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Szövetségi ügyek.
A „Magyar vendéglősök országos szövetsége" szep

tember hó 13-án tartotta rendes évi közgyűlését, ezúttal 
Szeged városában. A szövetség tagjai legtöbben 12-én 
délben érkeztek Szegedre, s a vasútnál Juranovits Ferenc 
a szegedi vendéglős ipartársulat elnöke üdvözölte őket, 
az érkezők nevében pedig Gundel János a szövetség 
elnöke mondott köszönetét a szives fogadtatásért.

A szövetség tagjai még aznap délután tömegesen 
meglátogatták Újszegeden a „Magyar szőllősgazdák orszá
gos egyesülete" által rendezett borvásárt, melynek főcélja 
az volt, hogv a vendéglősök közvetlen érintkezésbe jus
sanak a termelőkkel, a mi mindkét részről kívánatos is. 
A vendéglősöket a borvásár helyén dr. ürucker Jenő, az 
egyesület igazgatója fogadta és" kalauzolta, bemutatván 
nekik a nagymennyiségű borkészletet és az üvegekbe 
fejlett s kiáílitásszérüen elhelyezett bormintákat, mire 
megkezdődött a kost olás és vásár.

Még ugyanaznap délután 5 órakor a szövetség egyik 
szakosztályát képező országos nvugdijegyesület tartotta 
meg a Tisza szállóban VII. évi közgvülését, melyen 
Bokros Károly elnökölt.

A közgyűlésnek, a napirend értelmében előterjesz
tetett az évi jelentés, melyben az elnökség kimerítően 
beszámol az elmúlt év ügyviteléről

Azután a mérleg bemutatása következett, mely sze
rint az <gyesübdnek 1903. év december 31 én 200,381 
korona vagvona volt. Ez alapon az elnökség a Dr. Bochkor 
Károly egyetemi tanár állal szerkesztett matheinalikai 
táblázatokkal fényesen igazolja az egyesület életképessé
gét, sőt azt, hogv az egyesület vagyona a jogosult tagok 
által támasztható igények kielégítésére kétszeres fede
zetet nyújt

Itt különösen hangsúlyozza a jelentés, hogy min
denkit megnyugvással tölthet el az egyesület jövőjébe ve
tett bizalom, s most már azok is bátran csatlakozhatnak 
az egyesülethez, a kik eddig azért tartózkodtak, mert az 
eredeti mathematikai számítás szerint feltétlenül szüksé
gesnek jelzett 200,000 korona tőke nem volt együtt.

A közgyűlés zajos éljenzéssel vette tudomásul az évi 
jelentést, s a felügyelő bizottság és a számvizsgáló bizott
ság jelentésének meghallgatása után az elnökségnek a 
felment vényt egyhangúlag hozott határozattal megadta.

A nyugdíj egyesület közgyűlése után 8 órakor ismer
kedési estély volt a „Próféta" szálloda nagy termében, a

meg. Vacsora közbenhol mintegy 250 résztvevő jelent 
számos felköszöntő hangzott el.

A Magyar vendéglősök országos szövetsége szép 
tember hó 13 án délelőtt a szegedi városház üléstermé
ben tartotta IV. évi rendes közgyűlését, melyen Gundel 
János elnökölt.

A közgyűlésen képviselve voltak: Arad, Baja, Buda
pest, Debrecen, Déva. Győr, Hódmezővásárhely, lgló, 
Kassa, Kecskemét, Komárom, Kolozsvár, Kunhegyes, Lippa, 
Makó, Márlonfalva, Medgyes, Mezőhegyes, Miskolc, Orsóvá, 
Pozsony, Szabadka, Szatmár, Szalymáz, Szeged, Szolnok, 
Temesvár, Újvidék, Zsombolya. Zzolna városok szálló 
dásai és vendéglősei: Szeged város halóságái pedig dr 
Lázár György polgármester képviselte.

A közgyűlést Gundel János elnök a következő be
széddel nyitotta meg :

Mélyen tisztelt közgyűlés, szereteti kartársaim !
Visszapillantok arra az időre, mikor több kongresszus 

után sikerült országos szövetségünket megalakítani. Öröm
telt lélekkel nyitottuk meg négy évvei ezelőtt Arad váro
sában annak első közgyűlését azon reményben, hogy 
tömörülés által sikerülni fog szeretett iparunknak nagyobb 
tekintélyt szerezni úgy a hatóságok mint a nagyközönség 
elolt is, reméltük, hogv összes kartársaink tömegesen 
fognak seregleni ezen zászló alá, reméltük, hogy ezen 
tömörülés által, ha az országos szövetség nevében folya
modunk kérvényeinkkel a magas kormányhoz, azok na
gyobb sulvlyal bírnak és inkább fognak hallgatni, 
panaszainkra!

De mit értünk e l?  Elszomorodott szívvel kell be
ismernem, hogy nem értünk el úgyszólván semmit.

Valahányszor helyzetünk javításáért folyamodunk, 
mindig elutasít bennünket a magas pénzügyi kormány, 
hivatkozással a törvény intézkedéseire. Ha elpanaszoljuk, 
hogv a bortermelő, a kinek annyi kedvezményt nyújt a 
törvény, nemcsak saját termésű borait, hanem össze
vásárolt borokat is ad el. hogy fűszeresek, szatócsok 
nemcsak zárt palackokban, hanem ármérték szerint is 
adnak el mindenféle italokat, továbbá a pálinkás korcsmái 
jogot vált, de tényleg nagy pálinkamérést gyakorol, a bor 
és sör kimérését csak mclléküzletnek tekinti s éppen 
azért ezen italokat olcsóbban adhatja, s a vendéglős 
korcsmáros nem konkurrálhat vele s tetemesen káro
sodik, — a magas minisztérium ezen panaszokra azt fe
lelte, hogv visszaélések nincsenek megengedve és min
den egyes esetet szigorúan megbírságolnak. Felhívnak
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tehát bennünket is ilyféle eseteket feljelenteni! De azt 
hiszem, hogy nem mi vagyunk erre hivatva.

Továbbá mindenféle fogyasztási szövetkezetek és 
kaszinók, melyek folytonosan szaporodnak, oly kedvez
ményekben részesülnek, hogy egyrészt italmérési illetéket 
egyáltalában nem, másrészt csak csekélységet fizetnek, 
tehát azokkal sem kcnkurrálhat a vendéglős; pedjg 
mennyire károsodik ezek által is. Viszont a vendéglős, 
korcsmáros ki van szolgáltatva a pénzügyigazgatóságok
nak, a pénzügyi biztosoknak, azok bánnak vele tetszésük 
szerint. Ha valaki folyamodik uj engedélyért egy hónap
pal az üzlet megnyitása előtt, egész biztos lehet, hogy 
legjobb esetben két hónap lefolyása előtt nem kapja az 
engedélyt Az üzlet készen áll, a házbér meg van fizetve, 
tehát meg kell nyitni az üzletet engedély nélkül, ezért 
pedig irgalmatlanul megbírságolják.

