptam és mai értékkel számlája 
javára írtam.

Tisztelettel 
König Róbert.

199. — 6. A hitelező elismervénye a bankárhoz.
Wien, 19 .. augusztus 17.

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

Tegnapi levelüket, úgyszintén a jelzett 
К 4929-65 készpénzküldeményüket megkaptam, 

mely összeget Németh Gyula úr, Kassa, javára írtam.

Tisztelettel 
König Róbert.
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200. — 7. A megbízó tudomásul veszi az elszámolást.
Kassa, 19 . . augusztus 19.

Szenes és Tsa uraknak
Budapest.

Folyó hó 16-dikán kelt értesítésük szerint a le
tétemből számlámra eladott

frt 10,000’— =  К 24,000’— n. é. magy. arany
járadékért

К 23,687-40 f. hó 16-iki értékkel 
megterheltem ; a vásárolt és letétembe helyezett 25 drb 
osztrák hitelrészvényért pedig

К 18,757’75, valamint készpénzküldeményükért 
König Róbert úrnak, Wien,

К 4,929-65
К 28,687-40 értéke mint fent, elismertem

számlájukat.
Tisztelettel

Németh Gyula.

201. Leszámítolás. — I. A váltók beküldése.
Temesvár, 19 .. november 8.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Mellékelve küldök Önnek 3 drb váltót legolcsóbb 
leszámítolás céljából:

К 1200-— pr. f. hó vége, Fischer J.-re, ott,
К 640-— pr. december 7., az Iparbankra, ott,
К 660-— pr. december 17., Meyer és Fiaira, ott 
К 2500-— és felkérem, hogy értéküket javamra 

írni sziveskedjék.
Értesítését várva, maradok

tisztelettel
3 váltó. Polgár János.
Ajánlva.
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202. — 2. Leszámítoló jegyzék.

Budapest, 19 .. november 9.

Polgár János úrnak
Temesvár.

Tegnapi sorai kíséretében küldött 8 drb váltója 
értékét

К 1200’—, pr. f. hó 30. nap 21 szám 252
» 640'— » dec. 7. » 28 » 179
» 660'— » dec. 17. » 38 » 251
К 2500'— szám 682

le » 7'58, 4% diszkont
К 2492‘42 Va pr. ma, javára Írtam.

Tisztelettel 
Szenes Károly.

203. — I. Másodváltó mint küldvény.

Budapest, 19 .. április 23.

Katthojf Pál úrnak
Pétervár.

A f. hó 10-én számlázott 10 bál szőrmeárút a 
Schenker és Tsa szállítmányozó cég varsói telepétől, 
ugyanezen cég bécsi háza útján ma rendben meg
kaptam, miért is számlájának kiegyenlítésére küldöm 
a mellékelt átszámítás szerint intézvényemnek egy 
másodpéldányát

Fr. 9854'65 f. évi julius 10-iki lejárattal, Dubois 
György úrra, Paris, a melynek összegét szíveskedjék 
tudósítás mellett javamra írni.

Tisztelettel
Másodváltó. Szenes Károly.
Á ts z á m ítá s . A já n lo tt .
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204. — 2. Az első váltó beküldése az elfogadvány 
beszerzése végett.

Budapest, 19. . április 23.

A Credit Lyonnais- пек
Paris.

Támaszkodva sokszor tapasztalt barátságukra, 
bátorkodom Önöknek 1 prima váltót

Fr. 985465 per julius 10. Dubois György úrra, 
ott, azzal a kérelemmel beküldeni, hogy azt az intéz- 
vényezettnél elfogadás végett bemutatni és azután a 
helyesen forgatott másodváltó rendelkezésére maguk
nál tartani szíveskedjenek.

Szívességüket előre is megköszönve, maradok 
viszontszolgálatra bármikor örömmel kész

tisztelőjük
Prima váltó. Szenes Károly.

205. — 3. Az elsőváltót letétbe veszik.
Paris, 19 . . április 26.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

A f. hó 23-án beküldött Ia váltóját 
Fr. 9854‘65 per julius 10. Dubois György úrra, 

itt, az intézvényezett elfogadta, mi pedig kívánsága 
szerint a helyesen forgatott II* rendeletére letétbe vettük. 

Szolgálataira bármikor készen, maradunk
tisztelettel 

Credit Lyonnais 
Olivier Lecomte.

206.
Pétervár, 19 . . április 26. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

A f. hó 23-án küldött másodváltót 
Fr. 9854'65 per julius 10. Dubois György úrra, 

Paris, ma rendben megkaptam és f. hó 19-én kelt
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számlám kiegyenlitéseül — a szokásos fentartással — 
javára írtam.

További megbízásait mindig örömmel várva, 
maradok

tisztelettel
Kattkoff.

207. Hitellevél korlátlan hitelről.
Budapest, 19 .. junius 22.

Bleichröder Károly úrnak
Berlin.

Jelen levelem átadója személyében bemutatom 
Önnek Halász József urat, a helybeli Halász és Tsa 
cég egyik tagját és felkérem, hogy őt jóindulattal 
fogadni szíveskedjék.

Halász úr, ki nálunk a legnagyobb tekintélynek 
örvend, nemsokára meglátogatja piacukat, mely 
alkalomból kérem Önt, hogy előkelő állásával és 
bőséges ismereteivel pártfogoltamnak kezére járni, 
valamint kérelmére kettős elismervény ellenében 
bármely összeget kiutalni szíveskedjék.

Szívességéért már előre is köszönetét mondva, 
biztosítom, hogy hasonló alkalommal a legnagyobb 
készséggel állok rendelkezésére s maradok

kiváló tisztelettel 
Szenes Károly.

208. Hitellevél korlátolt hitelről.
Budapest, 19 . . junius 22.

Bleichröder Károly úrnak
Berlin.

Engedje meg, hogy e sorok átadójában legrégibb 
üzletbarátaim egyikét, Halász József urat, a helybeli 
hasonnevű cég tulajdonosát Önnél bevezessem s egy
úttal szives jóindulatát számára kikérjem.

Felkérem továbbá, hogy Halász úrnak
M 80,000’—, azaz harmincezer márka erejéig 

kettős, de egyszerű érvénnyel biró nyugta ellenében 
számlámra bármily összeget kifizetni szíveskedjék.

H e in r ich :  Kereskedelmi levelezés. 9
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Miután nevezett urat, ki magánügyekben utazik, 
ismételten jó indulatába ajánlom, maradok szives- 
ségeért előre is köszönetét mondva s viszontszolgálatra 
mindenkor készen

kiváló tisztelettel 
Szenes Károly.

209. Avizó az előbbi levélről.
Budapest, 19 ..  junius 26.

Bleichröder Károly úrnak
Berlin.

Tisztelettel értesítem, hogy mai kelettel ajánló és 
harmincezer márkáig meghitelező levelet adtam cimére 
üzletbarátomnak, Halász József úrnak, helyben.

Az ajánlólevél tartalmát mindenben megerősítvén, 
felkérem, hogy Halász úrnak az említett összegig 
egyszerű érvénnyel biró kettős elismervény ellenében 
bármely összeget kifizetni s azt az egyik nyugta 
beküldése mellett terhemre írni szíveskedjék, mire 
én az ellenértékkel tetszése szerint fogok azonnal 
szolgálni.

Abban a reményben, hogy a magyar kereskedővilág 
eme tekintélyes alakjával való megismerkedés nem 
lesz Önre nézve érdektelen, felhívom figyelmét neve
zett úr alantálló aláírására s maradok szívességéért 
már eleve is köszönetét mondva és viszontszolgálatra 
mindenkor készen

kiváló tisztelettel
Halász József. Szenes Károly.

210. Hitellevél továbbadása.
Berlin, 19 .. julius 5.

Hartwig György úrnak
Strassburg.

E sorok átadójában bemutatom Önnek Halász 
József urat, Budapestről, kit legrégibb budapesti 
üzletbarátaimnak egyike ajánlott hozzám, a miért 
én is bátorkodom Halász úr részére szives jó
indulatát kérni.

L.
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Egyúttal felkérem, hogy neki 
M 18,000—, azaz tizennyolcezer márkáig hármas 

nyugta ellenében számlámra bármely összeget kifizetni 
és őt tanácsaival és útbaigazításaival támogatni 
szíveskedjék.

Szivességeért előre is köszönetét mondva, mara
dok viszontszolgálatra mindenkor készen,

kiváló tisztelettel 
Bleichröder Károly.

211. Egyszerű ajánló levél.
Budapest, 19 .. március 18.

Bleichröder Károly úrnak
Berlin.

E sorok átadójában van szerencsém Majorossy 
Sándor urat, a kolozsvári hasonnevű cég főnökét 
bemutatni, ki abból a célból látogatja meg városukat, 
hogy bőrárúinak újabb fogyasztási piacot szerezzen.

Miután nevezett úr, ki egyébiránt legrégibb üzlet
barátaimnak egyike, első alkalommal látogatja meg 
városukat, szives jó indulatába ajánlom és igen hálás 
lennék, ba ügyletei lebonyolításánál bő tapasztalatai
val és a piaci viszonyok alapos ismeretével munkáját 
megkönnyítené.

Szivességét már előre is megköszönve, biztosítom, 
hogy Majorossy úr iránt tanúsított jóindulatát olybá 
veszem, mintha abban saját cégemet részesítette volna 
s maradok viszontszolgálatra mindenkor készen

kiváló tisztelettel 
Szenes Károly.

212. Nem komolyan vett ajánlás.
Budapest, 19 .. december 7.

Ullmann Ártúr úrnak
Hamburg.

Ezennel bátorkodom, Önnek Baumann G. urat, 
az itteni piacon újonnan alakult posztó-árú üzlet 
tulajdonosát bemutatni, ki uj összeköttetések szerzése 
céljából tartózkodik jelenleg Hamburgban.

9*
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Minthogy Baumann úrnak városukban nincsen 
ismeretsége, engem kért fel, hogy valamelyik ottani 
céghez ajánljam, a miért kérem, hogy őt jóindulatába 
fogadni és célja elérését útbaigazításaival előmozdítani 
szíveskedjék.

Fáradozását előre is köszönöm s adandó alka
lommal a legnagyobb készséggel állok rendelkezésére.

Kiváló tisztelettel 
Szenes Károly.

212. Feltűnő, hogy a levél Írója hangoztatja, hogy 
az ajánlást tőle kérték; evvel a levél egész értéke 
kétessé válik.

213. Avizó az előbbiről.
Budapest, 19. . december 7.

Ullmann Artúr úrnak
Hamburg.

