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A szeszes italokat tartalmazó z 
palackok hitelesítése.

(91912/911. szám ú keresk. min. rendelet.)
A bort, sört vagy egyéb szeszes italt tartalmazó zárt 

palackok mennyiség tartalmának kötelező megjelölése iránt 
hivatali elődöm által 1908. évi december 30-án 107.232. sz. 
alatt kibocsátott rendeletét ezennel egész terjedelmében 
hatályon kivid helyezem és ehelyett az 1907. évi V. törvény
cikk 29. §-a, illetve az 1893. évi XXXIV. törvénycikk 2. §-a 
alapján Ilorvát-Szlavon-Dalinátországok bánjával egyetértőleg 
a következőket rendelem :

1. §•
Bor, sör vagy egyéb szeszes ital zárt palackokban a 

részlet (detail) kereskedés körében csakis a tartalmazott ital 
törvényes iirmértékben kifejezett mennyiségének megjelölésével 
s az ezen megjelölésért felelős személy (3. §.) nevét és telep
helyét (ilyennek nem létében lakhelyét) feltüntető jelzéssel 
(8. §.) ellátva szolgáltatható ki közvetlenül a fogyasztó
közönségnek.

Aki a részlet (detail) kereskedésben bort, sört vagy 
egyéb szeszes italt zárt palackokban, de az előző szakasz 
rendelkezésének ellenére a mennyiség megjelölése s a meg
jelölésért felelős személy nevét s telephelyét (lakhelyét) fel
tüntető jelzés nélkül ád el közvetlenül fogyasztás céljára, 
kihágást követ el és az 1893. évi XXXIV. törvénycikk 4. §-a 
szerint büntetendő.

3. §.
Valamely zárt palackban tartalmazott bor, sör, vagy 

egyéb szeszes ital feltüntetett mennyiségének helyességéért 
rendszerint az felelős, aki a palackot a rajta alkalmazott 
jelzés szerint megtöltötte és saját, lezárásával (ólomzárral, be
égetett jelű dugaszolással) ellátta. A palack megtöltőjének ez 
a felelőssége megszűnik, mihelyt az általa alkalmazott ólom 
vagy pecsétzár felismerhetően felbontatott, vagy a beégetett 
jelű dugaszolás megsértetett.

Amennyiben valamely palackon senki mint töltő meg
nevezve nincsen, úgyszintén akkor is, ha a töltőnek felelőssége 
a fentiek szerint már megszűnt, nemkülönben abban az eset
ben is, ha töltőként oly vállalat szerepel, amelynek lényeiért 
felelősségre vonható személy a magyar szent korona országainak 
területén kivid lakik, a palackban tartalmazott italmennyiség 
jelzésének helyességéért, is az válik felelőssé, aki a bort, sört 
vagy egyéb szeszes italt tartalmazó zárt palackot a részlet 
(detail) kereskedés körében közvetlen fogyasztás céljaira 
eladta.

Ha valamely bort, sört vagy egyéb szeszes italt tartal
mazó zárt palackban a tényleg tartalmazott italmennyiség 
kisebb a palackon fetiintetett mennyiségnél, túllépve az alább 
5., illetve 11. §-ban megszabott, hibahatárokat, akkor a palack
ban tartalmazott italmennyiség megjelölésének helyességéért 
az adott esetben a jelen rendelet 3. §-a szerint felelős személy, 
amennyiben eljárása súlyosabb beszámítás alá nem esik, 
kihágás miatt az 1893. évi XXXIV. törvénycikk 5. §-a szerint 
büntetendő.

Büntető ítélet az 1893. évi XXXIV. törvénycikk 5. §- 
ában foglalt rendelkezéshez képest azonban csak akkor hoz
ható, ha a zárt palackban tartalmazott italmennyiség meg
jelölésének helyességéért az adott esetben a jelen rendelet 
3. §-a szerint felelős személy tudta, vagy rendes kereskedői 
gondosság mellett tudhatta volna, hogy a palackon feltüntetett 
mennyiség a valóságban tartalmazott mennyiségnél kisebb.

Ellenben a jelen rendelet 4. §-a, illetve az 1893. évi 
XXXIV. törvénycikk 5. §-a alapján büntetés kiszabásának 
nincsen helye:

1. 11a a zárt palackban eladott bor, sör vagy egyéb 
szeszes ital tényleges mennyisége és a palackon jelzett ineny- 
nyiség között az eltérés :

s ö r n é l ........................................ 5%-nál
b o r n á l ........................................ 4°/o-nál
pálinkaféléknél........................10%-nál

2. Az esetben, ha valamely zárt palack, mely a tényleg 
tartalmazott italmennyiségnél nagyobb űrtartalommal bírónak 
volt megjelölve, oly küldeményből való, amely a nem helyes 
jelzésű palackkal úgy főméretekben, mint összbenyomásban 
megegyező, de kifogas alá nem eső palackokból áll s amikor 
az ital utánmérése az adásvételi ügyletnek létrejötte előtt a 
dolog természete szerint kizártnak tekintendő.