Ki vagyunk szolgáltatva a pénzügyi biztosoknak az 
italmérési illeték kivetésénél. 0  járja be az italmérési 
üzleteket, hasból megállapítja az egyes üzleteknek a ki
mérését s ezután Írja eló az illetéket. Igaz, hogy az illető 
az előirt összeg ellen felebbezhet. A felszólamlási bizott
ságok egyes esetekben engednek is valamit, de én azt 
állítom, hogy ezen előírások nagyobb részben igazság
talanok, mert aránytalanok, miért is nagyon gyakran 
kisebb üzleteket nagyobb illetékkel terhelnek, mint na
gyobbakat.

Igaz, hogy a biztos kötelessége az, hogy minél na
gyobb összeget hajtson be a kincstár javára, de nem 
lehet a kormánynak viszont érdekében a polgárokat 
fizetésképtelenné, sőt tönkre tenni.

Az 1888. italmérési törvény szerint zárt városokban 
mindig az utolsó népszámlálás figyelembe vételével min
den 500 lélek után legalább 200 K. illetéknek be kell 
folvni. Tehát többnek szabad lenni, de kevesebbnek nem 
A pénzügyi biztosok 1890 óta minden kivetésnél feljebb 
és feljebb emelték az italmérési illetéket s igy történt, 
hogy az állami előirányzat, mely egész 1890-ig mindig 
csak 1 millióval volt előírva, 2 és fél, sőt 3,200,000 koro
nára rúgott a végleges eredmény. Természetes dolog volt, 
hogy a pénzügyminiszter ur látva azon kedvező ered
ményt, hogy Budapest fő és székvárosban 500 lélek után 
(az akkori 1890. népszámlálás szerint) nem 200, hanem 
több mint 300 koronát eredményezett, 1899-ben törvény- 
javaslatot nyújtott be a képviselőházban, hogy zárt váro
sokban 500 lélek után nem 200, hanem 300 koronát kell 
alapul venni. Ennek következménye az volt, hogy az 1903. 
kivetésnél már az 1900. népszámlálást kellett figyelembe 
venni, méh szerint Budapest lakossága 1890-hez képest 
210,000 lakossal szaporodott, tehát 240,000 lakossal több 
és 500 lélek után nem 200, hanem 300 koronát kellett 
behajtani S igv történt, hogy Budapesten a múlt évi 
kivetés után 96,000 koronával kevesebb lett előírva s ma 
kényszerítik a kimérőket, hogy ezen hiány kiegyenlítésére 
úgy a tavalyi, mint az idei és jövő évre kivetett összeg 
utcán 37 százalékos pótlékot kell fizetni. Ezen pótlék ki
zárólag a korlátlan kimérőket terheli, inig a kis mértékben 
elárusítók, termelők, szatócsok, fűszeresek kávésok, klub- 
bők, kaszinók, stb. ezen pótemelésben nem részesül
nek. Kérdem, hol marad itt a jogegyenlőség? A vendég
lősöket tetemesen károsítják, mig a többiek ezen óriási 
teherhez nem járulnak. Igaz, hogy a törvény igy intéz
kedik, hanem ez nagy igazságtalanság!

Es végre még egy dologról kell említést tennem.
Visszaemlékeznek arra az időre, mikor az uj sör 

italadó törvény életbe lépett, mely törvénynek az volt 
célja, hogy az eddigi minden hektoliter után 10 koroná
val beszedett comsumadót, mely minden sör után, akár 
könnyebb tartamú, akár erősebb, egyenlő \olt, átváltoz
tatta olyformán. hogy ezen egységes 10 korona helyett 
sacharométerfokonként és pedig fokonként 80 fillérrel 
állapítja meg a söritaladót, ugv hogy az addig fizetett

egységes 10 K. helyett a l3«-os sör 10 kor. 40 fii, a 14 
fokos 11 kor. 20 fil„ a 15 fokos 12 kor. fizet. Megjegy
zem, hogy a fővárosi sörök legnagyobb része 13o-os, 
tehát többet fizet mint azelőtt. A 12, 1P/2, 11 fokos sörök 
aránylag sokkal kevesebbet fizetnek úgy hogy ll°-ossör 
az azelőtti 10 kor. helyett csak 8 kor. 80 fii. fizet. A 
vidéki sörök sokkal könnyebbek, mint a fővárosiak, de 
főképen a külföldi: osztrák, stájer, morva és csehországi 
sörök majdnem kizárólag 11 —11*1, legfeljebb 12 fokosak 
tehát sokkal kevesebbet fizetnek, mint azelőtt. De ez még 
nem elég!

Mig azelőtt a comsumadót kizárólag a vevő fizette 
t. i. csak a vámoknál, illetve a vasutak vagy hajóknál — 
szóval a sör átvételekor — az uj söritaladó törvény sze
rint a sörgyáros, t. i csak a hazai sörgyáros által produ
kált sör, mert a külföldit ezen intézkedés nem érinti, már 
a főzésnél adóköteles. Igaz, hogy 6 havi respiriumja van 
és apadás címén 6 háromnegyed százalékot engednek, de 
ezen apadás nem 6 háromnegyed százalékot tesz ki, ha
nem 9 százalékot és ha azelőtt a sörgyáros — a mi 
gyakran fordul elő — igy például fizetésképtelenség ese
tén, vagy nem kielégítő minőség folytán visszaküldött 
sörök után csak a sörnek a gyártási árál, most annak 
adóját is elveszti.

A külföldi gyárost természetesen mindezen intéz
kedések egyáltalán nem érintik, mert ő egyszerűen be
küldi a sörét, mellékeli a vegyészeti bizonyítványt fok
tartalmára nézve, és a vevő megfizeti az adót. Igaz, hogy 
ezen törvény főképen vidéki sörgyárosaink kedvéért lett 
csinálva, a mennyiben csekélyebb tartalmú söreik keve
sebb adót fizetnek, mint azelőtt, tehát jobban konkurrál- 
hatnak a fővárosiakkal. De a mit ezúton nyertek, mégis 
elveszítik azáltal, hogy ők is adókötelesek már a gyártás
nál és ők is az államnak adóbeszedői, tehát a fővárosi 
gyárakkal együtt ugyanazon az adóval járó kellemetlen
ségek, sőt sikánoknak is ki vannak téve, mig ellenben az 
osztrák, cseh, stb. sörök 4ll—60—80 fillérrel, sőt 1 kor. 
20 fii. olcsóbban kerülnék a vevő kezébe.

