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100,000.000 KORONA= 105,000.000 FRANK ÖSSZEGBEN,
FELOSZTVA 250.000 DARAB EOYENKINT 400 KORONÁS =

420 FRANKOS KÖTELEZVÉNYRE.
ID

amely félévenkint május l-én és november l-én esedékes
40/o-kal kamatoz és a jelen kötelezvény hátoldalán fog
lalt föltételek mellett 50 év alatt fizetendö vissza. 000000

Ennek a kötelezvénynek kamatjai, valamint kisor
solt tökeértéke minden fennálló és a jövőben behozandó
magyarországi adó, bélyeg és illeték levonása nélkül
fizettetnek ki. 000000000000000000000000000000000000000000000

A székesfőváros a franciaországi kincstári díjak fizeté
sére kötelezettséget vállalt és azokat az 1911. évi április l-én
érvényben levő törvények értelmében fogja fizetni. ooaoa

Budapest, 1911 évi május l-én.

tanácsnok - Conseiller Municipal.
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Dg DE COURONNES 100,000.000 = FRANCS 105,000.000
g DlVISÉ EN 250.000 COUPURES DE COURONNES 400 =
g FRANC$ 420.
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I <eJIJJiDJS<aR \\CffB'W»llla
g AU PORTEOR
0
0g productive d'íntérét au taux annuel de 40/o payable par se-
§ mestre le I er Mai et le I er Novembre, remboursable en 50 an
g nées dans les conditions énoncées au verso du présent titre.
g Les intéréts et le capital de la présente obligation,
g lorsqu'elle sortira au tirage, seront payés sans déduction
g quelconque, soit pour ímpöts, soít pour timbres ou taxes
§ hongrois présents ou a venir. oaoaaoaaaaaaaaaaaoaaaoaooaa

g La Ville a contracté l'abonnement aux taxes fiscales
g en France, et en supportera la charge telle qu'elle résulte
g des lois en vigueur au 1er Avril 1911. 000aa.aacaaoa000a0
D

8 Budapest le i= Mai 191 t.

polgumester - Bourgmestre,

ellen6r - Pour Contröle.
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BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ii-

1911- - ·:~ , ,.. ,.••1-~t-1 .I).

~~ 'I, .t
SZELVÉNYUTALVANY.ft} 'ee.ee.=m5ifi~~,g,;rvx~ffSSS,R R 5FJR IÍ ~ 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000frankos 4°/o-os klllcsllne.OJ

1927, évi november elseje után, azaz amikor I). (I) A KöTELllZ".'tNY 26_ SZELVÉNY OJ
fentjelzett számú -.. .ll I\J mely:~~~mutatónak 1924. évi málus 1-től hatévenbelül,akötelez~m1 I\n vényen megjelölt flzet6helyeken (II

A RANK O 11. · · NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIME~·
· J mSS U Ü 8 Ü E ' Ü m2S f I) (I~ fizetendő, a ~agyarországon fennálló, valamint Jö~bell és a Franciaonzágban: ,~
. J · ,,~ (I 1911. évi április l-én fendlló adók és illetékek tevon+sa nelklll. A franciaországi I,

. ~ . . adók és Illetékek fl)lemeléséből folyó tóubM a félévi szelvények: .
· · köt 1 é hez csatolt szelvényív elfogyott e{I) (I) és a címletek beváltási összegfööl te fog vonatni. (I)

e ezv ny • ' .- J (IJ • ~ s UR{ { ~ \n 
szelvényutalvány bemutatója, az 1928. év~~:~ (ll----~__,?____ ___,:~---~,.'.::~,:ll)
május l-én esedékes 34. sz. szelvénny~l kez-m ~=======-=~=-==========~

I: dődö újabb szelvényivet kap, amennyiben am

J kötelezvényt addig ki nem sorsolták. [g](Q]iCJ~~

: Budapest, 191 l. évi május l-én. p 

I ~ ~ T
~ polgármester. tanácsnok.
~f

A KÖTELEZVÉNY SZÁMA

sees.s.ee.ss.e.s~eesssssss 
~es.aeessee.s~sssssssssss~

!
I) BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS p 
I) 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klllcs0ne J)
-n f KÖTELEZVÉNY 33. SZELVÉNY,J)

· ' 9Á Pf M R-J melyért a bemutatónak 1927. évi november l-től hatévenbetnl,akötelez-..ItJ vényen megjelölt flzetöhelyeken
m NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIM
~'~ fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint Jövőbeli és a Franciaországba

l911 évi április t-én fennálló adók és Illetékek levonása nélklll. f franclao
· adók és Illetékek fölemeléséből folyó többlet a félévi szelvénye

és a címletek bevéltásl összegéből le fog vonatni. .
K ~ ' UR' ' \n 
~ toolcsnok S fr. 40~; .~~~~~~=~=::- -~~1=:-:=:=--~=:l::=:::~ ~=-~=-e:~~~~--~=-..._..,..--.--s.,,,e:.-:......:,.;.,,,,.-

·~=~==.:=::=:::~~s· . . . .·"""'--su--;;;,-;;;.'s z É:KE s Fő v ÁR o s
1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klllcsőne

f KÖTELEZVÉNY 32. SZELVÉNY
M SZÁMA:
~ - melyért a bemutatónak 1927. évi május 1-től hatévenbetnl,akötelez~ .

~ 
n vényen megjelölt flzetöhetyeken

L
NYOLC KORONA = NYOLC FRAN(Now CENTIME~ .

. ~ fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint [övöbe, :anciaországban, ·

I) 1911 évi április t-én fennálló adók és Illetékek levonása ",.., . ,_ f franc,aorszá~~,

~

· ' adók és illetékek fölemelésébőt folyó többlei á félévi szelvénie ·
és a clmletek beváltási összegéből le fog vonatni. .
ru,..,___ ~ ' UR' { 'I \ . . . ;;;;.;...-r taolc,nok s fr. 40 • ~ R 

.z.z.ss.assss.ss.~sssssessse:
·~~=~~==~"="~====:::::-:.:-=i::';~~-=~woAP7sisrtKE°sFövARÓs,__,.., __<tJ

1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klllcsiine~ n 
A KÖiz~ÉNY 31. SZELVÉNY ..
melyért a bemutatónak 1926. évi november l-től hatévenbellll,akötelez

vényen megjelölt fizetőhelyeken
NYOLC KORONA= NYOLC FRANK 40 CENTIM
fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint Jövőbeli és a Franciaországba
1911. évi április l-én fennálló adók és Illetékek levonása ~•~J. A f~anciao

adók és illetékek fölemeléséböl folyó többi'. ..:.« fé!év1 szelvén~elr,i ·
és a címletek beváltási összegéből le fog vona.,lf. -~
n.•,,..,___ ~ S UR{ ' ~ R . ;;;;.;;;r ta,lc""" S fr. 40 C,( .

:- -=Ssssess~~~~-~~~-~~~~~~~~~ --===-=-:r/~~~~szi:'i1TsF~'!RC>s~. __ · t,,
· ~ 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os kölcsllne{I)

t · A KÖiil;_~ÉNY 3o. szer,vÉNY ,m
I. melyért a b~mutatónak 1926. évi málus 1-től hatévenbellll,a kötetezll)
• · vényen megjelölt fizetőhelyeken IJ

· NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIM J
~ fizetendő a Magyarorszá on fennálló, valamint jövöbcll és a Franciaországba .
1, · 1911. évi flprills l-én fennfuó adók és Illetékek levonása nélku.. A franciaorszl n 
~ . adók és Illetékek fölemeléséből folyó többlet a félévi szelvények'm

és a clmletek beváltási összegéből le fog vonatni. \'1 
n~•,..._.. ~ S URMF l BBB'<BBBr lll'l ' ll'l S fr. 40 • ~ \n -~~~--~~~ . ~~~:-.~~~~- ..::=.,e,=.:::=.-:.:-:.:~i:=;:e'l:=~e;~,=..:-:,:e,.~

w~~~~~~~~~~~~~~~~ees~ r==--------sUofi>i"~s 9 EKESPOVA rsr R (IJIr ~ 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000franko~t~'.o-os klllcsllne.m

-,~ A KÖTELEZVtNY 27 .,, ,/'°'-LVÉNY (tJ
. '~ SZÁMA • 1nr, 2 ' l • JI melyért a bemutatónak 1924. évi november 1-töl ' <:tut, a kötelez-fiiÖ vényen megJelOlt tizetöhelyekcn I
· · NYOLC KORONA = NYOLC FRAN.I\ CENTIME· ·I, lizetend6, a M3 rorszá on fennálló, valamint Jöv6bell és a Franclaországbnn:I.I 191 I. évi április f-:n fenninó adók és illetékek levonása nélkOI. A franclaorszá~I}

(It adók és illetékek fölemeléséböl folyó többlet a félévi szelvények• I}
I és a clmletck beváltási össze&éböl te fog vonatni.

!. . ~ ~ 8 K.SB ·tJ1~ ~ ~ ~ A1 1~ ~ ~ --~:~~~~~!it)------------ -------------~~~~~~~~~~~-~---~~-~~~ 

·---------~- ~~~~~~~~----------- ------------.-.----BUDAPESTS z 1rísT5v'TRÓs,___.....,_ J
1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klltcsllne.ílJ

A KÖTELllZ".'tNY 25. SZELVÉNY (IJ
lj~ SZÁMA • 'i'~\ melyért a bemutatónak 1923. évi november 1-től katévenbelill,akötelez "IÖ vényen megjell!lt fizetöhelyeken · J

l,t NYOLC KORONA = NYOLC P.RANK 40 CENTIMEm
t
,
1
~ fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint Jöttbell és a Franciaországban.\!~

1911. évi április 1-<en fennálló adók és illetékek levonása nélklll. A franciaország{I}
{\ R ~óf J.;i!~~:~:~át':l'~n~:::::~oior'l~o~öe~~'it:i.félévi szelvényeJC(~
I\n • ~ ' UR' r]n ' · · 
p ~-----==· -- S fr. 40 % 
~=-~,:,.-e.-.=::.~=::~~~~
~s.ees.e.ees.s.s.~ssssseeess:e~(IJ BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS I\J 
(tJ 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os kiilcsllne-(t)

(I} A KÖiz~ÉNY 24. SZELVÉNY~(I)
ll)J melyért a bemutatónak 1923. évi május l•'ioÍ bat évenbellll, a kötelez-I,I vényen megjelölt fizetöhelyeken \ •i 
(I) NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIM1·
• . fizetendő, a Magyarorszá on fennálló, valamint jövöbell és a Franciaországban •I\J 191 t. évi április 1-<en fenniltó adók és illetékek levonása nélkül. A franciaországi
(IJ ::óak ct:i1~1~:i!ét~J~;to~:::::~öiW~o~öe~~i:1.félévi szelvények-(1}
Itn K K ' UR' ' {j I\J 

m-----~---=---§---~~~!!l!~~=-~-:.:~~~~.=,.,:.,~::-~:::~==~ 
~~eee.eee.e.ee~esss~:es~ ~s.s.s.s.s.s.s.-~sss:
{ 3 BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS {\J {\J BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS(I) 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klltcsllne{I) ID 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klllcsllne.

n.{ A Kö;;~NY 23. SZELVÉNY,,@ ~,,~ A KÖi~ÉNY 14. SZELVÉNY,.p melyért a b~mutatónak 1922. évi november l-től hatévenbellll,akötelez_{IJ ~ n melyért a b.;.,.utatónak 1918. évi május 1-töt hatévenbelül,akötelez-11
'" vényen megjelölt flzetöh<;Jyeken ::_ I\n \II vényen megjelölt flzetöhelyeken �\ 
I\n NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIM!=JJ I\J NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIME·l '' ~ fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint Jövöbell és a Franciaországba~-,~ p flzetend6, • Magyarországon fennálló, valamint jövőbeli és a Franciaországban
~1 19tt. évi április 1-<en fennálló adók és illetékek te«mJsanélkfil. A franciaorszá 11 \II 1911. évi alprilis 1-<en fennálló adók és illetékek levonása nélklll. A franciaországi

(
Ii adók és illetékek tolemeléséböl folyó föbblet a félévi szelvénye I 1,,~ adók és illetékek lölemeléséböl folyó többlet a fNévl szelvénye
'1 és a clmletek beváltási összegéből te fog vonatni. 1 ~ 1 és a clmletek beváltási ~sszegéböl le fog vonatni.

(IJ. :e=:s.s~s~~:l Lss~se.~. ~ ~-~~e.

