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Egész énre szóló hirdetéseknél húsz százalék engedmény.

Ipartársulati ügyek.
Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, 

vendéglősök és korcsmarosok ipartársulatának 1901. év 
augusztus hó lü-én délután 4 órakor tartott választmányi 
üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Koch József al- 
elnök, Mehringer Rezső pénztárnok. Stadler Károly, Glück 
Frigyes, Glück E. J., Schnell József, Mádai Lajos, idősb 
Krist Ferenc, Wilburger Károly, Kommer Ferenc, Prindl 
Nándor, Kramer Miksa, Blaschka István, Förster Konrád 
választmányi tagok, Poppel Miklós titkár.

Távollétöket igazolták: Burger Károly, Maloschik 
Antal, Müller Antal, Lippert Lajos, Petanovits József, 
Fürst Tivadar, Palkovits Ede választmányi tagok, Dr. 
Solti Ödön ügyész.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hite
lesítésére Mádai Lajos és Glück E. J. urakat kéri fel.

II. Elnök javaslatba hozza a napirendre tűzött ügyek 
közvetlen tárgyalását, s az előző ülés jegyzőkönyvének 
felolvasását és hitelesítését az idő rövidsége miatt kéri 
a legközelebbi ülésre halasztaui.

Elnök ur javaslata helyesléssel fogadtatván, a napi
rend tárgyalása nyomban raegkezdedett.

III. Bemutattatott:
1) a Müller I, landecki postamester által beküldött 

51) példány tiroli képes útmutató;
2) a debreceni vendéglős szakiskola felügyelő-bizott

ságának az 1903—1904. iskola-évről szóló jelentése;
3) Thék Endrének, mint a Budapesten tartott országos 

iparos értekezlet elnökének körlevele, melynek kapcsán 
másolatban közli a m. kir. kereskedelemügyi miniszter
nek az ipartörvény módosítására vonatkozó leiratát, mely
nek egyik lényeges pontját ama kijelentés képezi, hogy 
a miniszter az -érdekeltség véleményének és óhajainak 
nyilvánítására módot fog nyújtani;

4. a budapesti munkásközvetitő intézet 1904. évi II. 
negvedi jelentése, mely szerint az intézel egyre nagyobb 
eredményeket ér el.

A választmány mindezen előterjesztéseket tudomásul 
véve elhatározta, hogy a tiroli képes útmutatók a hely
beli szállodákba szétküldessenek.

A munkásközvetitő intézet jelentése pedig — Glück 
Frigyes javaslatához képest — a többi hasonló jelentéssel 
együtt kiadatik a Magyar vendéglősök országos szövet
sége helyközvetitő szakosztályának Förster Konrád elnök

ur utján, a helyközvetitési ügy tanulmányozása és helyes 
megoldására alkalmas javaslattétel végeit.

IV. Előterjesztetett a Budapest főváros és környéke 
szikvizgyárosai ipartársulatától érkezett válaszirat, mely
ben a nevezett ipartársulat a hozzá intézett megkeresés 
folytán kijelenti, hogy tagjait a magán-vevők kiszolgálá
sától eltiltani nem áll módjában, azonban a vendéglősök 
méltányos kívánságát minden szikvizgyárosnak figyelmébe 
ajánlotta.

Köszönettel vétetett tudomásul.
V. Bemutattatott ugyanazon ipartársulat másik át

irata, melylyel megküldi a székesfővárosi m. kir. állam
rendőrség főkapitánya által a szikvizes palackok jog
talan elárusitása tárgyában kibocsátott 12721/904. I. sz. 
hirdetményt és annak közhirrétételére kéri az ipartársu
latot.

Helyeslőleg tudomásul vétetvén, elhatároztatott, hogy 
a hirdetmény az ipartársulati <Értesítő’ utján közzété- 
tessék.

VI. Előterjesztetett a VII. kér. elöljáróság 29821 904. 
sz. végzése, mely szerint felzeten értesíti az ipartársulatot, 
hogy Mayer Benedeket szállodai iparengedély iránti kérel
mével az ipartársulat véleménye alapján elutasította.

Helyesléssel vétetett tudomásul.
VII. Tárgyaltatott Zimerman Fülöp ipartársulati tag 

levele, melyben kifogást emel a temetkezési illetmény le
szállítására vonotkozó közgyűlési határozat ellen s ma
gára nézve a korábbi állapot érvényben tartását követeli.

Ezzel kapcsolatban előterjesztett az ipartársulat 
elnökségének e levélre vonatkozó válasza, melyben az 
elnökség értesíti Zimermant, hogy felszólalása nem 
jogosult, mert a közgyűlés az érvényben lévő alapszabály 
értelmében járt el, midőn a temetkezési illetményt — 
tekintettel a temetkezési egyesület válságos helyzetére — 
leszállította. A közgyűlés határozata pedig minden egye
sületi tagra nézve kötelező erővel bir, tehát azokra nézve 
is, a kik a közgyűlésben nem voltak jelen. Mindezeknél 
fogva Zimerman utólagos felszólalása nem vehető figye
lembe.

Az ügy alapszabályszerü elintézése jóváhagyólag 
tudomásul vétetett.

VIII. Tárgyaltatott az Oppenheim E. és H. borkeres
kedők és termelők meghívó levele, melyszerint az ipar
társulat részére társas kirándulásokat óhajtanak rendezni 
szőllőtelepeikre s arra kérik az ipartársulatot, hogy ez 
ügyben velük érintkezésbe lépjen.

A levélben foglalt meghívás köszönettel tudomásul
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vétetvén, határozatilag kimondatott, hogy az ipartársulat 
mint testület a meghívást nem fogadhatja el, mert alkal
mat szolgáltatna számtalan hasonló meghívásra. Azonban 
az ipartársulat köszönetének nyilvánítása mellett értesí
tendő a meghívást küldő cég, hogy meghívását az ipar
társulat egyes tagjaihoz intézheti.

IX. Elnök előadja, hogy a helybeli m. kir. pénzügy
igazgatóság minden vendéglősre pótlólag még 37 százalék 
italmérési illetéket veteti ki s erről valamennyit végzésileg 
értesítette azzal a megjegyzéssel, hogy a pótkivetés ellen 
felebbezésnek helye nincs. Ezen rendkívüli eljárását azzal 
indokolja a pénzügy igazgatóság, hogy az italmérési illeték 
címén előirányzott összeget a rendes kivetés utján nem 
sikerüli elérnie.