Egy helybeli új posztóüzlet tulajdonosának, Bau
mann Gr. úrnak ma ajánló levelet állítottam ki Önhöz, 
értesítenem kell azonban, hogy az ajánlással nevezett 
urat csak atyjára, egyik legrégibb üzletbarátomra való 
tekintettel láttam el, mig egyebekben levelem tartalmát 
sajnálatomra nem erősíthetem meg. Nevezett ugyanis 
úgy jellemét, mint anyagi viszonyait tekintve semmi
féle bizalmat nem érdemel.

Alkalmatlankodásomért bocsánatot kérve, ajánlom 
hogy említett úrral szemben különös tartózkodással 
járjon el s maradok kiváló tisztelettel

Szenes Károly.

214. Kísérő levél folyószámlakivonathoz.
Budapest, 19 . . julius 14.

Polgár János úrnak
Temesvár.

Mellékelten átnyújtom Önnek nálam levő, f. évi 
junius hó 30-dikán zárt folyószámlájának kivonatát,

К 912'— egyenleggel az Ön javára.

l
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Szíveskedjék a kivonatot megvizsgálni, és ha 
rendben találja, az egyenleggel rendelkezni.

További megbízásait várva, maradok
tisztelettel

1 folyószámlakivonat^  Károly.

215. A folyószámlakivonat elismerése.
Temesvár, 19 .. julius 6.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Folyó hó 4-diki levelére válaszolva, értesítem, 
hogy Önnél vezetett, f. é. junius hó 30-dikán zárt 
folyószámlám kivonatát rendben találtam és a 
javamra mutatkozó

К 912‘— egyenleget új számlára Írtam.
Tisztelettel 

Polgár János

216. Reklamáció hibás könyvelés miatt.
Temesvár, 19 .. julius 6.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Folyó hó 4-diki levelére válaszolva, értesítem, 
hogy a beküldött, f. évi június 30-án zárt folyó
számlám kivonatát átvizsgálva azt találtam, hogy 
Ön január 10-diki küldvényeimet február 25. lejárat 
helyett, tévesen április 25. lejárattal könyvelte, 
miből К 21’— kamatkülönbözet keletkezik, úgyhogy 
a javamra eső egyenleg

К 933’—.
Szíveskedjék az egyenleget, ha helyesnek találta, 

tudósítás mellett kiigazítani.
Tisztelettel

Polgár János.
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217. A könyvelés helyreigazítása.
Budapest, 19 . . julius 9.

Polgár János úrnak
Temesvár.

Tegnapi soraira válaszolva, elnézését kérem azért 
a könyvelési hibáért, amelyre szives volt figyel
meztetni ; azt hiszem azonban, hogy nem kell Önt 
különösen biztosítanom arról, hogy az csupán saj
nálatos iráshiba. Tévedésem helyreigazítására, 2 havi 
kamatkülönbözet fejében 21'— koronát Írtam szám
lája javára.

E szerint a javára eső egyenleg
К 93B-—, mely összeget Önnel megegyezően uj 

számlára vezettem elő.
Remélem, hogy bizalmával a jövőben is meg 

fog tisztelni s maradok
tisztelettel 

Szenes Károly.

218 — Reklamáció könyvkivonattal.
Temesvár, 19 .. julius 6.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Válaszolva f. hó 8-iki levelére, sajnálatomra 
arról kell Önt értesítenem, hogy a beküldött folyó
számlakivonatot nem ismerhetem el helyesnek, mert 
oly egyenleget mutat fel, mely az én könyvelésemnek 
nem felel meg.

Kivonatát átvizsgálva azt találtam, hogy több 
tétele az én feljegyzéseimmel nem egyezik ; könnyebb 
áttekintés céljából mellékelve beküldőm Önnek saját 
elszámolásom kivonatát s maradok további szives 
értesítéseit várva

1 melléklet.
tisztelettel 

Polgár János.
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219. A bankár igazolása.
Budapest, 19 ..  julius 7.

Polgár János úrnak
Temesvár.

Tegnapi soraira válaszolva, elismerem beküldött 
kivonatának helyességét s értesítem, hogy könyvelé
semet avval megegyezően kijavítottam.

Mellékelve beküldőm egyúttal a helyreigazított 
kivonatot,

К 975'— egyenleggel az Ön javára s maradok 
tévedésemért bocsánatot kérve tisztelettel

Szenes Károly.

7. A terménybizomány ép úgy, mint a bank- 
bizomány, az ügyleteket a tőzsdén vagy legalább is 
a tőzsdei szokások szerint köti meg és ezeknek az 
értelmében bonyolítja le. A kereskedelem tárgyai 
első sorban hazai termények, azaz mindazon cikkek, 
melyeket a mezőgazdaság és az avval összefüggő 
gyáriipar nyújt, tehát főképen a gabonanemüek: 
búza. rozs, árpa, zab, tengeri, repce, de épen úgy 
liszt, spiritusz, bor, — élő állatok, különösen: ló, 
marha és sertés, melyeknek azonban külön rendes 
piacuk (vásáruk) van, de azért fontos tőzsdei cikk a 
disznózsír stb. Innen van az, hogy némely tőzsdének 
pl. a budapestinek is, kettős cime van: budapesti 
árú- és értéktőzsde. Az árútőzsdén működó bizo
mányos, a ki tehát termények vételével és eladásával 
foglalkozik, körülbelül ugyanazt a szerepet játsza, 
mint a bankár, ki a megbízásokat az értéktőzsdén 
teljesíti ; vesz és elad egyszerre egy és ugyanazon 
megbízó számlájára, fáradságáért szintén jutalékot 
kap, de ezt az alkuszdijjal együtt nem állapítják meg 
százalékokban, hanem fillérekben (5—8 fillér pr. 50 kg.). 
A tőzsdén az árú csak kerek mennyiségekben adható 
úgynevezett kötésekben pl. búzánál egy kötés 500 q., 
disznózsírnál 50 q. A lebonymlítás idejét tekintve az 
üzlet kétféle lehet: effektiv- és határidő-üzlet. Effektiv 
üzletet tényleg meglevő árúról kötnek, úgyhogy a vevő 
az árút egészben vagy legalább mintában láthatja; az 
itt szükséges levelezés nagyjában megegyezik az árú- 
bizornánvban előforduló levelezéssel. A határidőre
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kötött üzleteknél az árú vagy nincsen még az eladó 
birtokában, vagy egyáltalában még nem létezik. A 
gabonánál pl. a vevő még az aratás előtt biztosíthatja 
magának a szükséges készletet és ezért csinál kötést, 
az eladó pedig ilyen korai kötésekkel a lehető leg
kedvezőbb árt kivánja magának biztosítani, mindkét 
esetben az árú csak őszkor szállítandó. Az őszi határ
időn kivül (szeptember-október) van még tavaszi határ
idő is (április-május). Minthogy a határidőüzleteknél 
az üzlet megkötése és az üzlet lebonyolítása két 
különböző időpontra esik, a levelezés is két egész 
külön részből áll. Az első teljesen megfelel az érték
papírüzlet leveleinek, csakhogy tekintettel a határidő 
távolságára, szerződésre, az u. n. bizományi levélre 
van szükség. Ez oly nyomtatvány, amelyet a bizo
mányos az üzlet megkötéséről szóló jelentésével két 
megegyező, csak az alanyokban különböző példány
ban, amint azt a 124. és 125. levélmintában láttuk, a 
megbízójának beküld. A bizományi levélben pontosan 
le van Írva az eladott, illetőleg vásárolt gabona neme, 
minősége, ára, az átadás ideje és helye, a megbízó 
részéről fizetendő jutalék és alkuszdij és végül per 
esetére elismertetik a budapesti árú- és értéktőzsde 
választott bíróságának illetékessége. A megbízó a 
bizományi levél egyik példányát, amelyet a bizományos 
már aláirt, megtartja, a másikat pedig saját aláírásá
val ellátva visszaküldi a bizományosnak, aki az át
vételt elismeri. Az üzlet megkötésekor tehát 5 levél 
keletkezik [220.—224.]. Egy vételre kötött üzlet le
bonyolításánál a határidő megérkeztekor a levelezés 
háromféleképen indulhat meg. A tőzsdei szokások 
értelmében az eladó tartozik az árút a határidőn 
belül 5 napra fölmondani, a vevő bizományosa tehát 
bevárhatja a fölmondást, a megbízóját erről értesíti 
és utasítást kér, hogy az árúval mit tegyen, a kapott 
utasítás szerint eljár és beküldi számláját, melyet a 
megbízó készfizetéssel rendez [224.—228.] ; de ezt az 
utasítást a bizományos még a megtörtént felmondás 
előtt is kérheti [229.]; viszont a megbízó ezt a fel
mondás előtt a bizományos kérelme nélkül is meg
adhatja [230.]. A megbízó (ha pl. malomtulajdonos) 
a búzát magának elküldeti, különben eladatja, vagy 
ha az árfolyam emelkedését várja, az árút beraktároz- 
tatja ; erről tartozik a bizományos akkor is gondos
kodni, ha a megbízó sehogy sem intézkedik [226.].
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— A termények, különösen a gabonanemüek, ha nem 
is nagyobb, de gyakoribb árfolyamhullámzásoknak 
vannak alávetve, mint az értékpapírok, azért a bizo
mányos minden alkalmat felhasznál arra, hogy meg
bízóit a tőzsdén uralkodó hangulatról, az aratási ki
látásokról, az időjárásról, szóval minden körülményről 
tájékoztassa, mely az áralakulásra befolyással van ; 
nagyobb cégek ezért megbízóiknak állandóan küldenek 
sokszorosított tőzsdei tudósításokat, amilyeneket a hír
lapok is szoktak időről időre közölni.

220. Megbízás búza vételére.
Kassa, 19 .. julius 2.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Ma sürgönvözlem Önnek: »Vegyen 500 őszibuzát 
650« és megkaptam táviratát: »Vettem 500 őszi
buzát 640.«

Szíveskedjék nekem az ezen ügyletre vonatkozó 
kötleveleket postafordulatával megküldeni.

Tisztelettel 
Németh Gyula.

221. A bizományos jelentése.
Budapest, 19 . . julius 2.

Németh Gyula úrnak
Kassa.

Megkaptam mai sürgönyét: »Vegyen 500 őszibuzát 
650.« Megbízását piacunk lanyha irányzata következ
tében még limitón alul teljesíthettem és táviratoztam 
Önnek: »Vettem őszibuzát 640«.