~ees.e.eeeas.~sss~~
FÖJ BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS {t)
{\J 191 t. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klllcsllne{IJ

p A KÖiz~ÉNY 22. SZELVÉNY,.UJ.
(IJ. melyért a bemutatónak 1922. évi május l-től hat éven bellll,a kötetez]IItn vényen megjelölt flz~6helyeken -~
· · NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIM
iv!. fizetend_6, a _Magyarországon fennálló, valamint Jövőbeli és a Franciaországb,\fl
�- 1911. évi ápnhs 1-<en fennálló adók és iUetékél< levMása nélkül. A franc1aorszál\'I.I>· adók és Illetékek fölemetéséböl rolyó többlet a félévi szetvényelri,t
\I és a clmletek bedttási összegéből le fog vonatni. U,
I\n n~•,,..·-·· 'rB' • s UR{ { 'I \n 
(I) · ;;,;;...-r fl~ S fr. 40 C,ij)
~~~~~
~~==-==-~=~~~~~~~~{IJ --------worns T sz É:KlliÖVÁROS_.,._,~(tJ
(IJ 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os kötcsllne(IJ

m AKÖ~~ 21. szELVÉNY,.m
j{ melyért a b~mutatónak 1921. évi november 1-t-öt hat éven bellll, a kötelez~
'" vényen megjelölt flzetőhe],Jeken (11 

II) NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIM~t
. • fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint jövéheli ts a Franciaországb ~IJ 1911. évi llprilis 1-<en fennálló adók és illetékek levonása nélkül. A franciaorszá~IJ
· l~ adók és illetékek fölemeléséböl folyó többlet a félévi szelvénye~,I
11 és a clmletek beváltási össze.géből le fog vonatni. -~ 1 

(I) n~•,,..,,. . 'rB' • S K.BB~J· · · ~-r fl~ S fr.~ci ·
~ 1<<<1<1· ~ _< ''_B ~ 1 . _.:_;_·-:-:-~~~ ~1il'BBii'• ~ ~ 11 

•,_;,_:i~::;~~~:i-:-R ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ{Oc fée ' } RRRRRRRR S Z ÉK E SF VÁROS
1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000frankos 4°/o-os klltcsllne

A KÖ;;~~ÉNY 29. SZELVÉNY
melyért a bemutatónak 1925. évi november 1-töt hatévenbetm,a kötelez

vényen megjelölt flzetöhelyeken
NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIM
flzetend6, a Magyaronzllgon fennálló, valamint Jövőbeli és a Franciaországba
1911. évi éprllls l-én fennálló adók és Illetékek levonása nHkOI. A franclaors1.ág

adók és Illetékek fölemeléséböl folyó többlet a félllvl szelvénye
és a clmletek beváltási összegllböl le fog vonatni.
n~,,..,- .. _ ~ ' UR' ' · ;;,.;;...-r ,........ S fr. 40

ee.e.s.e.s.e.ee.e.e~eesssess:
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~ .... BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
~ · 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klllcslln .

~ · " KÖTELEZ~ÉNY 28. SZELVÉNY, · SZÁMA,
melyért a bemutatónak 1925. évi mi\lus 1-töt hat éven belm, a kötelez

vényen megjelölt flzetöhelyeken
NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIM
fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint Jöv/lbell és a Fmnelaorszalgba
19lt. évi 6prUls t-én fcnnMIO adók és illelékek levonása nélkill. f franciaorszá

Adók és illetékek !Olemetéséböl folyó többlet a félévi szelvénye
é s a clmtetek beváltás! összegtböl le log vonatnL
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BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS

1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klllcsllne·

R R f KÖ;;~ÉNY 20. SZELVÉNY I·
. ) melyért a bemutatónak 1921. évi málus 1-től hat éven bellll, a kötelez

vényen megjelOlt flzftöhelyeken

II
~ NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIM I
J

fizetendő, a Magyarországon fennálló, valainlnf , \v'bbell és a Franciaországb .
1911. évi áprtlls 1-<en fennálló adók és Illetékek levonása nélklll. A franclaország

fi adók és illetékek fölemeléséből folyó többlet a félévi szelvénye Ö · 
1 és a clmletek beváltási összegéből le fog vonatni.

~ 

n ~ •'ll l 'rB' • S K.SB I
l BBBBBBl'B_r ii

~ 8 fr. 40 C(JJ~~---~~-.-: ~ ~ 11~ ~ ~ ~ ~ ----------- --------- ~~~-----~~~~~~~~~~-~ r___,__~--~-=---------------, ----------~--------- ---------·BuDAPESTS z tl KEtt'irvl'i'os~.-,...,, J

1
1911. évi 100,000,000 koronás= 105,000.000 frankos 40/o-os klllcsllne(tJ

. A KÖ;;~~ÉNY 19. SZELVÉNY..

. melyért ő bemutatónak 1920._ évi november l-től hat éven belDI, a kötetÖ vényen megjelölt flzetöh~eken Ö 
J NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIM ·. J~ fizetendő, a Magyarorszdgon fennálló, valamint Jövőbeli és a Franclaorsz:lgbI 1911. évi április 1-<en fennálló adók és Illetékek levonésa nélkül. A franclaorszá.
1

._ adók és Illetékek fölemetéséből folyó többlet • félévi szelvénye I
és a clmtetek beváltási !IIIZegébOI le fog vonatni.0 ' 'rB I • s K.BB .

{tJ ~ ii
~ Sfr.40CJ

~e.s.e.ee.s.s.s.s.ss.~ssssssesse~

=-----~ec:<c-~--~~-- . .roe,e,~~oA P~zti"fl'föv7~T
{IJ 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os k!ilcsllne,

IJ A KÖTELE:l".'ÉNY 18. SZELVÉNY .
· ~ mely:~~;mutatónak 1920. évi málus 1-től hatévenbelUl,akötelez~. J vényen megjelölt fizet~ttyelíen ·
- K-- NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIME·
~ . fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint jövöbell é s a Franciaországban

1
1911. évi április 1-<en fennálló adók és Illetékek levonása nélkilt. A franciaországi°

IJ ::ó: c~~n1~1:ié~~~ám:1mi~:~~iio:o,1l~d~bv~~~:1'.élévt szelvények

IJ ' ~ Z UR' ' ' · On ~ RRRKRRRRRR S fr. 40 e.
~s.ss:e.ssse.e.e~·
~--~~--~--~- =~~~~~· · ~~-~~~=~~~~~~~~~~~=e~~e~ ---------- . ----=- ---== ----- ·--==-- -(I) -----BUDAPEST sz KESFŐVTROS (f)--------- e ÜDAPESTS z ÉKES Fő vÁROS0

,._,.,._,._ tJ
I\J 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,__000.000 frankos 4°/o-os klllcsllne. I\J 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klltcsllne. · n 
m A KÖTELllZ".'ÉNY i i szELVÉNY ·u {t) A KÖTELEZVÉNY s szELVÉNY · J
FK- KK SZÁMA. • '~) · · SZÁMA· • ,. ·
~ ~ melyért a bemutatónak 1919. évi november 1-töl hat éven belill, a kötetez-J ID melyert a b~mutatónak 1915. évi máfus 1-t61 hat év,tlfbetm, a kötelez-.{\J vényen megjelölt flzet6helyeken I} II) vényen megjelölt f zetöhetyeken
· · NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIME111· · - - NYOLC KORONA = NYOLC FRANK ,fo CENTIME·p fizetendő, a Mogyarorszá on fenmllló, valamint Jövőbeli és a Franciaországban. . . flzetend01 a Magyarorszá on fennálló, valamint Jövöbell és a F,,.rlaorszégban(I) 1911. "I április 1-<en fennilló adók és illetékek levonása néllcül. A franciaországi I 1911. évi április l-én fennfttó adók és illetékek levonása nélkilt, Afranclaorszégl
jIÖ~~ adók és Illetékek fölemetéséből folyó többlet • félévi szelvények, , l'. adók és Illetékek fölemeléséből folyó többlet a félévi szelvények·
, és a cimletek beváltási összegéből le fog vonatni. és a clmletek beváltási összegéből le fog vonatni.

I\J ~ ~ Z UR' ' { ~t J ~ · K ~ ' UR' ' ' ~ 
L~--::,.:.:, =_--,:,:_":___~:,~,:m · -----~----=--=~~~~~~=4o_ e.~~=-~::.~=-~~e;r=s=i:::::;=,:~ =.:::;,e:~~:=.=e~~=:--,=~J::=i:.e'!:~
~~====~::-==~~~~~::~~==~~~~ffl'--' ------Buoii>TnsTI~isFővT~s==-==,
{\} 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klllcsllne.ffl

ID A KÖTELilZ".'ÉNY 16 SZELVÉNY Tn 
p SZÁMA • • 'lm,·~ melyért a bemubtónak 1919. évi máJus_ l-től hatéven bellll, a kötelez-~,Itn vényen megjelölt f1z~töhetyeken1,, NYOLC KORONA = NYOLC Fl<ANK 40 CENTIME!
)If fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint jövöbell és a Franciaországban.

1911. évi április 1-<en fennálló adók és illetékek levonása néllctll. A franciaországi
adók és illetékek fölemelésébőt folyó többlet a félévi szelvényekl(J
és a cimletek beváltási össz<egéböl le fog vonatni. �\ 
~ R ~ ' UR' { ' Tn 

·---~~==ss,.!'.!.":.,.,_,_~~,:lll..~;-.~~.. ~=~:;;:;;;~=~
~ee.s.es:e.s.se.e~~sssse~es~
{I) BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS It} 
I\J 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os kölcsiine:ffl

ID A KÖiz~ÉNY 15. SZELVÉNY,:
ID melyért a bemutatónak 1918. «:'(rl november I-tőt hat éven belül, a kötelez-ID vénye" · megjelölt flzetöhelyeken ÖÖF 
m

. NYOLC KORONA NYOLC FRANK 40 CENTIME
fizetendő, a Magyarországon~~ valamint Jöv6bell és a Franciaországban
191 t. évi április l-én fennálló adók és illetékek levonása nélkül. A franciaországt{U

I\J i~~k ct:i1~~:é~:ái1::t:i~:::::~11roi'l~o~bv~~~t~/élévl szelvények{U

{t) ~ 'rB' • s K.ss:~ijJ polgl,mest,r fl~ S fr.40 e;-~~~~~-=--- ---===-=-~~?::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. :a~~s.s~~asss~~
BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS I

1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4•/o-os kölcsöne: ·

0) A KÖii~NY - BR SZELVÉNY
ID melyért a bemutatónak 1917. évi november 1-töl Itat ~n bellll, a kMeleziI\n vényen megjelillt flzetöhelyeken

· NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIME ·\t ~ fizetendő, a _Mogyarországon fennálló,. valamint jövöbell és a Franciaországban,
ii 1911. évi április 1-<en fennálló adók és illetékek levonása nélkül. A franciaországi
FF adók és illetekek fölemeléséb61 folyó többlet a félévi szelvények1~
II és a clmletek beváltási összegéb61 te fog vonatni. ,I/

On · nA•,..,-.. 'rB' ' ' UR{ { 'I \n 
I\J · ;;;,;;...-r v~ 8 fr. 40 C11)
-s.ss~ssssssss~~Btl
~s.~--s~· .
I\} BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ~
· · 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klllcsllne ·

A KÖ;;~NY 12. SZELVÉNY,
melyért a bemutatónak 1917. évi május l-től hatévenbellll,akötelez

vényen megjelölt fizetöhelyeken ·
NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIM
fizetendő, a Magyarországon fennálló, ,ral,i.p,int jövőbeli és a Franciaországba
1911. évi éprllls 1-<en fennálló adók és u;~;:.:.ek levonása nélklll. A franciaország

adók és Illetékek fölemeléséböl folyó többlet a félévi szelvénye
és a clmletek beváltási összegéből le fog vonatni,
n~·,.._____ 'rB' • s UR{ { · ;;,;;...-r fl~ Z fr. 40 e

r-----~~-eee-,=e~e.ee~;;:::;.=~,=;~ ;:::;; . =>---'
BUDAPEST SZ~KESF V ROS (f

·111911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klllcsllne.ul
• · A KÖTELEZVÉNY 9 SZELVÉNY.,.
• · SZÁMA: • ,. ·
. . melyért a bemutatónak 1915. évi november 1-töl hat éven betol, a kötelez-..

vényen megjelölt flzetöhety,ken
· ~ NYOLC KORONA = NYOLC FRA'N.K, 40 CENTIME·1
. ~ fizetendő, a Ma arorszá on fennálló, valamint Jövőbeli és a Franciaországban ..

1

1911. évi április 'í!én fenn\ínó adók és Illetékek levonása nélkUI. A franciaországi
· adók és Illetékek fölemeléséblil folyó többlet a félévi szelvények ·

és ő elmletek beváltási összegéből le fog vonatni.
R R K ~ ' UR' ' e · · 

I ~ tandc,nok 8 fr. 40 Ce~•
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~.......:::=ee.=.~~s;::.,:-:,.:,::..~es;;;~~,:;::;:e:~ 

~----~~--=--~~-e---ese-~ =--=--= -- - - -- =(I) -.-. BUDAPESTSZ .KESFŐVAROS --(I
(I} 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klltcsöne.{I~

IIJ A KÖTELE:l".'ÉNY 7 SZELVÉNY ,i , . SZÁMA. • ,. ·
n melyért a bemutatónak 1914. évi november 1-től hatévenbellll,a kötelez-Ü.'I vényen megjelölt flzetöhelyeken

· · NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIME·
~ . fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint jövőbeli és a Franciaországban

[

11. évi április t-én fennálló adók és illetékek levonása néiklll. f franciaországi
adók és Illetékek fölemeléséböl folyó többlet a félévi szelvények
és a cltnletek beváltási összegéből le fog vonatni.
n~•,.., __ . ~ ' UR' ' ' . ;;;,;-,;;r \ _ • ta,&osnok S fr. 40 e.·

~e.e.s.es.s.see.~é~eeeeseeee 
· -~~~~~.-...:.~-=ee~e~~~~~- --- - =---. . BUDAPEST$ Z ÉKES F jöv ~ 8 T S ----- ~

1911. évl 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klllcsőne. ·

A KÖ:z~r~tNY 6. szELVÉNY,: J.
. melyért a bemutatónak 1914. évi mái us 1-tőt hat éven betilt, a kötelez- ~

vényen megjelölt ffzetöhelyeken ~

I. · NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIME· ·
fizetendő, a Magyarorszá on fennálló, valamint Jövőbeli ea • _1;);,inclaországban .
1911. évi áprills l-én fennfllo adók és Illetékek levonása nélklll. f franciaországi::tk c~~i~t~1:k~!v1i~i~T~;~~~~bJr7.ófJ~b:~~~ 1:1.félévl szelvények•

~ ~ ' UR{ { ' 

L-=--==~===~-=:=",,,,,.s=~~! e.-~~...._,.~~~~.......-;~=....... :-..,,,,l:'~ :--,,,'~~-

~~:--~-=-=~~~-=-=-::~~~eeee~i=e· · ~·
r1J ·---~DAPEST~rtKE s· F ö vÁ ROS0

,._,_'I 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os kölcsllne:I
· f KÖTELEZVÉNY 5 SZELVÉNY ·

· · SZÁMA: • , ·I. melyért a bemutatónak 1913. évi november 1-től hatévenbellll,a kötelez-;
\ vényen megjelölt flzetöhelyeken

· NYOLC KORONA = NYOLC FRANK ,40 CENTIME· ·SJ fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint Jövőbeli és a Franciaországban!'~It} 1911. évi áprllls l-én fennálló adók és illetékek levonása néll<llkAJranclaországl 7

II adók és Illetékek flllemeléséböl folyó többlet a '!eTévi szelvénye ,i
és a clmletek beváltási összegéből te fog vonatni. 1 

~ Ü ~ ~ ' UR' 'B 
. polgármester taolcs"°k s fr, 40 • RR 

ltl ·,:-t=r~~~·e·ec-·=&2i,~~~~~~·rie.......:...__..~~~~.....,.~~.:er.=......e-w,._..~~:,.,;.,,'
~~~~~~Q~~~~~~~~~~~~~e~ m--====s~oAÍ>~-~~~~ffllf'~== liJ
I\} 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos//o-os klltcsllne.(t)

ID A KÖTELEZVÉNY 4 C.:.71ELVÉNY ID
· · SZÁMA : • ~ _. ,. ·ÖF~ melyért a bemutatónak 1913. évi málus l-től hat éven belill,a kötelei'i}
\II vényen megjelölt fizetöhelyeken -~
I\n NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIM ·

. fizetendő, a Magyarorszá on fennálló, valamint jövl!bell és a Franciaországba .SJ 191 t. évi ápdlls l-én fennluó adók és Illetékek levonása nélkUI. f franclaorszá
FÍ t adók és Illetékek fölemeléséböl folyó többlet a félévi szelvénye ·
\II és a clmletek beváltási összegéböl le fog vonatni.

