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Ip a ru n k  helyzete-
Amidőn alig egy évtized előtt hazánk némely vidékén 

a szőlők üde zöld sorai között egyes tőkék, majd egyes 
rendek, silány hajtásuk, sárguló fonnyadt leveliik által kezd
tek kiválni, amidőn a tudományos vizsgalat először hirdette 
ki az országnak, hogy szőlőművelésünket egy kiirthatatlan, 
pusztításaiban páratlan féreg támadta meg: ki hitte volna 
akkor, hogy e vészes jóslat ily rövid idő alatt, oly rémiiletes 
módon beteljesedjék ! ?

Egy pillantás hosszú lánczban elterülő hegyvidékünkre, 
— melyet a képzelet, Hegyalja, Badacsony, Ermellék és 
megannyi számos bortermelő vidékünkre gondolva, szinte 
végnélkülinek festett, egy tekintet szőleinkre, buja indáikkal, 
fürtös tőkéikkel, és hol lett volna a tudományos világ ama 
tekintélye, a melynek elhittük volna, hogy ahol akkor taka
rosait munkált és gondozott szőlők tömött sorai bő termés
sel, isten áldásával biztattak, ott rövid nehány év múlva 
néma pusztaság leend, gaz veri fel embernyi magasságban 
e termő földet, a melynek láttán majdan oly fájós érzet 
fog el, mint mikor elhagyatott temetőre tekintve, a mú
landóság és pusztulás érzete kettőzött erővel hat reánk.

Es csakugyan, mennyi remény, hány existenczia sivár 
temetője lett, az akkor még a szüretelő nép vidám zajától 
visszhangzó, hegyvidék!

A nép ezreinek jajkiáltásai, a féreg pusztító hódításá
nak határt nem szabhattak, mert bar a kormány a tudo
mány és a gyakorlati tapasztalás minden eszközét hasznosi 
tani igyekezett, ennek daczára minden kísérlete ez irányban 
meddőnek bizonyult. Mélyen megilletődve tekint az egész 
ország ama elpusztult vidékek vagyonvesztett népére s a 
részvét és fajdalomtól visszhangzik hazánk.

De vájjon csak azoknak existencziaja pusztult cl ezen 
elemi csapással, akiknek hivatásuk, keresetük a terme
lés volt ?

Csak azok méltók az ország sajnálkozására, a kiknek 
azelőtt aranyat termő földjüket most tüskebokor lepi el ?

I Iát azokból mi lett, akik keserves munkával, éjjel
nappal űzött sáfárkodásukkal értékesítői voltak a most elve
szett kincsnek, akik az elosztó háladatlan szerepét viselték, 
megadva a termelőnek birtokának hasznát, a nagy közön
ségnek szükségletének kielégítését és az államnak nagy 
összegű adójövedelmét ?

Hol mutatkozott eddig a részvét nyilvánulása, a vigasz
taló szó bátorítása, a segítő kéz gyamolitása, a mely a mi 
nyomorúságos helyzetünkön segítsen?

Avagy tálán még most is csak becsmérlés volna ősz 
talyreszunk ?

Eddig, jól tudjuk, igy volt!
Ha szűk volt a termés, kevés és drága a bor : nyúzó 

volt a korcsmáros, ki egy nap alatt kívánt meggazdagodni.
1 la az állam szorított a csavaron, hogy bővebben csu

rogjon jövedelme: kapzsi uzsorás volt a korcsmáros, a ki a 
nép verejtékén gazdagszik meg.

Es c méltatlan szidalom még most sem szűnnék meg, 
a mérvadó tényezők, a kormány figyelme még most sem 
irányulna felénk, a midőn nap nap után ritkulnak soraink, a 
midőn a szegénység, nyomor és ínség naponta több és több 
tért hódit közöttünk ?

Bortermelésünk megszán* Ti bor ár alt hihetetlen arányok
ban növekszenek, a fogyasztás naprúl-napra apad, az adók 
óriási mérvükben változatlann megmaradtak. Kell-e ennél 
többet mondanunk, hogy ipán ' < helyzetét jellemezzük?

Tűrhetetlenné vált az, c. Jóslást igényel, sürgős orvos
lást, sok száz adófizető polgár és ugyanannyi család exis
tencziaja függ ettől.

Társulatunk választmánya, feladatának tudatában, 
behatóan foglalkozott az e tekintetben czélba veendő intéz
kedésekkel, s ez iranybani munkálkodásunkat t. tagtársaink 
a nmltságu ni. kir. pénzügyminiszter úrhoz intézett s lapunk 
más helyén szószerinti szövegében közölt emlékiratból ismer
hetik meg.

Itt csak röviden megemlítjük, hogy a borbehozatalt és 
igy a borkészletünk pótlását, illetőleg szaporítását lehetővé 
teendő Bulgária, Románia, Olaszország és Spanyolországra 
nézve a határvamok időleges megszüntetését, továbbá a bor, 
de különösen a sör fogyasztási adójának jelenlegi összegének 
legalább is Vs-ára leendő leszállítását kértük.

Kérelmünk méltányos, bátrán mondhatjuk jogos alapja 
csüggedni nem engedett s ügyünk győzelmének biztos hité
vel járultunk Magyarország pénzügyminisztere elé.

A fogadtatás, melyben itt küldöttségünk részesült, e hi
tünkben csak megerősített s meggyőzött még arról is, hogy 
e helyen nem egyedül a rideg fiskalizmus szempontja mérv
adó, hanem az alkun polgárainak jogos érdekei is jóindulatú 
méltánylásra találnak.

A miniszter kitüntető szívességgel fogadta küldöttsé
günket, a 1 gbehatóbban informáltatta magát helyzetünkről 
és felterjesztésünk tartalmáról, kijelentvén, hogy a behozatali, 
vámok megszüntetésével már is foglalkozik s reméli, mikép si
kerülnie fog oly módozatokat találni, a melyek c kérdés 
sikeres megoldására vezetendnek. Kijelentette egyúttal azt 
is, hogy e kérdés megoldásánál kiválóan arra is figyelemmel 
leend, miszerint az e tekintetben életbéléptetendö intézkedések 
a czéiul kitűzött közjó rovására
ziil ne szolgáljanak.

folytatott üzérkedéseknek eszkö-
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A bor fogyasztási adójának leszállításával a miniszter 
nem biztatott, mert ez iránt nem rendelkezhetik, a sörre 
nézve azonban tetemes adóleszállitást helyezett kilátásba, ismé
telve hangsúlyozván, hogy a mai helyzet tarthatatlan voltat 
maya is belátja.

Fennebbiekben választmányunknak e kérdésben kifej
tett működéséről, illetőleg annak eredményéről beszámolván, 
nem tehetjük, hogy ennek kapcsán t. tagtársainkhoz egy ko
moly felhívást ne intézzünk. Az élet nem egyéb, mint a 
létért való küzdelem. E küzdelemnek vannak nyugodtabb, 
csendesebb napjai is, a hol felhőtlen az égboltozat felettünk, 
a nap sugarainak ragyogása lelkünket felvidítja, bátorítja, s 
a jólét, fejlődés, a siker és győzelem reményét ébreszti keb
lünkben. Az ember ilyenkor könnyen megfeledkezik az élet 
viharos napjairól, önbizalma a kevélységig fokozódik, mely 
elhiteti vele, hogy czélja elérésére saját karjának ereje is 
elegendő, hogy az élet rögös mezején elkülönítve haladhat 
saját magának taposván utat, s a Közösség megtagadásával, 
vagy ignorálásával futhatja be földi pályáját.

De ha jön a vész, ha a vihar alapjában megrázza exis
tencziánkat, már az isteni gondviseléstől belénk oltott ösztön 
is összeseregleni késztet, mely ekkor megsúgja, hogy az elszór
tan, magában álló törzseket ledönti a szélvész, mig az erdő 
tömött sorai bontatlanul élik túl a vihart.

Nem emlékszünk időre, a melyben iparunkat és ezzel 
existencziánkat oly válságok fenyegették volna, mint ma.

Az önfentartás ösztöne juttassa eszébe ipartársainknak 
e válságos időben, hogy egyedül az erők egyesítésével kiizd- 
hetjük le az elénk torlódó óriási nehézségek halmazát, hogy 
csak együttérzés, együttműködés biztosíthatja existencziánkat, 
és hogy ipartársulatunk, ama egyedüli intézmény, mely érde
keink megvédésében, sérelmeink orvoslásában szóval iparunk 
prosperálására irányuló minden törekvésünkben közös műkö
désre képesít, testületi szellemünknek csak úgy adhat impo
náló kifejezést, ha ipartársaink mindegyike annak zászlója 
alá sorakozik. Csakis ez adhatja meg működésének az erkölcsi 
nyomatékot, mely minden sikernek főfeltétele.

Eme intő szózatunkat t. kartársainkhoz kötelességérze
tünk sugalja, igaz szívvel arra törekedvén, hogy iparunkat, 
mely jelenleg a megpróbáltatások napjait éli, sikerre, virág
zásra vezessük.

E törekvésünkben nem tántoríthat meg sem aljas meg- 
támadtatás, sem hitvány rágalom. Őszinte igyekvésünket 
meddővé csak ipartársaink közönye teheti.

A községi választások és iparunk .
Még f. é. május havában körözvényekben hívtuk fel t. 

kartársaink figyelmét az immár megejtett községi választá
sokra. Eme felhívásunknak alapját képező törekvésünk, hogy 
t. i. iparunk a főváros törvényhatóságában számosabban kép
viselve legyen s ezzel iparunk érdekeinek mentői sikeresebb 
érvényesülését elérjük, győzelmet aratót, s mi ezen győzelmet 
különösen azért mondhatjuk fényesnek, mert az nem az 
agitáczió, nem a politikai küzdelmek fegyverével aratott — 
a mi ipartársulatunk feladataitól amúgy is távol áll — hanem 
a becsülés és tisztelet spontán nyilvánításának eredménye 
ama két férfiúval szemben, a kiket ipartársaink, bátran állíthatjuk, 
kivétel nélkül, őszinte szeretettel és tisztelettel környeznek’

Stadler Karoly és Morbitzer Lőrincz uraknak városi 
képviselőkéi tői tént mcgválasztasa tehat reánk nézve nem 
csak érdekeinknek a fővárosi törvényhatóságban leendő hat
hatós érvényesülése tekintetéből bir nagy jelentőséggel, hanem 
azon szempontból is, hogy ők kartársaink lévén, a mi iparunk
hoz, a mi osztályunkhoz tartozván, a főváros polgársága által 
nekik juttatott megtiszteltetésből némi rész iparunkra is 
háramlik.