Elnök részletesen ismerteti az előzményeket, hogy 
t. i. a pénzügyigazgatósag már a múlt évben teljesített 
rendes kivetés alkalmával kél-háromszorosra emelte a 
vendéglősök italmérési illetéket, s akkor az ipartársulat 
a tagok igazolt panasza alapján felterjesziest intézett a 
pénzügy miniszterhez a pénzügyigazgatóság indokolatlan 
eljárása ellen s annak volt is foganatja, mert a felszó- 
lamlási bizottság többnyire leszállította a felemelt tétele
ket. Azonban ugv látszik a pénzügyigazgatóság neheztel a 
jogos felszólamlás miatt s azért sújtotta most csupán a 
vendéglősöket még 37 százalék illetékkel, holott a pálinka- 
mérőknek már a rendes kivetésnél nagymérvű engedmé
nyeket tett, ellenben a vendéglősök képviseletére ezúttal 
fel sem hívta az ipartársulatot.

Az ipar társulat most újabb felszólamlást intézett a 
pénzügyminiszterhez, elpanaszolván abban a vendéglősök
kel szemben követelt igazságtalan eljárást és rámutatva 
különösen a mostani kétségbeejtő üzleti viszonyokra.

Az ipartársulat kérvényét szóló személyesen adta át 
magának a pénzügyminiszternek, élőszóval is előadván a 
vendéglősökre nézve felette sérelmes kivetés történetét, 
mire a pénzügyminiszter megígérte, hogy megvizsgálja a 
panaszlott ügyet s ha lehet segíteni fog a vendéglősök 
baján.

Elnök előadja még, hogy az iparlársulat egy második 
kérvényt is intézeti a pénzügyminiszterhez, melyben a 
helybeli in. kir. pénzügyigazgatóság azon újabb eljárását 
tette panasz tárgyává, hogy a pálinkamérőket korcsmái 
joggal latja el, miáltal rohamosan szaporítja a - korlátlan 
italmérési engedélyek számát, másrészt pedig akaratlanul 
is módot nyújt a pálinkamérőknek a törvény- és szabály 
kijátszására.

Elnök ur előadása köszönettel tudomásul vétetvén, 
a tett intézkedések általános helyesléssel jóváhagyattak.

X. Előterjesztenek a segél-iránli kérvények.
A folyamodók közül özv. Olajos Gergelyné részére 

20 korona, özv. Beinhart Józsefné részére 20 korona és 
Bampfli Ferenc részére 10 korona segély engedélyeztetett.

Több tárgy nem lévén napirenden, a választmányi 
ülés befejeztetett.

Kmt't.

Az ipartársulat felterjesztése a pénzügyminiszterhez 
a pálinkaniéröknek adott korcsmái jog tárgyában. 
Nagyméltósngu Pénzügyminiszter Ur! Kegyelmes Urunk!

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulatának f. évi közgyűlésében több panasz hang
zott fel a tekintetes budapesti m. kir. pénzügy igazgatóság 
különféle sérelmes eljárása ellen. A közgyűlésben felhang 
zott panasz áradatból legélesebben kidomborodott ezúttal 
a pénzügyigazgatóság azon legújabb eljárása ellen irányuló 
zúgolódás, hogy a pálinkamérőknek minden szigorúbb 
megfontolás és körültekintés nélkül a megállapított lét
számon felül is osztogatja a korlátlan italmérési engedélyt!

Azt hisszük, hogy a t. Pénzügyigazgatóság ezen eljá
rása által nemcsak a vendéglősök érdekeit csorbítja mélyen, 
hanem egyúttal sérelmet ejt az 1899. évi XXV. t.-c. ren

delkezésein s azonfölül az idézett t.-c. végrehajtására vo
natkozó 1003. évi 21581. sz. legutolsó rendeletén is, sót 
szerény véleményünk szerint a t. Pénzügyigazgatósag ki
használási politikája végeredményében ártalmára van a 
magas kincstárnak, meri fizetésképtelenné leszi a legjobb 
adó alanynak egy nagy csoportját, egyrészt a túlságos 
megterhelés, másrészt a kezében lévő hatalmi eszközök 
nem célszerű alkalmazása által.

Midőn a helybeli t. Pénzügyigazgatóság bennünket 
vendéglősöket sújtó politikája ellen ismét kénytelenek 
vagyunk Nagymeltóságod előtt óvást emelni, különösen 
kérjük Nagyméltóságodat, hogy a jelen esetben panasz 
tárgyáva tett eljárás beszüntetése iránt intézkedni kegyes
kedjék. Mert, hogy milyen ferde állapotot teremt a t. 
Pénzügyigazgatóság itt a székes fővárosban azáltal, hogy 
a pálinkamérőket korcsmái joggal, korlátlan italmérési 
engedélyivel látja el. annak megvilágítására legyen szabad 
magyarázatát adnunk annak a kérdésnek, hogy mért kell 
a pálinkamérőknek a korcsmái cégér?

Köztudomású dolog, hogy a vasárnapi munkaszünetről 
szóló 1891. évi 13-ik l. c. végrehajtására vonatkozó ren
deletekben loglalt tilalom bizonyos mértékben a pálinka- 
mérésekre is kiterjed, valamint köztudomásra jutott az 
is, hogy a székesfőváros hatósága a Nag\ méltóságú Ke
reskedelemügyi Miniszter ur 1902. évi 63081/Vili. számú 
leirata folytan megállapította a korcsmákról, sorházakról, 
és pálinkamérésekről szóló szabályrendelet tervezetét s e 
tervezet 13-ik §-ában kerületenként felsoroltainak amaz 
utak, utcák és terek, melyekre pálinkamérés nem fog en
gedélyeztetni; a tervezet 14 ik §-a szerint pedig pálinka
mérési üzletekben az engedély tárgyát kepező meghatá
rozott cikkeken kívül bárminemű eleiek és italok kiszol
gáltatása tiltva lesz; végül a tervezet 16. §a szerint a 
pálinkaméréseket este 10 órakor he kell zárni.

Az imént ismertetett valamennyi hatósági intézkedés
nek valószínűleg az lenne üdvös célja, hogy egyrészt a 
pálinkamérések folytonos szaporodásának bizonyos meg
szorítások által korlátot állítson s ha lehet ily módon a 
pálinka fogyasztás félelmetes terjedését is mérsékelje; 
másrészt, hogy e dísztelen üzleteket melyek a világváros 
j Heggel büszkélkedő székesfőváros erkölcsi világára csak 
homályt vethetnek, legalább a lőulvonalakról elterelje.