{\n ~ ~ ' UR{ ' Ö 
(I) .,~- .......... 8 fr. 40 • { t J 
~te.e.e.s.s.~as.~ese~ees~~

rÜÁ%%s~ ~ ~ 6m~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ü 
I\J 191 I. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4•/o-os klllcsöne
(IJ A KÖTELEn:ÉNY
".. SZÁMA.\I melyért a bemutatón,v,--1916. évi november 1-től hat éven betilt, a kötelez

vényen megjelölt flzetöhelyeken

I NYOLC KORC,,NA = NYOLC FRANK 40 CENTIM
fizetendő, a Magyaro~/uw(l (ennálló, valamint jövőbeli és a Franclaországb

• .· 1911, évi április 1-<en fenná!Iu adók és Illetékek levonása nétkm. A franclaország
adók és Illetékek fölemeléséből folyó többlet a félévi szelvénye
éS a clmletek beváltási összegéből le fog vonatni.

'rB' • ' UR' ' 
v~ S fr.40

r,=::~=::=,=~::-~;::i::?:.~;:=;::;~· '.....,._._~Ti>'i.s'i'szt1éEsFov"lirös,...,,......
1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klllcsllne

f KÖ~ÉNY 10. SZELVÉNY. '

I melyért a b;mutatónak 1916. évi málus 1-tőt hatévenbetill,akötele.l
vényen megjelölt flzetöhelyeken

· · NYOLC KORONA = ..-NYOLC FRANK 40 CENTIM

Fe fizetendő, a Magyaronzágoo fennálló, valamint jövőbeli és a Franclaorsz:lgb,~t6 1911. hl április !-<en fennálló adók és Illetékek levonása nélkOl. A franclaorszá

II adók é s Illetékek fölemel~ből folyó többlet ő félévi szelvénye
éS ő clmletek bevlilthl onzegéböl le fog vonatnl.

Ir ~ ~ ~~-s:
Hl~~~-.:~~~.--.:~~~-~~~~~:.,,,,a..•&~~e.~~~~:;~J:i;,,_.,i,:;

~~~s.s.~e.es.~esssaee~:
(IJ BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS

- 1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klilcsllne ·

A KÖTELEZVÉNY 3 SZELVÉNY1·SZÁMA: • n6· 
. melyért a bemutatónak 1912. évi n,ovember l-től hatévenbetlll,akötetez ~

I vényen meg\elött flzetöhelyeken
NYOLC KORONA = NYOLC FRANK 40 CENTIM ·
fizetendő, a Magyarorszá on fennáll6; -:,Int Jövőbeli és a Franclaorszégb~ I
1911, évi llprllis l-én fennflló adók és il~kek levonása nélkül. f franciaorsizg I)

L adök és Illetékek fölemeléséből folyó többlet a félévi szelvénye I
és a clmletek beváltási összegéből le fog vonatni.

~ • ' UR' { R ';f;;:::r ~ S fr. 40 e ·
e.s.s:s.asee~e:esessse.

. -~~~~~~~.--.:~~~~~~~~~~-~-,~~~~~e.e.e.e.~=:=es=e:.::.::~e:~~-
B U DA PEST SZÉKESFŐVÁROS 0

1911. évi 100,000.000 koronás= 105,000.000 frankos 4°/o-os klllcsllnelt)

A KÖti/:fff':,ÉNY 2. SZELVÉNY~ !·
melyért a bemutatónak 191!. évi máius 1-tllt hat éven belill, a kötelez .

vényii;t- megjelölt flzetöhelyeken

NYOLC KORONA= ~YOLC FRANK 40 CENTI I
fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint jövőbeli és a Franciaországba .
19IJ. évi április l-én fennálló adók és Illetékek levonása nélk!ll. A franclaország

adók és Illetékek fOlemeléséb61 folyó többlet a félévi szelvénye ·
és a clmletek beváltási összegéből le fog vonatni.
n ~ •1111· £ • l 8 K.EE .1 BBBl'BBBll1r v~ Z fr. 40 % · 
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VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 40,0 1911 de Couronjt 1~,~= Francs 105,000.000.

9-ME COUPON
dc !'Obligation dout le Nu1~éro est indiqué nu recto, payable an portcur pcmlant

six ans á p.1.rtir dJ!' 1"' Novembre 1915 á raison dc

HUIT COURONNES =• HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guicacts desígnés sur le titre, n~t d'impóts hongrois J?rés.e!HS C:t futurs ct net des
~f~~~5c!r~~?'¥-~ae;~!ta;~1s3~~l!,~~sAi;i;t~~l·a~3

~~~
1Ái~1 ~9/1~5s~~ii~1;~ C. 8 E E

augrnentés pendant Ja duréc de l'cmprunt, cettc augmentation serait Frs 8•40
tléduitc ctcs coupons semestrtets ct dn rcmbourscment dn titre. •

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4".u 1~11 de CouroiJ)s !~OOO= Francs 105,000.000.

· ._ • s-ME couPoN
de l'Ob1itption~tt. le Numero est indiqué au recto, payable au porfcur pendant. , l six ans._;\ partir clu 1,-, Mai 1915 ~ raison dc

HUIT C<5ORONNES HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guicheta dl·signés sur le titre, net d'Irnpóts hongrois J?rése!lts et futurs ct net des
ímpöts francaís existant nu 1 ·r Avril 1911. Daus le cas OU les Impöts C 8 r::,"'
er taxes en France tels qu'ils existent an 1 ·1• Avril 1911 seraient • ~ ~
augruentés pendant la durée deI'emprunt, certe nugmcntation serait frs 8•40
ueduíte des coupons semestriels c·t dn rembourserueut du titre. •

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 40 o 1911 de Couront} igi~ooo = Francs 105,000.000.

: 7-ME e'°OUPON
de !'Obligation dout le Numero est inrlique au recto, payable au porteur pendant

six ans ,\ partir du 1,,, Novembre 1914 ,\ raison de

HUIT COURONNES HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichcts désignes sur le titre, nét~_'impUts hongrois presents ct fnturs ct net des
ímpöts francais Cxistant au 1-·r Avril 1911: Dans le cas OU les ímpöts C 8 fa, r=, 
ct taxes· en France tels qu'tls ~fjs?c1if.au J,•r Avril 1911_ sera1e1!t • ~~
augmentés pendant ln dur0e dc l'empturi,. cette augmentation s~ra1t Frs 8·40
~fé(h1ite des coupons scmestrié19L.~,._Ji{rembourscmcnt d~t titre. •

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4" o 1911 de CouronJr iai~ooo = Francs 105,000.000.

. 6-ME cot1'1őN
de !'Obligation dont le Numéro est indiq11é au recto, paynb1e au portcur pendant

six ans a.ya~ir <.lu ]Pr Mai 1914 á raison de

HUIT CO(JRONNES ~ HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichcts d_ésig~C!s sur te titre, n~t d'impöts hongrois 1?rése!1ts et futurs ct net Lies
impöts fran(;a1s ex1stant au l ·r Avnl 1911. Dans le cas Ou les 1mpöts C S r=, r=, 
t:t taxes en France tels qu'ils existent au t~r Avril 1911_ seraie1~t • ga
~~~1~gt~lsere~g1i;~~~ d~~~~~\~i~f~

11~r~r,!· ;:I~~bi::r~~~l~t;;i~~ s;n~~~ Frs. 8·40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4"'o 1911 de Courontf 1~~ = Francs 105,000.000.

5-ME t'oü'PoN
de !'Obligation dont te Numéro est indiqué au recto, payable au portcur pendant

six ans a pztrtir du I" Novembre 1913 á raison dc

HUIT CQ\,JRóNNES = HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux gujchets désignés sur le titre, n~t d'imp6ts hongrois J?rése!1ts etfuturs et net des
impöts francais existant :\U }Pr Avn11911. Dans le C<l:S OU les llTIJ?ótS C 8 fa, r::,
et taxes en France tels qu'ils existent au tn Avnl 1911_sera1cl'!t • R~
augmentés pendant ta duree dc l'emprunt, cette augmentation s~ra1t Frs 8•40
t!Cduite des coupons semestriels ct du rcmboursement du titre. •

._, VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4'' o 1911 de CourontJ !~=Francs 105,000.000.

-~ 4-ME t'OUPON
dc !'Obligation dont Je Numéro est indiquC au recto, ~ayable au porteur pendant

six ans á partir du l''' Mai 1913 ~ raison de

HUIT COURONNES = HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets désignés surle titre, n~t d'impóts hongrois J?résc~ts et futurs et net des
impőts fr;m~ais existant au l••r Avnl 1911. Dans le ca.sou les tmJ?őts C S r::, r=, 
ct taxes en France tels qu'ils existent au t~r Avnl 191 t_ seraie~t • A~
augmentés pendant la durée de l'emprunt, cetteaugmentat1on s~rait frs. 8•40
déduite des coupons semestriels et du rcmbourscment du titre.

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 40,·o 1911 de CouronJt l~•~(f° = Francs 105,000.000.

. 3-ME CQlJPON
de l'Obligation dout le Numéro est indiqu4lu recto, paya_blc au porteur pendant

six ans á partir du 1" f';oyem~,l;e 1912 á raison de

HUIT COURONNES ~ ~JT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets désignés surle titre, n~t d'impOts hongrois 1?rése~1ts etfuturs et net des
impőts fran~ais existant au Jo, Avnl 191 I. Dans le ca_s OU les llll~óts C

8
r::, r=, 

ct taxes en France tels qu'ils existent au 1,•r Avril 1911_ sera1e~t • g~
augmentés pendant la durée de l'emprunt, cetteaugmcntatton s~ra1t Frs 8•40
déduitc c:es coupons semestriels et du remboursement du titre. •

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 40,0 1911 de Couronf} 100~.00(l= Francs 105,000.000.

2-ME co~PöN
0

de l'Obligation dont le Numt'fo est indiqué au re~o, ~ayable au porteur pendant
six ans a partír du 1" Mai l!ilZ...~ raison de

HUIT COURONNES = HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets désignés sur le titre, net d'impöts hongrois prése!lts et fuhtrs et net des
impOts fran(;ais existant au lf'r Avril 1911. Dans le ca,s OU les IITIJ?Ots C 8 r=, r=, 
ct taxes en France tels qu'ils existent au 11•r Avnl 1911 sera1e~t • gQ
augmentes pendant la duréede l'emprunt, cetteaugmentations~ra1t Frs 8•40
LJéduite des coupons semestriels et du remboursement du titre. •

VILLE DE BUDAPEST

Emprunt 4" u 1911 de l~:~nr~~i- Francs 105,000,000.

lie l'Ol>lig:i.tion dont le Nn~~r<reft indiqué au recto, payable au portcur pendant
six ans.) partir du 1"' Mai 1920 a raison de

HUIT COURONNES HUIT FRANCS 40 CENTIMES
au~ guichcts dl>sign~s sur IC' titre, n~t d'impót:i hongroi:-. rrésc!1ts ct futursct net des
impóts fram;ais existant au ]l•r Avnl J!)l 1. Dans le c:is OU les lffi(?Ots C

8
r=-o ~ 

ct taxes t?n France tels qn'ils existent au t••r Avrit 1911. sera1c~t • lC.l Dn~~:i~:1S~f~1
~~~~~~1~'1 ~~:~t~t(~fc~~c~~p~t~nt;c~;~~i~:rc::;l~l~\31~fl~ s~t~;~ Frs. 8·40

\'
VILLE DE BUDAPEST

Emprunt 4°.u 1911 dc Couron1t-í~!d00 Francs !05,000.000.

17-ME touPoN
dc l'Obligation dom le Nnméro est indiqué au recto, J>ayable an portcur pendant

si.x ans ú partir du 1' r Novembre 1919 á raison dc

HUIT COURONNES HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichcts dé.iignés sur le titre, net d'impOts hongrois J?íf:SC!ltS et futurset nrt lies
impOts fram;ais cxistant an 1-·r Avril 1911. Dans le cas OU les lllll)ÓtS C 8 ""r::,
ct taxes en France tels qu'ils existent nu l 'r Av1 ii 1911 . srra1c1~t • ~ g
augmcntcs pendant la llnrl!e dc l'cmprunt, cctte augmenta11on s~ra1t Frs 8·40
llCduite des coupons scmestricls ct du rcmbourscmcnt du tttrc. •

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4" o 1911 de Couront} 100,000.000 = Francs 105,000.000.

de !'Obligation doni le Nu~in~q~~'~~arable an porteur pendant
six :ms é) partir du Jn Mat 1919 .\ raison dc

HUIT COURONNES HUIT FRANCS 40 CENTIMES
::nx guichcts dési_.:.,nés sur Jc titre, n~t d'impöts hongrois J?rése!lts c_t futnrs et net des
impöts francais ~xistant au 1 ·r Avnl 1011. D:tns le ~as OU les 1mi?ots C 8 r=, r=, 
et taxes en France tels qu'ils existent au t"r Aw1I 1911 . sera1e1~t • ~ ~
augmcntés pendant ta duree de I'emprunt, cctte augmentation s~ra1t Frs 8•40
'déduitc des coupons semestriels ct du remboursemC'nr du tim.:. •

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4°,o 1911 de Couron» 1i~aio = Francs 105,000.000.

15-ME COUPON
de l'Obligation ~ont I~ Numér.~ est indiqut__a~1 ~'fto, paya_ble au portcur pendant

six ::ms a partir du 1 r Novem~JS a raison de

HUIT COURONNES = HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets ctésignés sur le titre, netd'impőts hongrois ~rése_ntsct futurs et net des
impóts tran~ais cxistant au t•·r Avril 1911. Dans le cas ou les tmpóts C S ,a, r::,
et taxes en France tels qu'ils existent au 11•1" Avril 1911 . seraief!t • ~ :i:., 
augmentés pendant Ja dun~c de l'cmprunt, cette augmentation s1:ra1t frs 8•40
décluitc des coupons sC'mcstrieJs et du rcmboursement du titre. •

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 40 o 1911 de Couroo)T t~,-~ = Francs 105,000.000.