Ez mindig úgy volt s úgy van, a min kelten sírnak, 
azon a harmadik nevet. Kérdem, van-e valaki, a ki e 
nagy világban egy államot nevezhet meg, a hol oly tör
vényt alkottak, mely által a külföldi gyártmányoknak a 
behozatalát megkönnyebbitik, a hazai gyártmányt pedig 
annyira megkárosítják ?

Ezen uj söritaladótörvény életbeléptetése után egy 
évvel a fővárosi sörgyárak kénytelenek voltak ezen nagy 
terhet vevőikre áthárítani és a sör árát 1 kor. 20 fil.-rel 
emelni. A pénzügyminister ur ő Exja a hazai sörgyárosok 
sokszoros indokolt kérelmére mégis belátta azt, hogy itten 
nagy hiba történt és a hazai gyárosok nagy hátrányban 
vannak a külföldiekkel szemben, s már két évvel ezelőtt 
megígérte a sörgyárosoknak, hogy könnyebiteni fog hely
zetükön és kilátásba helyezte, hogy körülbelül 1 koronát 
fog elengedni.

A budapesti ipartársulat és az országos szövetség 
azon kérelemmel fordult a sörgyárakhoz, hogy miután ők 
a sör árát annak idején felemelték, abban az arányban, 
a mit a miniszter leenged, a sör árát is szállítsák le, a 
mit a budapesti sörgyárosok kilátásba is helyeztek. Nagy 
meglepetésünkre azonban f. évi júniusban () Exja a pénz
ügyminiszter ur a képviselőházban a .on nyilatkozatot 
tette, hogy ezen kedvezmények miatt tárgyalások folytak 
a sörgyárosokkal és a vidéki sörgyárosok oda nyilatkoztak, 
hogy ezen kis engedmény nem szolgál arra, hogy a sört 
olcsóbban fogják a közönségnek kimérni (nem mondták 
azt, hogy ezen kedvezményt csak az úgyis boldogságban 
úszó vendéglősök fogják élvezni) tehát ezen kilátásba 
helyezett kedvezményre egyszerűen nem reflektálnak.

És igy állunk mi itt szeretett hazánkban, akárhova 
nézünk, nincs barátunk, a ki velünk érez, a magas kor-
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niány csak fejős tehén gyanánt bánik velünk, a honatyák 
kormánypárti része a minisztériummal tart, az ellenzék
nek nincs hatalma! Tehát magunkra vagyunk hagyva. De 
minél szorultabba helyzetünk, annál szükségesebb a szoros 
összetartás. Hívjuk fel hazánk összes vendéglőseit, hogy 
csoportosuljanak az országos szövetségbe.

Ilarmincz esztendő óta fáradozunk iparunk fejlődésén 
és művelődésén, szakiskolákat állítottunk, melyek gyönyörű 
eredményeket mutatnak fel, országos nyugdijegyesületet 
alapítottunk, mely évről évre szebben és szebb .n prosperál 
és melynek alaptőkéje ma már a 200,000 koronát meg
haladja, úgy, hogy a biztosítottak érdekei bőségesen meg 
vannak óva.

Elszegényedett agg vendéglősök és pinczérek részére 
menedékház alapot gyűjtöttünk, melynek alaptőkéje ma 
már 20.000 koronán felül van. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a nagyváradi pinczéregylet az idén tavaszszal, bár 
ha kisebb mértékben is, megnyitott saját erejéből egy 
menedékházat.

Szóval büszkén vallhatjuk, hogy iparunk szeretett 
hazánk fejlődésével lépést tartott és a nvugot szállodáival 
és vendéglőivel versenyez. De hogy tovább is fejlődhes
sünk, szükséges, hogy szorosan összetartsunk, szükséges, 
hogy a ‘nagyközönség és a magas kormány is támogassanak 
bennünket, mert csak jólétünktől függ iparunk fejlődése, 
mert ott, ahol csak küzdeni kell a létfentartásért, fejlő
désről szó sem lehet.

Ezek után bocsánatot kérek, hogy hosszadalmas vol
tam, de szivem tele volt s azt ki kellett ürítenem. Amidőn 
tehát Önöket szivem mélyéből üdvözlöm, köszönetemet 
fejezem ki számos megjelenésükért, főképen azoknak, kik 
távolról zarándokoltak Alföldünk szép metropolisába szö
vetségünk közgyűlésére.

A világ nagy építőmesterének áldása kisérje tanács
kozásainkat, mely imával negyedik évi közgyűlésünket 
ezenn l megnyitom.

A gyakori tetszésnyilatkozatokkal és élénk éljenzéssel 
kisért megnyitó beszéd elhangzása után dr. Lázár György 
Szeged polgármestere a város törvényhatósága és közön
sége nevében meleghangú beszéddel üdvözölte a közgyű
lést és annak tagjait, hangsúlyozván, hogy üdvözlése nem
csak udvariasság, hanem megbecsülése a szövetségnek és 
azon modern gazdasági irányzatnak, mely az egyazon 
kereskedelmi, ipari slb. foglalkozási köröket erőik egyesí
tésére, a társulás, a szövetkezés megbecsülésére vezeti és 
amelynek a vendéglősök országos szövetsége is keletke
zését köszönheti. Ily irányú alkotásoknak nálunk különösen, 
kik a Kelet és Nyűgöt közti közvetítésre vagyunk hivatva, 
a társadalmilag és anyagilag gyenge Magyarországon nagy 
a jelentősége, miért is örömét fejezi ki azon, hogy az 
ország vendéglősei a gondjaira bízott város falai közt 
gyűltek össze országos tanácskozásra.

Gundel János elnök a polgármester szavaira reflek
tálva a szövetség és a maga nevében őszinte köszönetét 
fejezi ki annak megjelenéséért, melyben biztató jelét látja 
annak, hogy iparunk törekvését mérvadó h Íven is kezdik 
figyelemmel és méltánylással kisérni. Szeged polgármes
terét élteti.

Ezután Weiner Miksa a kereskedelmi és iparkamara 
nevében üdvözölte a közgyűlést. Az üdvözlésért Glück 
Frigyes mondott köszönetét, kifejezést adva a szövetség 
büszkeségének afelett, hogy tanácskozásai iránt a kamara 
is érdeklődéssel viseltetik.

Az üdvözlések elhangzása után felolvastatott a köz
ponti igazgatóság és az igazgató-tanács következő előter
jesztése az 1901—1905. szövetségi évről:

Mélyen tisztelt közgyűlés!
A midőn a központi igazgatóság és az igazgató-tanács 

nevében országos szövetségünk múlt évi tevékenységéről 
szóló jelentésünket a tisztelt közgyűlés elé terjesztjük,

mindenekelőtt ama kívánalmakról, sérelmekről és pana
szokról kell megemlékeznünk, melyek — miként a múltban 
tartott országos értekezleteinken, valamint szövetségi köz
gyűléseinken — az 1003. évi temesvári közgyűlésünkön 
is tárgyalásaink anyagát képezték.