Azonban a pálinkamérők mindezen hatósági rendelke 
zések és tervezetek céljai és hatását már előre meghiúsítják a 
pénzügyigazgatóság segítségéve), midőn annak jóvoltából 
felvértezik magukat a korcsmái engedélyivel és gunvka- 
cajjal üdvözlik a nekik szánt tilalmakat, mert a korcsma 
jellegébe burkolják üzletüket, s a megtévesztésre alapított 
cégér védelme alatt bármely
a pálinka m érést és kijatszák 
szabályokat.

időben nyugodtan folytatják 
a reá juk  vonatkozó összes

A korlátlan italmérési engedélyivel, korcsmái joggal 
felruházott pálinkáméi ők közül ide jegyezzük azokat, a 
melyek legutóbbi időben tudomásunkra jutottak.

Grünfeld József VI.. Szondy-utca 34. és Rózsa-u. 97. 
szám, Kaufman Jakab VIII, Tavaszmező-utca, Schivarcz 
Nándor VI., Podmaniczky-utca 49. szám, Grünfeld Gusztáv 
VIII., Lujza utca és Cálvária-lér sarkán, Grünfeld Ignácz 
V ili, Lujza utca és Magdolna-ulca sarkán, Szidon Ignácz 
VII., Dohány-utca 39. szám stb. stb.

Az előadottak alapján mindenekelőtt saját érdekeink 
megvédelmezése szempontjából kifogásolnunk kell az ital
mérési engedélyek ily tömeges kiadását, mert lehetetlennek 
tartjuk azt, hogy hasonló eljárás melleti, az 1899. évi 25. 
t.-c. 12-ik §-ában foglalt rendelkezés sérelmet ne szenvedne, 
holott annak szigorú szemelőtt tartására Nagyméllóságod 
legutóbb 1903. évi 21581, sz. rendeletével utasította a 
pénzügyigazgatóságokat.

De nem tarthatjuk a t. Pénzügyigazgatóság általunk 
panaszlott eljárását a jelen esetben helyesnek különösen 
azért, mert akarva nem akarva eszközévé lett a pálinka
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mérőknek, midőn módot adott nekik mindenféle szabály 
megkerüléseié, másrészt meg lehetővé teszi nekik a bor 
és sör mérési mint melléküzletet s ez által nekünk ven
déglősöknek le nem küzdhető tisztességtelen versenyt 
teremt, képtelenné lesz bennünket nemcsak súlyos adó- 
terheink elviselésére, de megfoszt minket a megélhetés 
lehetőségétől.

Mindezek alapján mély tisztelettel kérjük Nagymél
tóságodat, hogy jelen felszólamlásunk figyelembe vételével 
olv irányban intézkedni kegyeskedjék, hogy pálinkamérők 
részére korcsmái jog (korlátlan italmérési engedély) ezen
túl ki ne adassék, sőt a már kiadott engedélyek is be
vonassanak.

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro- 
sok ipartársulata.
Az ipartársulat felterjesztése a Pénzügyminiszterhez, az 

italmérési illeték 37 százalékos pótkivetése tárgyában.
Nagyméltóságu Miniszter ur, Kegyelmes Urunk!

Az 1903—1905. évekre érvényes Ualmérési illeték 
kivetése, alkalmával a mull év elején előterjesztési tettünk 
Nagyméltóságodnál, a budapesti in. kir. pénzügyig izgató- 
ság ellen és panaszoltuk, hogy az italmérési illetéket az 
előbbi kivetési időszakra megállapított tételek számtalan 
esetben kétszeresére, sőt többszörösére emeli fel.

Jóllehet Nagyméltóságod kegyes utasítása folytán a 
pénzügyigazgatósag némileg alább hagyott túlbuzgóságá
val s jóllehet egyes kiválóan sérelmes esetekben arány
talan teherrel sújtott kartársaink felszólamlása folytán a 
felszólamlási bizottságok a kivetési tételeket csekélyebb 
összegekkel mérsékelték, mégis kétségtelen, hogy az 
1903—1905-iki kivetés eredménye az előző cvclus kiveté
sének eredményét jelentékenyen meghaladta.

Üzen állításunkat azon tapasztalatokra alapítjuk, hogy 
beszerzett informátióink szerint csak a legritkább esetek
ben maradtak meg az előző tételek, melyek egyáltalán 
jelentékenyen felemeltettek, sőt nem ritkán van tudó 
másunk az előbbi cvclusban fennállottnak kétszeres ma
gasságára emelt tételekről is.

Ily körülmények között méltán lepett meg a tekin
tetes pénzügyigazgatóságnak valamennyi budapesti ven
déglőshöz intézett 17056Í901. VI. sz. a. végzése, melyben 
azt közli, hogy a kivetés nem eredményezte az állami 
italmérési jövedékről szóló törvény 18 §. I. pontjában
megengedett minimális összeget és épenezért ugyanazon 
S 3-ik bekezdése értelmében a pénzügyigazgatósag 37 
százalékkal felemeli az egyes italmérési illeték tételeket 
1903 év elejétől visszamenő jogbatálylyal.

Kegvelmes Urunk! Jól tudjuk, hogy ezen végzés 
ellen semmiféle jogorvoslatnak nincsen helge: mégis 
kartársainknak s egyáltalán az egész vendéglős iparnak 
végtelenül szomorú helyzete, ez ipart az immár megálla
pított rendkívül kedvezőtlen gazdasági eredmény folytán 
fenyegető válság arra készlett bennünket, hogy Nagy- 
niéitósógodboz jelen kérvényünkkel esedezzünk: Méltóz- 
tassék az összes kivetési iratokat magához felkivánni és 
azokból a kivetés törvényszerűsége és számszerű helyességé
ről meggyőződést szerezni és a mennyiben mint bizton 
hisszük, a kiszámítás tévedésen alapszik azt helyesbíteni, 
s a felemelt illeték tételek törlését, a netáni utánfizetések 
visszautalását kegyesen elrendelni.

Alapos aggályunk van ugyanis, a tekintetben, hogy 
ezen 37 szálalék emeléssel méltatlanul, s nem a törvény 
intentiójának megfelelőleg terheltessünk.

Aggályainkat a fentebb előadottakon kívül a követ
kező tényekre alapítjuk:

Az italmérési illeték címén a magyar állam ház
tartásának rendes bevételei közé beillesztett tételekből 
megdöbbenéssel állapítjuk meg, hogy e címen jelentékenyen 
több összeget kell fizetnünk mint a mennyivel a törvény 
minket sújtani szándékolt.

Az 1899. 25 t.-c. 18. § ának utolsó eiőtti bekezdése 
megállapítja, hogy valamely község népessége számának 
megállapi'ásánál a kivetési időszakot megelőző utolsó 
általános népszámi dús eredménye veendő: v. i. az 1891 
—1902. évek közötti négy cyclusban a kivetési alap az 
1898-iki az 1903 bán kezdődő újabb cyclusokbm pedig 
az 1900-iki általános országos népszámlálás eredménye 
volt, illetve lesz.