Hogy erre nagy szükségünk van, különösen a mai helyze
tünkben, azt bővebben bizonyítani úgy hisszük fölösleges.

Nem kételkedünk benne, hogy a tehetség, a műveltségi 
az önzetlen jóakarat és tiszta becsület, mely e két kar

társunkban lelkesedéssel iparunk érdekeinek szolgálatában áll, 
megtenni gyümölcseit iparunk javára.

Ily szellemben üdvözöljük őszinte szívből kartársainkat: 
Stadler Károlu és Morbitzer Lőrincz urakat.

A tá rsu la t tá rg y a lása i, h ivatalos á tira to k , 
végzések, beadványok  stb.

Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatának 1891. október 
hó 22-én, délután 4 órakor, saját helyiségében tartott vá
lasztmányi ülésén.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Wirth Ferencz alel- 
nők, Hermann Ferencz pénztárnok, Palkovics Ede, Hein 
lápót, Tóth Antal, Wrabetz Frigyes, Kamrner Ernő, Förster 
Konrád, Vincze Lajos, Ilötzel József, Fritz Henrik, Eibel 
Károly, Nősek Ignácz, Stöckel Tamás, Peith István, Malo
schik A. W., Morbitzer Lőrincz választmányi tagok, ifj. Ács 
Károly társ. ügyész és Teasdale Ottó társ. titkár mint 
jegyző.

Távolmaradásukat kimentették: Gliick Frigyes, Illits 
József, Kommer Ferencz, Csalányi Károly, Barabás József, 
Blaschha István, Krist Ferencz választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyitottnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesí
tésére felkéri Fritz Henrik és Maloschik A. W. urakat.

Olvastatott az 1891. szeptember hó 19-én tartott vá
lasztmányi ülés jegyzőkönyve, a mely tudomásul vétetett, 
illetőleg hitelesíttetett.

Olvastatott Kuchtai Gusztáv segély iránti kérvénye.
A választmány nevezettnek 15 frt segélyt szavaz.
Olvastatott Mayer Ferencz kérvénye, melyben eddig 

élvezett segélyének havi összegét felemeltetni kéri.
A választmány folyamodó kérelmét teljesíthetőnek nem 

találja.
Olvastatott özv. Jerabek Jánosné kérvénye, melyben 

leánygyermekének egy fővárosi árvaházban leendő elhelye
zése iránt a társulat közbenjárását kéri.

Minthogy a fővárosi árvaházakban kizárólag csak hely
beli illetőségű szülők után maradt árvák vétetnek fel, folya
modó levélben felhívandó, hogy az elhalt apa helybeli ille
tőségét bizonyító okmányokkal felszerelt kérvényét a föv. 
tanácshoz nyújtsa be, ennek megtörténtét a társulat elnök
ségének jelentse be, mire a társ. elnök az illetékes körök 
figyelmét magánúton folyamodó ügyére fogja felhívni.

Olvastatott a kir. pénzügyigazgatóság átirata, melyben 
a társulat felhivatik, hogy tagjait ama bizonyos egyén csá
bításai ellen óvja, ki a mesterséges módon készített bor 
gyártására igyekszik a korcsmárosokat rábírni oly ígérettel, 
hogy az ilyen bornak előállítási költsége hektoliterenkint 5 
frtba kerül.

Elnök e tárgynál jelenti, hogy az átiratban foglalt fel
hívásnak a napi sajtó utján eleget tett.

I udomásul vétetik, az Értesítőben közzé tétetni hatá- 
roztatott.

Olvastatott Schwimmer és Kell ezég átirata, melyben 
ifj. Ács Károly társ. ügyész felhívására, az annak idején 
egyezményszerüen biztosított jutalék beszüntetése tárgyában 
nyilatkozik és az ott kifejtett indokoknál fogva a jutalék fizeté
sét továbbra is megtagadja.

Az annak idején nevezett czéggel kötött szerződés ifj. 
Ács Károly társ. ügyésznek átadandó, ki annak tanulmá
nyozása után, vélöménycs jelentést terjeszszen a választmány 
elé az iránt, vájjon a szóban forgó ezég bírói utón szorít
ható-e kötelezettségének betartására.

Elnök a mai ülés főtárgyára tér át, vagyis a bor egyre 
növekedő árával és az azzal együtt járó fogyasztás csökke
néssel szemben követendő eljárásra. Alapos megvitatás után, 
melyben elnök, valamint Hein Lipot és még többen vettek 
i észt, a vélemények abban megegyeznek, hogy a mindin
kább apadó borkészlet pótlására, másszóval bortermelési vi
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szonyaink jobbrafordultáig, a külföldi borpiaczok megnyitá
sára kell törekedni

Különösen Rontania és Olaszországban lévén nagy 
mennyiségű borkés zlet, főleg e két államra irányítandó a 
figyelem.

A választmány ezek alapjait következőleg határoz: ifj. 
Ács Károly társ. ügyész és Teasdale Ottó társ. titkár meg 
bízatnak egy a nm éll. pénzügyi miniszter úrhoz intézendő 
kérvény megszerkesztésevei, melyben a helyzet rövid kifej 
tése mellett, különösen annak hangsúlyozásával, hogy a fenn
forgó esetben az allam érdeke, az adózó közönség érdekei
vel egybevágó, oly kérelem terjesztessék elé, hogy a Ro
mánia és Olaszországgal szemben fennálló behozatali vám, 
mely a bor behozatalt egyenesen lehetetlenné teszi, borter
melési viszonyaink jobbra fordultáig szüntettessék meg.

E kérvény 8 napon belül a választmány elé terjesztendő.
Elnök jelenti, hogy a vasárnapi munkaszünetre vonat

kozó törvényből kifolyólag felmerült viszásságok, nevezetesen 
a koresmárosok által vasárnapon gyakorlandó pálinkamérés, 
illetőleg üzletüknek hétfőn reggel való kinyithatása tárgyá
ban a főkapitánynál járt, ahol ugyan előzékenyen fogadta
tott missiója, de pozitív eredményt elérni nem tudott.

A törvény határozmányai erre vonatkozólag nem vilá
gosak és a főkapitányságnál sincsenek tájékozva ez irányban.

Mindazonáltal a főkapitány lehetőleg kedvezően elin
tézni Ígérte a felmerült ügyeket.

Tudomásul vétetett.
Több tárgy napirenden nem lévén, elnök az ülést befe 

jezettnek nyilvánítja.
K. m. f.

Teasdale Ottó, Gundel János, Wirth Ferenci, 
jegyző. elnök. alelnök.

A m.
intéztük:

kir. pénzügyminiszterhez következő felterjesztést

Nagyméltóságu Minister Ur 1 
Kegyelmes Urunk!

Az utóbbi évtizedben hazánk bortermelését súlyos 
elemi csapások érték. A filloxera pusztításait az utóbbi 
években még a Peronospora növelte s mig amaz hazánk 
kincsét képező szőlőhegyeinket tévé kopárrá, emez még a 
homoki szőlőkbe vetett halvány reményünket is élvévé.

E csapások nagyon is köztudomásúak, amint hogy 
pusztító hatásuk, a termelés rohamos csökkenésével — hova
tovább teljes szünetelésével — nemcsak a termelőkre, ha
nem a mély alázattal alulírott ipartársulat tagjaira, de mert 
jelen esetben az érdekek egybevágók, az államra, illetőleg 
annak jövedelmére is nyilvánvaló.

Ez okból, mint iparos társaink érdekeiknek képviselői, 
nagyméltóságod elé bátorkodunk járulni, hogy gondoskodó 
figyelmét ipartársainknak, különösen a kisebb üzletek tulaj
donosainak immár tarthatatlan, valóban szánandó helyzetére 
irányítsuk.

E végből legyen szabad következőket előadnunk:
Az idei szüret megdöbbentő eredménye után magyar- 

országi borkészletünk, az idei termésből említésre méltó gya
rapodást nem nyerend, sőt — tekintettel arra, hogy e silány 
termés nem a kedvezőtlen időjárás, vagy egyéb változó 
esélyeknek, hanem a fennemlitelt, legalább is évekre kiható 
elemi csapásoknak tulajdonítandó — még a közelebbi évek
ben sem fog pótlást nyerni, a mi borkészletünk aggasztó 
módon való csökkenését jelenti és a búr áraknak — bátran 
állíthatjuk — hónapról-hónapra való emelkedésével egy
értelmű.

A mai helyzet felvilágosításául az alábbi adatokat 
bátorkodunk felsorolni :

Ugyanis a mai viszonyok között, a must hektoliterjének 
ara circa 20—25 frt. I lozzá véve a forrás által bekövetke
zett kevesbedés egyenértékét, valamint a behozatalnál fize
tendő fogyasztási és italmérési adót: egy hectoliter közönsé
ges bor beszerzési ára 30 35 forintra tehető. Ila már most
még tekintetbe vesszük az italmérés gyakorlásával egybe

kötött további terheket, u. m. italmérési illeték, adö, bér és 
egyéb üzleti kiadásokat s figyelemmel vagyunk arra is, hogy 
korcsmárosaink legnagyobb része borszükségletét évről-évre 
fedezi, tehat ipargyakorlatukban a mai mostoha termelés
viszonyok szülte conjuncturákkal szamolniok kell, akkor még 
a legolcsóbb fajta bor is, ha az illető korcsmaros nem akarja 
veszteséggel folytatni üzletét — literenkint 40—45 krnal 
olcsóbban ma mar nem mérhető ki.