Amint ugyanis még mindnyájunknak élénk emléke
zetében él, mull évi közgyűlésünk a «Szegedi szállodások, 
kávésok, vendéglősök és korcsmárosok iparlársulata*, 
továbbá a * Győri vendéglősök, kávésok és italmérők ipar
társulata*, valamint a «Borsodmegyei vendéglősök, kávésok 
és korcsmárosok egyesülete* által központi igazgatósá
gunkhoz intézett beadványai alapján főleg azon sérelmekkel 
és panaszokkal foglalkozott, melyek az 1899. évi XXV. 
t-c.-nek a vendéglősiparra nézve sérelmes rendelkezései, 
valamint a reá vonatkozó végrehajtási és egyéb miniszteri 
rendeleteknek be nem tartása, ré zben pedig a végrehajtó 
közegeknek hibás értelmezése folytán iparunkra hárain 
lanak. és melyek magát a pénzügyi kormányt is arra 
bírták, hogy eleddig már ismételt Ízben rendeleteket bocsá
tott ki azok megszüntetése érdekében, amely panaszok 
azonban az államkincstár érdekeinek szempontjából is 
kiváló jelentőségű iparunk végtelen károsodására nemcsak 
hogy meg nem szűntek még, hanem még a múltnál is 
gyakoribb és számosabb panaszra szolgáltatnak okot.

Noha vezetőségünk már a temesvári közgyűlés alkal
mával különös nyomatékkai utalt arra, hogy szegedi, győri, 
és miskolci beadványokban foglalt kérelmek teljesítése és 
az azokban foglalt sérelmek orvoslása egyáltalán nem, 
vagy csak kis mértékben remélhető, és pedig részben a 
jelenleg érvényben levő törvényes intézkedésekre való 
tekintettel, részben pedig azért, mert sérelmek és panaszot 
esetén a pénzügyi kormány pozitív tények felsorolásá- 
fogja kérni, mindazonáltal a közgyűlésen hozott határoza
toknak eleget léve 42,19l)jXa. sz. alatt beadványt intéztünk 
a nagy-méltóságú m. kir. pénzügyminiszter urh:z, azon 
kérelemmel, hogy :

1. kedvezményes boritaladóban a termelők kizárólag 
saját termésű és csak a házi használatra szánt bormennyi
ség után részesülhessenek ;

2 hogy a«saját termésű borok* cégére alatt idegen 
helyeken vásárolt borokat kismértékben elárusítók az 
1899. évi XXV. t.-c 1G. §-ában megállapított kedvezmény
ben ne részesülhessenek, hanem a korlátlan kiméréssel 
foglalkozókra mért italmérési illetékkel megrovassanak, 
mert a jelzett szőlősgazdák nem kismértékbeni elárusí
tóknak, hanem bormérőknek minősitendők és mint ilyenek 
a III. oszt kereseti adóval rovandók meg;

3. hogy a szőlősgazdáknak a házi szükségletre szánt 
bormennyiség ne a termelő akaratától legyen függővé 
téve, hanem akkép korlátoztassék, hogy annak mennyisége 
holdakhoz mérten bizonyos maximális mennyiségben le
gyen megállapítva ;

4. hogy szatócsüzletetekben (kereskedésekben) a bor
nak kismértékben, zárt palackokban elárusitása, épugv, 
mint az égetett szeszesz italok elárusitása, csak bizonyos 
meghatározott magasabb árban engedélyeztessék, és hogy 
ezek a borszerzés kutforrására nézve gondosan ellenőriz
tessenek, továbbá

5. minthogy az 1899. évi XXV. t. c-nek az italméré
sek számára és az engedélyek kiadására vonatkozó rendel
kezései nem tartatnak be. hogy a vendéglők és italméré
sek létszámának revíziója, valamint az is rendeltessék el, 
hogy a pénzügyigazgatóságok az italmérési engedélyek 
iránti kérvényeket a területükön tevő szakipartársulataink
kal felvilágosítás céljából közöljék és végül

6 a miskolci ipartársulat indítványára, hogy a külön- 
köző fogyasztási szövetkezeteknek, melyek tulajdonképeni 
céljuk: az önsegély gyakorlása helyett céltudatos rend
szerességgel igyekeznek maguknak megszerezni az ital
mérési engedélyeket, ilyenek ezentúl ne adassanak, mert
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az ezek által gyakorolt kimérés és korcsmáltalás épp oly 
észszeríitlen, jogtalan, és erkölcstelen, mint a terme
lők ama igyekezete, a mely ellen szintén tiltakoz
tunk, hogy köz- és államhivatalnokok, szolgabirák, tanítók, 
jegyzők stb. is kaphassanak engedélyt a kismértékben! el 
árusításra, miáltal a szegényebb sorsú, különösen vidéki 
korcsmárosokoak egész serege még nagyobb mértékben 
léteinek tönkre, mint eddig.

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Őszinte sajnálattal keli bejelentenünk, miszerint 

dacára annak, hogy a temesvári közgyűlésen felmerült 
nagyszámú sérelmeket ilyformán a minisztériumhoz inté
zett beadványunkban a minimumra redukáltuk, kérelmeink 
a nagyméltóságu m kir. pénzügyminisztérium f. évi julius 
>-án 42,190904 sz. határozatával elutasító elintézést nyer
tek, mivel a miniszter indokolása szerint a házi fogyasz
tásra szánt bonnennyiség minden egyes esetben megfelelő 
módon nyer megállapítási, kimérők és kismérlékbeni el
árusítók, Habár szőlősgazdák is, bot italado kedvezményben 
nem részesülnek és azok a szőlősgazdák, akik kiméréssel 
és kismérlékbeni eladással nem foglalkoznak, saját termésű 
boraiknál is és pedig csak a nyílt községekben fizetnek 
kedvezményes borilaladót a házi szükségletre szánt mennyi
ség után.

A házi fogyasztásra szánt bormennyiség korlátozására, 
a bornak szatócsüzletekben való elárusilásáoak eltiltására, 
a szakipartársulatok véleményének meghallgatására, az 
italmérési engedélyeknek a fogyasztási szövetkezetektől 
leendő elvonására vonatkozó kérelmeinket a jelenleg ér
vényben levő törvényekben foglalt halározmányokra, és 
a különböző rendeletekben biztosított kedvezményekre és 
a szabad versenyre való hivatkozással szinten leíjesithet- 
leneknek minősítette a minisztérium mivei a saját termésű 
borokat elárusítók szerinte semmi körülmények között sem 
sorolhatók a korlátlan kimérók közé és a miniszter tör
vényes rendelkezés hiányában nem érzi magát feljogosítva 
arra, hogy a szatócsok és kereskedők állal zárt palackok 
bán eladott borra nézve bizonyos magasabb árt állapítson 
meg, a beszerzés kútfői rásának kutatása és ellenőrzése 
pedig indokolatlan zaklatásnak volna minősíthető.