A kivetésnek alapja tehát állandó és 10—10 éven 
belől váltózhatlan. Ónként folyik ezen tételből azon fel
tevésünknek helyessége is, bogv a nápszámlálások idő
körén, tehát 10-10 éven belől az italmérési illeték 
országos és ép igy egyes községes területére megállapít
ható, kivethető átlaga csak igen jelentéktelen fluktuatiók 
nak lehet alávetve, mert hisz az alap és népszámlálás 
eredménye ezen 10 éven belől váltózhatlan. Ugyanígy 
helyes tehát azon következtetésünk is, hogy miután az 
italmérési illeték alapja a népesség száma, ha helyesen 
és a törvény intentiójának megfelelőleg foganatosítják a 
pénzügyi közegek a kivetést, akkor az ujabbi népszám
lálás alapul vétele mellett — ha csak egyéb tényezők 
közre nem hatnak, az italmérési illeték országos, illetve 
egyes községek területére kivetett contingensre nem 
emelhető nagyobb százalékkal, mint a mennyivel az 
ország, illetve egyes község lakosainak száma az előbbi 
általános nápszámlálási eredményhez viszonyítva emel
kedett.

A fentebb említett egyéb tényezőül kiemeljük az 
1899. 25. t.-c. 18. §-ának azon rendelkezését, mely az 
eddig törvényes minimumot ca. 33 százalékkal fel
emelte

A fentebb kifejtett elveket a gyakorlatban alkal
mazva csupán akkor tarthatjuk, az italmérési illeték 
contingensé íek akár az állami költségvetésnek előirány
zását, akár közigazgatási előírását helyesnek és törvényes
nek. ha a contingens emelkedése az 1899. 25. t.-c. s itt 
speciell 18 §-ának életbe lépése folytán és idejében (tehát 
az 1900—1902-iki cyclusban) nem több mint az 1399-ben 
záródott cvclus contingensének ca 33 százaléka, midőn 
pedig az uj népszámlálás veendő alapul, v. i. 1903 tói 
fogva, ha az országos illetve községi coióngens emelke
dése nem nagyobb, mint az országos illetve községi lélek- 
számnak az 1900-iki népszámlálás szerint kimutatott emel
kedése az 1890 iki népszámláláshoz viszonyítva.

Ugv az előirányzat, mint a kivetés helyességének és 
törvényszerűségének kulcsa tehát a statisztika.

Ha már most a fenti elvek szem előtt tartásával 
nézzük az italmérési illeték előirányzatát és kivetését, 
arra a sajnálatos és megdöbbentő eredményre jutunk, 
hogy a vendéglősök rovására az italmérési illetékek elő
irányzata és kivetése tárgyában olv törvényellenes és 
példátlanul terhes és sérelmes eljárás követtetett és tar- 
tatik gyakorlatban, mely bizonynyal páratlanul áll egy 
jogállam pénzügyigazgatásának terén.

Ezen keserű szavakat az italmérési illeték költség
vetési előirányzata, s annak közigazgatási előírása hozza 
ajkainkra. A statisztikából ugyanis köztudomású, hogy a 
lakosság gyarapodása az 1900-iki népszámlálás eredménye 
szerint s az 1890-hez viszonyítva országos átlagban 103 
százalékot tett ki. A fentiekből folyik, hogy az italmérési 
illeték emelkedésének az 1900-iki népszámlálás alapul 
vétele mellett nem lett volna szabad az országos átlagban 
tehát az 1903. évi állami költségvetésben 10'3 százaléknál 
többet kitennie, alapul véve azt az összeget, a mennyi 
az 1890. évi népszámlálás eredménye alapján s figyelem
mel az 1899. 25. t. ez fentebb említett rendelkezésére az 
előző cyclusokban helyesen és törvényesen kivethető volt.

Ezzel szemben italmérési illeték címén az állami 
költségvetés rendes bevételei közé 1899-től fogva, oly 
rohamosan emelkedő tételeket látunk beillesztve, mely
nek indokolásául nem került be egyéb a költségvetésbe
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mint hogy az emelkedés az e rovatban elért bevételek
nél mutatkozó növekedésben találja indokolását, majd 
az 1901. évben elért 3.624,730 K. tényleges befizetési 
eredmény 1903. jan. 1-től kezdve 3 évre terjedő uj ki
vetésnek jogosan remélhető kedvezőbb eredményét szem 
előtt tartva 3.400,000 K. aggály nélkül előirányozható volt.

Szembeötlő, hogy ezen indokolás merőben nélkülözi 
a törvényes alapot, s egyedül a lényeges eredményre 
hivatkozva emelte az 1894-től 1898-ig 1.000,000 Koronával 
előirányzott bevételi tételt 1899-ben 1.600,000 Koronára 
1900-ban 2400,000 Kor.-ra, 1901-ben 2.900,000 Kor.-ra 
1902-ben 3.200,000 Kor.-ra, 1903-ra 3.400,000 Kor.-ra s 
igy fog ez talán menni tovább in infinitum!

Azt nem kereste a magas törvényhozó testületben 
egyetlen honatya sem, hogy hány vendéglős család könnye, 
pusztulása fűződik a milliók e csodás emelkedéséhez; 
aggály nélkül irányozták elő az elért kedvező eredmény 
alapján az újabb százezreket és milliókat! s nemcsak 
aggály nélkül, hanem könyörtelenül vasalták be a pénz
ügyi közegek rajtunk vendéglősökön az előirányzott mil
liók dupláját, sőt többszörösét is!

Nem állanak rendelkezésünkre az összes állami 
záró számadások, de néhánynak eredményéből megdöb
bentő képét látjuk azon törvény tiprásnak, mit az ital
mérési illeték közigazgatási előírása és behajtása körül 
a pénzügyi közegek a mi terhűnkre és károsításunkra 
elkövettek.

1900. évre a törvényhozás előirányzott csak Magyar- 
országra 2.200,000 K.-át. Közigazgatásilag élőiratolt 3.537,656 
K. tényleg behajtatott s befolyt 3.536,316 K. 1901-re az 
előirányzat kitett 2.700,000 koronát, a közigazgatási elő
irányzat 3.242,486 k.-á,t a tényleges bevétel pedig 
3.271,897 k.-át. Az 1898-iki kedvező eredmény szerint 
pedig behajtottak Magyarország vendéglőseitől 700,000 
frt előirányzat mellett 3.051,125 k.-át. v. i. jóval többet, 
mint a kétszeresét azon összegnek, melyet a törvény- 
hozás ebeimen beszedni engedélyezett.