E tény azonban messzeható horderővel bir.
Nem tartozhatik reánk itt bővebben kifejteni, hogy az 

állam érdeke ez áltál mily mérvben érintetik, csupán röviden 
megemlíteni óhajtjuk, hogy a mennyire nagyméltóságodnak 
több ízben nyilvánosán hangoztatott bölcs intenczióját ismerni 
szerencsénk van, hogy t. i. az állam jövedelmének szaporí
tásában kiváltkép a fogyasztási adókra és különösen az ital
mérési jog hasznosítására fektet súlyt, — úgy hisszük, hogy 
ha egyre növekvő ára miatt a bor megszűnik a nép itala 
lenni, ha az hova tovább csak a felsőbb osztályok élvezeti 
czikke lesz és általánosan csak csemege gyanánt kerül fo
gyasztásra: akkor az adó fejében utána járó szolgálmányok 
is megszűnnek oly jövedelmi forrást képezni, mint a minőt 
az allam érdeke ez irányban megkíván.

Hogy e sajnos körülmény iparunkra nézve mit jelent, 
azt eléggé mutatja iparüzleteink mind sűrűbben történő be
szüntetése, iparos társaink egyre gyakoribb vagyonbukása és 
elszegényedése, mely elszomorító tények csaknem kizárólag 
az említett körülményre vezethetők vissza.

Ugyanis, hogy ama terhek, melyek az italmérés gya
korlóira nehezednek elviselhetők legyenek, — ezt nem pa
naszképen említjük, csupán mint tényt bátorkodunk alázattal 
konstatálni — okvetlenül szükséges, hogy korcsma-üzleteink 
élénk forgalommal bírjanak, mert csakis ez tette lehetővé, 
hogy az italmérési üzletekből — melyek némikép az állam 
egyik jövedelmének kisebb-nagyobb gyűjtő csatornái gyanánt 
tekinthetők — az államot megillető szolgálmányokon felül 
az ipargyakorló is némi szerény keresethez juthatott.

I fogy volna azonban ma a korcsma-üzletek forgalma 
általában, de különösen a kisebbeké élénknek, nagynak kép
zelhető, ha — amint azt fentebb kimutattuk — a legolcsóbb 
fajta bort nem lehet 40—45 kron alul kimérni.

Hisz a szegény, alsóbb néposztály üdülő helyei szoktak 
volt azok lenni, már pedig napi keresményének java részét 
csupán italra, a tisztességes, józan nép nem áldozhatja. Váj
jon csodálkozhatunk-e ily viszonyok mellett, hogv ha a sze
gény iparos az anyagi tönk szélére jutva, az előtte álló al
ternatívák közül azt választja, mely bar tiltott utón vezet, 
de megélhetésre még legtöbb reményt nyújt és megfeled
kezve úgy az állam, mint a fogyasztó közönség érdekéről 
kezdve a vízzel szaporított italtól, egészen a tisztán vegyi 
utón készült műbőrig mindenféle keveréket árusít, csa k tiszta, 
természetes bort nem.

Bortermelésünk mostoha viszonyai között fajdalom a 
sör sem kárpótolhat, mert utóbbira a gyártási, fogyasztási 
italmérési és községi adók fejében oly óriási terhek rovat
tak, amelyek ily mértékben más államban sehol nem létez 
nck s amelyek a sör árát — különösen a szegényebb népre 
nézve — nálunk a lehetetlenségig fokoztak.

Mind eme körülmények, úgy hisszük a magas kormány 
bölcs figyelmére eléggé érdemesek, annál is inkább, mivel 
ezek szerény véleményünk szerint nem csak az allam pénz
ügyi, nemcsak az alázattal alulírott ipartársulat tagjainak 
anyagi érdekeit érintik, hanem oly térre is kihatnak, a hol, 
ha nyomuk ma még konkrét adatokkal nem is mutatható 
ki, befolyásuk mégis kétségen kívüli.

Mert mig a szegény napszámos a demoralizáló hatású 
pálinka ivásnak kényszerül magát odaadni, mely ital daczára 
magas megadóztatásának mégis legolcsóbbnak lesz tekint
hető, addig a jobb munkást keserűséggel fogja eltölteni, ha 
napi fáradalmai után nélkülöznie kellend üdítő italát, mely 
számára nem csak j o g o s  é lv e z e t ,  de testi erejének kon
zerválása szempontjából s z ü k s é g l e t  is volt.

E nélkülözés okát pedig az adók óriási- mérvében
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tudva az elégedetlenség és a szoczialisztikus törekvések, 
abban hatalmas rugókat nyerhetnek.

A fentebbiekben mély tisztelettel előadott elviselhetetlen 
körülményeink enyhítése szempontjából alazatos kérelmünk
a következő: .................

1. Méltóztassék egyre csökkenő borkészletünk szapont-
hatása czéljából, Bulgária, Románia, Olaszország és Spa
nyolországot illetőleg, a borra nézve fennálló behozatali 
vámok időleges megszüntetése iránt a szükséges intézkedé
seket a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úrral egyetértő
ié" me"tétetni, esetleg e vámot 1 hectoliter nettó után 3 
forintra ̂ leszállítani, mely alázatos kérelmünk teljesithetésére 
reményt nyújt azon körülmény, hogy amig egyrészt a jelen
legi vamok mellett a borbehozatal kizártnak tekinthető, 
azok tehát az államra nézve bevételi forrást úgy sem ké
peznek, addig másrészt jelenlegi termelési viszonyaink kö
zött e vámok időleges megszüntetése közgazdasági érde
kekbe sem ütköznék.

Megjegyezzük azonban, hogy hazai bortermelésünk és 
kereskedésünk megvédése tekintetéből ezen kedvezményt 
minden egyes esetben csak folyamodás alapján és csakis 
magyar állampolgároknak véljük megadhatónak.

' 2. Méltóztassék vagy a bor, vagy a sörfogyasztási adó
ját a jelenleginek 1/8-ára leszállítani, minek különösen a sör
nél, az államra nézve káros hatása nem volna, mivel a nö
vekvő fogyasztás nem csak jelenlegi keretében fokozná a 
gyártást, hanem kétségkívül számos uj gyár létesülését is 
eredményezné.

Alázatos kérelmünket nagy méltóságod bölcs figyel
mébe ajánlva, maradtunk

Budapesten, 1891. nov. hó 8.
Nagyméltóságodnak alázatos szolgái

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar
társulata nevében

Teasdale Oltó, Gundel János,
titkár. elnök.

A föv. m. kir. pénzügyi igazgatóságtól következő át
iratot vettük:

A fővárosi szállodások és vendéglősök ipartársulatának 
Budapest.

A nagyméltóságu m. kir. pénzügyi ministeriumnak 
1891. évi november hó 26-án 74889. sz. a. kelt magas ren
deleté folytán tagjainak tudtul adás végett a következőkről 
értesittetik:

Az 1888. évi 35. t. ez. 7., és 18. §-ai szerint az ital
mérési jövedék szempontjából adóvonallal körülzárt városok 
és nyílt községek közt, illetőleg tekintettel arra, hogy Buda
pest és Pozsony is csak területük egy részét tekintve zárt 
városok, helyesebben zárt és nyílt helyek (területek) között 
tétetik különbség.

Minthogy pedig az idézett törvényezikk 3. és 9. §-ainak 
rendelkezéséből kifolyólag az italmérési engedély csak azon 
zárt vagy nyílt területre bir érvénynyel, a melyre nézve 
kiadatott, minthogy továbbá a törvény 7. §-ában említett 
helyiségváltoztatás alatt nem érthető más, csak az, hogy az 
üzlet az illető zárt vagy nyílt terület egyik pontjáról a má
sikra tétetik át, nyilvánvaló, hogy abban az esetben, ha az 
italmérési engedélylyel biró fél a Budapest és Pozsony vá
rosok zárt területén gyakorolt italmérésével vagy kis mér
tékben való elárusitási jogával ott felhagy s ugyanazon vá 
rosok nyílt területén akarja azt gyakorolni, avagy viszont 
a Budapest és Pozsony városok nyílt területén gyakorolt 
italméréssel vagy kis mértékben való elárusitási jogával ott 
felhagy s ugyanazon városok zárt területén kívánja azokat 
tovább gyakorolni nem a helyiség megváltoztatása, hanem a 
korábban nyert italmérési engedélyről való lemondás és uj 
engedély kinyerése forog kérdésben.

Felhivatik tehát az ipartársulat, hogy tagjait erről 
értesítvén, oda hasson, Hogy az ilyen esetekben benyújtandó 
kérvények a fenti rendelkezésnek megfelelőleg szerkesz- 
fessenek.

Budapest, 1891. nov. hó 17.
Hammer.

*

Fennebbi átirat értelmében tehát valamely a fpváros 
belterületén folytatott korcsmaüzletnek áthelyezése a főváros 
külterületére (Extravillan), vagy viszont, a kültelken gyako
rolt ily üzletnek áthelyezése a belterületre (Intravillan) nem 
foganasitható az üzlethelyiség-változás egyszerű bejelentésével, 
hanem ily esetben mindig a régebben nyert jog visszamu
tatandó, a tervbe vett uj üzlet gyakorolhatasa czéljából pedig 
a m. kir. pénzügyi igazgatósághoz intézendő, szabályszerűen 
kiállított és felszerelt folyamodvány utján uj italmérési enge
dély kérelmezendő.

Die Lage unseres Gewerbes.
Als vor kaum einein Jahrzehnt in einigen Gegendcn unse

res Vaterlandes zwischen den üppig grünen Rcihen dér Wein
gárten erst einzelne Stöcke, bald einzelne Gruppén durch ihr 
unentwickeltes Holz und gelbliches, welkes Laub sich be- 
merkbar machten, als die wissenschaftliche Untersuchung cs 
zum erstenmale dem Lande verkündete, dass unsere Wein- 
cultur ein unausrottbares, in seinen Verheerungen beispiello- 
ses Insect überfallen habé, wer hátte datnals gedacht, dass 
diesc gefahrvolle Profezeihung in solch kurze Zeit, in solch 
entsetzlicher Weise in Erfüllung gebe.

Ein Blick auf unser, in langer Kette sich dahinziehen 
des Weingebirge, welches die Phantasie bei dem Gedanken an 
Hegyalja, Badacsony, Ermellék und aller unserer vielen ande- 
rcn YVeingegenden schier endlos mahite, ein Blick auf unsere 
Weingárten mit ihren üppigen Trieben, reich behangenen 
Stöcken, — und wo wáre jene Capazitát dér wissenschaftlichen 
Welt gewesen, dér wir geglaubt hátten, dass die Státte, wo 
damals aus den dichten Reihen dér sauber bearbeiteten und 
gepflegten Weingárten, rciche P'echsung, Gottes Segen uns 
entgegen winkte, in kurzer Zeit zűr stummen Einöde wird, 
wildes Gras und Unkraut den fruchtbaren Bódén in Mannes- 
höhe überwuchert, bei elessen Anblick wir von cinem schmerz- 
lichen Gefíihle übermannt werden, áhnlich jenem, dass ein ver- 
lassener Friedhof in uns erweckt, dér uns die Vergánglichkeit 
alles irdischen Glückes doppelt fiihlen lásst!