Idecsatolva átnyújtom az ügyletre vonatkozó kötő
leveleket, melyek közül az aláírásommal ellátott 
példányt megtartani, az ellenlevelet pedig aláírva 
nekem visszaküldeni szíveskedjék.

Mint már említettem, a mai tőzsde a kedvező 
aratási Ibirek következtében kissé lanyha volt; nagy 
hatással voltak az amerikai hírek, melyek szerint az 
Ögv Államok termése rendkívül jónak Ígérkezik.

Őszibuza 6'34-re, tavaszi búza 6'85-re hanyatlott, 
a többi változatlan. Tisztelettel
2 к ötlevél. Szenes Károly.
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222. A bizományos kötölevele.
Budapest, 19 . . julius 2.

Németh Gyula úrnak
Kassa.

Távirati megbizása következtében vettem számlá
jára, bizománybán, a budapesti árú- és értéktőzsde 
szokásai szerint

500 mm. szóval ötszáz métermázsa 
egészséges, száraz, rostált 19.. termésű őszi búzát, 
átadandó Budapesten f. é. szept.-okt. hónapokban, 
az eladó 5 napi felmondása után 
50 kg.-ként К 640 szóval hat korona 40 fillér árban. 
Fizetendő készpénzben, levonás nélkül.

Ezen vételért és az ügylet lebonyolításárt fizet 
Ön nekem bizományi dij fejében, beleértve az alkusz
dijat is, q-ként 13 fillért.

Per esetére kölcsönösen alávetjük magunkat a 
budapesti árú- és értéktőzsde választott birósága feleb- 
bezhetetlen Ítéletének. Tisztelettel

Szenes Károly.

223. A bizományi levél visszaküldése; reklamáció.
Kassa, 19 .. julius 3.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Hivatkozva tegnapi levelemre és válaszolva az 
Ön tegnapi soraira, ezennel beküldőm Önnek az 
500 mm. búzára vonatkozó, aláírásommal ellátott 
bizományi levelet.

Nem hallgathatom el azonban, hogy a megbízás 
elintézésénél használt árfolyammal egyáltalában nem 
vagyok megelégedve, egyrészt mivel az őszi búza az 
Ön saját jelentése szerint 6'34-ig ment vissza, másrészt, 
mert egy másik ottani cég Önnel egyidejűleg 6 36 ár
folyam mellett kötött részemre ügyletet.

Ha tehát komolyan súlyt helyez a velem való össze
köttetésre, a jövőben több óvatosságot és nagyobb buzgó- 
ságot kell Önnek érdekeim megvédése körül kifejtenie.

Tisztelettel 
Németh Gyuhi.1 bizományi levél.
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224. Elismervény a bizományi levél átvételéről. — 
A bizományos igazolása.

Budapest, 19 . . julius 4. 

Németh Gyula úrnak
Kassa.

Tegnapi levelével megkaptam a megbízásából és 
számlájára vett 500 mm. őszibuzára vonatkozó, alá
írásával ellátott ellenlevelet, de egyúttal legnagyobL 
sajnálatomra arról értesültem, hogy megbízása telje
sítésével nem nyertem meg megelégedését.

Evvel szemben biztosíthatom, hogy midőn a búzát 
К 6'4r0-val tehát már 10 fillérrel limitón alul vettem, 
ezt abban a meggyőződésben tettem, hogy érdekeit 
további várakozással nem szabad kockáztatnom. Az 
árfolyamoknak igen könnyen bekövetkezhető emelke
désénél ugyanis elmulasztottam volna a legkedvezőbb 
pillanatot megbízása teljesítésére.

Ezért remélem, hogy becses megbízásait továbra 
is nekem juttatja és maradok, a mai tőzsdejelentést 
idecsatolva

tisztelettel
1 melléklet. Szenes Károly.

225. A bizományos a felmondást jelenti.
Budapest, 19 .. szeptember 3.

Németh Gyula úrnak
Kassa.

Mellékelt sürgönymásolat szerint értesítettem Önt 
ma arról, hogy

500 q őszibuzáját f. hó 8-án való átvételre fel
mondták s várom erre vonatkozó intézkedését.

Mindössze, 63,000 q búza került ma szállításra.

Tisztelettel
Szenes Károly.

Sürgönymásolat:
.»Ötszáz őszibuzája felmondva, kérek intézkedést.«
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226. A megbízó még nem intézkedik.
Kassa, 19 .. szeptember 4.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Válaszolva távirati kérdésére, hogy a vett búzát 
beraktározza vagy értékesitse-e, felkérem hogy az 
500 q búzával még várjon, miután egyelőre még nem 
határoztam el, hogy miképen rendelkezzem fölötte.

Tisztelettel 
Németh Gyula.

227. A bizományos intézkedése.
Kassa, 19 .. szeptember 5.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Hivatkozással e hó 3-diki sürgönyére, felkérem, 
hogy az 500 q őszibuzát azonnnal átvenni és az ottani 
közraktárakban elhelyezni szíveskedjék ; egyszersmind 
felhívom figyelmét arra is, hogy csakis szigorúan vett 
szokványárút vegyen át, minthogy nincsen kizárva, 
hogy azt tavaszi kötésre tovább adom. Ugyancsak ez 
okból kérek az árúból megbízható mintát és maradok, 
értesítéseit várva

tisztelettel 
Németh Gyula.

228. Jelentés az átvételről számlával.
Budapest, 19 .. szeptember 9.

Németh Gyula úrnak
Kassa.

F. hó 5-én kelt utasítása szerint az Ön 500 q búzáját 
átvettem, és a helybeli közraktárakban elhelyeztem.

Örömmel jelentem Önnek, hogy az árú kiválóan 
szép minőségű, jóval fölötte áll a közönséges »szokásos« 
minőségnek és 77% kg. súlyú, a mint erről egyébként 
a beküldött átlagmintából is meg fog győződni.
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Egyúttal számadásomat is bátorkodom átnyújtani, 
melynek összegét

К 6487 '40 f. hó 8-iki értékkel
terhére írtam és felkérem, hogy e tételt a szokott 
módon kiegyenlíteni szíveskedjék. A raktárjegyet ren
delkezésére tartom és maradok

kiváló tisztelettel
1 számadás. Szenes Károly.

229. A bizományos utasítást kér felmondás előtt.
Budapest, 19 .. augusztus 26.

Németh Gyula úrnak
Kassa.

Folyó hó 17-én Írtam Önnek legutoljára és azóta 
naponkint elküldtem a helyi gabonapiacról szóló jelen
téseimet.

Amint ezen jelentésekből láthatta, az érkezett 
búza-szállítmányok az utóbbi időben nagyon jelen
tékenyek voltak, amiből következtethető, hogy az őszi 
határidőnek már első napjain tetemes mennyiségeket 
fognak felmondani. Nincsen tehát kizárva, hogy az Ön

500 q búzája is már a jövő hó elején szállításra 
kerül, amiért felkérem, hogy idejekorán tudassa velem, 
vájjon a búzát beraktározzam vagy mindjárt tovább 
adjam-e !

Tisztelettel 
Szenes Károly.

229. A megbízó válasza ugyanaz lehet, mint a 
226. és 227. mintában.

230. A megbízó intézkedik felmondás előtt felszólítás 
nélkül.

Kassa, 19. . szeptember 4. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Köszönetét mondva a múlt hó folyamán rendesen 
küldött tőzsdei tudósításáért, felkérem, hogy a f. é. 
Julius 2-án kötött 500 q ősi búzámat, mely előrelát
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hatólag már legközelebb felmondásra kerül, ebben az 
esetben rögtöni szállításra eladni szíveskedjék. Az élénk 
kereslet mellett, de különösen a tegnapi jegyzések 
után elvárom, hogy 7-10 alatt nem fog megállani.

Tisztelettel 
Németh Gyula.

230. Felmondás után megindul a levelezés úgy, 
mint 221, csakhogy most effektiv-ügylet keletkezik.

8. Hiteltudakolás — információ. A forgalom bámu
latos fejlődése magával hozta a hitelnyújtás szükségét, 
de ugyanabban az arányban meg is nehezítette a 
kereskedőnek, hogy üzletfeleinek jellemét, megbízható
ságát és vagyoni viszonyait személyes tapasztalatból 
megismerje. Új összeköttetés létesítésénél tehát a leg
több esetben mások Ítéletére vagyunk utalva, régibb és 
már kipróbált üzlettársak véleményét kell kikérnünk, 
mielőtt előttünk teljesen ismeretlen cégnek hitelt ad
nánk. Az a levél, amelyben erre vonatkozólag vala
mely üzlettársunkhoz bizalmas kérdést intézünk, a 
tudakozódás, a válasz reá a felvilágosítás vagy in
formáció. A kereskedő igen jól tudja, hogy tudakozó
dása az illető üzlettársra nézve igen terhes, mert lelki- 
ismereti dolog, hogy másról Ítéletet mondjunk és avval 
esetleg boldogulását hátráltassuk ; ezért a tudakozódás 
mindig udvarias hangon Írandó és ha nem különös 
bizalmas viszonyban megy végbe, érdemes az alkal
matlankodásért bocsánatot kérni. De épen olyan jól 
tudhatjuk, hogy üzlettársunk csak akkor fog őszintén 
nyilatkozni, ha megbizhatik hallgatásunkban, azért már 
előre is megnyugtatjuk ebben a tekintetben és mint
hogy a kapott felvilágosításra válaszolni nem szokás, 
már előre is köszönetét mondunk és felajánljuk viszont
szolgálatainkat. A fődolog minden esetre a titoktartás, 
amelynek a kedvéért a kérdéses céget a levél szövegé
ben nem is nevezzük meg, hanem a lap egyik sarkába 
írjuk, vagy külön mellékeljük, úgy, hogy könnyen el
távolítható, tehát sem a levél Írójának, sem címzett
jének személyzete nem tudja meg. Hogy a tudakozódás 
okát bevalljuk-e, vagy nem, az ügy természetétől függ; 
üzlettársunk persze csakis a feltett kérdésekre fog 
válaszolni. — Az információ természetszerűen három
féle lehet: kedvező, amennyiben a kérdéses ügyletet
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vagy hitelnyújtást ajánljuk ; kedvezőtlen, midőn a kér
déses összeköttetéstől óvjuk a tudakozódót és hiányos, 
ha a kivánt felvilágosítással nem szolgálhatunk. Á 
kedvező információban kijelentjük, hogy legjobb meg
győződésünk dacára is felelősséget nem vállalunk; 
kedvezőtlen nyilatkozatnál még külön titoktartást 
kérünk, bár üzlettársunk azt már előzetesen meg is 
ígérte; ha a kivánt információt nem adhatjuk meg, 
sajnálkozásunkat fejezzük ki, de mind a három eset
ben, úgy mint mindig, ha szívességet teszünk és 
bizonyítani akarjuk, hogy csakugyan szívesen tettük, 
továbbra is felajánljuk szolgálatainkat. A harmadik 
formát szeretik kifogásul használni, ha csak kedve
zőtlenül lehet nyilatkozni, de kíméletből inkább hall
gatnak, a sorok között azonban a célzatot el lehet 
árulni. — Első példánk volt a 168. és 169. mintában, 
alább [231.—235.] adjuk a legrövidebb és legszoká
sosabb leveleket. A tudakozódásra nagyobb cégek 
nyomtatványt használnak, amely a címzettnek vála
szul is szolgál. — Kivételesen nem ismeretlen cég, 
hanem régibb üzlettárs felől is kell tudakozódnunk, 
ha magatartásában feltűnő, esetleg aggasztó változást 
észlelünk, ha az illető pl. hitelének nagyobbítását kéri, 
vagy kötelezettségeinek rendezéseiben késedelmes stb. 
[236.—238.]. Nem ritka az is, hogy előttünk ismeretlen 
céghez fordulunk információért [239. - 241.]. — Újabban 
információk megadásával és szerzésével az u. n. tuda
kozódó intézetek (Informations-Bureau) üzletszerűen is 
foglalkoznak, amennyiben a kivánt felvilágosításokat 
díjazásért szolgáltatják, a levelezésre azonban cseké
lyebb jelentőséggel bírnak, mert nagyobbrészt nyomtat
ványokat használnak.