14-ME COUPON
de l'Obligation dont te Numéro es~ indiqué au rec!o, ~ayable au por1cur pendant

six ans a partir du 1" Mai 1918 a raison de

HUIT COURONNES = HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichcts désignes sur le titre, u~t d'imp6ts hong?his prése~ts et futurs et net des
impűts fran~ais cxistant au Je, Avnl 191 I. Qar.s le els OU les 1m~öts C 8 r=, r::,
ct taxes en France tels qu'ils existent au l~\·.efi 1911. scrn1el'!t • Dg
augn;entés pendant la durée de l'emprunt, cette augmentation St:ratt Frs 8•40
déduite des coupons semestriels ct du remboursement du titre. •

VILLE DE BUDAPEST

Emprunt 4•.o 1911 d: tc;:;r~Hfs~ = Francs 105,000.000.

.,____,_,,
de !'Obligation clont 1e Numéro est indiqué au recto, ~aya_b1e au porteur pend.int

six ans a partir du t••r Novembre 1917 a raison de

HUIT COURONNES = HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets désiw.iés sur le titre, n~t d 'impóts hongrois J?rése?ts et ~uturs et net des
impóts fran~ais ex1stant au _I" Avril 191 I. Dans le cas ou les 1m~öts C S l'2'I r=, 
et taxes en France tels q11'1ls existent au Jer Avnt 1911 _seraie~t • R:1:.1
augmentés pent.lant la durée dc l'cmprunt, cettc augmentation s~ra1t Frs 8•40
déduite des coupons semestriels et du rembourse111ent du titre. •

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 40,u 1911 de CouronJ, 1'8,~A>°° = Francs 105,000.000.

12-ME cot1ti<JN
dc l'ObJigation dont le Numéro est indiqtfé au recto, ~ayable au porteur pendant

six ans á partir du ]"' _Ma} 1917 á raison dc

HUIT COURONNES = ftl.l1fr FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets désignés surle litre, net d'impüts hongrois erése~ts ef futurset net des
impöts fran~ais existant au Ja, Avril 191 I. Dans le ca_s ou les 1111~0ts C

8
,:, r.:,

et taxes en France tels qu'ils existent au 1,•r Avnl 1911, seraae'!t • :a :1:.1
augmentés pendant la clurée dc l'empnmt, cette augmcnt:thon s~ra1t Frs 8•40
ctéduite des coupons semestriels et du remboursement du titre. •

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 40_0 1911 de Couronfr 1~•1¥'A>°° = Francs 105,000.000.

. 11-ME ~ot1ti<JN ~
d; l'Obligation clont te Numéro est indiquC au recto·, pa~le au porteur pendant

six ans á partir du 1" Novembre 19J6 .a rai,on de

HUIT COURONNES - HUIT FR~S 40 CENTIMES
aux guicJ1ets d6sigí)~S sur te titre, n~t d'impúts hougrois J?rése~1ts etfuturs et net des
impöts fran~ais ex1stant au Jn Avnl 1911. Dans le ca.sou les JID)?Ots e

8
r::, r::,

et taxes en France tels qu'ils existent au l('r Avnl 1911, sera1e~t • • :a g
.augmentl>s pendant la cturéc de J'cmprunt, cetteaugmentahon s~ra1t Frs 8•40
déduite des coupons scmcstriets et du rembourscment du titre. •

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4" o 1911 de Couron)T 100,0()0.000 = Francs 105,000.000.

10-ME co~~&
de !'Obligation dont le Num~ro est indiqué au recto, payable au porteur pendant

six ans ,\ partir du J•·, Mai 1916 a raison dc

HUIT COURONNES - Hl)IT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets désign~s sur1c titre, n~t d'im))éts.hongrols prés~!1ts <:* futurs et net des
intpOts fran\ais existant au l·'I Avril 1911. Dans le ca.s OU les 11nputs C 8 ~ r=, 
et taxes en France tels qu'ils existent au I r Avnl 1011. scralcf!l • g :a
.;lUJ!lllCntés pendant Ja durCc de_l'emprnnt, C'Cttcaug~men,tataon g~ra~t frs. 8•40
déduite des coupons stmestneH et du remboun,emcnt du titre.

VILLE DE BUDAPEST
'Emprunt 4" u 1911 de Couront, l~•ir'oOOO = Francs 105,000,000.

27-ME "cotlllbN
dc l'Oblig-ati

0

01.uméro_ est incliqué nu recto, payable nu porteur 11cntla11t
six :rn. du 1 ·1 Novembre 1924 ,\ raison dc

HUIT COURONNES HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichcts désignés surle 1itic, net d'impöts hongrois présen ts ct futurs ct net des
impüts franc;ais existant nu J,·r Avril 1911. Dans le cas oú lcR impóts
ct truces _en France tels qu'ils cxis!ent an I •r Avril m11. scraicnt e. 8 E E
~~~~~;1~:t~1~ré~~!~~n

1
~ ~!'r~}~c~~~~j,'t~~r~~l~t, ;;1~!i~~1f~~~;~1i~:i~~ 8t~~:~~ Frs. 8·40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4" o 1911 de Couront} 100,000.000 = Francs 105,000.000.

. 26-ME co~~BN
lie l'Obli~ation dont le N1unéro est i11cliq1_1é au recto, pilyablc au portcur pcnüant

HUIT c;~;~~;t' t· H~~~
1
:~~;;;;' ;o CENTIMES

:mx guichcts dt:signés sttr I~ titre, net d'impúts hongrois présen ts ct futurs ct net des
impOts fram;ais existant an I r Avril lYl 1. Dan-; le cas ou les impOts
ct taxes en France tels qu'ilg existt:nt au I••r Avril 1911 sernient C 8 e]0
:rngmcntés penclafü la durh• de l'emprnnt, ccttc auKmcntntion scrnit F• S

40i.léduite des coupons semcg'ricls et du rcmbourscment du titre. rs. •

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 41' ,, 1911 de CouronD5 1~,~ = Francs 105,000.000.

~ -25-ME coUfSoN
dc !'Obligation dont It NunH!Jj·est indiqnt au recto, payable au portcur pendant

six ans á parth- ~!11_.Y· Novembre 1923 á raison dc

HUIT COURONNES HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets clésigné-s sur le titre, netd'impöts hongrois présen ts ct futurs ct net des
impóts fran~nis cxistant au I ·r Avril 1911. Dans le cas oú les impOts
ct taxes ~11 France tels qu'ils existent au J .. r Avril 1911, scraict!t e. 8 Ba
{~~a~~1~~1

~1~re~i,~~~~i~ d~~,~~~~~ j~rt1~t~•~~· ;f1~!~i::;;~l~;~~~I~~ s~~~~ Frs. 8·40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4° o 1911 de CouronDs l~·l!£0n000 = Francs 105,000.000.

'-24~E cotl~öN
de l'Obligation clont le Numéro est indiq~é au recto, payable au porteur pendant

six ans a partir du 11
'
1
' Mat 1923 á raison de

HUIT COURONNES :;: HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux ~'ltichets désignéssurtc titrt::í( net cl'impO!s hongrois presents ct futurs et net des
impots fran~aís cxistant au J..r vril 191 t. Dans le cas oü. les impőts
ct taxes en France tels qu'ils existent au t••r Avril 1911 scraient C 8 fa E
nngmentés pendant la duréc de l'empnmt, cettc augmentation serait F• S 40
déduite des coupons semestriels et du remboursement du titre. rs. •

VILLE DhBUDAPEST
Emprunt 4° o 1911 de CouronJf 1,~A°° = Francs 105,000.000.

23-ME coö'P'ó'N
de I'Ob1igation dont le Numé(o est indiqué au recto, payable au porteur pendant

six ans a partir du Ft Novembre 1922 ; raison dc

HUIT COURON~~) HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets ctésignés sur le titre, net d'impóts hongrois présen ts et futurs ct net des
impóts fran~ais existant au JPr Avril 1911. Dans le cas olt les impOts
et taxes en France tels qu'ils existent au l{'r Avril 1911 seraicnt C. 8 8E
~~a~W!11

::r~~~1~~t~~ ~~1~fis1~~
1

J~
11
!itrt:i~lt, ~:l~~~~~~~~~~~~ti~~ St1~;!~ frs. 8•40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4°,o 1911 de Couront)- 1~~= Francs 105,000.000.

22-ME cotl~~N
dc l'Obligation dont le Nurnéro est indiqué au recto, payable au porteur pendant

six ans a partir du 1"') ~al 1922 á raison de

HUIT COURONN~~UIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets désignés sur le titre, net d1impOts hongrois prt-sents et futurs et net des
impOts fran~ais cxistant au J •r Avril 1911. Dans le cas oú les impOts
er taxes en France tels qu'ils existent 311 t ·r Avril 19Jl. seraicnt e. 8 ri!l B
~i~~~1:t~!f~1