Und wahrlich wie vieler Hoffnungen, wie vieler Exis- 
tenzen Grabstátte wurde das, damals noch von dem lustigen 
Lármen dér Leser wiederhallende Gebirge!

Die Jammer Rufe so vieler Tausende des Volkcs konn- 
ten den Verwüstungen dieses Insectes nicht Einhalt thun, 
denn obzwar auch die Rcgierung allé Mittel dér Wissen- 
schaft und dér praktischen Erfahrung nutzbar zu machen 
bestrebt war, erwies sich dennoch jeder diesbezügliche Ver- 
such als erfolglos. Ticf erschiittert blickt das ganze Land auf 
das, all’ ihres Gutes beraubte Volk dicsér Gegendcn und 
Mitleid und Schmerz durchzieht unsere Ilcimath!

Wir fragen jedoch, wurde durch diesen Elementarschlag 
die Existenz nur Jener vernichtet derén Beruf und Erwerb 
die Production war?

Sitid nur Jene werth, dass das Mitleid des Landes sich 
ihnen zuwende, dérén friiher Gold bergender Bódén jetzt mit 
Unkraut beseet ist ?

Was ist aus Jenen geworden, die mit schwerer Arbeit, 
mit nimmer rastender Thátigkeit die Verwcrthung des jetzt 
verlorenen Schatzcs besorgten, denen die undankbare Rolle 
des Theilcrs zukam, dem Producenten den Nutzen seines 
Grundbesitzes, dem grossen Publikum die Befriedigung seines 
Bedürfnisses und dem Staate die betráchtlichen Summen dér 
diesbczüglichen Steuer-Ertrágnisse zuführcnd ?

Wo blieb bisher dér Ausdruck des Mitleidcs, die Er-
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muthigung (les tröstenden Wortcs, die Unterstützung dér bili
ilend u n s e r e r  Lagereichen 1 land, wclche das 

sollte?
Oder wiire auch jetzt nur Missachtung unser Anthcil ? 
Bisher, wir wisscn es wohl, war es so !

lindern

War die Fechsung gcring, wcnig und theuer dér Wein : 
in cinen Tini

«■> 
der sichsah ntan im ll’irtbe den Wucherer,

Reichtlnímer sámliiéin möclilc.
Druckte dér Staat an dér Steucr-Schraube tin i dass 

seine Einnahme ergiebiger íliesse: sah maii im ITirtbe den 
Vámpír, dér sich vöm Blute des Volkes nalirj.

Und dicsér unverdienten Schmahungen sollte es ancli 
jetzt noch niclit gémig sein, die Aufmerksamkeit dér mass- 
gebenden Krcisc, dér Rcgierung solte sich noch niclit uns 
zuwcnden, wo unsere Rcilien síeli von Tag zn Tag lichten, 
wo Armutli und Eleiül taglich mehr und niclir Bódén unter 
uns gewinnen ?

Lnsere ILcinproduction is vermeidet, die U'einpreise stei- 
gén in nnglaublichen Dimensionen, dér Consum nimmt von Tag 
zu Tag ab, die S/cuirn verbliebcn unreraniler! auf ilirer riesi- 
gen llöhe.

Ist es nothwendig mehr zu sagen um die Lagc unsercs 
Gewerbes zu kennzeichnen? Unerlriiglich ist dicse geworden, 
Abhilfe, rasclie Abhilfe tliut liier Notli, die Existenz vieler 
hundert stcuerzahlender Burger und ebensovieler Familicn 
liiuigt hievon ab.

Dér Ausschuss unser Genosscnschaft im Bewusstscin 
seincr Aufgabe, hat sich mit dér nacli dicsér Richtung Ilin zu 
treffenden Massnahmen eingehend beschiiftigt und kőimen 
unsere geehrten Mitglieder die durch uns diesbeziiglich véréin 
barten Grundpriiicipien aus dem an Se. Excelenz dem Merni 
Finanzminister gerichteten und an andercr Stelle unsercs Blat- 
tes wörtlich wiedergebenen Gesuche entnehmen.

I Iier wollen wir nur kurz bemerken, dass wir zum 
Zwecke der Ermöglichung dér YVeineinfuhr und des Ersatzes, 
resp. der Vermehrung unseres Weinvorrathes, um die zcit- 
weilige Sistirung der Grenzzölle Bulgarien, Runianien, Jtalien 
und Spanien betrefifend und um Herabsetzung der Constim- 
Steuer des YVeines, besonders aber des Bieres auf */., der bis- 
herigen Summe angesucht habén.

Das Bewusstscin der Gerechtigkeit unserer Bitté, liess 
uns niclit verzagen, und iiberzeugt von dem Siege unserer 
Sache, begaben wir uns zum Minister.

Der Enipfang welcher liier unserer Deputation zu Tlieil 
wurde, bestárkte uns nur in unserer Hoffnung und iiberzeugte 
uns auch davon, dass an dicsem Orte niclit alléin der riicksichts- 
lose Fiscalisn’us massgebend ist, sondern au;h die gercchten 
Interessel! der Staatsbiirger wohlwollende Beachtung fűiden.

Der Minister emfing tinsere Deputation mit auszcich- 
nender Freudlichkeit, liess sich in eingehendster Weisc iiber 
unsere Lage und den Inhalt unseres Memorandum informiren 
und erklarte, dass er sich mit der Sistirung der Linfuhrszölle 
bereits schon besehöftige und solche Modalitaten zu fűiden liofft, 
durch wclche dicse Frage einer gedeihlichen Lösung zuge- 
fiilirt werden kaim. Gleichzeitig bemerkte der Minister noch, 
dass er bei der Lösung dicsér Frage, besonders auch darauf 
bcdacht sein wird, dass die diesbesüglich zu schafjenden Tér- 
fiigungen niclit als Mittcl zűr Verfolgung gewisser, auf liech- 
nung des zum Ziele ausgesteckten allgemeinen ITobles betrie- 
bener Speculationcn ausgebeutet werden können. Die I íerab- 
setzung der ConsunvSteuer des YVeines stellte der Minister 
niclit in Aussichl, weil er diesbeziiglich niclit verfiigcn könne. 
In Besúg auf das Bier aber erkiörte der Minister, dass er 
eine betrdchtíiche Verminderdng der Steuern beabsiebtige und 
betontc zum Schlusse wiederholt, dass er die Unhaltbarkeit der 
beutigen Lage selbst einsehe.

Indem wir im Obigen iiber die in dicsér Frage ént- 
wickclte Thiitigkeit unsercs Ausschusscs, resp. iiber das Ke
suitat. dersclben unseren geehrten Gcwe. begenossen Bericht 
erstatten, können wir es niclit unterlassen unseren Gcwerbe- 
genossen einigc crnste YVorte ans Ilerz. zu légén.

Das Leben ist niclits andercs, als der Kampf ums Da- 
sein Dicsér Kampf weist oft stillere, ruhigere lage auf, wo

iiber uns wolkenloscr Ilimmel ist, die goldigcn Strahlen der 
Somié unsere Seele erheitern, ermuthigen und die freudigen 
llo lln u n g c i des Wolilstandes, der Entwicklung, des Erfolges 
und des Siegcs in unserer Brust erwecken. Der Mensch ver 
gisst zűr solcher Zeit gar lciclit der stürmischen Tagé des 
Eebens, sein Selbslbewusstsein wird zum Ilochniuth, welcher 
ilnn glaubcn maciit, dass zűr Erreichung seines Zieles die Kralt 
seines eigenen Armes geniigt, dass er auf den schrolligen Felde 
des Eebens sich selbst den l’faad tretend, abgesondert wan- 
deln, und mit der Verlaugnung jeder Gemeinsamkeit scincn 
Eebensweg abschreiten kaim.

V enn die Gefahr aber kommt, wenn der Stiirm unsere 
Existenz in ilircn (írund festeti erschiittert, driingt uns schon 
der durch die göttlichc Vorsehung cingeimpfte Instinct, uns 
enger aneinander zu schliessen indem er uns zuíliistert, das 
die vereinzelt stehenden Stanime der Sturm zu Bódén wirft, 
warend die dichten Rcihen des YValdes densclben schadlos 
iiberstehen.

Wir erinnern sich keiner Zeit, in welcher unser Gcwerbe 
und damit unsere Existenz von solchen Erisen bedroht wor- 
den wiire, wie lieutc.

Der Instinct der Sclbstcrhaltung niögc es unseren Ge- 
werbegenossen ins Gedáchtniss rufen, dass wir nur alléin durch 
die Vereinigung der Kriifte die uns sich entgegen thiirmen- 
den Schwierigkeiten bekünipfen können, dass nur gemeinsa- 
mes Fülilen, genieinsames YVirken unsere Existenz sichert, 
und dass unsere Gcnossenschaft — die einzige Institution, 
wclche uns in Vertheidigung unserer Interessel!, wie iiber- 
liaupt in llen unseren, auf das Prosperiren unseres Gewerbes 
gerichteten Bcstrcbungcn zu gcmcinsamen Wirken befáhigt 

unserem Korpsgeist nur dán imponirenden Ausdruck ver 
leiben kaim, wenn cin jeder unserer Gewerbegcnossen sich 
unter die Faluié der Gennossenschaft reiht. Nur das kaim 
dem YVirken derselben jenes moralische Gewicht vériéiben,
welchcs die Grutidbedingung eines jeden Erfolges ist.

Dics niahnende YVort an unsere Gcwcrbegenosscn gib 
uns unser I’llichtgefuhl cin, indem wir mit aufrichtigem I Icr- 
zen bestrebt sind, unser Gcwerbe, welches derzeit die Tagé 
der Priifungcn durchlebt, dem Erfolge, dem Aufbliihen zu zu 
fii 1 íren.