A hiteltudakolás különös fontos szerepet játszik a 
fizetésele megszüntetésénél (inszolvencia). Amint a keres
kedő látja, hogy passzív vagyona meghaladja aktiv 
vagyonát, már nem gazdája üzletének, mert ez 
tulajdonképen már is egészben a hitelkezőké ; köteles
sége volna ilyenkor csődöt mondani, azaz a törvény
székre bízni, hogy aktiv vagyonát hitelezői között 
arányosan felossza. A gyakorlat azonban a kereskedőt 
eltol a sanyarú sorstól, lehetőleg meg akarja kímélni és 
azért megengedi, hogy fizetéseit megszüntesse, magát 
fizetésre "képtelennek nyilvánítsa. Midőn az adós ezt 
kijelenti; időt nyer arra, hogy hitelezőivel ügyeinek 
rendezéséről tárgyaljon és jóakaratukkal, talán áldozat-



készségükkel cégét megmentse. Csak ha az nem sikerül, 
következik be a csőd. A fizetésre képtelen kereskedőn 
sokszor már avval is segítenek, ha hitelezői az 
összes követelésekre halasztást adnak (moratorium), 
gyakran azonban vagyona nem elegendő a tartozások 
kiegyenlítésére, és akkor a hitelezők kénytelenek, fel
téve, hogy az adós kiméletet érdemel, követelésükből 
engedni, más szóval az adóssal egy bizonyos száza
lékra kiegyezkedni. Az első esetben a hitelező könnyen 
határozza el magát, ha azonban az adós kiegyezést 
ajánl fel, a más piacon lévő hitelező kénytelen tuda
kozódni és csak a kapott információk alapján hatá
rozhat, vájjon enged-e az adós kívánságának, vagy 
nem [242.—250.].

231. Tudakozódás.
Budapest, 19 . . szeptember 2.

Mayer Aqoston úrnak
* Wien.

Ezennel bátorkodom gyakran tapasztalt szíves
ségét ismét igénybe venni, amennyiben felkérem, 
hogy nekem az ottani Baumann György úr jelleméről 
és vagyoni helyzetéről felvilágosítást adni szíveskedjék.

Nevezett úr ugyanis üzleti összeköttetésbe kíván 
velem lépni, a melynél К 5000'— hitelről volna szó, 
s azért különösen lekötelezne, ha egészen leplezetlenül 
nyilatkoznék, vájjon hitelezhetem-e ezt az összeget 
anyagi érdekeim kockáztatása nélkül.

Szives fáradozásáért előre is köszönetét mondva, 
biztosítom, hogy értesítését a legnagyobb titoktartással 
fogom felhasználni és maradok, viszontszolgálatra 
mindig készen

kiváló tisztelettel 
Szenes Károly.

232. Információ. — I. Kedvező.
Wien, 19 ..  február 22.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Tegnapi levelére örömmel jelenthetem, hogy a 
kérdéses cég az itteni piacon a legjobb hírnévnek
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és feltétlen bizalomnak örvend. Baumann úrral, kit 
vagyonos embernek tartanak, magam is már évek 
óta állandó összeköttetésben vagyok, és ezen idő alatt 
bő alkalmam volt arra, hogy megbízhatóságáról és 
üzleti rátermettségéről meggyőződjem.

Ezért, azt hiszem, bátran ajánlhatom a vele való 
összeköttetést, felelősséget azonban nem vállalok érte.

Szolgálataimat a jövőben is készségesen felajánlva, 
maradok

tisztelettel 
Mayer Ágoston.

233. — 2. Kedvezőtlen.
Wien, 19 .. február 22.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Folyó hó 21-iki levelére válaszolva, nagyon saj
nálom, hogy a kérdéses céggel való üzleti összeköt
tetést nem ajánlhatom. Nevezett úr ugyanis, miután 
a helybeli cégek tőle észrevehető módon visszavonultak, 
más piacokon kénytelen hitelt keresni, mely azonban 
erejét kétségen kívül már most is túlhaladja.

Azzal a kérelemmel, hogy bizalmas közleményemet 
a legnagyobb titoktartással felhasználni szíveskedjék, 
mindenkor szívesen állok, szolgálatára és maradok

tisztelettel 
Mayer Ágoston.

234. — 3. Kitérő válasz.
Wien, 19 .. február 22. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Válaszolva tegnapi levelére legnagyobb sajnála
tomra kell értesítenem, hogy a kívánt felvilágosítást 
nem adhatom meg. Évekkel ezelőtt ugyan összekötte
tésben állottam a kérdéses céggel, de az összeköttetéssel 
felhagytam s azóta nem volt alkalmam, azt megújítani.

Minden más alkalommal szívesen állok rendel
kezésére s maradok

tisztelettel 
Mayer Ágoston.

H e in r ic h :  Kereskedelmi levelezés. _  10^



146

235. — 4. Hiányos válasz.
Wien, 19 .. február 22. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Folyó hó 21-én kelt sorait megkaptam, sajnála
tomra azonban nem adhatok a nevezett cégről fel
világosítást, mert nem ismerem eléggé és elvből 
csakis saját tapasztalataim alapján mondok ítéletet.

Azt hiszem azonban, hogy bízvást fordulhat 
Körner Gyula úrhoz, Brünnben, a ki a kérdéses céggel 
élénk összeköttetést folytat s bizonyára szívesen fog 
a kívánt felvilágosítással szolgálni.

Tisztelettel
Mayer Ágoston.

236. Tudakozódás ismeretlen cégnél.

Budapest, 19 .. február 25.

Körner Gyula úrnak
Brünn.

Ámbár eddig még nem volt szerencsém tisztelt 
házával összeköttetésben lenni, mégis bátorkodom, 
Mayer Ágost bécsi üzletfelem ajánlatára hivatkozva, 
szívességét igénybe venni.

Különösen lekötelezne ugyanis, ha véleményét 
az alant jegyzett cég felől velem egészen leplezet
lenül tudatná, miután nevezett cég К 5000'—ig terjedő 
hitelért fordult hozzám, melyet azonban addig nem 
akarok megadni, mig b. véleményét nem hallottam.

Biztosítom, hogy értesítését a legnagyobb titok
tartással fogom felhasználni s maradok, szivességeért 
előre is köszönetét mondva, viszontszolgálatra min
denkor készen

kiváló tisztelettel 
Szenes Károly.

Baumann György, Wien.
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237. — I. Kedvező információ.
Brünn, 19 . . február 26.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Válaszolva f. hó 25-én kelt soraira, örvendek, 
hogy szolgálatára lehetek s értesítem, hogy a nevezett 
cég minden tekintetben megbízható. Üzleti fenállásá- 
nak rövid két esztendeje alatt Baumann úr piacunkon 
nagy tekintélyt és bizalmat vívott ki magának s válla
lata, melyet nagy tőkével alapított, rendkívül gyorsan 
fellendült.

Minthogy nem tehetem fel, hogy oly hitelt kérne, 
mely erejét túlhaladja, azt hiszem, nyugodtan bocsát
kozhatok vele összeköttetésbe, felelősséget azonban 
nem vállalok érte.

Tisztelettel 
Körner Gyula.

238. — 2. Kedvezőtlen információ.
Brünn, 19 . . február 27.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Nagyon hálás vagyok Mayer Ágoston úrnak, hogy 
b. figyelmét cégemre irányította és kész örömmel állok 
rendelkezésére, bár a felvilágosítás, melyet adnom kell, 
nem épen kedvező.

Az illető üzletét ezelőtt 2 évvel csekély tőkével 
alapította és úgy látszik, kellő üzleti jártassága sem 
voll, mert érthetetlen módon óriási árúkészletet szerzett 
be, mielőtt megfelelő vevőkről gondoskodott volna. így 
tehát nemcsak készpénzkészlete, hanem hitele is ki
merült s a folyton ismétlődő fizetési zavarok rende
zésére más piacokon kénytelen hitelt keresni.

Ezek után azt hiszem, hogy a kérdéses céggel 
való összeköttetéstől nem kell Önt még külön is 
óvnom, kérem azonban, hogy közleményemet titok
tartással felhasználni szíveskedjék s maradok, szol
gálatára mindenkor készen,

tisztelettel 
Körner Gyula.

10:
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239. Tudakozódás régi üzlettárs után.
Budapest, 19 .. május 31.

A Takarékpénztár-R.-T.-nak
Temesvár.

A körülmények arra késztetnek, hogy szíves
ségüket egy felette kellemetlen ügyben ismét igénybe 
vegyem, amennyiben arra kérem Önöket, hogy Winter 
Antal ottani cég vagyoni viszonyairól nekem felvilá
gosítást adni szíveskedjenek. Nevezett úrral már évek 
óta összeköttetésben állok, a nélkül, hogy régebben 
elégedetlenségre okot szolgáltatott volna. Az elmúlt 
tél óta azonban azt veszem észre, hogy tartozásainak 
rendezésében késlekedni kezd, ismételten halasztást 
kér, sőt gyakran meg is inteti magát.