Beadvány Il ik sikertelensége felett érzett sajnálatun 
kai csak növeli azon körülmény, hogy a miniszter fent- 
jelzelt határozatának befejező részében még azt is két
ségbe vonja, hogy a korlátlan kimérések létszámára és 
i ngedelyek kiadására vonatkozó rendelkezések nem tar
tatnak be, holott éppen emiatt felm rült panaszok követ
keztében hittak napvilágot az 19(10. évi 90.632., az 1902. 
évi 105,013. és az 1903 évi 21,581. számú miniszteri kör
rend letek, melyekben maga a miniszter fegyelmi felelős
ségié vonással fenyegeti mindazon pénzügyigazgatóságo
kat, melyek a korlátlan kimérési engedélyek kiadása előtt 
a létszám kérdését pontosan nem tisztázzák.

A nnratkozó negatív eredmény daczára nem marad 
más részünkre hátra, mint á kormányhatósági döntést illő 
tisztelettel tudomásul venni és minden egyes esetben kí
méletlenül élni a feljelentés jogával, mert á minden izében 
lehangoló és elszomorító miniszteri döntés azzal a biztató 
kijelentéssel végződik, hogy valahányszor szövetségünk a 
korlátlan kimérések létszámára és az engedélyek kiadá
sára vonatkozó rendelkezések be nem tartása miatt a 
magas kormányhoz jogorvoslatért fog fordulni, a helyre
hozás egv percig sem fog magára váratni.

Sokkal kedvezőbb eredményt értünk el mélyen tisz
elt közgyűlés a nagyméltóságu in. kir pénzügyminiszté
riumhoz 41,027/XlII. sz. alatt intézett ama kérelmünkkel, 
melyben a «Nagyváradi szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartársulata» indítványára, hivatkozva atna visz- 
szásságra, hogy a pénzügyigazgatóságok a vidéki nagyobb 
szállodásoknak, vendéglősöknek és kávésoknak dohánykü- 
lőnlegességek eladására engedélyt sehol sem adnak, illetve

nem adhatnak és hogy ezek ennélfogva a nagyközönség 
és a fejlődő idegenforgalom finomult igényeit kielégíteni 
nem képesek: arra kértük a minisztériumot, miszerint 
engedje meg, illetve intézkedjék rendeletileg aziránt, hogy 

ott, ahol annak szüksége indokolva van — a vidéki 
szállodások, vendéglősök és kávésok a közönséges dohany- 
czikkeken kívül a helyiségeikben tartózkodó vendégeknek 
a szabályokban megengedett árakon különlegességeket is 
árusíthassanak, illetve az erre feljogosító engedélyt is
megkaphassák.

Örömmel jelentjük, hogy a nagyméltóságu m. kir. 
pénzügyminisztérium folyó évi május hó 24-én kelt 41627. 
számú végzésével a fő- és székvárost m. kir. pénzügy
igazgatóság révén arról értesítette szövetségünket, hogy 
kérelmünk teljesítésének mi sem áll útjában, miután a 
pénzügyigazgatóságok hatásköre különben sincs korlátozva 
a tekintetben, hogy a szálloda-, vendéglő- és kávéháztu
lajdonosok részére, ha azl az illető üzlet színvonala indo
kolttá teszi, a különlegességi dohánygyártmányok korlátolt 
eladását engedélyezhessék és mert neláni elutasító hatá
rozatok ellen minden egyes esetben a nagyméltóságu in. 
kir. pénzügyminisztériumhoz felfolyamodással lehet élni

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Az elmúlt év eseményeire vetvén visszapillantást, 

nem mulaszthatjuk el felemlíteni, hogy egyes közgazdasági 
irányzatoknak előtérbe tolulása, főleg azonban az olasz 
borvám eltörlése, valamint a »Magyar Szőlősgazdák 
Országos Egyesülete* és a »Magyarországi Bortermelők 
és Borkereskedők Országos Szövetsége* állal a borértéke
sítés emelése és előmozdítása érdekében megindított or
szágos mozgalmak ezen kiváló jelentőségű társadalmi és 
közgazdasági tényezők figyelmét a fogyasztás szempont
jából első helyen álló iparunkra terelték és hogy ezen 
körülménynek köszönhetjük, miszerint a »Magyar Szőlős
gazdák Országos Egyesülete* f, évi január hó 20-án 304901. 
szám alatt átiratot intézett szövetségünkhöz, azon óhajtá
sát fejezvén ki, hogy a termelők és vendéglősök, mint 
legnagyobb fogyasztók közt közvetlen érintkezést kivan 
létesíteni s arra kérte fel szövetségünket, hogy jelöljön 
ki kebeléből az előleges megbeszélések megindítása végett 
néhány tagot, mig a »Bortermelők és Borkereskedők Or
szágos Szövetsége* hozzájárulás czéljából megküldötte 
szövetségünknek az olasz borvám tárgyában a magas kor
mányhoz intézet feliratát. Szövetségünk mindkét országos 
egyesület közeledését rokonszenvvel fogadta és a borér- 
tékesitő bizottságba, melybe a »Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete* a maga legtekintélyesebb tagjait küldötte ki, 
a tnaga részéről Gundel János elnöklete allatt a Gliick 
Frigyes. Kommer Ferenc/, Maloschik Antal, Müller Antal 
és Petánovits József igazgatósági tagokból állő bizottságot 
küldötte ki.

Nem szenvedhet kétséget, hogy a termelők és ven
déglősök közötti közvetlen összeköttetés, melyből mind
két félre csak jelentékeny anyagi előnyök származhatnak, 
őszinte örömmel üdvözölhetjük.