In dicsen unseren Bestrebungen kaim uns weder 
schmutziger Schimpf noch elende Verlauindung heninicn. Un- 
fruchtbar kaim unser aufrichtiges Streben nur durch die 
Indolenz unserer Gewerbegcnossen werden.

Die Com m unalw ahlen und unser Gewerbe.
Noch im Monate Mai 1. J. liesen wir an unsere geehrten 

Mitglieder cinen Aufruf ergehen, in welchem wir die Auf- 
merksamkeit unserer Gewerbegenossen, auf die nunniehr schon 
beendeten Comniunalwahlen wachriefen. Unser, den Grund 
dieses Aufrufes bildendes Bestreben, dass náhnilich unser 
Gewerbe im Municipium der Hauptstadt je zahlreicher vertreten 
sei und hiedurcli die Interessen unseres Gewerbes je erfolg- 
reicher gefördert werden, hat den Sieg errungen und wir 
kőimen dicsen Sieg cinen uinso glánzenderen nemien, weil 
dicsér niclit mit den Waffen der Agitation der politischen 
Kanipfe erfochten wurde, — wclche den Au'fgaben unserer 
Genosscnschaft ölnie Ilin férné stelien — sondern als das 
Resultat des spontánén Ausdruckes der Achtung und Ver- 
ehrutig betrachtet werden kaim, jenen zwei Mannern gegen- 
iiber, wclche die Liebe und Achtung unserer sánimtlichcn 
Gewerbegenossen, ölnie Ausnahme unigibt.

Die W'ahl der Ilerren Kart Stadler útid Lorenz Mar- 
bitzer ist daher fíir uns, niclit nur in Bezug auf die wirksame 
Unterstützung unserer Interessel! im Schoosse des liaupt- 
siadtischen Municipiiuiis von tiefgchender Bedeutung, sondern 
auch von jenem Gesichtspunkte, dass indem dieselben unsere 
b'achgcnossen sind, uns und unserem Gewerbe angehören; 
cin Tlieil der Auszeichnung wclche die Biirger der Ilaupt- 
stadt ilinen entgegen brachten, auch auf unser Gewerbe 
übcrgeht.
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Das uns dics Noth tinit, besonders in unserer heutigen 
Eage, glauben wir nicht crst nachweiscn zu miisscn.

Wir zweifeln nicht daran, dass die Páhigkeiten, die 
Bildung, dcr gutc \ \  lile und dic makellose P á lié , v  c h i l i .  sich 
in dicsen miseren I' achgcnosscn den Intet essen misei cs 
Gcwerbes mit Bcgeistcrung weihen, ihre Prüchte bt ingen 
werden zmn YVohle und Gedeihen unseres (iewerbes.

In dicsem Sinne begriissen wir von uafricbtigein I lei zen 
unsere Collégén: die Herren Kari Sladler und Lment Mor
bitzer !

V erhandlungen dér Genossenshaft- ám tliche 
Zusehriften, Eingaben ete.

Protokoll iiber die am 22. Október 1891, Nachmittags 
4 Uhr, in den eigenen Eocalitáten abgebaltene Ausschuss- 
Sitzung dér budapcster Hoteliers, Gasl- und Schankwirlh 
Genossenschaft.

Zugegen wareti: Johann Gundel Práses, Pranz Wirth, 
Vicepriises, Franz Hermáim Cassier, Iiduard Palkovics, Eeo- 
pold 1 lein, Anton Tóth, P'riedrich W rabét z, P.rnest Kammer, 
Konrad Förster, Eudwig Vincze, Josef Hötzel, Stefan J-eith, 
A. YV. Maloschik, Lorenz Morbitzer Ausschussmitglieder, 
Kari Ács jun. Rechtsanwalt und Ottó 1 easdale Secretar.

Ihr Fernbleiben entschuldigten : h'riedrich Glück, Josef 
Barabás, Stefan Blaschka und Franz Krist Ausschussniit- 
glieder.

Prásident begriisst die Anwesenden Mitglieder und er 
kiárt die Sitzung fiir eröfínet, gleichzeitig ersucht er zűr 
Authentication des heutigen Protokolles dic Herren 1 leinrich 
Fritz und A. W. Maloschik.

Verlescn wurde das Protokoll dér am 19-ten September 
1891 abgehaltenen Aussclnissitzung

welches zűr Kenntniss genommen, rcsp. Authenticirt 
wurde.

Verlesen wurde das Gesuch des Gustav Kuchtai um 
Unterstiitzung.

l)er Ausschus votirt dem Gesuchsteller 15 fi. Unter- 
stíitzung.

Verlesen wurde das Gesuch des Pranz Mayer um 
Aufbesserung seiner bisherigen monatlichen Unterstiitzung.

Dér Ausschus beschliest dem Ansuchen des Genannten 
nicht zu willfahren.

Verlesen wurde das Gesuch dér P'rau Witwe Johann 
Jerabek, in welchem dieselbe um die Verwendung dér Ge
nossenschaft, zűr Untcrbringung ihrer Tochter in cines dér 
hauptstádt. Waisenháuser ansucht.

fndem in den hauptstádt. Waisenháusern ausschliesslich 
nur jiach hieher zustándigen Eltern hinterbliebene Waisen 
Aufnahine fűiden, ist die Gesuchstellerin brieflich aufzufor- 
dern ihr, ati den hauptstádt. Magistrat in dicsér Saclie ein- 
zureichendes. Gesuch mit dem Zustándigkeits-Zeugniss ihres 
verstorbénen Manncs zu versében, die erfolgte Unterbreitung 
dieses Gesuchcs aber den Prásidium dér Genossenschaft ati- 
zuzeigen, worauf dér Genossenschafts-Prásident die Aufmerk- 
samkeit dér masgebendeti Kreise, im privátén Wege, auf 
die Angelegenheit dér Gesuchstellerin lenken wird.

Verlesen wurde die Zuschrift dér königl. Finanzdirec- 
tion, in welchcr dic Genossenschaft aufgefordert wird ihre 
Mitglieder vor jenem Jndividium zu warnen, welches die 
Wirtlie zűr Bereitung von Kúnstwein anlernt und daniit zu 
verlocken sucht, dass dér nacli dicsen Anweisungen zube- 
reitete sogenannte Wein per llecloliter nur 5 fi. kosiét. Prá- 
sident bemerkt liiebei, dass dicsér Aufforderung, im Wege 
dér Tagespresse unverziiglich geniige geleistet wurde.

Wird zűr Kenntniss genommen und beschlossen die 
Zuschrift auch im »Értesítő zu veröffentlichen.

Prásident erklárt mm die Berathung des I lauptgegen- 
standes dér heutigen Sitzung vorzunehmen, námlich die P'est- 
stcllung jener Massnahmen, welchc mit llinblick auf die 
státe Prcissteigerung des Wcines und auf die mit derselben

im Zusammenhange stehende Abnahmc des Consums zu 
treffen wáren. Nacli eingeheiider Berathung, an welchcr sich 
Prásident, sowie auch die Herren Eeopold Hein, Konrad 
P'örster, Anton Tóth und nocli viele andere Ausschussniit- 
glieder betheiligten, stimmeli die Meinungen darin iiberein, 
dass zűr Ergánzung des in státer Abnahme befindlichen 
Weinvorrathes, bis zűr Besserung dér heimischen Productions- 
Verhallnisse, auf die Eröffnung dér auslándischen Weinmárkte 
getrachtet werden muss. Indeni besonders in Rumánien und 
Italien Wein in grossen Quantitáten vorhanden ist, wárc die 
Aufmerksamkeit besonders auf dicse Staaten hinzuwenden.

Dér Ausschuss beschliesst liirauf wie folgt: Kari Ács 
Rechtsanwalt und Ottó Teasdale Secretár, werden mit dér 
Verfassutig eines Gesuches an Sr. Excelenz den 1 lerrn Fi- 
nanzminister betraut, in welchem nebst kurzer Auseinander- 
setzung dér Eage, besonders mit Betonúiig jenes Umstandes, 
dass in dem vorliegenden F'alle das Interessé des Staates 
mit jenem dér Steuerzahler congrucnt ist, um die zeitweilige 
Sistirung dér Wcin-Einfuhrs-Zölle in Betreff Rumánien und 
Italien angesucht wird, indeni die hőben Zolié die Wein- 
einfuhr geradezu uninöglich maciién. Dieses Gesuch ist dem 
Ausschusse innerhalb 8 Tagén vorzulegen.

Prásident berichtet, dass er in Betreff dér aus dér 
Inlerpretation des Gesetzes iiber die Sonntags-Ruhe ent- 
springenden Übelstánde, besonders in Angelegenheit des 
durcli die Wirtlie an Sonntagen auszuübenden Schnapsschan- 
kes, resp. dér Aufsperr-Stunde solcher Gescháfte an Mon- 
tagen, bei dem Oberstadtliauptniann vorgesprochen hat, wo 
er zavar cin freundliches Entgegenkonimen fand, jedoch kein 
positives Kesuitat erreichen konnte. Die Verfiigungen dér 
diesbezüglichen Verordnungen sind nicht deutlich und konnte 
auch dér Oberstadthauptmann diesbezüglich bislicr keinc 
Orientirung fűiden. Dér Oberstadthauptmann erklárte jedoch 
die eventuell vorkomnienden Fái le auf das liberalste zu be- 
handeln.

Wird zűr Kenntnis genommen.
Indeni liiemit die Tagesordnung erschöpft war, erklárt 

Prásident die Sitzung fiir geschlossen.
D. M. S.

Ottó Teasdale, Johann Gundel, h'ran." Wirth,
Schriftführor. Priises. Vicepriises.

An (len königl. ungar. Finanzminister, habén wir folgen- 
des Memorandum gerichtet.

Ew. Excelenz Herr Ministerl
Jm Eaufe des letzten Jahrzehntes habén misére vater- 

lándische Weinproductionen schwere Schláge betrofifen. Die 
Verwiistung dér Philoxera steigerte in den letztercn Jahren 
nocli die Peronospora und wárend jene unser Weingebirge, 
den Reichthum unseres Vaterlandes kalil legte, benahm uns 
dicse auch nocli misere letzte, in die Weinpflunzungen dér 
Sandgegendcn gesetzte schwache I loffnung.