Ezért azt kell feltételeznem, hogy viszonyaiban 
kedvezőtlen fordulat állott be s nagyon leköteleznének, 
ha erre vonatkozó észleleteiket velem közölnék.

Szives fáradozásukért előre is köszönetét mondva, 
biztosítom Önöket, hogy közlésüket a legnagyobb titok
tartással fogom felhasználni s maradok, viszont
szolgálatra mindenkor készen,

kiváló tisztelettel 
Szenes Károly.

240. Kedvezőtlen információ.
Temesvár, 19 .. junius 2.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Múlt hó 31-én kelt levelére válaszolva, a kérdéses 
cégről sajnálatunkra nem épen kedvező felvilágosítást 
kell adnunk.

Az illető ugyanis, miután üzlete nehány évvel 
ezelőtt sokat Ígérő módon fellendült, túlmerész válla
lataival Szerbiában és Bulgáriában súlyos veszteségeket 
szenvedett, melyek az utolsó félév rendkívül kedve
zőtlen üzletviszonyai következtében nyilvánvaló anyagi 
zavarokra vezettek. Könnyen érthető tehát, hogy a cég 
piacunkon hitelét teljesen elveszítette, sőt valószínű, 
hogy már legközelebb kénytelen lesz, fizetéseit meg-
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szüntetni. Ha tehát még van nála követelése, célszerű 
lesz, azt elfogadvánnyal biztosítani.

Azzal a kérelemmel, hogy közleményünket titok
ban tartsa, maradunk szolgálatára mindenkor készen,

tisztelettel
Takarékpénztár-R.- T. 

Kővesi Király

241. Kedvező információ.
Temesvár, 19 . . junius 2. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a múlt hó 81-én 
kelt levelében kifejezett aggodalmaira teljesen meg
nyugtató, felvilágosítással szolgálhatunk.

Winter Antal úr, itt, a pillanatban ugyan szorult 
helyzetben van és a Balkán-országokban kezdemé
nyezett vállalatai következtében már jó ideje nagy 
nehézségekkel küzd. Ismert rátermettsége azonban és 
épen úgy kipróbált becsületessége minden oldalról 
rokonszenvet és támogatást biztosítanak neki és nem 
kételkedünk abban, hogy képes lesz ügyeit teljesen 
rendezni, amiben mi is örömest segítségére vagyunk.

Szíveskedjék ezen közleményünket felelősségünk 
nélkül felhasználni és kész szolgálatainkkal más 
alkalommal is szabadon rendelkezni.

Tisztelettel 
Takar ékpénztár-R.-T.

Kővesi Király

242. Az adós moratóriumot kér.
Temesvár, 19 . . március 20.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Szomorú kötelességet teljesítek, midőn tisztelt 
hitelezőimét e sorokkal arról kell értesítenem, hogy 
20 évnél tovább tartó kereskedői tevékenységem után 
a reám súlyosodó terhek alatt fizetéseimet mai napon 
megszüntetni vagyok kénytelen. Bármily nagynak is 
látszik azonban e szerencsétlenség az első pillanat-
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ban, mégis vigasztal az a tudat, hogy nyilt homlok
kal hivatkozhatom múltamra, egész kereskedői műkö
désemre, valamint az is, hogy helybeli hitelezőim, 
kiknek könyveimet felmutattam, kijelentették, hogy a 
legnagyobb készséggel hajlandók cégem megmentését 
elősegíteni.

Ezen körülmények azon reményre jogosítanak 
fel, hogy Ön sem fogja jóindulatát tőlem megvonni, 
annál is inkább, mert aktiv vagyonom kötelezett
ségeim rendezésére teljesen elegendő, feltéve, hogy 
tisztelt hitelezőim nekem egy évi moratóriumot enge
délyeznek. Biró Károly és Tóth Sándor urak, helyben, 
voltak szivesek, értem jótállást vállalni, a miért Önt 
is felkérem, hogy К 8742'— követelésének négy 
egyenlő 8 havi részletben való kiegyenlítését meg
engedni szíveskedjék.

Midőn ismételten azon reménynek adok kifejezést, 
hogy becsületes szándékaimat Ön is támogatni fogja, 
kérem, hogy ajánlatomat elfogadni szíveskedjék, mire a 
megfelelő elfogadványaimat azonnal be fogom küldeni.

Beleegyezéséért előre is kös/önetet mondva, 
maradok

kiváló tisztelettel 
Winter Antal.

243. A hitelező hozzájárulása.
Budapest, 19 .. március 22.

Winter Antal úrnak
Temesvár.

Folyó hó 20-iki soraiból őszinte sajnálattal veszem 
tudomásul, hogy Ön milyen komoly zavarba jutott s 
biztosítom, hogy szívesen beleegyezem mindabba, a 
mi helyzete könnyítésére szolgálhat s cége további 
fenállását lehetővé teszi.

Felkérem tehát, hogy a felajánlott elfogadványokat 
nekem beküldeni szíveskedjék s legyen meggyőződve, 
hogy támogatásomra a jövőben is mindenkor számíthat.

Tisztelettel 
Szenes Károly.
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244. Az adós kiegyezést ajánl fel.
Temesvár, 18 .. november 1. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

A kedvezőtlen viszonyok arra kényszerítenek, hogy 
egy reám nézve igen szomorú okból szívességét igénybe 
vegyem, a mi engem annál kínosabban érint, mert ez 
alkalommal jelentékeny áldozatot is kell Öntől kérnem.

Vidékünk jóléte, mint Ön is tudni fogja, a fillok- 
szera pusztításai következtében gyors véget ért s 
a folyvást elharapódzó kivándorlás a kereskedelmi 
forgalmat végkép megbénította. Nem csoda tehát, 
hogy temes- és torontálmegyei üzletfeleim egymás
után tönkre mennek s oly követeléseim maradnak 
kiegyenlítetlenül, amelyek rendezésére különben bizton 
számíthattam. Csak a legnagyobb erőmegfeszítés 
mellett sikerült a csapást eddig is elhárítanom, erőim 
azonban kimerültek s ma már nem térhetek ki azon 
kényszerűség elől, hogy tisztelt hitelezőimnek fizetés- 
képtelenségemet bejelentsem.

Szomorú helyzetem annál terhesebb, mivel aktiv 
vagyonom — mint mérlegemből, melyet helybeli hite
lezőimnek felmutattam, kitűnik — összes passzíváim 
fedezésére nem elegendő. Tekintettel azonban arra, 
hogy a szerencsétlenség önhibámon kívül ért, helybeli 
hitelezőim hajlandók követelésük egy részéről le
mondani, természetesen csak azon esetben, ha többi 
hitelezőim is elfogadják a 75° n-os kiegyezést, melyet 
felajánlani módomban van. Tisztelettel kérem tehát 
Önt is. hogy tekintettel eddigi szeplőtlen működésemre 
a felajánlott kiegyezési elfogadni és igy cégem meg
mentéséhez hozzájárulni szíveskedjék.

Azon reményben, hogy kérésemet teljesíteni fogja, 
meghívom Önt a f. hó 10-én d. e. 10 órakor, Kovács 
Imre helybeli közjegyző úr hivatalos helyiségében 
megtartandó hitelezői értekezletre.

A .midőn még irántam tanúsítandó szives jó
indulatáért előre is hálás köszönetét mondok, meg
ígérem, hogy minden igyekezetemmel azon leszek, 
hogy mostani áldozatáért a jövőben kárpótoljam.

Szives elhatározását várva, maradok
kiváló tisztelettel 

Winter Antal.
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245. A hitelező tudakozódása.
Budapest, 19 .. november 2.

Stefánovics János úrnak
Temesvár.

Ezennel bátorkodom gyakran tapasztalt szives- 
ségét igénybe venni, a mennyiben pontos felvilágosí
tást kérek az ottani fizetésképtelen Winter Antal cég 
helyzetéről. Nevezett, kinél 4800— koronával vagyok 
érdekelve, 75"/„-os kiegyezést ajánl föl; nem akarom 
magamat azonban végleg elhatározni, mielőtt véle
ményét meg nem hallgattam. Az esetben, ha Winter 
úrnak az ottani viszonyokat illető állítása a valóságnak 
tényleg megfelel, a legmesszebbre menő engedményekre 
vagyok hajlandó, ellenkező esetben azonban semmi
féle elnézést nem akarok vele szemben gyakorolni.

Szíveskedjék tehát véleményét velem mielőbb 
közölni, valamint őszintén nyilatkozni, hogy nem 
veszi-e rossz néven, ha felkérem, hogy érdekeimet 
a küszöbön álló hitelezői értekezleten képviselje.

Fáradságáért köszönetét mondva, maradok
kiváló tisztelettel 

Szenes Károly.

246. Kedvező információ.
Temesvár, 19 ..  november 4. 

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Folyó hó 2-diki levelét megkaptam s csak meg
erősíthetem Winter úr jelentését, a mennyiben ő 
tényleg az itt uralkodó mostoha viszonyok áldozata. 
Miután nekem is jelentékeny összeggel tartozik s a többi 
helybeli hitelezőivel egyetemben cége megmentésére 
minden lehetőt elkövetek, kérem Önt is, hogy a fel
ajánlott kiegyezést annál is inkább elfogadni szíves
kedjék, minthogy csőd esetén ily kedvező eredmény 
távolról sem várható.

Kívánságának megfelelően szívesen elfogadom az 
értekezleten való képviseletét és kérem, hogy a szűk-
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séges meghatalmazást, valamint a Winter úrral való 
számadásának kivonatát nekem idejekorán beküldeni
szíveskedjék.

Az értekezlet befejezése után kimerítő tudósítást 
fogok Önnek küldeni, addig is maradok

tisztelettel
Stefánovics János.

247. Kedvezőtlen információ.
Temesvár, 19 . . november 1.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Válaszolva f. hó 2-iki megkeresésére, sajnálom, 
hogy a felvilágosítás, melyet adnom kell, nem épen 
kedvező s csodálom, hogy már régebben nem vette 
észre a most már fizetésképtelen cég kétségbeesett 
helyzetét. Nálunk az eset senkit sem lepett meg, 
minthogy a cég folytonos pénzzavarai következtében 
előrelátható volt.