Közgyűlési tárgyalásaink napirendjén a szövetségi 
szakosztályok jelentései között az országos nyugdijegyesü- 
let 1903— 1904. évi jelentéséből őszinte ötömmel győződ
hetünk meg ezen kiváló társadalmi jelentőségű és az ösz- 
szes iparágak közt páratlanul álló humanisztikus intéz
ményünk fokozatos fejlődéséről és megerősödéséről, vala
mint arról, hogy a nyomainkba lépő ifjabb nemzedék 
mindegyre fokozottabb mérvben ismeri fel a nyugdijegye- 
sület alapeszméjének kiváló jelentőségét. A nyugdijegye- 
sület erkölcsi és anyagi gyarapodása kétségbevonhatlan je
leivel szemben óhajtandó volna, hogy a pincérség, amely 
ezen intézmény gyümölcseit leginkább van hivatva élvezni, 
még az eddiginél’ is nagyobb érdeklődési tanúsítson a 
nyugdijegyesület iránt, mely számára nemcsak a biztosított 
jövőt s ebben a nyugodt megélhetést jelenti, de tisztes tár
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sadalmi helyzetének is alapjául fog szolgálni Szövetségünk, 
melynek ezen intézmény egyik szakosztályátképezi, vala
mint a nyugdijegyesület vezetősége, élén kipróbált erejű 
és kiváló érdemeket szerzett elnökévi 1' Bokros Károly 
szeretett kartársunkkal, az egyesület érdekében kifejtett 
nagy erkölcsi és anyagi áldozatokért és fáradalmakért csak 
úgy és akkor fognak részesülni kellő jutalomban, ha az 
érdekelt felek és pedig úgy a fiatalabb önnálló iparosok, 
mint az alkalmazottak nagy serege a nyugdijegyesületel 
iparunk közkincsévé teszik és egyforma odaadással buz
gólkodnak annak minél értekesebbé tételén.

A tanoncügyi szakosztály, miként az előterjesztendő 
évi jelentésből a mélyen tiszteit közgyűlés meg fog győ
ződni, az elmúlt évben is folyton tartó, tervszerű és 
czéltudatos munkásságot fejtett ki a szakoktatás eszméjének 
terjesztése, országos szervezése és a szakiskolák szapori 
tása érdekében. Újabban a Délvidék és a nagy magyar 
Alföld metropolisaiból, l'emesvárról és Szegedről int felénk 
a remény, hogy e kulhirintézményekben gazdag vidéki köz
pontokban is fel fognak épülni a vendéglős ipari szakok
tatás oltárai, örök dicsőségére nemzeti közművelődésünk
nek, dicsőségére a magyar vendéglőskar lelkes áldozat- 
készségének, de leginkább dicsőségére az ipari szakoktatás 
megalapítójának, Gittek Frigyesnek, aki mint másfél év
tizeddel ezelőtt, még ma is ifjúi lelkesedéssel, fáradhatatlan 
kitartással lobogtatja közöttünk magasan a tanulás,a tudás 
lángjait, élesztvén azokat páratlan áldozatkészségével A 
hála s a köszönet, melylyel mindezért neki e helyütt is 
adózunk, csak gyenge viszonzása az ő nehéz mindennapi 
munkájának, melyet iparunk érdekében végez.

A budapesti, debreczeni szakiskolák nyomtatásban 
megjelent terjedelmes évi jelentései mindennél fényesebb bi
zonyítékai annak, hogy e munka és az iskolákat fentartó 
iparláisulatok állal hozott nagy anyagi áldozatok nem 
\oltak hiábavalók és hogy ezen iskolák révén mindinkább 
közeledünk ama régi törekvésünk megvalósulásához, mely 
iparunknak a képesítéshez és engedélyhez kötött iparágak 
közzé leendő sorsoltalását czélozza. A közel jövőben e 
czél érdekében kedvező alkalom fog kínálkozni szövetsé
günknek munkássága kifejtésére, az ipartörvény küszö
bön álló revíziója alkalmából, a mikor is virágzó szakis
koláink és azokból kikerült szakképzett iparos ifjak ezrei 
nem éppen a leggyengébb bizonyítékául fognak szolgálni 
annak, hogy a vendéglősipar igenis oly mesterség, a me
lyet tanulni kell tanulni elméletileg és gyakorlatilag, és 
amely ennélfogva joggal megérdemli hogy a képesítéshez 
kötött iparágak közzé soroztassék.

(Folytatása következik.)

Hatósági végzések.
Hirdetmény. Budapest székesfőváros VI. kér. elöljáró

sága. 40,0261904. VI. k e. sz. Az 1899. évi 25. t.-c. végre
hajtása tárgyában alkotott 1899. évi 64 758. számú pénz
ügyminiszteri rendelettel kiadott utasítás 17. §-ának utolsó 
bekezdése szerint oly engedélyek után, melyek a három 
évi kivetési időszak első évének első napjától kezdődő 
érvénynyel vagy utóbbi év közben állíttatnak ki, az előre 
látható hozzávetőleges üzleti forgalom becslés utján álla
pítandó meg s annak eredménye veendő fel az esetről- 
esetre kiállítandó ama összeirási jegyzékbe, mely köz
szemlére való kitétel és az osztályba való sorozás iránti 
véleményadás végett az illető kerületi elöljáróságnak 
esetről-esetre megküldendő.

Alulirt elöljáróság ennélfogva közhírré teszi, hogy 
az uj italmérések összeirási jegyzéke elkészült s az elöl
járóság hivatalos helyiségében (VI. kér. Aradi-utca 23.
III. e. 38. ajtó sz. a ) folyó évi október hó 1-től 8-ig, azaz

nyolc napon át d. e. 11 és 12 óra körött közszemlére ki- 
tétetik, amikor is az érdekeltek részéről nemcsak meg
tekinthető, de az abban kitüntetett forgalmi adatokra 
nézve az engedélyesek bármelyike, valamint az ipartársu 
latok és kereskedelmi testületek részéről is, észrevételek 
tehetők, mely észrevételek Írásban (bélyegmentes bead
ványban) alulirt elöljáróságnál a jelzett határidőn belül 
nyújtandók be. Budapesten, 1904. szeptember hó 27-én. 
A VI. kér. elöljáróság.

Különfélék.
A „Magyar védöegyesület* hozzánk intézett kérelme 

folytán készséggel közöljük az egyesület alapszabályának 
alább következő szakaszait:

A Magyar Védő Egyesület alapszabályai.
2. §. Az egyesület jelvénye.
Az egyesület tagjainak ismertető jelvénye megegye

zik a pecséttel.
Az egyesület jelvénye egyúttal «Vcdójegy» gyanánt 

szolgál a hamisítatlan hazai ipartermékek és mezőgazda
sági termények jelölésére. A védőjegy használása tárgyá
ban az igazgatóság által megállapított ügyrend intézkedik.

Az igazgatóság engedélye nélkül védőjegyét és ki
rakati tábláit használni bárkinek is tiltva van.

4. §. Az egyesület feladatai.
a) Teljes erővel igyekszik odahatni, hogy minden 

hazai termelésű jó iparcikk és termék a külföldi verseny 
nyomása alól fölszabaduljon, megerősödjék és fejlesztessék.

b) Az ipari és mezőgazdasági termelésnek a jó és 
fogyasztásra alkalmas cikkeit a hazafias kereskedők közre
működésével, úgyszintén nemzeti vásárok, mintaárugyüj- 
temények, szakszerű előadások, esetleg kiállítások utján 
is a fogyasztó közönséggel mogismertelni és megkedvel
teim.