Dicse Elementar-Schláge sind genugsani bekannt, wie 
den auch dérén verheerende Wirkung, durcli den rapiden 
Kückgang, — dem in nicht langer Zeit zu gewártigenden 
gánzlichen Stocken dér Production, nicht nur auf die Pro- 
ducenten, sondern auch auf die Mitglieder
gefertigten Genossenschaft und — weil 
P'alle die Interessen congruent sind — auf den 
dessen Einnahmcn, offenbar ist.

Aus dicsem Grunde erlauben wir uns als die Vertreter 
dér Interessel! des Gastwirth-Gewcrbes vor Ew. Excelenz zu

dér unterthánigst 
im vorliegendem 

Staat, resp.

treten, um die fürsorgliche Aufmerksamkeit Ew. Excelenz
auf die unhaltbarc, wahrlich mitleidenswürdige Eage unserer 
Gewerbegenossen, besonders dér Inhaber kleinerer Gescháfte 
zu lenken. Zu diesem Zwecke sei mis gestattet Folgendes zu 
unterbreiten:

Nacli dem erschreckcnden Resultatc dér heurigen 
Weinlese, wird unser Weinvorrath in Ungarn aus dér heurigen 
P'echsung kenie nenneswerthe Vermchrung gcwinncn, ja sogar 
— mit llinsicht darauf, dass dicse magere P'echsung nicht den
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ungiinstigen Wittcrungs-Verháltnissen, oder sonstigcn Zu- 
fálligkeiten, sondern den auf Jahrc hinaus Einíluss nehinen- 
den oberwáhnten Schicksalsschlágen zu zuschreiben ist 
auch in dcn niichsten Jahren kehien Ersatz findcn; welcher 
Unistand mit dér besorgnisserregenden Abnahmc unsercs 
Weinvorathes und mit dér — wir können es kiilin bchaupten 
— von Monat zu Monat fortsclireitendcn Steigerung der 
Weinprcise gleichbedeutend ist.

Zűr Aufklárung dér diesbeziiglich schon jetzt obwalten- 
den Verhaltnisse erlauben wir uns Folgendes anzufuhren:

Dér Preis cines I lectoliter Most’s stellt síeli lieutc auf 
eirca 20 —25 fi. Hinzugerechnet das Equivalcnt des durcli 
die Gahrung entstandcnen Abganges, sowie auch die bei dér 
Einfuhr zu entrichtenden Verzelirungs und Schanksteurn, 
beláuft sicli dér líinschaffungs-Preis eines 1 lectoliter gcwölin- 
liclien Weines auf 30—35 (1. Wcnn wir nun nocli die mit der 
Ausiibung tles Schanckgcwerbcs verbundencn weiteren Las
ten, sowie: Schankgebühr, Stcuer, Zins und anderweitige Ge- 
scháfts-Auslagen in Anbctracht zielin und aucli nocli darauf 
Rücksicht nelimen, dass dér grösstc Thcíl unsercr Wirthe 
seinen Weinbedarf nur von cinen Jalír zum anderen decken 
kaim, dalier in dér Ausiibung des Gewerbes, den durcli die 
ungiinstigen Productions-Vcrháltnisse gescliaffenen Conjunc- 
turen unterworfen ist: so ist es klar, dass sclbst dér ge- 
wöhnlichste Wein — insoferne dér betreffendc Wirtli scin 
Geschaft niclit mit Verlust wciter führen will — licute schon 
unter 40—45 kr. niclit int Ausscliank kommen kaim.

Dicse i'liatsachc jedocli ist von weittragenden Eolgen.
Es kaim un : niclit zukommen liicr eingehend zu erör- 

tern, in vzie wcit das Interes.se des Staates hiedurcli berührt 
wird, nur kurz wollcn wir erwalmen, dass, soweit wir die 
wiederholt öffcntlich feáusserte weise Intension Ew. Exce- 
lenz zu keimen die Éhre habén, nacli welchcr nahmlich bei 
dér Vcrmehrung dér Staats Einnamcn hauptsachlich auf die 
Consum Steuern, besonders auf die Ausniitzung des Scliank- 
gefíilles Gewicht zu legén ist, wir dér Überzcugung sind, 
dass wenn dér Wein in Folge dér státen Preis-Steigerung 
aufhört das Getrank des Volkes zu sein, wcnn derselbe 
nacli und nacli zum Genussniittel nur dér hóhérén Classcn 
wird, im allgemeinen aber nur als Luxus-Artikel consumirt 
wird : so werden aucli, die nacli denselben fálligcn Abgaben 
aufhören eine solclie Einnahms-Quelle zu sein, als wie sie 
das Interessé des Staates nacli dicsér Richtung Ilin er- 
fordert.

Was dicsér bedauerlichc Unistand fiir unser Gewerbe 
bedeutet, das wird durcli die, in unseren Gescháfts-Kreiscn 
immer háufiger vorkonimende Geschaft- Auflassung und 
Verarmung genugsam bezeugt, welcli traurige Thatsachen 
fást ausschliesslich auf den erwahnten Unistand zuriiek zu 
führen sind. Um dass namlich jene drückendcn Lasten, 
welclie auf unseren Gewerbetreibenden miien ertraglich seien, 
— dics führen wir niclit als Klage, sondern nur als That- 
saclie an — ist es unbedingt nothwendig, dass in unseren 
Geschaflen cin lebhafter Verkehr herrsche, denn nur auf 
solclie Art war es bisher den Gewerbebetreibenden möglich 
aus den Schankunternehmungen — welclie einigermassen 
als Sammelpunkte des diesbeztiglichen Staatseinkomniens zu 
betrachten sind — ausser den dem Staate gebührenden 
Abgaben, auch nocli fiir sicli cinen bescheidenen Verdienst 
zu erübrigen,

Wie wáre es jedocli denkbar, dass dér Gescháftsverkehr 
unserer Wirthsuntcrnehmungen im Allgemeinen, besonders 
aber jener der kleineren Gcscháfte licute ein reger, lebhafter 
sei, wcnn — wie wir dics oben ausgeführt habén — sclbst 
der billigstc Wein niclit unter 40—45 kr in Ausscliank 
kommen kaim. Waren doch eben dicse kleinen Geschaftc die 
Erholungsorte der armeren Classe; nun aber kaim das niicli 
térné, anstandige Volk, nur alléin fiir sein Getrank, den 
grössten Tlieil seines Taglohns unmöglich opfern.

Ist es unter solchen Umstiinden zu wundern, wenn der 
Gewerbetreibende, am Rande des materiellen Ruins ange- 
langt, von den ihm oflenstehenden Alternativon jene wálilt, 
welclie zwar auf strafbarem Wege fiilirt, zűr Selbsterhaltung
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aber nocli die mciste Aussicht bietet und, unbekümniert um 
das Interessé des Staates, als auch des consumircndcn Pub- 
likums, vöm einfach mit Wasser vermehrten Weine bis zum 
rcin chemisch zubereiteten Kunstwein, allé möglichen Mi- 
schungen in Verkauf bringt, nur reinen, natiirlichen Wein 
niclit.

Unter den misslichen Vcrhaltnissen unserer Weinproduc- 
tion kőimen wir leider auch im Bier keine Entschiidigung 
Iliiden, weil letzteres an Brau , Consum-, Scliank- und Coni- 
munal Steuern derart belastet ist, wie wir dics in kehien 
anderen Staate vorfinden, dalier auch der Preis desselben, 
zu einer besonders fiir die armere K’asse — unerschwing- 
liclien 1 Iölie gcschraubt ist.

All dicse Unistandc sind von gcniigender Bedeutug 
um der weisen Erwagung Ew. Excelen/, werth zu sein, um- 
soniehr, da dieselben — unserer bescheidenen Meinung nacli 

niclit: nur die finanzielleen Interessen des Staates niclit 
nur die materielen Interessen der Mitglieder unserer Ge- 
nossenschaft berühren, sondern sicli auch auf cinéin Ge- 
biete fűhlbar maciién werden, wo dérén Einíluss - -  wenn- 
gleicli (lessen Spuren licute nocli niclit mit concreten Datcn 
nachweisbar sind — fiir die Folge niclit bezweifelt werden
kaim.

Denn wahrend der gewölmliche Taglöhner gezwungen 
wird, sicli dem demoralisirenden Schnapstrunk zu ergeben, 
wclches Getrank trotz seiner liolien Besteurung immer nocli 
als das billigstc betrachtet werden kaim, wird der bessere 
Arbeiter Missmuth und Erbitterung cinpfinden, wenn er nacli 
den Anstrengungen der Arbeit seinen Labetrunk entbehren 
miissen wird, auf welchen er, niclit nur als G c n u ss , son
dern vöm Gesichtspunkte der Conservirung seiner Körper- 
kraft, auch als wiclitigcs B e d i i r fn i s s  gerechterweise An- 
spruch hat. Die Ursache dicsér seiner Entbehrung aber 
in der iiberhohen Besteurung wissend, kőimen die Uiizufrie- 
denheit und socialistischen Bestrebungen hiedurcli einen 
machtigen 1 Icbel gewinncn,

Zűr Milderung unserer, in Obigem geschilderten drü
ckendcn Verhaltnisse, erlauben wir uns folgendes Ansuchen 
unterthanigst zu unterbreiten:

1. Ew. Excelen/, mögen die Gnade habén, behufs Ver- 
mehrung unseres Weinvorrathes die nöthigen Verfiigungen 
zűr zeitweiligcn Sistirung der, betreff der Wein-Eitifuhr 
auf Bulgarien, Rumlimén, Italien und Spanien bezüglich be- 
stehenden Einfuhrs Zolié, im Einvernehmen mit den I lerrn 
I landelsminister vorzunehnien, eventuell den Zoli auf 3 fi 
per Hectoliter Nettó herabzusetzen. Die Erfüllung dieser 
unserer unterthanigen Bitté liisst uns jener Unistand holifen, 
dass wiirend einerseits bei den bestehenden Zolién die Wein- 
Einfuhr fiir ausgeschlossen betrachtet werden kaim, aus den
selben dalier dem Staate keine nennenswerthe Einnahme 
erwiichst, anderseits unter dcn heutigen Productions Verhalt- 
nissen die zeitweilige Sistirung dieser Zölle auch unseren 
Landes-Oconomischen Interessen niclit zuwieder liiuft. Wir 
bemerken jedocli, dass zum Scuhtze unserer heimischen 
Wein Production und unseres Weinhandels diese Begünsti- 
gung nur Solchen zu ertheilen wáre, welclie darum ansuchen 
und ungarische Staatsbürger sind.