~~~~~~1~
1

~~~~~;tc~fe~~e
1
;\Pdtilt;ec~~~~~s~~~~

1
:1\atd~~ st~~:~~ Frs. 8•40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4° o 191 I de,Couronf} l~•~n>°° = Francs 105,000.000.

~t-ME t:otlPőN
dc l'Obligation dont le Nu~1 o est indiqué au recto, payable au porteur pendant

six ans a pnrtir du "' Novembre 1921 á raison de

HUIT COURONN S = HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets désignés sur le titre, net d'impóts hongrois présents etfuturs ct net des
impóts fran;ais existant au In Avril 1911. Dans le cas 0\1 les impöts
et taxes en France tels qu1ils existent au t~•r Avril 1911 scraicnt e. 8 s E
augmentés pendant Ja cturée de l'emprunt, cette augmentation scrait F
clC'duite des coupons semestrie1s ct du remboursement du titre. TS. 8·40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4" u 191 I de Couronf} l~•~r/°° = Francs 105,000.000.

. ,20-ME t:ot1tiőN
de !'Obligation dont le Ni.lméro es1 indiqué au recto, payable au porteur pendant

six ans á parti!~! ,Y' Mai 1921 á raison de

HUIT COURONNES = HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets désignés sur le titre, n~t d'impóts hongrois prl!sents ct futurs ct net des
impOts frani;ais cxistant au l<'r Avnl 1911. Dans le cas oU les impOts
et taxes en France tels qu'ils existent au 1i•r Avril 19Jt seraient e 8 BB
augmcntés pendant la cturée dc l'emprunt, cctteaugmentationscrait F• S

40déduite des coupons semcstriels et <'.lt rcrnboursement du titre. rs. •

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4" o 1911 de Couron]r Ira,~ Francs 105,000.000.

19-ME COUPON
de I'Obligation dent le Numéro est indiqué au recto, payable au portcur pendant

six ans a partir du 1"' Novembre 1920 a raison lie

HUIT COURONNES = HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichcts désignl!s sur le titre, n~t d'imp(Hs l~ongrois \>rt!SC'nts ct futurs et net des
impOts fran<;ais exlstant :111 l••r Avnl HH t. D:ms le cas ou les impóts
t:t taxes en France 1eh, qu'ils existent au I •r Avril 1011 scrajcnt e. 8 a E

. !~~fi~1
i~~t~!f~

1
~~;~~1

1;1 !~!ri~~1(~ft.~~cr;r~1l:i"t;l~~~~::~~~\1
:1~~1

1i11
!~~l

8
t1f~~~ Frs. 8·40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4/J.o 1911 de Couronnes 100,000,000 Francs 105,000.000.

830
TALON

de !'Obligation dont le Numéro est indiqué au recto
de COURONNES 400 = FRANCS 420.

Apres le 1 er Novembre 1927,c'est-a-dirc a l'épuise
ment de la feuille de coupons attachée au présent
titre, si ]'obligation n'cst pas sortie au tirage, il
sera remis au porteur dc ce talon une nouvelle
feuille de coupons, commern;ant avec le coupon
No 34 de l'échéance du Jer Mai 1928. (QJ(QJ(QJ

Budapest, le Jer· Mai 1911.

CJ3árczy 
Bourgmcstre.

CJ3ódy' 
Conseiller Municipal.

V I L LE D ~'\BU DA PEST
Emprunt 4°'o 1911 de Couroni,s !~,~=Francs 105,000.000.

33-ME coU'1őN
de l'Obligation dont le Numéro est indiqué au recto, payable nu portcur pendant

six ans á parttr du J•·• Novembre 1927 ,\ raison dc

HUIT COURONNES = HUIT FRANCS 40 CENTIMES
?UX f1i~hcts cl~sig1~és sur le titre, net d'impOts hongrois présents ct futurs et net de~
rmp ts ran~ais cx,stant au l•·r Avril 1911. Dans le cas olt les impóts
ct taxe5iéen France tels qu'ils existent au J,,, Avril 1911 seraicnt C 8 !a S
aug~en s pendant la duréc de l'cmprm1t, cette aug1nentation scrait • 0
dédmte des coupons semcstriels et du remboursemet;t du titre. Frs. 8•4

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4°/o 1911 de Couron)T t~,lpl~ = Francs 105,000.000,

32-ME cotlti~N
de l'Obligati?n dont le Nt;méro est indiqué au recto, payable au porteur pendant

six ans á panir du 1,., Mai 1927 a raison dc

HUIT CO~ES = HUIT FRANCS 40 CENTIMES
f1~~8t~if~a~~~a~~s~fst stu le1titrAc, n_etd'impóts hongrois prtsents etfutursct ncl dest t I an au er vnl 1911. Dans le cas ou les impüts
e axes _en France tels qu'ils existent au l(•l' Avril 1911 scraient e 8 E a
~~an~entes pendant la durée de l'emprunt, cette augmentation ;erait •
le LHte des coupons semestriels ct du remboursement du titre. Frs. 8•40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4°/o 1911 de Couronf)i 1~~(300 = Francs 105,000.000,

3t-ME coö'P'óN
de 1'0bli?ation dont le Numéro est indiqué au recto, payable au portcur pendant

six ans a partir dn 1"' Novembre 1926 a raison de

HUIT COUROf',.NES = HUIT FRANCS 40 CENTIMES
!1u.x Stthets d,étlicr~nrle titre, net d'impilts hongrois présentsct futurs et net des
imp s ranc;a1s ~~tau Jf'r Avril 1911. Dans le cas oű les im >Ots
et taxes en France tels qu'ils existent au J,•r Avril 1911 serdient e 8 BE
augm_entés pendant la duréc de l'emprunt, cette augmentation se,ait •
Uédu1te des coupons semcstriels et du rembourscment du titre. Frs. s~40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4° u 1911 de Couroni) !°&~~=Francs 105,000.000.

. 30-ME coó'f"ó'N
lie l'Obligati~n dont'\,lc Numéro est indiquC au recto, payable au portcur pendant

six ~~s) partir du lf'r Mai 1926 a rJison de

HUIT CO~'4',0NNES ~ HUIT FRANCS 40 CENTIMES
r~xPÖgluirhets_l~SigJlés Sur le titre, l~et d'impóts hongrois présen ts et futursef nettles

s ran~ais ex1stant au t,•r Avril 191 I. D.:111s le cas oú les impUts
~t taxes e_n France tels qu'ils existent au I •r Avril 1911 scraicnt C 8 B 8
,n~r,n~cntés pendant la durée d<: l'emprunt, cette augmentation scrait •
dcdmtc des coupons semcstnels ct du rernboursenwnt du litre. frs. 8•40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4",'u 191 I de Couront, 1~,(300 = Francs 105,000.000.

29-ME COUPON
lie l'Obli~aijon d~ut le Numéro est indiqué au r<.>cto, payable au porteur pendant

six ans it partlr du 1•, Novembre 1925 ,\ raison dc

HUIT COURONNES HUIT FRANCS 40 CENTIMES
f~~§~i~~tit~ d,ésig!t~s sur le titre, netd'inipóts hongrois préscntset futurs ct net des
e 11".'!_1S cx1stant au l1•r Avril IOI I. Dans le cas ou les impOts
'\!I ~axes en France tels qu'ils existent au I l' Avril 1011 seraicnt e 8 s Ede~ n_cntés pendant la dnr(:e de l'emprunt, cctte augmentation sem it • 8 40

iute lies coupons semcstricls ct du rcmbonrsemcnt du titre. Frs. •

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4"u 1911 de Couronrn 1ai~ooo Francs 105,000.000.

28-ME t'ol)liöN
tic l'Oblig:tti?n dont le Numero est lntliqué an recto, pnyabJc uu 11ortcur pcnd;tnt

six ans :\ pnrtir du 1"' Mai 1925 N raison dc

HUIT COURONNES IIUIT FRANCS 40 CENTIMES
~~~x,N,~if~~<.'t~ l~~S!K.n_~s su_r le tltn.', 1~ct d' impűts honi~rnis pr<:scnts ct f uturs ct 11c1 dc!;
• I. , d,111.:n_is cx1~t.1nt au J•·r Avril Hll I, Dans le e.is ou les lmpót~
ct 1,UCCS en I-lance tels l]lt'ils existent llll I•·, ,\v1 ii 1911 scnlenl C 8 8 !i!]
~~~~n~r~t~S pc:1U,1nt I~ tluréc dl: l'cmprunt, Cl'tlC :1ug111c11tatl1;11 ;crait f• 8•40

l Ill C CS t.:OUJ)O!lS SC-111<.'Slrll'Js tt {111 rclllh{tllH:iCllll'l11 dU tlt1t:. rs.
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BUDAPEST·SZÉKESFŐVÁROS
1911. ÉVI 4%-os KÖLCSÖNE,

A KÖLCSÖN FÖLTÉTELEI.
Budapest székesfőváros abból a célból, hogy a függő adósságának vissza

fizetésére és közmunkái költségemek födözésére szükséges eszközöket megszerezze,
100,000.000 korona, 105,000.000 frank összegben 411,'o-os kötelezvény-kölcsönt vesz föl.

A kölcsön 250.000 db 400 koronás 420 frankos kötelezvényre oszlik.
A kötelezvények bemutatóra szólnak és minden év május elsö és november elsö
napján esedékes szelvényekkel látvák el. - A címletekhez szelvényutalvány (talon)
tartozik, amelynek ellenében új szelvényívek adatnak ki.

E kölcsön teljes összege egyenlő annuitásokban 50 év alatt fizetendő vissza,
vagy félévi, névértékben való sorsolás, vagy névértéken alul való visszavásárlás útján.

A névértéken alul való visszavásárlások összege az annuitások töketörlesztő
részletére vonatkoztatandó. A törlesztötervbe fölvett darabszámon felül félévenként
visszavásárolt kötelezvények az utolsó félévi törlesztésbe számíttatnak be és ennek
kimerülte után a megelözó félévi törlesztésekbe, a törlesztőterv megfordított sorrend
jében. A visszavásárlások, vagy a sorsolások minden év május elsö és november elsö
napján történnek. A kisorsolt kötelezvények kifizetése hat hónappal később teljesítendő.

Az elsö sorsolás kivételesen 1911. évi július l-én tartandó meg.
A székesfőváros a kölcsönt 1921. évi május 1-éig nem konvertálhatja.
1921. évi május 1-töl kezdve a székesfővárosnak jogában áll a félévi tör-

lesztések összegét, vagy a névértéken alul történő visszavásárlásokat fölemelni,
vagy a kölcsönnek még forgalomban levö összes cimleteit, a hírlapokban közzétett
háromhavi e)özetes értesítés után, névértékben beváltani.

A kölcsön félévi törlesztése céljából megkivánt sorsolások Budapesten,
közjegyző közbenjöttével tartandók meg.

A kisorsolt és a névértéken alul visszavásár0lt kötelezvények számai egy buda
pesti lapban egyszer, egy párisi és egy genfi lapban szintén egyszer közzéteendök.

A beváltásra kerülő kötelezvények a beváltásra kitűzött naptól kezdve nem
kamatoznak. - A beváltásra kerülő kötelezvényeknek a megfelelő szelvényutal
vánnyal (talon) és a még le nem járt összes szelvényekkel kell ellátva lenniök. -
A hiányzó szelvények értéke a beváltási tőkéből le fog vonatni. - A kötelezvény
birtokosnak követelési joga a töke tekintetében a kötelezvény esedékességétől szá
mitott húsz év, a kamatokra nézve pedig a szelvény esedékességétől számított hat
év elteltével elévül./i: A szelvények és a címletek a következő helyeken fizetendők:

/
BUDAPESTEN, koronákban :

/

a székesfőváros központi pénztáránál ; a Magyar Általános Hitel-
banknál ; a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál ; a Pesti Hazai Első
Takarékpénztár-Egyesületnél ;

. PÁRISBAN, frankokban:
i a Banque de Paris et des Pays-Bas-nál; a Comptoir National d'Escompte
i de Paris-nál; a Crédit Lyonnais-nél ; a Société Générale pour favoriser
{ le développement du commerce et de l'industrie en France-nál.
\ És frankokban Párisra :
\ GENFBEN és BRÜSSZELBEN, a fentnevezett négy francia intézet ügy-
\ nökségeinél, képviseleteinél és fiókjainál; LAUSANNEBAN: a Société Suisse
\ de Banque et de Dépőts-nál ; ANVERSBEN : a Société Fran~aise de
'-..., Banque et de Dépóts-nál.

A kamatok és a kisorsolt kötelezvények tőkeértéke minden fennálló és a
jövőben behozandó magyarországi adó, bélyeg és illeték levonása nélkül fizettet
nek ki.

A székesfőváros magára vállalja mindazoknak az adóknak vagy illetékeknek
megfizetését, amelyek Franciaországban a jelen kölcsön tartama alatt a külföldi
társulatokról vagy szövetkezetekről szóló törvények, rendeletek és szabályok
értelmében fognak kivettetni. Amennyiben a Franciaországban +91+.- é}ti. á~rili.i

-eJ.sej,gJJ fennálló adók, vagy díjak a kölcsön tartama alatt fölemeltetnének, a többlet
a félévi szelvények és a címletek beváltási összegéből le fog vonatni.

TÖRLESZTŐTERV

VILLE · DE · BUDAPEST
EMPRUNT 4% 1911

autorísé par I'Assemblée Générale Municipale de Budapest en date du 5 Avril
191 I sous le No 609/1911, sanctionné par S. E. M. le Ministre de l'lntérieur8 3 Q Hongrois le 20 Avril 1911 sous le No 60.690.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT.
La Ville de Budapest contracte, dans le but de se créer les ressources

nécessaires au remboursement de sa dette flottante et a des travaux d'ulilité publique
un emprunt en obligations 40/o, d'un montant de couronnes 100,000.000, francs
105 OOO.OOO. L'emprunt sera divisé en 250.000 coupures de couronnes 400= francs 420.

' Les obligations seront au porteur et munies de coupons d'intéret semestriels
payables les 1-er Mai et 1-~r Novembr~ de chaqu~ année. II sera attaché aux
titres un talon contre re1mse duquel 11 sera déhvré de nouvelles feuilles de
coupons. Le montant total du présent emprunt est remboursable par annuités
égales dans le cours de 50 années par tirages au sort semestriels au pair 011
par rachats au-dessous du pair. Les rachats au-dessous du pair porteront sur
la totalité de l'annuité applicable a J'amortissement. Les obligations rachetées
semestriellement en excédent de la quantité portée au tableau d'amortissement
seront imputées sur la derniére semestrialité et aprés épuisement de celle-ci,
sur les semestrialités précédentes en suivant l'ordre inverse du tableau d'amor
tissement. Les rachats ou les timges au sort auront lieu les 1-er Mai et 1-er
Novembre de chaque année. Lera1·emboursement des titres sortis au tirage se fera
six mois apré1o. Le premier tira se era exceptionnellement le I-er Juillet 1911.

Jusqu'au 1-er Mai 1921, la vi le s'inderdit de convertir l'emprunt. A partir
du I-er Mai 1921, la ville se réserve le droit d'augmenter les amortissements
ou les rachats au-dessous du pair semestriels ou de rembourser a leur valeur
nominale et moyennant un préavis de trois mois, publié dans les journaux,
la totalité des titres de l'emprunt restant en circulation. Les tirages nécessaires
a J'arnortissement semestriel de l'emprunt auront lieu a Budapest par le ministére