A bíróságon kívüli kiegyezés létrejövetele nem 
valószí nű, mert Winter Antal csak részben hivatkozhatik 
a kedvezőtlen viszonyokra, minthogy üzletének némi 
korlátozásával és a szükséges óvatossággal minden 
nehézséget leküzdhetett volna. így azonban méltán 
éri az a szemrehányás, hogy árukészleteit a nélkül, 
hogy a szükséges készpénzfedezettel rendelkezett volna, 
könnyelműen szaporította, majd pedig árúinak potom 
áron való elvesztegetése által raktárát jelentékenyen 
elértéktelenftette.

Ezek után elképzelheti, hogy Winter úr iránt hely
beli érdekeltjei között nem a legjobb hangulat ural
kodik és kötelességemnek tartom, hogy Önnek is tartóz
kodást ajánljak, a mi annál is inkább célszerű, mert 
adósunknak, ha hitelezői komoly magatartását látja, 
előkelő családi összeköttetései révén sikerülhet, hogy 
kötelezettségeinek teljesen megfeleljen.

Felkérem tehát, hogy elhatározását velem közölni 
szíveskedjék s biztosítom, hogy érdekeit legjobb igye
kezetemmel fogom megvédeni.

Tisztelettel
Stefánovics János.
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248. A hitelező megbízza üzletbarátját képviseletével.
Budapest, 19 .. november 6.

Stefánovifís János úrnak
Temesvár.

Köszönettel vettem tudomásul f. hó 4-iki levele 
tartalmát s utasításaihoz híven küldöm a szükséges 
hitelesített meghatalmazást, valamint a fizetésképtelen 
Winter Antal céggel szemben fenálló követelésem 
részletes kimutatását. Felkérem, hogy érdekeimet a 
hitelezői értekezleten erélyesen megvédeni szívesked
jék, az elhatározást azonban teljesen Önre bízom, 
a mennyiben minden indítványhoz hozzájárulok, 
melyet Ön elfogadhatónak tart.

Fáradozásáért köszönetét mondva, várom szives 
értesítéseit s maradok

tisztelettel
Meghatalmazás. Szenes Károly.
Könyvkivonat.

Ajánlott.

249. Kedvező jelentés a hitelezők értekezletéről.
Temesvár, 19 . . november 9.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Hivatkozással f. hó 4-iki soraimra, valamint f. hó 
6-án kelt levelére, értesítem, hogy a helybeli fizetésre 
képtelen Winter Antal cég és hitelezői között a 75%-os 
kiegyezés tegnap szerencsésen létrejött. Minthogy 
Winter úr kijelentette, hogy hajlandó más piacon levő 
hitelezői követelését azonnal kiegyenlíteni, felvettem 
az Ön К 4800'— követelésének megfelelő összeget

К 8600'—, melyet rendelkezésére készen tartok.
Azt hiszem, elégtételül fog Önnek szolgálni, hogy 

bár nem esekély áldozattal hozzájárult egy nagyon 
derék és érdemes kereskedő további boldogulásának 
biztosításához.

Tisztelettel
Stefánovics János.
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250. Kedvezőtlen jelentés a hitelezők értekezletéről.
Temesvár, 19 . . november 9.

Szenes Károly úrnak
Budapest.

Megkaptam a f. hó 6-iki levele kíséretében kül
dött meghatalmazást és könyvkivonatot, sajnálatomra 
azonban arról kell értesítenem, hogy Winter Antal 
kiegyezési törekvéseire vonatkozó, f. hó 4-iki levelem
ben kifejezett aggályaim tényleg alaposaknak bizo
nyultak. A hitelezők tegnapi értekezletén jelen volt, 
illetőleg képviselt hitelezők többsége adósunk könnyel
műségén annyira felháborodott, hogy kiegyezés létre- 
jövetelérői szó sem lehetett. így tehát a csőd elkerül
hetetlenné vált s a hitelezők csak nagyon szegényes 
quótára számíthatnak, a mit különösen az Ön káro
sodására való tekintettel őszintén sajnálok.

A meghatalmazást és folyószámlakivonatot visza- 
küldöm és maradok, szolgálatra mindig örömmel 
készen,

tisztelettel
1 meghatalmazás. Stefánovics János.

Foíyószámlakivonat.

9. A körlevelek nyomtatott, vagy más módon 
sokszorosított tudósítások az üzlet külső életében 
előfordult valamely eseményről, tehát oly dolgokról 
vagy változásokról, melyeket az üzlettársak előbb- 
utóbb úgyis észrevennének, de melyeknél a keres
kedőnek érdeke megkívánja, hogy az üzlettársak minél 
hamarábD szerezzenek róluk tudomást. Nem lehet 
tehát körlevélben szó oly bensőbb ügyről, amelyet a 
kereskedő minden egyes üzlettársával csak zárt levél
ben külön-külön tárgyalhat. A körlevelet t. i. számos 
példányban küldik szét és pedig nyitottan az egész 
érdekelt üzleti körnek egyszerre, azért nem érdemes 
azt kézírással másolni, hanem inkább mesterséges 
módon sokszorosítják. E levélben nem alkalmazzák 
a címzés helyében az illető céget, hanem csak a 
»T. c,« annvi mint »teljes címmel« vagy »teljes cim- 
nek« kifejezést. Minthogy egyes körleveleket hosszabb 
időn át is kell használni, a pontos kelet helyett
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némelykor azt írják : »postabélyeg kelte« vagy 
»Pozsony, 19 .. május havában,« vagy »Kassa, 19 . . 
őszkor.« Á körlevél hangja legyen általában udvarias, 
úgy hogy kielégítsen, bárkinek a kezébe is kerül. 
Mint minden kereskedelmi levélben, úgy itt is a 
tulajdonképen közölni valót minden körülményesség 
nélkül mindjárt az első mondatban adjuk. A körlevél 
legszokottabb tárgyai a következők :

1. Az üzlet alapítása [1.—2., 251.—254.] vagy 
megszüntetése [260.] és valamennyi, magára a cégre 
befolyással biró esemény, pl. főnök belépése és ki
lépése, illetőleg elhalálozása, egyes cég átváltozása 
társas céggé és megfordítva, cégvezetői megbízás 
megadása és megvonása, stb. [254.—262.]

2. Fióküzlet alapítása és felosztása. [264.]
3. Utazó kiküldetése, akit esetleg a cég követelé

seinek behajtásával is megbíztak. [263.]
4. Képviselő kinevezése [105.—106.] és elbocsátása.
5. Helyiségváltoztatások és minden egyéb az üzlet 

külső vezetését illető hírek.
A körlevél alakját ajánlatokra is használják, 

különösen olyanokra, amelyek bizonyos időben ren
desen ismétlődnek, pl. az árúüzletben időszaki cikkek
nél, divatárúk, vetőmagvak, stb., hajózási vállalatok
nál, őszkor a hajózás megszüntetése, tavaszkor annak 
megnyitása, biztosító társaságoknál figyelmeztetés a 
biztosítás határidejére jég ellen stb. Ide sorolhatók 
még tudósítások új cikkek behozataláról, vagy egy 
üzletág megszüntetéséről, valamint a tőzsdei és vásári 
tudósítások.

251. Cég alapítása.
Budapest, 19 . . szeptember 1.

T. c.
Szives tudomására hozom, hogy az itteni Solymosi 

György cég üzletéből több mint 20 évi tevékenység 
után kilépve, helyben Andrássy út 1.

Szenes Károly
törvényszékileg bejegyzett, saját cégem alatt bank- 
és bizományi üzletet nyitottam s bátorkodom mind 
e szakmába vágó megbízásokra szolgálataimat föl
ajánlani.
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Avval a kérelemmel, hogy cégjegyzésemet figye
lembe venni szíveskedjék, biztosítom a legpontosabb 
s legelőzékenyebb kiszolgálásról s maradok

Cégjegyzésem :

tisztelettel 
Szenes Károly.

252. Cég alapítása.
Budapest, 19 . . március 1.

T. c.
Van szerencsém becses tudomására hozni, hogy 

Lukács Dezső
törvényszékig bejegyzett cégem alatt, helyben 

gabona- és termény-bizományi üzletet 
alapítottam.

Azok a tapasztalatok, amelyeket nagyobb helybeli 
cégeknél sok évi tevékenységem alatt szereztem, nem
különben kiterjedt összeköttetéseim arra a reményre 
jogosítanak, hogy az irányomban támasztandó igé
nyeknek mindenkor tökéletesen meg fogok felelni.

Midőn alanti cégjegyzésemet szives figyelmébe 
ajánlom, felkérem, hogy becses bizalmával meg
tisztelni szíveskedjék és maradok

teljes tisztelettel 
Lukács Dezső.

Aláírásom : ................................

253. Társascég alapítása.
Budapest, 19. . a póstabélyeg kelte.

T. c.
Ezennel van szerencsénk szives tudomására adni, 

hogy helyben, VII. Terézkörűt 12.
Kiász és Kovács

törvényszékileg bejegyzett cég alatt gabona-, liszt-, 
korpa-, takarmány- bizományi üzletet és ügynökségi 
irodát nyitottunk.
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Üzletkörünk kiterjed a fentemlített árúk értékesí
tésének közvetítésére, valamint bizományi eladásra 
és vételre.

Ebben a szakmában évek hosszú sora óta műkö
dünk és szerzett tapasztalatainkra, valamint elegendő 
üzleti tőkénkre támaszkodva, reméljük, hogy gondos 
körültekintéssel vezetett üzletünk tisztelt megbízóinkat 
teljes megelégedésükre fogja kiszolgálhatni.

Midőn szives támogatását kérni bátorkodunk, 
maradunk

teljes tisztelettel 
Kiősz Ede és Kovács Béla.

Kiősz úr aláírása: . 
Kovács úr aláírása :

254. Cégtárs belépése.
Budapest, 19 . . március 10.

T. c.
Van szerencsém szives tudomására juttatni, hogy 

régi meghatalmazottam
Dobó Imre úr

cégembe mint beltag belépett, minek következtében a 
15 év óta fenálló gabona- és terménybizományi üzletet

Halász és Dobó
új cég alatt fogjuk az eddigi módon tovább vezetni.

Dobó Imre úrnak évek hosszú sora óta bő alkalma 
volt, hogy nálam az üzlethez szükséges szakismereteket 
tökéletesen elsajátítsa és tisztelt megbízóim kíván
ságaival megismerkedjék, tehát azt remélem, hogy 
egyesült erővel még nagyobb mértékben fog sikerülni, 
hogy tisztelt megbízóink legnagyobb megelégedését 
minden irányban kiérdemeljük.