2. lrw. Excelen/, mögen die Gnade habén die Consum- 
Steuern des Weines, oder aber des Bieres auf 1., der bis- 
herigen Summe herabzusetzen, was besonders bei dem Bierc 
fiir dem Staate olinc Nachtheil wáre, indem hiedurcli der 
wachsende Consum niclit nur die Steigerung des Bráues in 
dem bisherigen Ralimén, sondern ölnie Zweifel auch die lír 
richtung zahlreicher neuer Bráuerein zűr Folge habén wiirde

Unser unterthániges Gesucli der weisen Einsicht Ew 
Excelen/, enipfehlend, /.cicimen wir

Budapest, am 8-ten November 1891.
Ew. líxcelenz unterthánigc Diener 

lm Naiiicn der budapcster Iloteliers, Gast- und Scliank
Wirth-Genosseiischaft

Ot/o Teas(laley Johann Gundel,
Socrotiir. Prii'ses.

Interes.se
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Von dér königl. ungar. Finanzdirection erhielten wir 
folgende Zuschrift:
An die Genossenschaft dér Budapestéi' I Ioteliers u. Gastwii the 

Budapest.
In Folge liolier Verordnung dcs königl. ung. binanz- 

ministeriums vöm 2f>. November 1. J., Zahl 74829, iveiden Sie 
behufs Jnkenntnisssetzung ilirer Mitglicder, von Nachslehen- 
dem verstandigt:

Jm Sinne dér ijij. 7 u. 18 dcs Gesetzartikels 35 vöm 
Jahre 1888, werden vöm Gesichtspunkte des Schankgefalles, 
mit Steuer-lAnien um/'asste Stadte und offene Gcmeinden, resp. 
mit Rücksicht darauf, dass auch Budapest und Pressburg nur 
hinsichtlich eines Theilcs ihres Territoriums geschlossene 
Stadte sind, richtiger geschlossene und g/Jene Blabze (Terri
toriums) unterschieden.

Indem min ztt Folge dér Verfiigungen dér ijij. 3 u. 9 
des citirten Gesetzartikels, die Schankbewilligungen nur in 
jenen offenen oder geschlossenen Plátzen Giiltigkeit habén, 
ftir welche dieselben ertheilt wurden, indem ferner die im 

7 dcs Gesetzes erwáhnte Local-Veráttderung nicht anders 
verstanden werden kaim, als dass das Gescháft vöm cinen 
l’unkte des betreffenden offenen oder geschlossenen Platzes 
auf den anderen verlegt wird: so ist cs klar, dass in dem 
halié, wenn die das Schankrecht besitzende Parthei den, auf 
dem geschlossenen Territórium Budapests, oder Pressburgs 
ausgeübtcn Ausschank, oder Kleinverschleiss dórt aufkisst 
und denselben auf dem oj/encn Territórium dieser Stadte
ausiiben will, oder umgekehrt, den auf dem gf/'enen Terii 
tórium Budapests, oder Pressburgs ausgeiibten Ausschank 
oder Kleinverschleiss dórt auflasst und denselben auf den 
geschlossenen Territórium dieser Stadte weiter auszuiiben 
wünscht, dies nicht einfach als ciné Geschaf/slocal- Veminderung 
sn betrachten ist, sondern die liiicklegung dcs friiher alanyién 
Bechtes und die Beuerbung um cin neues liecht erheischl.

Die Genossenschaft wird daher aufgefordert, ihre Mit- 
glieder hieriiber zu verstandigen und dahitt zu wirken, dass 
die in solchen h'allen ..u unterbreitenden Gesuche den obigen 
Verfiigungen entsprechcnd, verfasst werden mögen.

Budapest, am 17. November 1891. Hammer.
lm Sinne dér obigen Zuschrift k inn daher die Ueber- 

siedlung eines in dem Intravillan dér Hauptstadt ausgeiibten 
Wirthsgeschaftes nach dem Extravillan, oder umgekehrt, 
vöm Extravillan in den Intravillan nicht einfach auf Grund 
Anmeldung dér Eocalveranderung bewcrkstelligt werden, 
sondern muss in solchem Falle die friiher erlangte Schank- 
bewilligung erst zurückgelegt, behufs Ausiibung dcs netten 
Schankgescháftes aber an die königl. ungar. Finanzdirection 
ein regelrecht ausgefertigtes Gesuch um eine neue Schank- 
bewílligung eingereicht werden.

Lehrplan dér Fachschule (Fortsetzung).
II. Klasso.

1. Ungarische unddeutsche Granunatlk, Beschreibung, 
Erzáhlung, Abhandlung, die Darstellung in Lectiire und in Bei- 
spielen dér den Gewerbetreibenden erforderlichen guten 
Eigenschaften, des Flcisses, dér Sparsamkeit, dér Ehrlichkeit 
und dér Arbeitsamkeit. Von dér Eehrc dér ungarischen Ver- 
fassung, die Pflichten und Rechte des Bürgers; Concipiren, 
Correspondenz und Kanzleiarbciten, biirgerliche Dokumente: 
Rechnung, Ouittung, Bestátigung, Anweisung, Schuldschein 
und Betrug.

2. Geographie und Geschichtc, vatcrlándische Geo- 
graphic ; Vehrkehrs-Mittelpunkte mit Kiicksicht auf das Gast- 
wirths-Gewerbe. Die hervorragendsten Momcnte dér vater- 
landischen und auslándischen Geschichte etc.

3. Einfache und doppelte Buchhaltung: Journal, Kassa- 
buch, Invcntar, Ilauptbuch, Erklarungen iiber Post-und Bálin- 
sendungen, Anweisungen und Nachnahmc.

4. Handels-Kenntnisse, u. z. a) industriclles und kauf- 
mannisches Rechncn: die vier Grundreclmungen mit Dccimal- 
briichen, einfache und zuzammengesetztc Vciháltnissrcchnun- 
Ben, Prozenlen- und Zinsen-Rechnung, Terminrcchnung. Die 
Kenntniss dér Gcwichte und Geldsorten dér in kaufmannischer 
geziehung wichtigcn Eátidcr. Das abgekürztc Multiplizircn 
und Dividiren, Rechnungen mit genannten Zahlen.

b) Wechselkunde; Formkenntniss derselben; Kenntniss 
dér auf dem YVcchscl verkommenden Personen und Aus- 
driieke; Begriff des Wechsels und seine Arten

c) Kaufmannische Gcsetze; Kenntniss des ungarischen 
1 Iandel.s-Gesetz.es, eingchendc Belchrung iiber den Gcsetz- 
Art. XVII. vöm Jahre 1884, (Gcwerbegcsctz , mit Beriick- 
sichtigung dér Ministerial-Erlássc beziiglich dér, eine beson- 
dere Bewillung erfordernden Gcwerbc und des Gastwirths- 
Gewerbes; das 1 Iausir-Gesctz; das Gcsetz iiber die Sonn- 
tags-Ruhe und die dassclbe erlautcrnde Minist.-Verordnung.

d) Die systematische Übung des Schönschreibens.
5. Turnén, wic bei den Biirgerschulen.
6. Französische Sprache.

III. Klasso.

1. Waarenkunde und Naturgeschichte; mit besondercr 
Kiicksicht auf das Gastwirths Gewerbe. Die Grundsatzc det 
Nahrungstoffe und dér Ernahrung; Nahrungsmiltcl; Fleisch- 
sorten, Konserven, Fische, Eier, Milch und dereit Produkte, 
Butter, Kasé, Honig Wachs; Fette. Die Pflanzenorgane und 
dereit Bestandlheile; Nahrntittel und Gewiirze, Getreidesorten 
und dereit Produkte ; das Kunstmahlen, Zucker und dessen 
Fabrikation, Colonial-Waaren und Siidfriichte. Gahrungs- und 
Destilations-Erzeugnisse, Wein, Bier, mit kurzer Erklarung 
des Giihrungsprozesses. Alkohol, Essig, und dereit Fabrika
tion, Pflanzensauren, Salze.

2. Die Cheniie dér Kiiche; 1 Iaushaltungs-Regeln, Begriff 
dér Cheniie und dereit Aufgabe; einfache und zusantmen- 
gesetzte Körper; chemische Affinitüt. Bezeicltnung dér lile- 
mente und dér zusammengesetzten Körper, Aggregatzustand, 
die Eintheilung dér Cheniie. Nicht-Metalle, Metalle, die Ele- 
mente dér organischen Chentie etc. etc.

3. Die genau Kenntniss dér Wein- und Kellermanipula- 
tíon, nach dem Lehrplane dér Winzer-Fachschule, mit beson- 
derer Rücksicht auf das Gastwirths-Gcwerbe.

4. Bedienungs Regein, Morál und Sittenlehre. Benehmeti 
den (íiisten gegeniiber; die bei dér Bcdienung zubefolgenden 
Regein dér Geschicklichkcit und Acsthctik. Vor augenhaltung 
des guten Geschmackes. Conversations-Sprache den Giisten 
gegeniiber.

5. Frentde Sprachcn: rt) Französische Sprache, u. zw.: 
Grammatik, Übersetzungen : b) Eecliire. Einfache Erzahlunggen, 
Beschreibungen und Volksagen, Ságén, Geschichten, Völker-, 
Érd- und Naturkunde, besonders aus dem Bereich des Ge- 
schaftes. Memorirctt cinzelner Gedichte und dereit Decla- 
niiren ; c) das Eerncti dcs Wortscbatzes. Die int Fache und 
int Ilandel vorkonintendcn 'l'erminc, in sachlichett Gruppén; 
d) schriftliche Arbeiten, wöchentlich eine Haus- und eine 
Schularbeit ; c) englische Sprache nach derselben Methode 
und ( irundsatz.cn; /’) eventuel andere fremdn Sprachcn.

i

Gesetz.es
irundsatz.cn
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W adlsteiner F. es Társa
Budapest, IV., Váczi-utcza 27.

Üveg, po rcze llán , 
fa y e n e e  és m a jo l i k a

G Y Á R T  R A K T Á R A .