d'un notaire public. Les numéros des titres sortis aux tirages et de ceux rachetés
au-dessous du pair seront publiés une fois dans un journal de Budapest, dans
un journal de Paris et un journal de Oenéve.

Les intérets sur Jes obligations appelées au remboursement cessent de
courir a partir du jour indiqué pour ce remboursement. Les obligations pré
scntées au remboursement devront etre munies de leur talon et de tous les
coupons non échus encore. Le montant des coupons qui manqueraient, sera
déduit du capital a rembourser. Les coupons se prescrivent par six ans du
jour ou le paiement en est exigible et les titres sortis aux tirages par vingt ans.

Les coupons et les titres seront payables sur les places suivantes :
a BUDAPEST, en couronnes :

a la Caisse Centrale de la Ville, a la Banque Générale de Crédit
Hongrois; a la Banque Commerciale Hongroise de Pest; a la Premiere
Union de Caisse d'Épargne Nationale de Pest.

a PARIS, en francs :
a la Banque de Paris et des Pays-Bas, au Comptoir National
d'Eseompte de Paris, au Crédit Lyonnais, a la Société Générale pour
favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France.

Et en. francs sur Paris :
a GENEVE et BRUXELLES aux Agences, Filiales et Succursales des quatre
Etablissements Franc;ais ci-dessus ; a LAUSANNE : a la Société Suisse
de Banque et de Oépóts; a ANVERS : a la Société Fram;aise de
Banque et de Oépóts.
Les intérets et le capital des obligations sorties aux tirages seront payés

sans déduction quelconque, soit pour impőts, soit pour timbres ou taxes hongrois,
présents ou a venir.

La ville prend !'engagement d'acquitter les divers impőts ou taxes, qui seront
exicribles en France pendant la durée du présent emµrunt conformément aux lois,
dé~·ets et réglements en vigueur pour les sociétés ou collectivités étrangéres. Dans
le cas oű les impőts et taxes en France tels qu'ils existent au premier Avril 1911
seraient augmentés pendant la durée de l'emprunt, cette augmentation serait
déduite du montant des coupons semestriels et du remboursement des titres.

TABLEAU D'AMORTISSEMENT.
Fennálló Félévi törlesz1és Fennálló Félévi törlesztés Fennálló Félévi törlesztésSorsolás tartozás - Sorsolas tartozás - Sorsolás tartozás -Sorsolás K Amortissement I Amortissement Amortissemcntszáma Esedékesség sernestriel j sz_::1a Sorsolas Esedékesség K semestriel száma Sorsol.is Esedékesség K semestriel- - - - - - - -Capital Kötelez- I Névérték I - Capital Kötelez-, Névérték 11 - - Capital Kötelez- NévértékOrd re des Tirages Eehéanccs nom. en vény K

1

0rdre des Tirages Echéanccs nom. en v~y ~ Ordre des Ti rages Echéanccs nom. en v~y Ktirages circulation Obli- Vale~nom. circulation -tirages circulation Obli- Valeur 110111. tirages Obli- Valeurnom.en C. gatious en e. en e. gations en C. en e. gations en e.
I I Áthozat

I
Áthozat

1 191 I. júl. l 191 I. nov. l I00,000.000 320.000' 1
Reports 38.459 15,383.600 I Reports 110.849 44,339.600800

2 nov. I 1912. máj. I 99,680.000 817 326.800 35 1928. máj. l 1928. nov. I 84,616.400 1.570 628.000 68 1944. nov. l 1945. máj. l 55,660.400 3.018 1,207.2003 1912. máj. 1 nov. l 99,353.200 833 333.200 36 nov. I 1929. máj. I 83,988.400 1.602 640.800 69 1945. máj. I nov. I 54,453.200 3.078 1,231.200II4 nov. I 1913. máj. t 93,020.000 &50 340.000 37 1929. máj. I nov. I 83,347.600 J.633 653.20() I 70 nov. I 1946. máj. l 53,222.000 3.140 1,256.0005 1913. máj. I nov. 1 98,680.000 866 346.400 38 noY. I 1920. máj. I 82,694.400 1.666 666.400 I 71 1946. máj. l nov. I 51,966.000 3.2(12 1,280.8006 nov. l 1914. máj. l 98,333.600 884 353.600 39 1930. máj. I nov. I 82,028 OOO 1.699 679.60() 1 I 72 nov. l 1947. máj. I 50,685.200 3.267 1,306.8007 1914. máj. 1 nov. l 97,980.000 902 360.800 40 nov. I 1931. máj. I 81,348.400 1.734 693.600 I 73 1947. máj. I nov. I 49,378.400 3.331 : 1,332.4008 nov. I 1915. máj. I 97,619.200 920 368.000 41 1931. máj. I nov. l 80,654.SCO 1.767 706.800 74 no,·. 1 19-18. máj. I 48,046.000 3.399 1,359.6009 1915. máj. I nov. l 97,251.200 938 375.200 42 nov. I 1932. máj. 1 79,918.000 1.804 721.600 I 75 1948. máj. I nov. I 46,686.400 3.466 1,386.40010 nov. l 1916. máj. I 96,876.000 957 382.800 I 43 Hl32. máj. 1 nov. 1 79,226.400 1.839 735.600 I 76 nov. 1 1949. máj. l 45,300.000 3.536 1,414.40011 1916. máj. I nov. I 96,493.200 976 I 3'.l0.400. +t nov. I 1933. máj. 1 78,490.800 1.876 750.400 77 1949. máj. l nov. I 43,885.600 3.606 1,442.4(012 nov. 1 1917. máj. I 96,102.800 995 398.000 45 1933. máj. I nov. 1 77,740.400 1.914 765.600 I 78 nov. I 1950. máj. I 42,443.200 3.679 1,471.60013 1917. máj. l nov. I 95,704.800 1.016 I 406.400
1

46 DOV. 1 1934. máj. I 76,974.800 1.952 780.800 79 1950. máj. I nov. I 40,971.600 3.752 1,500.80014 nov. l 1918. máj. I 95,298.400 1.036 414.400 i 47 1934. máj. I nov. I 76,194.000 1.991 !~::, 80 nov. I 1951. máj. I 39,470.800 3.827 1,530.80015 1913. máj. I nov. I 94,884.000 1.056 422.400 I 48 nov. t 1935. máj. I 75,397.600 2.031 81 1951. máj. I nov. l 37,940.000 3.901 1,561.60016 nov. l 1919. máj. I 94,461.600 1.0781 431.200 49 1935. máj. l nov. l 74,585.200 2.071 828.400 82 nov. I 1952. máj. I 36,378.400 3.981 1,fl92.400l7 1919. máj. I nov. I 94,030.400 1.099 439.600 I 50 nov. l 1936. máj. 1 73,756.800 2.113 845.200 I 83 1952. máj. 1 nov. I 34,786.000 4.062 1,624.80018 nov. I 1920. máj. I 93,590.800 l.121 448.400 51 1936. máj. l nov. I 72,911.600 2.155 862.000 84 nov. I 1953. máj. l 33,161.200 4.142 1,656.80019 1920. máj. I nov. I 93,142.400 1.144 457.600 52 nov. l 1937. máj. I 72,049.600 2 198 879.230 85 1953. máj. I nov. 1 31,504.400 4.226 1,690.40020 nov. I 1921. máj. I 92,684.800 l.166 ' 466. .JOO 53 1937. máj. I ITOV. J 71,170.400 2.243 897.2001 86 nov. l 1954. máj. l 29,814.000 4.310 1,724.00021 1921. máj. l nov. l 92,218.400 1.190 476.000 54- nov. l 1938. máj. I 70,273.200 2.287 914.800 ! 87 1954. máj. I nov. I 28,090.000 4.396 1,758.40022 nov. I 1922. máj. I 91,742 . .JOO l.2131 485.200 ~5 1~38. máj. I nov. I 69,358.400 2.332 932.800 88 nov. I 1955. máj. I 26,331.600 4.484 1,793.60023 1922. máj. I nov. I 91,257.200 l.238 495.200
~ .. nov. l 1939. máj. I 68,425.600 2.380 952.000 89 1955. máj. l nov. 1 24,538.000 4.574 1,829.60024 nov. I 1923. rnáj. I 90,762.0.:0 1.263 : 505.200 1939. máj. l nov. I 67,473.600 2.427 970.800 90 nov. l 1956. máj. i 22,708.400 4.665 1,866.00025 1923. máj. I nov. l 90,256.800 1.288 515.200 58 nov. I 1940. máj. l 66,502.800 2475 990.000 91 1956. máj. I nov. 1 20,842.400 4.759 1,903.60026 nov. I 1924. máj. l 89,741.600 J.313 525.200 I 59 1940. máj. I nov. I 65,512.800 2525 1,010.000 92 nov. I 1957. máj. 1 18,938.800 4.854 1,941.60027 1924. máj. l nov. I 89,216 400 l.340 536.000 60 nov. 1 1941. máj. I 64,502.800 2.576 1,030.400 I 93 1957. máj. I nov. l 16,997.200 4.951 1,980.40028 nov. I J9't5. máj. 1 88,680.400 1.367 546.800 61 1941. máj. I nov. l 63,472.40ú 2.627 1,050.800 I 94 nov. I 1958. máj. l 15,016.800 5.049 2,019.600I29 1925. máj. l nov. 1 83,133.600 l.394 557.600 62 nov. I 1942. máj. I 62,421.600 2.680 1,072.000 I 95 1958. máj. l nov. 1 12,997.200 5.151 2,060.40030 nov. l 1926. máj. I 87,576.000 1.422 568.800 ;i 63 1942. máj. I nov. I 61,349.6CO 2.733 1,093.200 96 nov. l 1959. máj. I 10,936.800 5.254 2,101.60031 1926. máj. l nov. 1 87,007.200 1.450 580.000 64 nov. I 1943. máj. l 60,256.400 2.788 1,115.200 97 195!!. máj. I nov. 1 8,835.200 5.359 2,143.60032 nov. l 1927. máj. I 86,427.200 1.479 591.600, 65 1943. máj. I nov. l 59,141.200 2.843 1,137.200 98 nov. l 1960. máj. I 6,691.600 5.466 2,186.40033 1927. máj. I nov. 1 85,835.600 1.509 603.600 1 66 nov. I 1944. máj. l 58,004.000 2.901 1,160.400 I 99 1960. máj. I nov. I 4,505.200 5.576 2,230.40034 nov. 1 1928. máj. l 85,232.000 I.539 fHS.f,00 67 1944. máj. l nov. I 56,843.600 2.958 J,183.200 I 100 nov. I 1961. máj. I 2,274.800 5.687 2,274.800

Átvitel I I I Átvitel I !110.8n
1
4-1,339.600 Összesen I 1250.000 I 100.000.000A reporter 38.159 I 15,383.600 A reporter Totaux' i
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100,000.000 koron.u = 105,000.000 frankos 4°/o,os

A KOTELEZVÉ~ SZJS.MA-

!1U~~:U~~U:"~~:Ut~~~~~~U:.,~.;1!
BUDAPEST SZfi.KESFÖVAROS

191 I. evi 100,000.000 kercnáa = 105,000.000 frankos 4°/o,os

A KOTELEZVÉNY SZÁMA:
szelvény, melyért a bcmutat6nak 1935. ivi január t,lől

a kotelezvényen megjelölt fizetohclyeken
NYOLC KORONA.= NYOLC FRANK 40 CENTIME
fizetendő, a Magyarországon fennálló, valanúnl jöv6b,V á a Franciaországban
1911. évi április 1-én fennálló adók ts tlldékelc Jr,ónása nélkül. A francia,

országi adók & illetékek folemeléúből folyó tobblet a filév,
szelvények & a címleíek bö-álJ.!si összegéből le fog vonatni.

· t '--"~ 8 K • •
~ 8 Ir. 40 e.

SZÉKESFÖVÁROS
1911. eví = 105,000.000 frankos 4•/o,os

A KOTELEZVENY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemuíaténak 1930. évi július !,tői hat éven belül

a kötelezvényen megielöll fizetöhelyektn '

HAT KORONA. = HAT F-~·tJ CENTIME
llzet,ndő, a Magyarországon fennálló, valamir>'t ls a Franciaországban
1911. évi ápril is 1,én ftnnál ló adók & illtf,'.. ása nélkíil. A francia,

országi adók és illetékek fólem, folyó többlel a ffüvi
szelvények és a címletek beváltás, osszegéból le fog vonatni.
.r,,,,~...,t'"'· '--"~.. ... 6 K • •

· ~ 6 fr. 30 e.

SZELVÉNYUTALVÁNY
1938. évi január elseje után, azaz amikor a fent

jelzett számú

400 KORONÁS = 420 FRANKOS
kötelezvényhezcsatolt szelvényív elfogyott, e szelvény
utalvány bemutatója, az 1938. évi július I-én
esedékes 55. sz. szelvénnyel kezdődő újabb szelvény
ívet kap, amennyiben a kötelezvényt addig ki nem

sorsolták.

BUDAPEST SZÉKESFÖVÁROS
1911. évi 100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 4°/o,os

A KOTELEZVENY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemutatónak 1938. évi január t,től

a kötelezvényen megjelölt fizetőhelyeken
NYOLC KORONA= NYOLC FRANK 40 CENTIME
fizetendő a Magyarországon fennálló, valamin! jövőbeli & a Franciaországban
1911. M április !,én fennálló adók és illetékek levonása nélkül. A francia,

országi adók és illetékek fólemeléséből folyó többlet a félévi
szelvények és a címletek bevállási összegéből le fog vonatni.

· t 8 K • •
8 Ir. 40 e.

BUDAPEST SZÉKESFÖVÁROS
100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 4°/o,os

A KOTELEZVENY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemutatónak 1934. évi jt\,lius !,föl hal éven belül,

a kötelezvényen megjdöJt .P.{etöhelyeken
NYOLC KORONA= NYOLC FRANK 40 CENTIME
flzelendő, a Magyarországon fennálló, valamint jövőbeli és a Franciaországban
191 I. évi április 1,én fennálló adók és illetékek levonása nilkül. A francia,

országi adók ts illetékek fólemel&éből folyó többlet a félévi
szelvények & a címletek bevállási összegéből le fog vonatru.

· t '--"~ 8 K • •
~ 8 fr. 40 e.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
100,~.000 koronás = 105,000.000 frankos 4°/o,os

A KOTELEZVENY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemutalónak 1934. évi január !,tői

a kötelezvénycn megjdölt fizelohelyelcen
NYOLC KORONA.= NYOLC FRANK 40 CENTIME
fize!endó, a Magyarországon fennálló~ :;;i.minl jövőbeli és a Franciaországban
1911. évi április l..!n fennálló adó~lletikek levonása nélkül. A francia,

országi adók ts illelékek fólemeléséből folyó többlel a Ulévi
szelvények & a címletek beválJ.ísi összegéből le fog vonalni .

· t '--"~ SK • •
~ 8 Ir. 40 c~it••••"••n

BUDAPEST SZÉKESFÖVÁROS
100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 4°/o,os

A KOTELEZVÉNY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemutalónak 1933. évi július !,föl hal

a kötelezvényen me¢1plt fizelohelyeken
NYOLC KORONA= NY1~~ FRANK 40 CENTIME
llzetendő, a Magyarországon fennál ló, jövőbeli és a Franciaországban
1911. évi április !,én fennál ló adók _ ,4ek levonása nélkül . A francia,

országi adók és illetékek fólemeléséből folyó többlet a félévi
szelvények & a címletek beváltási összegéből le fog vonatni .

· t 8 K • •
8 Ir. 40 e.

BUDAPEST SZÉKESFÖVÁROS
100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 4 0/o,os

A KOTELEZVÉNY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemulalónak 1930. évi január !,tói hat éven belül

a kötelezvényei, megjelölt fizetohelyeken •
HAT KORONA = HAT FRANK 30 CENTIME
fiztlendo, a Magyarországon fennálló, valamint jövőbeli és a Franciaországban
191 I. évi április !,én fennálló adók és ille!fkek levonása nélkül. A francia,

országi adók & illetékek fólemeléséböl folyó többlet a félévi
szelvények és a címletek beviíJtási ijgszegéböl le fog vonatni.

. t '--"~:J... 6 K • •
~ 6fr.30c.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 4•/0-0s

A KOTELEZVENY
0

SZÁMA:
szelvény, melyérl a bemutalónak 1929. évi július !,föl

a kötelezvényen megjelöli fizetöhelyek,n
HAT KORONA = HAT FRANK 30 CENTIME
fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint jövőbeli & a Franciaországban