Közszállilásokat figyelemmel kisérni és odahatni, 
hogy a hazai munkás mellőzésével külföldi ne alkalmaz
tassák.

c) A vagyontalanabb kisiparosok és a háziiparral 
foglalkozók támogatása. E célból azok munkáinak érté
kesítését elősegíti, a jó és szép munkában kiváló derék 
munkásokat anyagi és erkölcsi jutalmazással buzdítja, 
továbbá a háziiparral foglalkozók keresetét a népipar 
újabb ágainak meghonosításával gyarapítja.

d) Erejéhez képest kitűnő iparosokat anyagilag is 
támogat, kitűnő iparosmesterek és segédek magasabb ki- 
képezteléset célzó intézmények létesítését előmozdítja, 
szóval minden oly intézkedést teljesít és intézményeket 
létesít, melyek az egyesüld céljainak elérését biztosítják.

e) A hazai ipari és mezőgazdasági termékek forrá
sait nyilvántartani és sajtó utján ismertetni.

5. §. Az egyesület erőforrásai.
а) Tagjainak a hazafias eszme fölkarolásában, ter

jesztésében és támogatásában kifejtett buzgalma
б) Az egyesület országos központi igazgatásának és 

a vidéki szervezeteinek egységes működése.
c) A társadalom hazafias tagjainak anyagi támoga

tása.
d) A hazafias hatóságoknak, egyesületeknek, társu

latoknak, köröknek közreműködése, erkölcsi és anyagi 
támogatása.

c) Az egyesület vagyoni fölöslegéből és a társadalom 
áldozatkészségéből gyűjtendő nemzeti pénzalapnak — az 
egyesület céljainak megfelelőleg — céltudatos és gondos 
fölhasználása.
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7. §. A nemzeti pénzalap.
A Magyar Védő Egyesület a hazai ipari és mező- 

gazdasági termékek terjesztése, közvetítése és fejlesztésére 
szolgáló intézmények létesítése céljából vagyoni fölöslegé
ből és hazafias adományokból nemzeti pénzalapot gyűjthet.

E pénzalapot az egyesület budapesti igazgatósága 
kezeli. A nemzeti pénzalap mikénti fölhasználása és hova- 
forditása iránt a budapesti központnak közgyűlése határoz.

A Magyar Védő Egyesület föloszlása esetében a 
nemzeti pénzalap tőkéjének J/4 része kiváló tehetségű 
iparosifjak részére adományozandó ösztöndíjak alapítására, 

része magyar — nem hazaellenes — népkönyvtárak 
alapjára, *|4 része országos emberbaráti intézmények és 
*|4 része a mag\ar közművelődési egyesületek alapjainak
gyarapítására adományozandó.

15. §. Vidéki fiókok,
Az ország bármely olyan helyén, a hol a Magyar 

Védő Egyesületnek 50 tagja van, vidéki fiók szervezhető. 
A fiók szervezete több község területére is kiterjedhet.

A vidéki fiókok munkaköre kiterjed az ezen alap
szabályokban foglalt intézményekre.

A vidéki fiók címe székhelyének nevével jelölendő 
meg; pl. »A Magyar Védő Egyesület debreceni fiókja«.

A vidéki fiók szervezetére és működésére nézve ál
talában az ezen alapszabályokban foglalt elvek irányadók 
és kötelezők, épen azért külön alapszabályra szükségük 
nincsen, csak arra kötelezettek, hogy megalakulásukat az 
illetékes hatóságnak tudomásvétel végett, a Budapesten 
székelő igazgatóságnak pedig jóváhagyás céljából beje
lentsék.

A vidéki fiók működéséért annak elnöksége és vá
lasztmánya felelős.

A vidéki fiókok országos ügyekben nem intézkedhet
nek önállóan, országos mozgalmakat nem indíthatnak, in
tézményeket nem létesíthetnek a központi igazgatóság 
előzetes jóváhagyása nélkül. Az egyesületnek helyi érde
keit szolgáló ügyekben azonban önállóan rendelkezhetnek

A fiók jogosítva van a Magy. Védő Egyesületbe belépő 
tagokat fölvenni, tagsági dijakat beszedni, évi gyűlést tar
tani és az évi gyűlés által elfogadott és a központi igaz
gatóság által jóváhagyott költségvetés keretében kiadáso
kat folyósítani.

A vidéki fiókok kötelesek az örökös alapítók és az 
alapítók által befizetett összegeket egészben, a pártfogó, 
rendes és fogadalmas tagsági dijaknak, adományok és más 
jövedelmeknek felét minden hónapban a központi igaz
gatóság ügyrendje értelmében a központ pénztárába be
küldeni.

A vidéki fiókok működését és anyagi viszonyait a 
budapesti központi igazgatóság által kiküldött tagoknak 
joga van bármikor ellenőrizni.

A vidéki fiók vezetősége áll: az évi gyűlésből és a 
választmányból

Az évi gyűlés tárgyai azonosak az ezen ala pszabály 
21. §-ában foglaltakkal. Védőket és tiszteletbeli tagokat 
azonban nem választhatnak; ilyen minőségű jelöltjeik a 
központ közgyűlése által leendő megválasztás céljából a 
központi igazgatóságnál terjesztendők elő.

A fiók választmánya á ll: 1 elnök, 2 alelnök és annyi 
választmányi tagból, a hánynak megválasztását évi gyű
lésük elhatárdzza.

A vidéki fiók elnöke és alelnökei hivatalból tagjai a 
központi igazgátóságának és ennek üléseiben tanács kozási 
és szavazati joggal bírnak.

A fiók tisztviselői karát önállóan választja meg.
A vidéki fiók elnöksége köteles minden év j anuár 

hó folyamán a fiók előző évi működéséről a központ 
igazgatóságának évi jelentését beküldeni.

Olyan fiók, a melynek működése meddő, vagy ezen 
alapszabályok céljának és feladatának meg nem felel,

vagy alapszabályellenesen működik, a központ igazgató
sága által felfüggeszthető, a központ közgyűlése áltál pedig 
feloszlatható. Feloszlatása iránt a központ igazgatósága az 
illetékes hatóságot keresi meg.

A fiókok ügyrendjüket maguk állapítják meg, ez 
azonban jóváhagyás céljából a központ igazgatóságának 
bemutatandó.

A vidéki fiók tisztviselői számának, megnevezésének 
és esetleg fizetésének megállapításához a budapesti igaz
gatóság előzetes hozzájárulása kikérendő. A pénzkezelés 
és a számadási vizsgálat a 19. és 20. §-ok értelmében a 
fiók ügyrendjében szabályozandó.