így nem csoda, ha pusztul iparunk és egymásután 
mennek tönkre szaktársaink!

Budapest székes főváros területéről nem rendel
kezünk semmiféle concrét adattal sem a közigazgatási 
előirányzat, sem pedig a tényleg behajtott összeg tekin
tetében. A fentebb előadottak alapján azonban joggal 
kétkedhetünk a kivetés törvényszerűsége és számszerű 
helyességében főkép, ha az alantiakkal számszerűleg bizo
nyítjuk, hogy az uj cyclusban az uj népszámlálási ered
mény alapul vétele mellett sem lett volna szabad érez
hető emelkedésnek beállania.

Következtetésünket a következőkre alapítjuk:
Budapest lakossága 1890 ben 491,938,1900 bán pedig 

716,476 volt, igy a főváros lakosságának emelkedése 
448 százalék. Ha tehát Budapest székes főváros területén 
a vendéglősök s egyáltalán az italmérési engedélyek 
tulajdonosainak száma változatlanul maradt volna, kétség
telen, hogy az 1890—1902-ig fennállott illeték összegét 
is 1903-tól fogva, mely évben először vehető alapul az 
1900-iki népszámlálás eredménye. Budapest székes fő
város területén 44*8 százalékkal lehetett sőt kellett volna 
felemelni. Ámde a székes főváros foglalkozási statisztiká
jából azt látjuk, hogy Budapest főváros lakosságának 
emelkedésével teljesen lépést tartott a szállodások, ven
déglősök stb, tehát a korlátlan kimérési engedélyek lét
száma is, mert mig 1890 ben Budapesten 10729 szállodás, 
vendéglős, kávés stb volt, addig az 1900-iki népszámlálás 
15,402 vendéglőst stb mutat ki v. i. az emelkedés 43 6 
százalék.

Jól tudjuk azt, hogy a foglalkozási statisztika ez 
osztályába felvett 15400 ember közül csak ca. 2000 ven
déglősre és háromszáz s néhány pálinkamérő vállaira ne
hezedik az italmérési illeték viselésének terhe, ámde a 
statisztika megtanít arra is, hogy a korlátlan kimérők

száma e csoportban a hason foglalkozást űzők számával 
arányosan emelkedett: v. i. az emelkedést a korlátlan ki
mérések számában is statisztikai biztossággal 43.6 száza
lékkal vehetjük fel

Ezen adatokkal nemcsak fenti állításunk de az is 
megdönthetien bizonyítást nyert, hogy miután a korlátlan 
kimérések száma a népesség számával ugyanazon arány
ban emelkedett, az ilalmérési illetékek tételeinek teljesen 
változatlanul kellett volna fenmaradni.

Ámde nem igy történt! Nemcsak a múlt év elején 
történt a már felpanaszolt emelés, de most ujabbi 37 szá
zalékkal súlyosbbittatik alig elviselhető terhűnk, mi a most 
dúló drágaság mellett valóban végzetes csapásként nehe
zedik reánk vendéglősökre.

Említettük fentebb, hogy az italmérési illeték contin- 
gense ca. 2000 vendéglős és 400 pálinkamérő vállait nyomja, 
mégis különös okunk van annak hangsúlyozására, hogy 
ezen 37 százalékos emelés folytán főkép mi vendéglősök 
sujtatunk. Ezen panasz alaposságát egyedül Nagyméltósá
god bírálhatja el, és mély tisztelettel kérjük is, kegyes
kedjék a mi megnyugtatásunkra elbírálni. Arról van 
ugyanis szó, hogy egyes pálinkamérő italmérési illetéke 
után érdeklődve megtudtuk hogy olyan üzletek után, melyek 
legjobb 6—800 kor. illetékkel sújtott vendéglőinkkel ve
tekednek, 100—200 korona illeték van csupán kiróva. El 
is dicsekedett néhány pálinkamérő azzal, hogy őket nem 
is nagyon terheli az italmérési illeték 37 százalékos eme
lése, mert a felszólamlási bizottság oly kegyes volt irá
nyukban, hogy ha 100 százalékkal emelné is a pénzügy
igazgatóság a tételeket őket már az sem tenné tönkre. Ebben 
az irányban felhívjuk Nagyméltóságod kegyes figyelmét 
méltóztassék az összes közigazgatási előírási iratokat a 
felszólamlási bizottság működésének eredményével egybe
vetni s azokból megállapítani nem történt-e rovásunkra 
a felszólamlási bizotság részéről a pálinkamérők javára 
olyan észlelhető illeték leszállítás, mely a 37 százalék pót
léknak, a Budapestre törvényes contingens minimum el
érése érdekében behozatalát szükégesse tette.

A mennyiben pedig ily irányban terhűnkre tényleg 
sérelem esett, kérjük ennek erélyes orvoslását, s nehogy 
jövőben il\ irányban még csak aggály is merülhessen fel, 
hogy egyik iparág a másik rovására gazdagodik, kérjük 
Nagyméltóságodat, kegyeskedjék akár rendeletileg, akár a 
törvény novellája utján sürgősen gondoskodni arról, hogy 
már a legközelebbi cyclusban a pálinkamérőket és ven
déglősöket terhelő kontingens külön-külön állapitassék 
meg, mely contingenst egyrészt a pálinkamérőkre, más
részt a vendéglősökre a pénzügyigazgatóságoknak a tör
vény alapján megejtett számvetése szerint külön-külön 
be kell szolgáltatniok, úgy hogy ha ezen contingens a fel
szólamlási bizottságok munkálatai után se éretnék el, a 
minimum a hiány erejéig az egyes foglalkozást űzőkre 
hiányuk arányában külön-külön kivetendő pótlék szerint 
szedetnék be és igy eléretnék az, hogy a törvény által 
célzott minimális illetéket tényleg azon iparágat űzők vi
selik, a kik ezzel üzletük terjedelme szerint méltón ter
helhetők is.

Visszatérve fentebbi fejtegetéseinkre, miután azok 
eredményekép kétségtelenül megállapítható az, hogy a 
múltban milliókkal fizettünk mi illeték címén többet mint 
a mit törvény szerint fizetnünk kellett volna, s miután 
ezen túlságos s törvény ellenes megterheltetés erőnket, 
fizetési képességünket teljesen megrendítette, s a mostani 
rossz viszonyok megélhetésünket a legnagyobb mértékben 
veszélyezteti, még alázattal kérjük Nagyméltóságodat, ke
gyeskedjék mind e körülményekre figyelemmel a 47056/904 
VI. sz. pénzügyigazgatósági végzés hatályon kívül helye
zésével a pótlék fizetése alól minket budapesti vendéglő
söket felmenteni.