Felhasználom ez alkalmat, hogy tisztelt üzletfele
imnek eddigi jóakaratukért hálás köszönetét mondjak 
és egyúttal kérem, hogy becses bizalmukkal az uj 
céget is kitüntetni szíveskedjenek, melynek legfőbb 
törekvése, hogy azt pontos és lelkiismeretes kiszolgálás 
által mindenkorra megtartani törekedjék.
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Midőn még az uj cégjegyzéseket figyelmébe 
ajánlom, maradok kitünő tisztelettel

Halász Ede.
Megszűnt, régi aláirásom : ...............................
Uj aláirásom : ........................................... ..
Dobó Imre úr aláirása : ..................................

255. A fiú mint cégtárs.
Budapest, 19 . . május havában.

T. c.
Ezennel van szerencsém becses tudomására adni, 

hogy fiamat és régi munkatársamat
Faragó Pál urat

társul cégembe felvettem s üzletünket ezentúl 
Faragó György és Fia, 

térképészeti és kőnyomdai müintézet 
törvényszékileg bejegyzett cég alatt fogjuk tovább 
vezetni.

Műintézetünket ez alkalommal lényegesen kibőví
tettük, az összes kőnyomdai, chromolithografiai és 
térképészeti műtermékek előállításához szükséges leg
újabb és legjobb eszközökkel és gépekkel felszereltük, 
úgy hogy a legfokozottabb igényeknek is meg
felelhetünk.

A fent említett munkákon kívül művészies pla
kátok, Ízléses levélpapírok, árjegyzékek, körözvények, 
oklevelek, szóval az összes nyomtatványok elő
állítására be vagyunk rendezve s főtörekvésünk lesz, 
hogy tisztelt rendelőink kívánságának minden tekin
tetben megfeleljünk.

Megjegyezzük még, hogy kívánatra legnagyobb 
készséggel szolgálunk mintákkal és vázlatokkal, vala
mint költségvetéssel.

Midőn eddigi bizalmáért köszönetét mondok, 
kérem annak további fentartását és egyúttal az uj 
cégjegyzés szives tudomásul vételét.

Kitünő tisztelettel 
Faragó György.

Aláírásom : ................................
Faragó Pál úr cégjegyzése: ................................
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256. Cégtárs kilépése.
Budapest, 19 .. január 15.

T. c.
Ezennel van szerencsénk tisztelettel jelenteni, hogy 

Somló Géza úr cégünkből kilépett és az üzlet, barátságos 
megegyezésünk folytán vállalatunk 25 évi beltagjának

Horvát Béla úrnak
tulajdonába megy át, ki azt saját számlájára válto
zatlan cégjegyzéssel fogja tovább vezetni.

Ez alkalommal kérjük, hogy nagyrabecsült bizal
mát cégünk iránt továbbra is változatlan mértékben 
fentartani szíveskedjék és maradunk

kiváló tisztelettel 
Somló és Horvát.

Horvát Béla úr aláirása:

257. Az egyik cégtárs elhalálozása.
Budapest, 19 .. május 18.

T. c.
Szomorú kötelességet teljesítek, midőn becses 

tudomására hozom, hogy atyám, Káldori Vilmos úr, 
a Káldori és Fia cég főnöke, folyó hó 15-én, tevékeny 
életének 56-dik évében elhunyt.

Az üzlet menetét ez a gyászos esemény semmi
képen sem fogja megzavarni, minthogy az eddigi cég 
alatt változatlanul tovább fogom vezetni.

A midőn azért a bizalomért, mellyel boldogult 
atyámat évek hosszú sora óta megtisztelni szives 
volt, hálás köszönetét mondok, kérem, hogy azzal 
engem is kitüntetni szíveskedjék és biztosítom, hogy 
fáradhatatlanul azon leszek, hogy cégem jó hírnevét 
megbízható munkásságommal továbbra is fentartsam,

Kitűnő tisztelettel 
Káldori Károly*

Káldori Vilmos megszűnt cégjegyzése : .......................
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258. Az özvegy jelenti férje halálát és az üzlet el
adását.

Budapest, 19 . . május 18.
T. c.

Fájdalommal kell Önt férjemnek, Káldori Vilmos 
úrnak, a hasonló nevű helybeli cég főnökének el- 
hunytáról értesítenem.

Ez a gyászeset arra késztetett, hogy az üzletet 
boldogult férjem régi munkatársainak

Halász Lajos és Kovács Gyula uraknak
az összes aktívákkal és passzívákkal eladjam.

Midőn még boldogult férjem iránt tanúsított becses 
bizalmáért hálás köszönetét mondok, kérem, hogy avval 
az uj céget is, melynek mellékelt körlevelét szives figyel
mébe ajánlom, kitüntetni szíveskedjék és maradok

kitűnő tisztelettel 
özv. Káldori Vilmosné.

259. Az uj főnökök körlevele.
Budapest, 19. . május 18.

T. c.
Tisztelettel hivatkozva özv. Káldori Vilmosné úrnő 

előbbi körlevelére, van szerencsénk szives tudomására 
adni, hogy boldogult főnökünk szállítmányozási üzletét 
az összes cselekvő és szenvedő vagyonnal örök áron 
megvettük és

Halász és Kovács

íörvényszékileg bejegyzett cég alatt az eddigi módon 
folytatni fogjuk.

Minthogy az, átvett üzletben sok éven át folytatott 
tevékenységünk alatt bő alkalmunk volt, hogy úgy az 
üzlettel, mint a tisztelt megbízók kívánalmaival ala
posan megismerkedjünk és az üzlet követelményeinek 
megfelelő tőkével is rendelkezünk, reméljük, hogy 
tisztelt megbízóinkat ezentúl is minden tekintetben 
és a.legjobban fogjuk kielégíthetni.

H e in r ich : Kereskedelmi levelezés. 11
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Kérjük tehát, hogy boldogult főnökünk iránt tanú
sított becses bizalmával minket is kitüntetni szíves
kedjék és maradunk, aláírásainkat szives figyelmébe 
ajánlva

teljes tisztelettel 
Halász Lajos és Kovács Gyula.

Halász úr aláírása: ................................
Kovács úr aláírása: ...............................

260. Felszámolás a főnök halála következtében.
Budapest, 19 .. március 18.

T. c.
Jelen soraimmal azt a szomorú hírt közlöm, hogy 

férjem Káldori Vilmos úr, a Káldori Sándor utóda cég 
tulajdonosa, folyó hó 13-dikán elhunyt, minek követ
keztében indíttatva éreztem magam, hogy a 45 év óta 
fenálló üzletet felszámoltassam.

A felszámolás idejére a cég eddigi főkönyvelőjét, 
Forgó Imre urat bíztam meg a cégjegyzéssel, kinek 
alanti aláírását tudomásul venni szíveskedjék.

Nem mulaszthatom el az alkalmat, hogy boldogult 
férjem iránt tanúsított becses bizalmáért hálás köszö
netét mondjak és maradok

teljes tisztelettel 
özv. Káldori Vilmos né.

Forgó Imre úr aláírása:

261. Cégvezető meghatalmazása.
Budapest, 19 .. április 21.

T. c.
Ezennel van szerencsém szives tudomására adni, 

hogy üzletemnek évről-évre látható nagyobbodása 
következtében indíttatva éreztem magam, hogy régi 
munkatársamat, Vidor Jenő urat cégem vezetésével 
bízzam meg.

Midőn nevezett úr aláírását tudomásúl vétel 
végett bemutatom, felkérem, hogy becses megbizá-
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saival továbbra is megtisztelni sziveskedjék, melyek 
pontos és lelkiismeretes kiviteléről úgy, mint eddig 
mindenkor biztos lehet.

Teljes tisztelettel 
Fenyvesi Nándor.

,T-, T , ... . ppa Fenyvesi NándorVidor Jenő ur alairasa: 11 rr.S  t  •>Vidor Jenő.

262. Cégvezetői meghatalmazás megszűnése ; együttes
cégvezetés.

Budapest, 19. . junius 1.
T. c.

Ezennel jelentem, hogy régi munkatársam és cég
vezetőm, Vidor Jenő úr, házamtól legnagyobb sajná
latomra megválik, hogy egy nagyobb felvidéki város
ban saját üzletet alapítson, minek következtében cég
jegyzése a mai napon megszűnik.

A nevezett úr helyébe eddigi munkatársaimat
Szabó Antal és Kovács Ferenc urakat

együttes cégvezetéssel hatalmaztam meg és kérem, hogy 
azok alanti aláirását tudomásul venni sziveskedjék.

Midőn még eddigi bizalmáért hálás köszönetét 
mondok, felkérem, hogy becses megbízásaival továbbra 
is megtisztelni kegyeskedjék és maradok

kiváló tisztelettel 
Halász Lajos.

Vidor Jenő úr megszűnt aláírása:....................... ..  . .
Szabó és Kovács urak aláírása: Halász Lajos

pp. Szabó pp. Kovács

263. Utazó kiküldetése.
Budapest, 19 ..  április 28.

T. c.
Értesítem, hogy utazóm, Szűcs Géza úr. a jövő 

hét folyamán tiszteletét fogja Önnél tenni, hogy a 
közeledő, nyári idény alkalmából legújabb divatú 
szövetmintáimat bemutassa.

и *
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Felkérem tehát, hogy rendeléseit utazóm meg
érkeztéig visszatartani szíveskedjék s biztosítom, hogy 
mindent el fogok követni, hogy megbízásait teljes 
megelégedésére teljesítsem.

Megemlítem még, hogy Szűcs urat fizetések fel
vételére is meghatalmaztam, a miért kérem, hogy 
aláírását tudomásul venni szíveskedjék és maradok

kiváló tisztelettel
Szűcs Géza. Halász Lajos.

264. Fióküzlet alapítása.
Budapest, 19 .. április 28.

T. c.
Miután már huzamosabb idő óta tapasztalom, 

hogy erdélyi vevőközönségem folyvást gyarapodik, 
indíttatva éreztem, magamat, hogy tisztelt vevőim 
nagyobb kényelmére

Kolozsvárott fióküzletet
létesítsek, a mit ezennel szives tudomására hozni 
bátorkodom.

Abban a kellemes reményben, hogy ezáltal tisztelt 
üzletbarátaimnak nemcsak szolgálatkészségem ujább 
bizonyítékát adtam, hanem érezhető hiányt is pótol
tam, felkérem, hogy becses megbizásait ezentúl fiók
üzletemnek juttatni szíveskedjék, mely úgy a dús 
választék, mint szakavatott vezetés és pontos kiszol
gálás tekintetében itteni főüzletemmel egy fokon áll.