1911. évi április l,én fennáll ó adók és Uletélczk levonása nélkül. A francia,

országi adók és illetékek fólemeléséb61 iolyó többlel a félévi
szelvények b a címle!ek beváltási .-<ie$zegéből I, fog vonatni.

. t '--"~.. • • . . 6 K • •
~ 6fr.30c.

BUDAPEST SZÉKESFÖVÁROS
100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 4 •to.os 

A KOTELEZVll:NY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemutalónak 1929. évj január t,lől

a kötelezvényen ru~fl fizetohelyeken
¥..AT KORONA. = HAT FRANK 30 CENTIME
Szelendö, a Magyarországon fennálló, valamint jövőbeli és a Franciaországban
1911. évi április 1,én f,nnálló adók és illclélcek levonása nélkül. A francia,

országi adók és illetékek fólemelés,'böl folyó többlet a félévi
szelvények és a címletek beváltási összegéből le fog vonatni.

· t '--"~...... 6K ♦ •
~ 6fr.30c.

Á
BUDAPEST SZEKESFŐVÁROS

100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 4•/o,os

A KOTELEZV!NY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemutatónak 193T. évi júli11s t,től hal éven belül,

a kötelezvényen megjelölt fizelöj>.'-lyeken
NYOLC KORONA= NYOLC'FR'.ANK 40 CENTIME
6ze!endő, a Magyarországon fennálló, valamin t jövőbeli és a Franciaországban
1911. évi április !,én fennálló adók és illetékek levonása nélkül. A francia,

ország i adók és illetékek fólemeléséböl folyó fobblel a félévi
szelvények és a címletek bevállási összegéből le fog vonalni .

· t '--"~.. • . . 8 K • •
~ 81r.40c.

BUDAPEST SZEKESFőVÁROS
100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 4°/o.os

A KOTELEZVENY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemutalónak 1933. évi január l,löl

a kötelezvényen megjelöli fizetöhelyeken
NYOLC KORONA= NYOLC FRANK 40 CENTIME
llzetendő, a Magyarországon fennál ló, valaminl jövőbeli és a Franciaországban
1911. évi április !,én fennálló adók és il)dékek levonása nélkül. A francia,

országi adók és illetB.ek fólemel~öól folyó többle! a félévi
szelvények és a dmle!ek beváltási összegéből le fog vonalni.

· t '--"}-~,. 8 K • •
~ 81r.-40c.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
100,000.000 koron.ás = 105,000.000 frankos 4•/o,os

A KOTELEZV!NY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemulalónak 1928. évi július 1,151 hat éven belül,

a kötelezvényen megjelöli fizetöhelyeken
HAT KORONA = HAT FRANK 30 CENTIME
llzetendö, a Magyarországon fennálló, valamint jövőbeli és a Franciaországban
1911. évi április l-én fennáll ó adók és illetékek levonása nélkül. A francia,

országi adók b illetélcek '-fó[~!'fés<ööl folyó többlet a félévi
szelvények és a címle!ek bevhltási öss,;egéböl le fog vonatni.

'+ '--"~..... 6K • •
~ 61r.30c.

BUDAPEST SZÉKESFÖVÁROS
100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 4 •/o-os

A KOTELEZVENY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemutalónak 1937- évi január l•lől hal éven belül,

NYOLC KORO~AezvényNY~~ 40 CENTIME
fizetendő, a Magyarországon fennálló, valamint jövőbeli és a Franciaországban
1911. évi április !,én fennálló adók és illelékek levonása nélkül. A francia,

országi adók és illetékek fólemeléséből folyó többlel a félévi
szelvények & a dmletek beváltási összegéből le fog vonatni .

· t -.._J~..._,_ __ 8K • •
~ s fr. 40 e.

BUDAPEST SZÉKESFÖVÁROS
100,000.000 koronás = 105,000.000 fr.mlr.os 4 °/o,os

A KOTELEZVENY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemuJatónak 1932. évi július t,töl hat

a kötelezvényen megjelöli fizetöhelyeken
NYOLC KORONA =NYOLC FRANK 40 CENTIME
llzetendó, a Magyarországon fennáll ó , valaminl jövőbeli és a Franciaországban
1911. évi április l-én fennáll ó adók'' ls illelékek levonása nélkül. A francia,

országi adók és illeté...ek fólemel&éból folyó többle! a félévi
szelvények és a címle:lelr -btvállási öss,;egéből le fog vonalni .

+ '--"~ SK • •,,.,,,,~,,___,. ~ s Ir. 40 e.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
1911. évi 100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 40/0,os

A KOTELEZVENY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemulalónak 1936, évi július l,löl hal évm belül,

a köielezvényen !ltegjelölt flulo"helyeken
NYOLC KORONA== NYOLC FRANK 40 CENTIME
fizetendő, a Magyarországon fennáll ó, valamint jövőbeli és a Franciaországban
1911. évi április !,én fennálló adók és Ule!ékek levonása nélkül. A francia,

országi adók és illetékek fólemeléséböl folyó többle! a félévi
szelvények is a dmletek beváltási összegéből le fog vonalni .

• + '--"~..... 8K • •
~ 81r.40c.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
100,000.000 koronis = 105,000.000 frankos 4 °/o.os

A KOTELEZVENY SZÁMA:
sulvény, melyérl a bemutalónak 1932. hi január !,fől hat éven belül,

a kötelezvényen megjelöli fizetöhel/eken
NYOLC KORONA.= NYOLC FRANK 40 CENTIME
fizetendő, a Ma&)'at'országon fennáll ó valamint jövőbeh~ Franciaországban
1911. évi április !,én fennál ló adók ts ille!éktk levonása nélkül. A francia,

országi adók és illetékek fólemelés<ööl folyó többle! a filévi
szelvények és a cimlelek beváltási összegéből It fog vonatni.

· t '--"~ 8K • •
~ 8 fr. 40 e.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 4•/o.os kölcsöne.

A KOTELEZVENY SZÁMA: ~ 33.
sulvény, melyérl a b~~lalónak 192T. évi július l,löl hat éven belül

a kotelezvény,n mqijelölt fiietöh,lyeken '
HAT KORON.l\. = HAT FRANK 30 CENTIME
llzetmdó, a Magyarországon fennáll ó, valamin! jöv6beli & a Franciaorszáiiban
191 I. évi április !,én fennálló /adók b illetékek levonása nilkül A francia,

orszá~ adó~ és illetékek fólemeléséból folyó többlel a félévi
szelveny': <S a ~ek beváltási összegéből le fog vonatni ,

. -.....J~ 6K • +
~ 61r.30c.

BUDAPEST SZEKESFÖVÁROS
1911. tvi 100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 4°/o.os

A KOTELEZVENY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemulalónak t 936. évi január !,föl hat éven belül,

a kötelezvényen megjelöli fizdöhelyeken

NYOLC KORONA= NYQ~CF 40 CENTIME
fizclend6, a Magyarországon fennálló, v · övőbeli & a Franciaországban
1911. évi április l..!n fennálló adók ts illet levonása nélkül. A francia,

országi adók és illelékek fólemeléséből folyó többlel a félévi
szelvények b a dmletek bevállási összegl!böl le fog vonalni .

· • '--"~ 8 K + •
~ 8 Ir. -40 e.

BUDAPEST SZEKESFŐVÁROS
100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 4°/o.os

A KOTELEZVENY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemutalónak 1931. évi július l•lől hal tven belül,

a kötelezvényen megielijl! fiuto"helyeken
NYOLC KORONA.= NYOLC FRANK 40 CENTIME
fizelendö, a Magyarországon fennálló, valarr,;,. t NJ'<Theli és a Franciaorsz.ígban
1911. évi ápriliJl l"ffl fennál ló adók b illdékek levonása nélkül. A francia-

országi adók b ille!ékek fólemelésébö l folyó tóbblet a félévi
szelvények b a dmlelek beváltási összegéből le fog vonatni .

· t 0~ SK ♦ •
~ 8 fr. 40 e.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
1911. évi 100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 40/o,os kölcsön,.

A KOTELEZVENY SZ.AMA: ~ 32.
szelvény, melyért a bemutalónak {i 92T. évi január t.töl hal éven belül

a kötelezvén~• megjelöli fizetöhelyeken •
HAT KORONA. = HA."f FRANK 30 CENTIME
ftzdmdö,_ a. ~~gyarországon, fennáll ó, valamint jövőbtli & a Franciaországban
1911. évi aprilis I ..!n fennáll ó adók b illetékek levonása nélkül A francia,

országi adók & illelékek fólemeléséböl folyó többlel ~ félév'
szelvények és a dmle!ek beváltási összeréb61 le fog vonatni'.

. t '--"~ 6K • +
~ 6fr.30c.

BUDAPEST SZÉKESFöVl\.ROS
100,000.000 koronás = 105,000.000 frAD.kos 40/o-os

A KOTELEZVENY SZÁMA:
szelvény, melyért a bemulalónak 193S. évi július !,föl hat tven belül,

a k,telezvmyen megjelölt llzelöhelyeken
NYOLC KORONA =NYOLC FRANK 40 CENTIME
fizelend6, a Magyarországon fenn.I lló, valamint jövöbtli b a Franciaországban
1911. évi ,prtlis 1,én fennál ló adók ts ille!ék,k levonása nélkül. A francia-

orsz,lgi adók és illelékek fólemeléséb61 folyó többlet a féltvi
szelvény,.k & a clmletek beváltási öwegéb61 le fog vonalni.

· t '--"~•- 8 K • ♦
~ 8 fr. 40 e.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
100,000.000 koronás = 105,000.000 frankos 4 O/o,os

A KOTELEZVENY SZÁMA: (
szelvény, melyérl a bcmulal6mk I 931. évi jaL-uár l•IÖl hat éven b,lül,

a köttlezvtnya, megjelöli fizelób.Ji,,ken
HAT KORONA. = HAT FRANK 30 CENTIME
llutmd6, a Maio>arországon fennál ló, valam int jövőbeli b a Franciaországban
191 I. évi ápriliJl l•m fmnáll6 adók á lllettkek levonása nélkül. A francia-

orszáai adók és illdtkek fólemeli!a&61 folyó többlet a félévi
azelvlnyek b a cfmletek bevilláai össu 11éb6l le fog vonatni.

. + '--"~ 6 K • +
~ 6 Ir. 30 e.

BUDAPES! SZEKESFÖVÁROS
100,000.000 koronu = 105,000.000 frankos 4•/o.os

A KOTELEZVENY SZÁMA: ~ 31.
szelvény, mdyért a bmrulal6nak 1926. évi júliu■ t,lől hat éven belül

a kötelezvénye/1 megjelölt flzetóbelytken '
HAT KORONA = I->bT FRANK 30 CENTIME
fizetendő, a Magyarországon fennáll ó, -.alaminl jövőbeli b a Franciaországban
1911. évi ápriljg 1,"'1 fenn.áll 6 adók b illeltkek levonása nBkül A francia

orszáai adók b ille!ékek fólemdidból folyó többlet a félM
■zelvény~ és a clmle!ek beváltás i őssztg éből le fog vonalnl .

. -.....J~ 6K • •
~ 6fr.30c.
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VILLE DE BUDAPEST
Emprunl 4°/o 1911 de Ceureunes 100,000 .000 = Franca 105,000 .000 .

39->ail COUPON
de !'Obligation doni le Numérq est lndi_gué au redo, payable au poríeur pen,

danl six ans .I parfir du I"' Juillet 1930 a raiaon de

SIX COURO., SIX FRANCS 30 CENTIMES
aux guichcis dtsignts , net d'impóts hongrois pr&enls et fulurs et nd
des impöls fran~is exi ., Avril 1911. Dans le cas eü lu imp6ts d
taxes en France tels qu'il stcnl au I., Avril 1911 seraienl
augment& pendant la durée de l'emprunl , cdle augmentati on sera it C. 6 + +
dtduile des coupons semestriels et du remboursemení du litre. Frs.6·30

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4•/o 1911 de Couronnes 100,000 .000 = Franca 105,000 .000 ,

3S·><E COUPON
de !'Obligation doni le Numérc est indiqut •~ recto, payabl~ au porlew pm,

danl six ans a parhr du I"' Janvier 1930 a raiscn de

SIX COURONNES = SIX FRANCS 30 CENTIMES
aux guichets désignés sur le litr"li net d'impőts bongrois présents et fulurs et net
des impels fran~is exi~nl au \.,. Avril 191 I. Dans le cas ou les impóts et
laxes en France tels qu'i exis30t au Jer Avril 1911 seraienl
augmeníés pendant la durée tl'emprunl,cette augmentation seraiJ C. 6 + +
déduile des coupons semestriels et du remboursemení du litre. Frs. 6·30

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4°/o 1911 de Courorutes 100,000 .000 = Franca 105,000 .000 .

3,...., COUPON
de J'Obligation doni le Nurnéro est indi_gué au recto, payable au porlew pen,

dant six ana a parlir du 1" Ju i II et 1 9 2 9 a raison de

SIX COURONNES = SIX FRANCS 30 CENTIMES
aux gulchels désignés sur le titre, net d'impőls hongrois préaenta et fulurs el nd
des impőts fran~ai• ~tani au I" Avril 1911. Dans le cas ou les impots el
laxes en France tels qu'ils..<ixi Ílent au 1., Avril 1911 seraiení
augm<nlés pendant la durée de t'emprunt, celte augmenlalion Strait e. 6 + +
déduile des coupons semestr iels et du rembcursemenr du litrt. Frs.6·30

VILLE DE BUDAPEST
Emprunl 4°/o 1911 de Couronnes 100,000 .000 = Francs 105,000 .000 .

36-ME COUPON
de l'Oblígation doni le Numéro eA indimJ au recto, payable au porlew pm,

dant six ans a partir du !~;;vier 1929 a raison de

SIX COURONNES = SIX FRANCS 30 CENTIMES
aux guichets désignés sur le litre, net d'impets hongrois présenta et ÍUlunl et net
des impöts fran~ exislanl au I., Avril 1911. Dans le cas ou les impots d
taxes en France !els qu'ils existent au I"' Avril 1911 seraient
augm<nlés pendan!la durée del'emprunl, cdle augmentati on serail C. 6 • +
déduile des coupons semts lriels et du remboursem enl du litrt. Frs. 6·30

VILLE DE BUDAPEST
Empruut 4°/o 1911 de Couronnes 100,000 .000 = Franca lQS,000 ,000 .

35 -ME COUPON
de l'Obligation doni le Numéro est indi_gué au redo, payable au porlew pen,

dant six aus a partir du tv Juilld t 928 a raison de

SIX COURONNES = SIX FRANCS 30 CENTIMES
aux guichels désignés sw le litre, ne! d'impots honl!fois présen/s et fulurs d net
des impöts fran~s exisl ant au-j"' Aofül 1911. Dans le cas ou les impots d
laxes en France tels qu'ils exisl el'il au 1"' Avril 1911 seraient
augm<nlés pendant la durée de I'emprunl, cette augmentati on serail C. 6 + +
déduite des coupons sernestri els el du rembowsemml du litrt. Frs. 6·30

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4 °/o 1911 de Couronnes 100,000 .000 = Francs 105,000 .000 .

34-ME COUPON
de !'Obligation doni le Numéro est indi(jué au redo, payable au porletir pen,

dant six ans a parlir du 1" Janvier 1928 • raison de

SIX COURONNES = SIX FRANCS 30 CENTIMES
aux guichcis désignés sur le titre, net d'impols h\ngrois prtsenls el ÍUlunl el net