Hálával emlékezünk N agy éltóságod múlt évi kegyes 
intézkedésére és ezen kegyességében bölcsességében s több
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szőr tapasztalt atyai jóindulatában bizva esedezünk Nagy- 
méltóságodhoz :

Kegyeskedjék fenti kérelmünket minél előbb teljesí
teni s az iparunkat fenyegető válságot rólunk elhárítani.

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro- 
sok ipartársulata.

Szövetségi ügyek.
Meghívó.

A „Magyar vendéglősök országos szövetsége" 1904. 
évi szeptember hó 13 án, d. e. 8 órakor Szegeden a vá 
rosi székház közgyűlési termében tartja IV. évi rendes 
közgyűlését, miről a szövetség t. tagjait az alapszabály 9 ik 
$ a értelmében ezennel értesítjük,

Budapesten, 1904. évi augusztus hó 10 én tartott köz
ponti igazgatósági ülésből. Gundel János elnök.

Napirend.
1. A közgyűlés megnyitása.
2. A központi igazgatóság és igazgató-tanács előter

jesztése.
3. A szakosztályok jelentései:

«) a nyugdíj-egyesület jejentése;
6) a tanoncügyi szakosztály jelentése;
0 a közvetitésügyi szakosztály jelentése; 
d) az idegenforgalmi szakosztály jelentése.

4. Számadás az 1903J904. szövetségi évről.
5. A felmentvény feletti határozat.
0. Indítványok tárgyalása.
7. Az 1905. évi közgyűlés lhelyének meghatározása.
8. A közgyűlés befejezése.

A közgyűlés ügyrendje.
1. A közgyűlést a szövetség elnöke, akadályoztatása 

esetében a helyettes elnök nyitja meg. (Alapszabály 7. §.)
2. A közgyűlésen minden szövetségi tag jogosítva 

van cselekvőleg részt venni. Vendégek a közgyűlésen 
megjelenhetnek, azonban külön helyet foglalnak el és a 
tanácskozásban részt nem vehetnek. (Alapszabály 7. §.)

3. A közgyűlés — tekintet nélkül a megjelent tagok 
számára — határozatképes. Határozatok viszonylagos szó
többséggel hozatnak. (Alapszabály 7. §.)

4. A közgyűlésen csak olyan ügyek tárgyalhatok, 
melyek napirendre vannak tűzve. A napirendre tűzött 
ügyek az előadók előterjesztése alapján és sorrendben 
targyaltatnak. (Alapszabály 7. §.)

5. A kik felszólalni kívánnak, kötelesek előbb a 
jegyzőnél feliratkozni s csakis a feljegyzés sorrendjében 
szólhatnak. Ugyanazon tárgyhoz csak egyszer és tiz percig 
szabad szólani. A napirendhez szólni, személyes kérdés
ben válaszolni, vagy indítványt visszavonni bármikor le
het. Az elnök és az előadó bármikor felszólalhat.

6. Az elnök a szólót — szükség esetében — meg
intheti. rendre utasíthatja, vagy tőle a szót megvonhatja. 
A vita bezárása után az elnök elrendeli a szavazást.

7. A vita bezárására irányuló indítványt, 10 tag 
írásbeli kívánságára, az elnök szavazás alá bocsátja.

8. A szavazás felállás állal történik. Kétség esetében 
ellenpróba alkalmazandó s ha ez sem vezetne ered
ményre, akkor az elnök elrendeli a névszerinti szavazást.

A központi igazgatóság.
Meghívó.

A , Szállodások, vendéglősök, kávésok, pincérek és 
kávéssegédek országos nyugdijegyesülete'* alantirt elnöke 
tisztelettel meghívja az egyesületi tiszteletbeli-, alapitó-, 
rendes és pártoló tag urakat a Szegeden 1904. évi szept.
hó ]2én délután 5 ónkor a „Tisza-szálló" első emeleti(boríiu, szakácsfiu, portás és szállodás.)

kistermében tartandó VII. évi rendes közgyűlésre. Buda
pest, 1904. augusztus havában. A „Szállodások, vendég 
lősök, kávésok, pincérek és kávéssegédek országos nyug- 
dijegyesület ‘ igazgatósága. Bokros Károly elnök.

Tárgysorozat:
1. Közgyűlést megnyitó beszéd. Tartja Bokros Károly 

elnök.
2. Határozatképesség megállapítása. Szavazólapok be

terjesztése.
3. Jelentés az igazgatóság évi működéséről. Előter- 

eszli Dr. Solti Ödön jogtanácsos.
4. Felügyelő-bizottság jelentése és a felmentvény 

megadása. Előterjeszti Francois Lajos felügyelő-bizottsági 
elnök.

5. Költségvetés és zárszámadások tárgyában határo
zathozatal.

6. Elnökválasztás.
7. 2. alelnök és 12 igazgatósági tag választása.
8. A felügyelő-bizottság 6 rendes- és 3 póttagjának 

választása.
9. Alapszabályok módosítása.
10. Indítványok. (A közgyűlésen csupán azon indít

ványok fognak tárgyaltatni, melyek legkésőbb szeptember 
hó 4-ig a központi irodába beterjesztetnek.)

11. Jövő évi közgyűlés helyének megállapítása.
12. Záró beszéd.
A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége" 1904. 

évi szeptember hó 12—14 napján Szegeden tartandó IV. 
rendes évi közgyűlése alkalmából rendezendő

Ünnepélyek programmja :
1. 1904. szeptember hó 12-én (hétfőn) :

Budapestről indulás 1904. szeptember 12-ikén reg
gel 8 óra 15 perckor a Nyugati pályaudvarról. Szegedre 
érkezés 11 óra 40 perckor. — Fogadtatás. — A vendé 
gek elszállásolása. 5 órakor délután: a „Szállodások, ven
déglősök, kávésok, pincérek, és kávéssegédek orsz.-nyug- 
dijegyesülete" VII. évi rendes közgyűlése a „Tiszaszálloda* 
kistermében. 8 órakor este : Ismerkedési estély a Próféta 
szálloda" udvarkerthelyiségében (Kárász-u.)

2. 1904. szeptember hó 13 án (kedden):
Reggel találkozás a Kass Vigadóban. 8 órakor reg

gel : A „Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetségeu IV. évi 
rendes közgyűlése a városi széképület közgyűlési termé
ben (Széchenyi-tér, Városház I. em.) Közgyűlés után a 
város megtekintése. 2 órakor délután: diszebéd a „Tisza 
szálloda" nagytermében. 5 órakor délután : A „Magyar 
Szőlősgazdák Országos Egyesülete" által rendezett orszá
gos borvásár megtekintése. Utáua kirándulás Uj-Szegedre. 
Halestély Bitó János halászmester vendéglőjében, (Ste
fánia sétány).