Közérdekű értesítés. Az alulirt közintézet díjtalanul 
ad minpennemü felvilágosításokat oly célból, hogy a hazai 
közönségnek a magyar ipar pártolását megkönnyítse s a 
hazai termékeknek a kölföldi piacokon való térfoglalását 
előmozditsa-

Ertesitéssel szolgál különösen a következőkről :
1) a hazai gyártmányok és termények beszerzési 

helyei felöl,
2) itthon nem termelt nyersenyagok, félgyártmányok 

és iparcikkek külföldi beszerzési forrásairól,
3) a magyar termékek bel- és külföldi piacokon való 

kelendősége tekintetében,
4) a világverseny viszonyai iránt, továbbá vámtételek 

és vámkezelési szabályok,
5) a hazai és külföldi piacokra fennálló fuvardíjak 

és szállítási módok,
6) bel- és külföldi közszállitások és kiállítások, 

Magyarország és a külföldi államok áruforgalmi statiszli- 
kája, s végül

7) külföldi cégek hitelképessége felöl. Ez utóbbi 
iránt mégis nem díjtalanul, minden hitelértesités után bár
mely külpiacról, költségmegtérités címén, két koronát kér.

A megkeresések szóval, vagy üzleti levél formájában 
esetleg távbeszélő utján eszközölhetők.

Díjtalanul küldi meg a kivitel foglalkozóknak a 
a hetenként háromszor megjelenő Kereskedelmi Muzeum 
Konzuli Közlemények című hivatalos közlönyét, mely 
hiteles források nyomán közöl mindennemű a kivitelre 
vonatkozó üzleti és gazdasági híreket. Szakkönyvtára min
denkinek nyitva áll. Olvasótermében 101 szaklap található.

A magy. kir. kereskedelmi muzeum igazgatósága, 
Budapest, V„ Vaczi-körut 32. sz.

Vakok sorsa. Herodek Károly a vakok budapesti ne
velő- és tanintézetének tanára: «Épitsünk a 'vakok szá
mára otthont® jelszó alatt lelkes felhívást bocsátott ki a 
legszerencsétlenebb emberek érdekében, s azoknak szo
morú sorsát meghatóan Írja le.

A felhívást nekünk is megküldte azzal a kéréssel, 
hogy adakozásra buzdítsunk.

Felkérjük tehát az ipartársulat adakozni szándékozó 
t. tagjait, hogy adományaikat a «Kisbirtokosok földhitel- 
intézete® igazgatóságának, Budapest, V. kér. Géza utca 2. 
sz. alá küldjék.

Szüret. Csömör községben a szüret szeptember 26-áu 
kezdődött.

Fogyasztási szövetkezet. Tekintettel a rendkívüli 
drágaságra a székesfővárosban nagyszabású «fogyasztási 
szövetkezet* van keletkezőfélben, A szövetkezet tervezői 
azzal a kéréssel fordultak az ipartársulat elnökségéhez: 
nyújtson nekik módot, hogy az ipartársulattal tárgyalhas
sanak, mert egyik legfőbb óhajtásukat az képezi, hogy a 
szövetkezetbe a vendéglősöket is bevonhassák. Az ügy az 
ipartársulat legközelebbi választmányi ülésen tárgyalásra 
kerül.

Kimutatás a budapesti (ipari) munkaközvetítő inté
zeténél bejelentett vendéglősipar-ra vonatkozó férfimunka - 
kínálat; — kereslet; pinezér 3, csapos és borfiu 22, bér
szolga 11.
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T Ö R L E Y  J O Z S .e s T 5/

( B u d a p e s t.)
O tC O íí,

Iső Magyar Részvény serfőződe
BUDA P EST—K O BÁ N Y A N

----  F ennáll 18 5 4  «<«. = =
Az 1900. évi párisi v illágk iallításon  collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) k itü n te té s t nyert,

D IS Z O K M Á N Y  1 8 8 5 . JU R Y -T A O  1896 .
V árosi iro d a : V ili. ke rü le t, ESTERHÁZY-UTCZA 6. szám.

A já n lja :  ászok, király, márcziusi világos, marcziusi sötét, „bajor mód*1, udvari „pilseni 
mód“, kétszeres márcziusi világos és sötét, valamint bak-söreit, továbbá saját töl
tésű palaCZkSÖreit gözpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel 

felszerelt kőbányai palaczksör osztályából.
. . . . —  Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfőződénknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter. - - - - -
Az o rszá g  m inden  részében s ö rra k tá ro s o k  á lta l vagyunk képv ise lve ; 
n a g yo b b  ra k tá ra in k  Arad-, Szeged-, M isko lcz-, K o lozsvár-, Nagyvárad-, 

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

Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 5 2 —60. 
Palaczksör-megrendelés: telefon-szám 56 — 58.
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s  LÖWENSTEIN M. (m ih íly ) g
czégtulajdonos:

3 3  H O R V Á T H  P . N Á N D O R  | |
3 3  cs. és kir. udvari szállitó, József fhg. Ö cs. és kir. fensége 
3 a  és Fülöp Szász Coburg Gothai herczeg u kir. fensége 
3 3  udvari szállítója.
3 3  Főüzlet: Fióküzlet:
3 3  IV., Vámház-körut 4. IV., Kishid-utcza 7.3a
H  ajánlja nagy raktárát tg
39 mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi- 
29 nöségben; bel- es külföldi sajtokban, hús. jjj* 
39 hal, főzelék- és gyümölcs-conservekben, frw. 
39  csokoládé, franczia és magyar cognacban és 
33 pezsgőben, angol és franczia különlegessé- 
3a geket finom konyhák részére; főző bort :
29
3 9
3 9

Madeira, Marsalla, Sherryt
B3Kizárólagos főraktár az

jM  „ánglo Continenthal Thee Association“-nak 
la  legjobb fekete teákban, valódi Jamaika fain, I®

Kívánatra árjegyzék hérmentva.

P E Z S G Ő CHAHPA8NER

LOUIS FRANCOIS a  Co.
PROMONTOR.

444
4
4
4
44

1111

Kitüntetések:
Páris 1889 EZÜST-ÉREM. 
Nizza 1890. ARANY-ÉREM. 

Lissabon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

T em esvár, nag y  a r a n y -é r e m .

11I I

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

RUDAésBLOCHMANN
B U D A P E S T , A k a d é m ia -u tc z a  16.

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

lífftkaáM*
SM M KU W  

legjobb asztali- és üdítő ital, 
kttönő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajokuái, gyomor- ée holyaghu- 

rutnal.

Hattoiíi Ucütik, tianW h

11 11

Auszeicbnungeu:
Pari3 1889 SILR. MEDAILLE

Nizza i89ö. gold. medaille 
Lissabon 1890 Ilors Concours und 

GROSSES DIPLOM
Temesvár GROSSE GOLl) MEDAILLE

I I II
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