des impots fran~s exislant au I"' Avril 1911.IDans le cas ou les impóls d
laxes en France tels qu'ils exis t<nl au 1"' A.!lil 1911 seraient
augm<nlés pendant la dwée de l'emprunl, edle augmenlation serail C. 6 • +
déduiJe des coupons semeslriels et du rembowsement du litre. Frs. 6·30

VILLE DE BUDAPEST
Emprunf 4°/o 1911 de Couronnes 100,000 .000 = Francs 105,000 .000 .

33-= COUPON
de l'Obli11atioo doni le Numéro est indi.<Jué au recto, payable au porlew pen,

danl six ans a partir du 1 or Jui II et t 9 2 'i' a raison de

SIX COURONNES = SIX FRANCS 30 CENTIMES
aux guichels désignés sw le litre, net d'impel~onl!fois présen/s et fulurs et net
des impöts fran~ exis lant au 1., Avril 1911 Dans le cas ou les impels et
laxes en France tels qu'ils exislenl au I" A~ 1911 seraient
augmentés pendant la durée del' emprunl , celleaugmentation serail C. 6 + +
déduile des coupons semeslriels d du rembowsemenl du litrt. Frs. 6·30

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4 °/o 1911 de Couronnes 100,000 .000 = Francs 105,000 .000 .

32-"IE.COU,ON
de l'Obligalion d_onl le ~umé(O est indigué a redo, payable au porletir pm,

dant six ans a parlir du 1"'•..l an er 1927 a raison de

SIX COURONNES= SIX FRANCS 30 CENTIMES
aw, iuichets désignts sw le liJre, net d'irnpóls honl!fOÍS présents et fuJurs d nd
des impöts fran~s exis tant au I"' Avril 1911. Dans le cas oíi les irnp6ls d
/dxcs en France tels qu'ils exis tent au I"' Avril 19U seraienl
augm<nlés pendant la dwée de I'emprunt , cette au11m<n1ation seraiJ C. 6 • +
déduile des coupons semeslriela et du rembo wsement du litre. Frs. 6·30

VILLE DE BUDAPEST
Emprunf 4°/o 1911 dc Couronne1 100,000 .000 = Francs 105,000 .000 .

3pra COUPON
de !'Obligation doni le Numéro est indiquo! au redo, payable au/.orlew pen,

danl six ans a partir du 1"' Ju ill et 1 926 i raison e

SIX COURONNES = SIX..PRANCS 30 CENTIMES
aux guichtts dtsign4s sur le litre, net d'imp6ts hongrois pr&ents et fulurs d net
des imp61s fr~• exls !ant au tv Avril 1911. Dans le as ou les irnpóts el
taxes en France tels qu'lls exis tent au 1., Avril 191 I seraient
augmentés pendant la dwée de l'emprunl, cdle augmenta tion seralt C. 0 + +
déduile des coupons semestriela et du rembowaemenl du llJrt. Frs. 0·30

VILLE DE BUDAPEST
Emprunf 4°/o 1911 dc Couronaa 100,000 .000 = Franca 105,000 .000 .

48·"" COUPON
de l'Obli2alion doni it Numtro est indigué au redo, payable au porleur pen,,

dant •ix ant a partir du 1• Janvier 1935 a raison dt 
HUITCOURO~=;;HUITFRANCS40CENTIMES
aux guichets désignts SUI ~Jilre, net d'impels hongrois pr&ents et fuJurs d net
des imp6ts fran~ exialan t au 1"' Avril 1911. Dans I, cas ou les impots el
taxes en France tels qu'ila exisl<nl au t• Avril 1911 seraitnl
augment& pendan t la durte dt I'emprunl , cell< augrnenlati on seraiJ C. 8 • +
dtduile des coupons aerneslriels d du remboursem ent du litrt- Fra. 8·40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 40/o 1911 dc Courorut ts 100,000 .000 = Franca 105,000 .000 .

41•""' COUPON
de !'Obligation doni le Num~ est iedigué au rtdo, payable au porleur pen,

dant six ans a parlir d11~f• Juillet 1934 a raison de

HUITCOURONNES=HUIT FRANCS 40CENTIMES
aux guichets désignés sw le titre, net d'irnpóts hon_grois présenls el ÍUlunl et nd
des impöts fran~s exis lanl au I.,. Avril 1911. Dans le cas ou les irnp6ts d
taxes en Franc, tels qu'ils exislent au I"' Avril 1911 seraienl
augment& pendant la dwú de I'emprunl, cdle augmenlali on seraiJ C. 8 • +
déduilt des coupons semestr iels d du rembowsemenl du litrt. Frs.8·-40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4°/o 1911 de Couronna 100,000 .000 = Franca 105,000 .000.

46-,a COUPON
dt l'Obliaafion doni le Numéro est indigut au redo!. payab~ au porleur pm,

daru six ans a parlir du I"' J a_n v i er h 3 4 a raison de

HUITCOURONNES=HI ITTFRANCS 40CENTIMES
aux guichets déiignés sw le fürt, ~~,'s hon~ois práents d ÍUlunl d nd
des irnpols fran~ exis lanl au 1"' Avril 1911. Dans le CAS ou les impoll ti 
laxes en Franct lel• qu'ils exisknl au 1• Avril 1911 seraient
augmentés pendant la dwée de l'emprunl , cetle.auiUlenlali onseraiJ C. 8 + •
déduil e des coupons semeslri els et du rembOUrstm ent du litre. Frs. S·-40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunl 4°/o 1911 de Couronnes 100,000 .000 = Franca 105,000 .000 .

45-ME COUPON
de l'Obligation doni le Numéro est indi_gué au redo , payable au podeur pm,

dant six ans a parlir du I"' Jui II d t 933 a raison dt 
HUITCOURONNES~T FRANCS40CENTIMES
aux guichets désiiná sw le litr~póls hongrois présenls d fu!urs d nd
des impots frani;ais exisla nt au t• Avril 1911. Dans le cas ou les impats et
faxes en Fraace tels qu'ils exist ent au I"' Avril 1911 serai ent
augrnenlés pendanl la durée de I'emprunl, cdle augmtnlali on strail C. 8 + +
déduile des coupons semestri els el du rernltoursem ent du litre. Fr•.8·40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunl 4°/o 1911 de Couronna 100,000 .000 = Francs 105,000 .000.

44-ia: COUPON
de l'Obügalion doni le Numéro est indigut au redo, payablt au porlew pm,

dant six ans a parlir du t• Janvier t 933 a raison de

HUITCOURONNES=HUITFRANCS 40CENTIMES
aux guichets désigná sur le liJr~j d'irn pols hon_grois pré3ents d fulurs et ne!
des impels fran,;ais exis lanl au I• ¼vril 1911. Dans lt e.. ou les impóls et
faxes en Franc, leis qu'ils d<islent au I"' Avril 1911 serai ent
augmentés pendant la dwée de~. cell• augmenlali onseraiJ C. 8 + •
dédult e des coqpo na sem031riels d du reml;, oUNern ent du lllrt. Frs. 8•40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunl 40/o 1911 dc Courorutes 100,000 .000 = Francs 105,000 .000 .

43-= COUPON
dt l'Obligalion donJ le Numéro est indi_gu~ au recto, payable au porleur pen,

dant six ans a parlir du t• Ju• II ct 1932 a raison de.

HUITCOURONNES=HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets désignés sw le filro, net d'~ts hongrois présenls d fu!urs et net
des impots fran,;ais exislanl au 1"' Avril, 1911. Dans le cas ou les irnpo ts et
faxes en France tels qu'ils exis lent'.iu-t-'Avril 1911 serai<nl
augmentés pendantla dwét de I'emprunl, cdle augmentati on wail C. 8 + +
déduile des coupons sematriels d du remhowsem enJ du litre. Frs. 8·40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4•/o 1911 dc Courorutes 100,000 .000 = Francs 105,000 .000.

42->DI COUPON
de l'Obligation doni le ~wnéro est indigué a': redo, payable au porletir pen,

danl six ans aEarlir du 1.,. Ja n n er 1 9 3 2 a raison de

HUITCO~=HUITFRANCS40CENTIMES
aux guichets désignés sur le litre, net d'impóls hongrois pr&ents d fu!urs d nd
des impóls fran ,;ais exislanl au 1"' Avril 1911. Dans le cas ou les irnpo ts d
taxes en France !tis qu'ils existent au I"' Avril 1911 seraienl
augmenlts pendan t la dwée de I'emprunl , cell• 3Ul!IDentati on serai l C. 8 + +
déduile des coupons serneslri els et du remboursern ent du fürt. Frs. 8·40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4 °/o 1911 dc Couronnu 100,000 .000 = Francs 105,000 .000 .

41-= COUPON
dt l'Obli2alion doni It Numéro esJ.. indi_gué au redo, payable au porleur pm,

dant six ans a parfu du I• Juillcl 1931 a raison de

HUITCOURONNES=lfiJITFRANCS 40CENTIMES
aux guichets désigná; sur le tlHl, nd d'impóls bongrois pr&cn!s et fuJurs et nd
da impots fr~m exislanl au I• Avril 1911. Dans it cas ou l,a irnpo ls d
laxes en France lela qu'ila aisl enl au 1• Avril 1911 saaient
augmenl& pendant la durtt de I'anprunl, cdle augnaenlati on scrail C. 8 + +
déduilc df2! coup ona semeatri ela et du remboursem ent du lilrt. Frs. 8·40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunl 41/o 1911 dc Couronna 100,000 .000 = Franca 105,000 .000.

4()-ia: COUPON
de l'Obligalion doni le N~o es! indiqué au recto, payable au portew pen,

dant Bix ans .i parti r du !•Janvier 1931 i roJÍIOn dt 
SIX COURONNES= SIX FRANCS 30 CENTIMES
aux iuichds dáignéa sw le lilrte, net d'impllts hongrois r.•nts d fulurs el Dd
drs irnp61& fran~ aiswú au !• Avril 1911. Dans e caa ou lu imp6ts d
luu en Franct tels qu'ila exis tent au tv Avril 1911 seraieaf
aua,oeni. pendantl.t durte dc I'anprunl , cdle al!iJll entati on aerail C. 0 "' +
dtdu.iJ• drs coupgaa saneslri ela el du remboursern enl du fürt. Fr•. 6•30

VILLE DE BUDAPEST
Emprunl 4°/o 1911 dc CourODJla 100,000 .000 = Fraaca 105,000 .000.

_) 
TALON 

de l'Obligation dont le Numéro est indiqué au recto

deCOURONNES400=FRANCS420.

A.pres le 1 er Janvier 1938, c'est,,a..dire a 1'épuise•
ment de la feuille de coupons atfachée au présenf
füre, si 1'obligation n'est pas sortie au firage, il sera
remis au porteur de ce talon une nouvelle feuille
de coupons, commern;:anf avec le coupon N° 55 

de l'échéance du 1 er Juillet 1938.

Sipőc2
BOUf2111 eslr<.

Dr. Csupor
Conseil ler Municipal.

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4°/o 1911 de Courorutts 100,000 .000 = Francs 105,000.000 .

54-ia: COUPON
de l'Obliga!ion doni le Numéro est indi_gué au redo, payable au porlew pen,

dant six ans a partir du I.,. Janvier 1938 a raison de

HUITCOURONNES=HUITFRANCS 40 CENTIMES
aux iuichefs désignés sur It titro, net d'impots hongrois présenls et fulurs ,t net
des inlpó ts fran~ exis lanl au 1"' Avrif 1911. Dans le cas ou les impols et
faxes en France tels qu'ils exis tent au I"' Avril 1911 seraiffll
aupenlés pendan t la dwé, de l'emprunl , edit augmenlali onserail C. 8 + +
déduile des coupons semestri els et du rembouaem ent du füre. Frs. 8•40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4°/o 1911 de Cour onnca 100,000 .000 = Franca 105,000 .000 .

53-- COUPON
de l'Obligation donJ le N'Ullléro est indi_gué au rtdo, payable au porletir pen,

dant six "'IS 1 pal:lir__dtí I., Jui II ct t 9 3 'i' a r.usop de

HUITCOURONNES=HUITFRANCS 40 CENTIMES
aux lf\Úchels désiJIDCS sur It litre, net d'impol& hon_arois pr&.n!s d fulurs d nd
df2! impills fran,;ais exialanl au 1"' Avril 191 I. Dans le cas ou la impels d
faxu en France tels qu'ila exis lenl au 1"' Avril 1911 aeraient
aupentts pendant la durú de I'emprunl, edit augm enlali on serail C. 8 • +
dtduile da coupons semelilri els d du rembowsem cnl du lilrt. Frs.8·40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunl 4°/o 1911 de Couronaa 100,000 .000 = Francs 105,000 .000.

52·1<É COUPON
dc !'Obligation doni le Numtro est indiqué au redo, payable au porteur pen,

danl six ans a partir du~a n vi er t 9 3 'i' a raison de
HUITCOURONNES=HUITF~CS40 CENTIMES
aux guichds désignés sw le litre, net d'impets hongrois présen/s d fu!urs et net
des impels fran~ exislanl au I"' Avril 1911. Dans le cas ou les impöts d
faxes en Franc, !els qu'ila exis tent au ter Avril 1911 seraient
augmen!és pendant la dwé, de l'emprunt , cdle augmenlali onseraiJ C. 8 • +
déduile des coupons semeslri els et du mnboursem ent du litre. Frs. 8·40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunl 4 0/o 1911 de Couronnes 100,000 .000 = Franca 105,000 ,000 .

51-- COUPON
dt l'Obli2alion doni le Nwnéro es! indi.91é au redo, payable au porteur pen,

danl six ans a parlir d~ 1•.,..J 'llillet 1936 a raison d,

HUITCOURONNES=HUIT FRANCS 40 CENTIMES
aux guichets dtsi2nés sur It litr<, od d'impols hon1!fois présen/s el fu!urs d net
des impels fr~ aistanl au I"' Avril 1911. Dans le cas ou les irnpo ls d
laxes en France !ela qu'ila exisf <nl au I"' Avril 1911 seraient
augmentts pendant la dwée dc I'tmprunl, cdle auiimenlati on serail C. 8 + ♦
dtduile des coupons semestri ela d du rembowsem enl du filre. Fr•.8•,40

VILLE DE BUDAPEST
Emprunt 4°/o 1911 dc Cour oruica 100,000 .000 = Franca 105,000 .000.

so-"°' COUPON
dt l'Obliaafion doni It Nwnúo es! indigué au redo, payable au porteur pen.

danl six ans a partir du t• Janvier 1936 a raison de

HUITCOURONNES=Jit,llTFRANCS40 CENTIMES
aux guichda désignés sur It füro, nd d'impóls hongrois présents d fu!ur s et nd
du impats fran,;aia exiJlanJ au t• Avril 1911. Dans le cas ou les impöls ti 
tax.. en Franc, lela qu'ila exist ent au 1"' Avril 191 I seraienl
augmentú pendant la dwú d, l'emprunf , cetle augmenlali onseraiJ C. 8 + +
déduile des coupons -eslri ela d du rrrnbouraem ent du tilrt. Frs. 8 ·40

✓

Vl}..,LE ,DE BUDAPEST
Emprun f 4°/o 1911 ck. Cour oanes 100,000 .000 = Franca 105,000 .000 .

49-in: COUPON
dt l'Obligation doni le Nurnéro uf indi_gut au recto payable au porleu

daru six ans a parlir du I• Ju i II c I 1 9 3S a raison de r pen,

HUITCO~O~=HlJ!TFRANCS40CENTIMEs
aux ,iuichds dts,~ú ~ le litre, net d unpato hongrois r,rtkn/s d futurs el net
drs unpóla fran,;ais (:X!S lanl au tor Avril 1911. Dans , caa ou I · •
laxes en France tels qu'ils existent au 1"' Avril 1911 seraienl es unpota d
auptnfQ pendan t la durée de l'emprunt, cettt augmentati on saalt e. 8 + +
dédulk des coupons sanea!ri ela et du rembouraern en1 du litrt. Frs.S·40
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