3. 1904- szeptember hó 14 én (szerdán):
7 órakor reggel : Találkozás az Európa szállodában. 

’/48 órakor reggel: Indulás Királyhalmára a szőlősgazdák 
meghívása folytán, a szőllőtelepek megtekintésére. Kirán
dulás Palics fürdőre.

Jelentkezéseket és lakásmegrendeléseket a fogadóbizott
ság irodája, ^Szeged „Tisza szálloda") f. évi szeptember 
6-ig fogad el.

Szakiskolai ügyek.
A jövő 1904|1905. iskolai évre a beiralás szept. 9-én 

kezdődik és tart 15-ig. mindenkor d. u. 4^2—(PA-ig.
Tanköteles, tekintet nélkül korára, minden tanonc
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A szept. ló éig be nem iralkozoll tanoncokat a tan
köteles tanoncok nyilvántartási lajstroma alapján, mint 
iskolakerülőket az illetékes kerületi elöljáróságok; — mint 
elsőfokú iparhatóságokhoz a szakiskola igazgatósága hala
déktalanul feljelenti.

A rendes előadásokat szept. lö-án d. u. 47a órakor 
kezdjük meg,

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk az 
188-1. VII. l.-c. (ipartörveny) rendeiuezeseit a tanoncok 
iskoláztatására voualkozolag, úgyszintén az 1893. évi 
33574. sz. min rendelelet is.

A jelzett törvény és min. rendelet értelmében a 
szakirányú iskolába, mely a kötelezett inasiskola gyanánt 
áll fenn, minden vendéglőstanoncnak járnia kell

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk továbbá 
azt is, hogy a székesfőváros tanácsának rendelete értel
mében a kerületi elöljáróságok olyan vendéglöstanonc- 
nak. a ki szakiskolai bizonyiiványt felmutatni nem tud, 
nem adnak munkakönyvét.

A sajat jól felfogott érdekükben óvakodjanak tehát 
a t. főnök urak olyan tanoncokat alkalmazni, a kik nem 
tudják igazolni, hogy a szakiskolába jártak, vagy járnak, 
mivel — ismételjük — az ilyen fiuk munkakönyvét nem 
kapnak.

Budapest. 1901. junius9-én. A Budapesti Vendéglősök 
szakirányú Tanonciskolája Igazgatósága: Walter Károly, 
igazgató.

Hatósági végzések.
A zugszállodak veszedelmes szaporodása miatt az 

ipartarsulai még a mull évben felterjesztést intézett a 
kormányhoz. Nagy megelégedésünkre a kormány most 
az itt közlött rendelettel szabályozta az ügyet: 
Kereskedelemügyi in. kir. miniszter W()67\9(M— VII. sz.

Budapest székesfőváros tanácsának. A zugszállodák
ban űzött es a székesfővárosi szállodaipar jóhirnevét ve
szélyeztető, a közerkólesiség és az idegen forgalom szem
pontjából is karos erkölcstelen üzelmek megakadályozása 
céljából, a belügyminisztérium vezetésével megbízott mi
niszterelnök úrral egyetértőieg a következőket rendelem :

Az olyan zugszallodák, melyek nem a közönség ren 
des elszállasolasara vannak berendezve és nem abból a 
célbó/, hanem azért létesittetnek és tartatnak fenn, hogy 
nyilvános találkahelyül szolgáljanak, az ipartörveny sze
rinti engedélyezes alá tartozó szállodáknak még abban az 
esetben sem tekinthetők, ha azok szállodai berendezéssel 
vannak is ellátva, mert azokban nem a szállodái ipar, 
hanem oly alkalomszerű és az erkölcsrendészet körebe 
tartozó üzlet folytattatik, mely az ipartörvénynek az ipar
űzést szabályozó rendelkezései alá nem vonható.

Az ilyen szállodákra helyesebben nyilvános találka
helyekre tehát az iparhatóságok az 1884. évi XVII. t.-c. 
10. § a szerinti iparengedélyt nem adhatnak, hanem azokat 
kik ily nyilvános találkák céljaira szolgáló szállodára en
gedélyt kérnek az illetékes rendőrhatósághoz tartoznak 
utasítani.

Ezenfelül az iparhatóságok oly egyéneknek sem ad
hatnak szállodai iparengedélyt, kik nyilvános találka helyre 
a rendőrhatóságtól engedélyt nyertek, s a szállodai-üzletet 
a nyilvános talalka-helylyel kapcsolatosan, pld. egy épü
letben kívánják folytatni; mert az ipartörvé íy 12 §-a a 
szállodai iparengedélyek kiadását az illető személyek meg
bízhatóságától teszi függővé; már pedig az, ki a szállodai 
ipart az említett foglalkozással kapcsolatban akarja gya
korolni, a szállodai ipar gyakorlására közerkölcsiségi 
szempontból megbízhatónak nem tekinthető.

Miután továbbá az ipartörvény 155. §-a akkép intéz

kedik, hogy a fogadok tartásának jogától az iparhatóság 
meghatározott »agy meghatározatlan időre megfoszlhalj t 
azt, kinél oly tények merüllek fel, a melyek őt iparának 
űzhetése tekintetében a közerkólesiség és közrendészet 
szempontjából megbízhatatlannak tünteti fel. Azon szálloda 
tulajdonosok, kik üzletükre iparengedélyt kaptak, s a szál
lodái ipar és az iparengedély cime alatt nyilvános találka
helyeket tartanak lenn, ebbeli foglalkozásuktól záros határ
idő alatt eltiltandok s amennyiben annak dacára sem 
szűnnének meg az említett foglalkozási űzni, velők szem
ben az ip irtörvény idézett szakasza szerinti eljárás hala 
deklalanul folyamába helyezendő.

Kivárom, hogv e rendeletem a szállodatulajdonosok 
minden felesleges zaklatása nélkül ugyan, de kellő trély- 
lyel hajtassák végre és felhívom a címet hogy e rende- 
lelemröl tudomás és alkalmazkodás végcKt a hatósága 
területén lévő első fokú iparhatóságokat és egyúttal tudo
másvétel végett a Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipariársulatát is értesítse

Budapesten 1901. augusztus 9-én.
Budapest székesfőváros Vll. kerületének elöljárósága 

29,821. sz. 1'. 104) Vll. Tárgy: Mayer Benedek kérvénye 
iparengedély iránt. V. H. Mayer Benedek abbeli kérel
mével, hogy részére szállodai ipar gyakorlására szoló 
iparengedély kiszolgáltassák, tekintettel arra, hogy folya
modó úgy erkölcsi, mint vagyoni megbízhatósága a szál
lodás ipartársulat előterjesztés szerint kétséget szenved 
— ezennel elutasiltatik.