Az utóbbi körülményt régi munkatársamnak, 
Szűcs Rezső úrnak alapos szaktudása és lelki
ismeretessége igazolja, kit a kolozsvári fióküzlet 
vezetésével és cégem jegyzésével megbíztam.

Midőn még Szűcs úr aláírását szives figyelmébe 
ajánlom, maradok

teljes tisztelettel 
Halász Lajos.

Szűcs Rezső úr aláírása: VL* Halász Lc^jos
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10. Szolgálati ajánlkozás. Az ifjú, midőn a 
kereskedői pályára lépni készül és működését mint 
gyakornok (tanonc) kívánja megkezdeni, személyes 
utánjárással, de még inkább levél útján iparkodik 
álláshoz jutni. Ugyanabban a helyzetben van a keres
kedelmi alkalmazott, aki valamely cégnél töltött 
hosszabb vagy rövidebb idő után állását meg akarja 
változtatni vagyis szolgálatait más cégnek ajánlja föl. 
Az itt szükséges levelek, az ú. n. szolgálati ajánl- 
kozások, vagy állásért való folyamodványok, különös 
gondot igényelnek, mert az illető fiatal embernek 
egész életére kiható lehet az a benyomás, melyet 
bemutatásával és ajánlkozásával a cégfőnökökre tesz. 
Az ajánlkozó leveleknél mindig szem előtt kell tar
tani, hogy ezek nem kereskedelmi levelek, mert írójuk 
nem kereskedői cég, hanem magánember, ki a főnök
höz szintén csak mint magánemberhez fordul. Az 
ajánlkozó tehát, állást kérő levelében nem engedheti 
meg magának azt a sok egyszerűsítést és kényelmet, 
amelyet a cégek levelezésükben egymásnak igenis 
megengednek. A kereskedelmi levélből csakis a papír 
negyedrétű nagyságát tartjuk meg, de sima papirt 
használunk, mert csak a tiszteletnek jelét adjuk avval, 
hogy az előre nyomatott sorok kényelmét is meg
tagadjuk magunktól. Azért nincsen a levélben semmi
féle rövidítésnek helye és mindenütt a magánlevelek
ben követelt udvarias formák követendők. A kelet 
(dátum) nem fönt áll a jobb sarokban, hanem alul 
balra, a szöveg és az aláírás között, az utóbbit vala
mely udvarias kifejezéssel együtt a levél utolsó 
mondatába kell foglalni. A cimzés helyén nem állhat 
egyszerűen a cég, hanem az a cím, mely a címzettet 
polgári állásánál fogva megilleti (tekintetes uram, 
nagyságos uram, tisztelt, mélyen tisztelt uram, uraim, 
stb., a címzés maga pedig a lap utolsó három során 
helyezendő el). — A levél szövege természetszerűen 
három részre oszlik. Az első részben röviden előadjuk 
kérésünkét, a második részben az ajánlkozó meg
mondja önmagáról mindazt, amiből a főnök meglát
hatja, hogy ő a kért állásra alkalmas, tehát életkorát, 
születése helyét, elvégzett tanulmányait és egyéb 
ismereteit, különösen nyelvismereteit; a harmadik 
részben pedig ígéri, hogy a főnök bizalmára méltó 
lesz és szorgalommal, valamint becsületességgel annak 
megelégedését is ki fogja érdemelni. Az első részben
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különösen ügyelni kell arra, hogy kérésünket vala
mely elfogadható körülménnyel indokoljuk, hogy ne 
lássék alaptalan tolakodásnak. — Ilyen körülmény 
kezdő ifjúnál az lehet, hogy épen most végzett vala
mely iskolát, vagy megtudta (akár magán úton, akár 
hirdetés útján), hogy az illető főnök gyakornokot 
(tanoncot) keres, vagy pedig hivatkozhatik az ajánl
kozó a főnökhöz közel álló személy ajánlására.

A már állásban lévő alkalmazott, ha más cégnél 
keres állást, arra támaszkodik, hogy helyzetét akarja 
megjavítani, vagy ismereteit bővíteni. Ez már kevésbbé 
íog iskolai készültségére hivatkozni, hanem inkább 
eddigi működésére és mostani főnökének bizonyít
ványára; levelének hangja és gondolatmeneté ugyanaz, 
mint a kezdő ajánlkozásában.

Részvénytársaságokhoz intézett ajánlkozások az 
igazgatósághoz cimzendők, amely képviseli a társa
ságot úgy a nagy közönség, mint az alkalmazottak
kal szemben.

265. Kereskedelmi iskolát végzett növendék ajánl- 
kozása.

Mélyen tisztelt Uram !
A helybeli felső kereskedelmi iskola sikeres el

végzése után legnagyobb óhajom volna gyakorlati 
tevékenységemet a bankszakmában megkezdeni és 
azért bátorkodom szolgálataimat Uraságodnak a leg
mélyebb tisztelettel fölajánlani.

Születtem 18. .-ben N.-ben és ugyanott a m. k. 
állami reáliskola első 4 osztályát elvégezvén a hely
beli felső kereskedelmi iskola 8 éves tanfolyamát 
látogattam, a hol f. hó 15-én az érettségi vizsgálatot 
jó sikerrel letettem. A mellékelt érettségi bizonyítványt 
kegyes figyelmébe ajánlva, bátorkodom még fölemlí
teni, hogy a magyar nyelven kívül a németet is 
szóban és írásban teljesen bírom, a franciát pedig 
annyira, hogy abban a legrövidebb időben meg
felelően kiképezhetném magam.

Ha Uraságod kegyes volna engem nagvrabecsült 
házában alkalmazni, minden erőmből azon lennék, 
hogy a legnagyobb szorgalommal és kötelességeim 
legpontosabb teljesítésével belém helyezett bizalmát
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kiérdemeljem. Kérésemet szives jóindulatába ajánlva 
maradok

kiváló tisztelettel

N . . . . , 19 . . junius 25.
Uraságodnak 

alázatos szolgája
Komáromy Sándor.

Tekintetes
Szenes Károly úrnak

Budapest.
265. Más bevezetés :

1. Midőn kereskedelmi tanulmányaim befejezése 
után bátorkodom Uraságodhoz azzal a kérelemmel for
dulni. hogy engem nagyrabecsült házában gyakor
nokul alkalmazni kegyeskedjék, Szilasi Mihály úrnak 
ajánlatára támaszkodhatom.

2. Minthogy nagyrabecsült házának.egyik alkal
mazottjától megtudtam, hogy ott egy gyakornoki állás 
megüresedett, bátorkodom ezennel Uraságodat felkérni, 
hogy az említett állás betöltésénél készséges szolgá
lataimat figyelembe venni kegyeskedjék.

8. Hivatkozással a »Budapesti Hirlap«-ban f. hó 
19-én, 8753. szám alatt megjelent hirdetésre, bátor
kodom ezennel az ott említett állás betöltésére szol
gálataimat a legmélyebb tisztelettel fölajánlani.

266. Részvénytársasághoz intézett ajánlkozás.
Tekintetes Igazgatóság!

Mély tisztelettel alulírott bátorkodom ezennel a 
Tekintetes Igazgatósághoz azzal a kérelemmel fordulni, 
hogy engem, az Általános Központi Bank-Részvény- 
Társaság irodáiban gyakornokul alkalmazni méltóz-
tasscK.

N.-ben születtem és jelenleg 18 éves vagyok; a 
középiskola első T osztályát Kassán és Pozsonyban 
végeztem, kereskedői kiképeztetésemet pedig a hely
beli felső kereskedelmi iskolában nyertem, ahol f. évi 
junius havában az érettségi vizsgálatot sikeresen ki
állottam. A magyar és német, valamint a francia
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nyelvet szóban és írásban teljesen bírom és a gyors
írásban, valamint a gépírásban kellő jártasságot sike
rült elsajátítanom ; a hazai nyelvek közül a tótot és 
a horvátot beszélem, egyéb készültségemet illetőleg 
pedig legyen szabad a mellékelt érettségi bizonyít
ványra hivatkoznom.

Arra az esetre, ha a Tekintetes Igazgatóság kegyes 
volna engem a kért állással kitüntetni, egész törek
vésem oda fog irányulni, hogy szorgalmammal, 
becsületességemmel és méltó magamviseletével tisztelt 
följebbvalóim megelégedését kiérdemeljem és midőn 
újólag bátorkodom kérelmemet a Tekintetes Igaz
gatóság kegyes jóindulatába ajánlani, maradok

a legmélyebb tisztelettel 
N . . . . , 19 . . junius 25.

a Tekintetes Igazgatóság 
alázatos szolgája

Komáromy Sándor.

Az Általános Központi Bank-Részvény-Társaság 
Tekintetes Igazgatóságának

Budapest.

267. Alkalmazott ajánlkozása.
Nagyságos Uram!

A Nagy és Tsa cég itteni üzletében töltött 7 évi 
működésem után az az óhaj tölt el, hogy nemcsak 
ismereteimnek és tapasztalataimnak megfelelő nagyobb 
működési térre jussak, hanem, hogy nagyobb arányú 
viszonyok között képzettségemet tökéletesítsem és 
lehetőleg kiegészítsem. Ezért bátorkodom Nagyságod
hoz avval a kérdéssel fordulni, nem volna-e kegyes 
engem nagyrabecsült házában az irodai munkálatok 
bármely részének végzésére alkalmazni ?

Erre a lépésre főképen mostani főnökeim buzdítása 
bátorít, amennyiben szívesek voltak nekem megengedni, 
hogy reájuk hivatkozzam és megígérték, hogy bár
mikor is a legnagyobb készséggel fognak felőlem fel
világosítással szolgálni, amiből azt vélem következ
tetni, hogy Nagyságod is jó hasznát fogja venni mun
kásságomnak.
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Midőn még felemlítem, hogy 7 év előtt jó iskolai 
készültséggel léptem a mostani helyembe és azóta 
szakmánk minden ágában voltam elfoglalva, had
kötelezettségemnek pedig mint egyéves önkéntes eleget 
tettem és jelenleg tartalékos hadnagy vagyok, ajánlom 
magam kegyes jóindulatába és kérem, hogy tisztelet- 
teljes ajánlatomat figyelemre méltatni szíveskedjék.

Kiváló tisztelettel
N ........., 19 .. november 12.

Nagyságodnak 
kész szolgája

Nagyságos
Komáromi/ Sándor.

Szenes Károly kir. tan. úrnak 
a Lakatos és Tsa utóda cég főnökének

Budapest.
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