Szállodai, vendéglői, kávéházi és háztartási
berendezések.

m en yasszo  n y i  kelen gyék, f é n y  űzési 
czikkek, velenezei csillá ro k  és tü krök  

stb. stb.,
e g y s z e r ű  é s  d í s z e s  k i á l l í t á s b a n ,

gyári árakon.

Ú jdonságok n a g y  v á la s z té k b a n .

Chpisfoftíe & Cotnp.
c s .  é s  k . u d v a r i  s z á l l í t ó k .

Legmagasabb kitüntetések minden kiállításon.

W adlsteiner F. és társánál
B u d a p e s t ,  I V . ,  v á c z i - u t c z a  2 7 . 

Christofle a va ló d i ezü s t e g y e 
düli pótléka.

Szállodák, vendéglők, kávéházak, háztartások stb.
teljes berendezése.

Újjá eziistözés sa já t legjobbnak bizo
n y u lt  rendszer szerint.

Képes árjegyzék kívánatra bérmentve.

Budapest IV. kér

Sürgöny-czim: 
Löwenstein Budapest 

E  s  k  ü  t  é  r .A l • h.
Eskütér.

Ajánlja

bel- és külföldi conservek,
csemegék, O

S a j t ,  v a j  é s  s z a l á m i  n a g y  r a k t á r á t .
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I I I
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F 0’

J 1 I I

Te

ü o c g g y ó i r o s o h

Budapest, régi-posta-utcza 10. sz. (félemelet).
JV r/f/// vá laszték

ü v eg ed én y ek b en  szá llo d ák , v en d ég lő k  és k á v é h á z a k  ré sz é re  g y á r i  á rak o n .

Finom kristály üvegből jutányos áron.

J. SCHREIBER & NEFFEN
G la s fa b r ik a n te n

BUDAPEST, Alté P o s tg a s s e  Nr. io. (M ezzanin). 

ffetiB iwwM te ite igo lfa
íü r

^ ,& l 3 o l e l s ,  R e s t a u r a n t s  u n d  H a f F e h d u s e t ?  * u  P a b i - i k s p r e i s c n .

i i i i i i l 1 I i I i I i

P E Z S G Ő CHAMPAGNERo

w
AJK LOÜIS FRANCOIS & Co.

! - - 'H
.-s-iys

' ^ 3

K itü n te té s e k :
Paris 1889. EZÜST-ÉREM 
Nizza 1890. ARANY ÉREM 

Lissabon 1890. Hors Concours és 

NAGY D1PL0M

¥  ír *V❖

A u sze ic h u u n g e n :
Paris 1889 Silb. Medaille 

Nizza 1890 Gold. Medaille 

Lissabon 1890 Hors Concours und 

Grosses Diploin

F őképviselők: — G en era l- V ertre tan fj:

B U D A  é s  B L O C H M A N N
♦XJi B u d a p e s t .
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A  V ég h les i
Y E R A -F O R R Á S

a legjobb és legolcsóbb

szénsavdús égvényes savanyuviz.
K ristály tisz ta , a bort nem festi, tisztán  vagy 
borral, cognaccal, úgyszintén gyüm ölcs-szörppel 
vegyítve a legkellem esebb és legüditőbb ital,

Budapesti fő rak tá r: ERZSÉBET-KŰRUT 56.
Telefon összeköttetés.

F o rrá s -k e z e lő s é g  V é g h le s -S z a la tn a ,
(Zólyom vármegye)

/Szám os r a k tá r  a v idéken

(Szeged, D ebreczen, Pozsony, N agyvárad, K assa 
stb.) —  K apható  B udapesten és a vidéken m inden 
fűszer- és ásványvizkereskedésben, úgyszintén 

m inden  szálloda és vendéglőben.

v \
Ilii
ü l

S 
1 
ül 
ül 
ül

Végrhleser
V E R A -Q U E L L E

das beste und billigste

a n  K o h l e n s á u r e  r e i c h s t e
alkalisohe Sauerwasser.

K ristallrein, fárbt den Wein nicht, alléin oder 
mit Wein, Cognac, wie auch m t llim beersaft 
geniischt gehöit dieses W asser zd den ange- _h 

nehm sten  und erfrischendsten  Gelránken. 3=

Budapester Haupfcniederlaae: ELISABETH-RIMG lli Nr. 56. |
Telefon-Verbindung. jq

Q u ellen -D irec tio n  in  V é g h le s -S z a la tn a  í j
(Sohler Comitat.) I_l

Zahlreiche Nieilerlagen in dér Provinz

(Szegedin, Debreczin, P ressburg, Gross-W ardein, 
K ascbau ect.) Zu babén in allén M ineralw asser- 
H andlungen in B udapest und dér Provinz, wie 

auch in jeclem Hotel und G asthaus
_____________________________________________________________________________

s m m  p a l

Budapest, Yáczi-utcza 27.
Ajánlja dusan felszerelt raktárát kö

vetkező czikkekben:
1’’ Ő Z Ő - E D É N Y E K

Kávéház- és szálloda-berende
zések, teljes konyha- és ház

tartás-berendezések
ASZTALI ÉS EVÖSZEREK

Sütő- és fagyalék-formák, háztartás- is 
konyhagépek, lakást tisztitó- és fütő- 

jszorek

KANDALLÓ és TEA-ASZTALOK
Mosó konyha- és fürdő

szoba-berendezések
Kávé-, téa- és tojáskészle
tek, fényezett lenit:..-, fa és 

serte-áruk.

Pincze- és tejgazdászati szerek
Franczia, angol és amerikai

J_ i \ )< lo n s i lu 'o lc .

P a u l Sárkány
B U D A P E S T ,  V á c z i - u c z a  Í3 7 ,

cmpíiuhlt sein roichhaltigcs Láger folgonder Ariikéi: 
Koch-Geschirre, Koffehaus- u. Hotel-Einrichtungen, vollkotnmene 
Kilchen- und Wirtschaftseinrichtungen, Tisch- und Esszeuge, Ge

beiek- und Gefrorenes-Eormen,
Viirtschafts- u. Kiichen-Maschinen, Wohnung-Relnigungs- u. Heitz- 
Requlsiten, Kamin- u. Thee-Tische, Waschkiichen u. Badezimmer- 
Einrichtungen, K stffee-, Thee- und Eierkocher, polirte Blech-, Holz- 

und Bürstenwaaren, Keller- u. Milchwirtschafts-Geráthe.
F ran zö s ., englische und am erikanische N euheiten.

-f?

“1 Ll ■ röTCr.
2 = r

n BET
<itünö gyógy-és élvezeti víz; emeli az étvágyat, 

mozdítja az emésztést, üdít és élénkít.
•■** • i -  *-**-*’ i V  « w A «« z-v 1 nr XX <* O *9 "1 1 1 1 k Ír _Zs 

Ti
íl

ül
ü l

ü l

PTi

Borivóknak,:kik a búrt tiavanvuvizoutel sze 
étik  vegyíteni, m indenek e’ö tt a

----- fccgv̂ nyss

íján Ín tó , E víz küzömbüsiti n bor savát ós hz italnak 
etette kel einetee, ingerlő m ellék izt ád, annélkül, hogy 

azt feketére festené.
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A helyett, mint ez az ipartörvónybo ütközoleg gyakran történik, hogy

h e l y i s é g - v á l t o z t a t  á
ürügye alatt divatból kiment árakat m élyen leszá llíto tt á rakon kínálnánk, egyszerűen a t. vevőközönség 

becses figyelmébe ajánljuk óriási nagy es folyton aj választékú raktál unkát

SZŐNYEGEKBEN
a legújabb mintákban, s a legnagyobb választókban, továbbá

FÜGGÖNYÖK- ÉS BÚTORSZÖVETEKBEN
a legjutányosabb árak és feltételek mellett.

Stambul- és Smyrna-szönyegeinket |~| méterenkint 9— 10 írttó l feljebb,
3<£" teljes méretért kezeskedve.

N A G Y  V Á S Z O N - és P A M U T Á R U  R A K T Á R U N K ,
továbbá

fehérnem ű , m en y asszo n y i k e le n g y é k  és á g y n e m ű -k é sz le trő l szóló
300 ábráva l e llá to tt á rjegyzékünke t ingyen  és bérmentve k ü ld jü k .

J / T Y M n F  FTI A M m. kir. szab. nagykereskedők,
J  v-x ZLá 1 ^  C i  Jl É S  1  cs. és kir. udvari szállítók

B u d ap esten , V. kér., D eák -tér.

Hüttl Tivadar ! n
es. és k ir. udvari szállító |

PORCZELLÁN-NAGYKERESKEDÉS és MÜFESTÉS. > Ü
RAKTÁR: J |

B U D A P E S T ,  V., D o ro ttya -u tcza  14. szám.

K ü lö n leg esség  I LT
vendéglő, kávéház és szálloda berendezési edé

nyek nagy választékban.
3B C  Á r j e g y z ő i t e k  I n g y e n  é s  b é v m e n t v e .  TOC

BORHEGYI F.

i i s
Lll
Ül
LR
uT heodor H ü ttl

k. múl k. Ilo llieferant 1
PORZELLANGROSHANDLUNG UND KUNSTMALEREI I

DEPO T: |

B U D A P E S T ,  V., Dorotheagasse N r. 14. 
S p e c ia litá t

G asthaus-, CaíTehaus- und IIo te l-E inrich tungs 
Geschirre im reichslen  Auswahl.

l ’ r e l s o o  u  r  -i n  t  e  u  r  n 11  s

rü
ír
ju
Ül

lő tt Lápossy F. és társa

p a la cz k o z o tt  bor-, pezsgő-, 
likőr-, cognac-, rum  és t e a  

fő r a k tá r a
B u d a p e s te n , G iz e lla -té r  1. sz. (Haaspalota.)

Ajánlja a legjobb

f r a n c z i a  é s  m a g y a r  
p ezsg ő k et,

cognacot és likőröket gyári árakon. -axr

i Iq
i

s  u  n  <1 1? r  n  11 <3 o .  (X

Belföldi borait az első h írneves borterm előktő l 
a leg ju tányosabb  áron  szolgáltatja.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

I

Az „Országgyűlési Értesítő" kíi- és könyvnyomdája, Budapest Granátos-utcza i. száízűm.
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