Erről folyamodó, a szállodás ipartársulat, valamint 
a főkapitányi hivatal olv megjegyzéssel értesiitetnek, hogy 
jelen véghatározat ellen 15 napon belülfel ebbezésnek van 
helye. Budapest, 1904. julius 4, A Vll. kér. elöljáróság. 
Dr. Alkér h. elöljáró.

A székesfővárosi ni. kir. államrendörség főkapitánya. 
12721. sz. fk. 1. 1904. Hirdetmény. A budapesti szikviz- 
gyárosok cégjegyével ellátott szikvizpa'ackokal a fogyasztók 
egy része nem szolgáltatja vissza az elárusítónak, hanem 
jogtalanul elidegeníti. Az elidegenített palackok azután 
rendszerint potom áron azon házalók-, zsibárusok-, illetve, 
ócskafémárusoknak adatnak el, a kik ezek összevásár
lásával üzletszerűen foglalkoznak.

Miután ezen visszaélések mind nagyobb mérveket 
öltenek s a szikvizgyárosok jelentékeny károsodását okoz
zák, figyelmeztetem a székesfőváros közönségét és külö
nösen a házalókat, zsibárusokat és ócskafémárusokat, hogv 
a szikvizes palackokat, használat után az elárusítónak 
adjak vissza, azok jogtalan elidegenítésétől, illetve össze
vásárlásától tartózkodjanak, azon egyéneket, a kik ilyen 
palackokat adnak el, illetve vesznek, a legközelebbi ren 
dőrnek adják át annvival is inkább, mert az eladók ellen 
a büntető törvény 355. § ába ütköző sikkasztás vétsége, a 
vevők ellen pedig a büntető törvény 370. §-ába ütköző 
orgazdaság vétsége, illetve az 1879. évi 40. t.-c. 129. §-ába 
ütköző tulajdon elleni kihágás miatt a büntető eljárás 
azonnal meginditlatik. Budapest, 1901. évi június hó 22-én. 
Rudnay Béla s. k. főkapitány.

Szakirodalom.
A borital- és húsfogyasztást adókra vonatkozó tör

vényeket és szabályokat, valamint az egyes esetekben ho
zott elvi jelentőségű határozatokat Dánielovics Sándor és 
Bíró Imre székesfővárosi pénzügyőri biztosok könnyen 
áttekinthető kézi-könyvben összeállították. A könyvet elő
nyösen használhatják a pénzügyőri szakközegeken kívül 
kivált a szőlőbirtokosok, borital- és husfogyasztási adó
bérlők, kezelők, magánfogyasztók, valamint a községek 
és városok. A 233 nyomtatott lapra terjedő mü á ra : (egész 
vászonkötésben) 4 korona és megrendelhető Biró Imre 
pénzügyőri biztosnál, Budapest, V. Váci-ut 10. sz.
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Első Magyar Részvény serfőződe
B U D A P E S T — K Ő B Á N Y Á N
------------ fe n n á ll  1854  ót» = =

Az 1900. évi p á ris i Y illágk ia llításon  co llective a  legnagyobb  érem m el (G rand prix) k itü n te té s t  n y e rt.
D ISZ O K M Á N Y  1885 . JD R Y -T A G  1 8 9 6 .

Városi iro d a : V ili. ke rü le t, ESTERHAZY-UTCZA 6. szám.

A já n lja :  ászok, király, márczinsi világos, márczinsi sötat, „bajor mód“, udvari „pilseni 
mód“, kétszeres márczinsi világos és sötét, valamint bak-söreit, továbbá saját töl
tésű palaCZkSÖreit gözpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel 

felszerelt kőbányai paiaczksör osztályából.
— —  Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serföződónknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter. =
Az o rszág  m inden  részében s ö rra k tá ro s o k  á ltá l vagyunk képv ise lve ; 
n agyobb  ra k tá ra in k  Arad-, Szeged-, M isko lcz-, K o lozsvár-, N agyvárad , 

N yíregyháza-, Tem esvár- és D ebreczenben  vannak.
Hordósör-megrendelés: Budapestre, telefon-szám 52— 59. 

Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 52— 60.
Paiaczksör megrendelés: telefon-szám 56 — 58.

KW

• T  i.. - y
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a ö i f l a j i i u a f f l a f f l i i ö ö a j í j í i i e
LfiWENSTEIN M. (Minta)

czégtulajdonos :
H O R V Á T H  F . N Á N D O R

cs. is  kir. udvari szállító. Józssf fhg. 0 cs. is  kir. fensége 
is  Fiilöp Szász Coburg Gothai hsrczsg u kir. fsnsige 

udvari szállítója.
Főüzlet: Fióküzlet:

IV., Vámház-körut 4. IV., Kishid-ntcza 7.

ajánlja nagy raktárát
mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi
nőségben; bel- és külföldi sajtokban, hús, 
hal, főzelék- és gyümölcs-conservekben, 
csokoládé, franczia és magyar cognacban és 
pezsgőben, angol és franczia különlegessé
geket finom konyhák részére; főző bo rt: 

Madeira, Marsalla, Sherryt.

Kizárólagos főraktár az

„Anglo Continenthal Thee Association“-nak BS 
legjobb fekete teákban, valódi Jamalka rum.

Kívánatra árjegyzék bérmentve.

•fUtdakb 4<*é«VM
S M M H U -W

legjobb asztali- és üdítő ital, 
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyagbe- 

rutnál.

Múltúin Henrik, taiWui b

Bít
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P E Z S G Ő

LOUIS FRANCOIS & Co.
PROMONTOR.

11 11 11 I!

Kitüntetések:
Páris 1889. e z ü s t -é r e m . 
Nizza 1890. a r a n y  é r e m . 

Lissabon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, n a g y  a r a n y -é r e m .

Auszeichnnngen:
Paris 1889. s il b . m e d a il l e

Nizza i890. g o l d . m e d a il l e  
Lissabon 1890. Hors Concours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Temesvár grosse g o l d . m e d a il l e

»»»»»I»»
11 11

Műszaki irodalmi és nyomdai részvénytársaság Budapest, Soroksári-utcza 5. sz.

F ő k é p v is e lő k : — G e n e ra l-V e rtre tu n g :

R U D A  és B L O C H  MÁN N
BUDAPEST, A kadém ia-uteza  16.
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