Ö. §.
Aki másnak nevével, cégével, vállalati ismertető jelével 

vagy védjegyével a tartály sérelme nélkül el nem távolítható 
módon ellátott palackokban mást mint az illető palackon meg
jelölt cég (termelő, gyáros, vállalat) eredeti dugaszolásában 
(lezárásában) levő termékét (gyártmányát) árusítja, ameny- 
nyiben cselokményo nem esik súlyosabb beszámítás alá, 
kihágást követ el és száz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, 
visszaesés esetében pedig azon esetben, ha utolsó bünteté
sének kiállása éta még két év nem telt el, kétszáz koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
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<■ $•
A jelen rendelet 4. és 6 §-aiban meghatározott ki

ásásokért eljárásnak csak a sértett fél indítványára van helye.

8. §.
A zárt palackokban tartalmazott bor, sör vagy egyéb 

szeszes ital mennyiségének megjelölése, valamint az ezen 
megjelölésért a lenti 3. §. szerint felelős személy nevének és 
telephelyének (lakhelyének) feltüntetése akár az üveg anya
gában kidomborodó, bemélyitett, beköszörölt vagy beedzett 
betűkkel, akár pedig az üvegpalackra alkalmazott címkével 
történhetik.

11a a mennyiség megjelölése és az e megjelölésért felelős 
személy nevének és telephelyének (lakhelyének) feltüntetése 
címkék alkalmazása utján történik, úgy erre a célra a jelen 
rendelet 11. §-ában meghatározott átmeneti időleteltével 
(11. §.) csakis oly egységes címkék használhatók, amelyek 
a jelen rendelet, értelmében feltüntetendő valamennyi adatot 
tartalmazzák.

Azon időponttól fogva, amelyben az egységes címkék 
használata kötelezővé válik, a nem egységes címkékkel el
látott szeszes italt tartalmazó palackok az előlirt mennyiség 
jelzést nélkülözőknek lesznek tekintendők.

9.
A zárt palackokban árusított pezsgőborokra és édesített 

pálinkafélékre (likőrökre) — ide nem értve a rumféléket — 
a 3. § szerint felelős személy és a palackban tartalmazott 
italmennyiség megjelölése nem kötelező. Amennyiben azonban 
ezeknél az italoknál is akár a 3 §. szerint felelős személy, 
akár a tartalmazott mennyiség meg van jelölve, úgy ezeknek 
az adatoknak a valósággal meg kell egyezniük.

10. §.
Jelen rendelet 19Í3. évi január 1-én lép életbe.

11. §.
A rendelet hatálybalépését követő első két éven belül 

a bort, sört vagy egyéb szeszes italt tartalmazó zárt palac
kokban tényleg tartalmazott italmennyiség és a palackokon 
feltüntetett mennyiség közötti eltérés a jelen rendelet 5 ik 
§-ában meghatározott hibahatárt még 2%-kal haladhatja meg 
s ugyancsak ezen átmeneti idő alatt a palackban tartalmazott 
szeszes italmennyiség megjelölése a megjelölésért felelős 
személy nevét és telephelyét feltűntél ő címkék mellett utólag 
alkalmazott külön címkék utján is történhetik.

teléig függőben tartja; miért is a számadás lobon}olitasanak 
haladéktalan foganatositasara 1* ronreisz István, Wilbuige.i 
Károly pénztárnok és dr. Nagy Sándor ügyész urat felkéri.

téléi 
hí
Károly pénztárnok 
Katona Géza helyébe a munkaközvetitö intézet igazgatására 
egyhangúlag hozott határozattal Frenreisz Istvánt megválasztja.

IV. Elnök bejelenti, hogy a munkaadók egyesülete a 
munkanélküli pincéreknek a legközelebbi napokban osztja ki 
a szokászos segélyt; minélfogva (elkéri a választmányt: utal- 
ványozzza ki az ipartársulat által e célra megszavazott 200 
korona hozzájárulási összeget

a választmány 200 koronát a munkanélküli pincérek 
segélyalapjának az 1910. évi május 20-iki rendkívüli közgyűlés 
határozata alapján kiutalványoz.

V. A „Magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi 
alkalmazottak országos egyesülete44 az ipartársulat által tett 
jubileum-alapítványi segélyben való részesítésre Schöll Viktor 
és Irányi Sándor pincéreket ajánlja.

választmány a döntést elhalasztja annak a kérdésnek 
a tisztázásáig, hogy a javaslattevő egyesület, mily összefüg
gésben van a Budapesti pincéregyesülettel, mert az ipartár
sulat a szóban forgó alapítványt ezen utóbbi egyesület javára, 
annak jubileuma alkalmából tette,

VI. Az Országos iparegyesület levelét, melyben meg
köszöni az ipartársulatnak, hogy az 50 koronás tagsági dijat 
fizetők sorába lépett,

a választmány tudomásul veszi.
Zwack J. és társa likörgyároslevélben arra figyelmezteti 

az ipartátsulatot, hogy az „Unicum44 elnevezés alait ismeretes 
gyártmány helyett silány hamisítvány került forgalomba,tehát 
óvja a vendéglősöket annak elárusitásától.

A választmány kimondja, hogy az ipart: r.-ulat ilyen 
ügyekkel nem foglalkozhatik, hanem a gyáros puhatolja ki a 
hamisítókat.

VII. Az ipartársulathoz postán érkezett indítványban 21 
vendéglős azt kívánja, hogy az ipariársulat a rendéglösipar 
képviseletére, 15 tagú ellenőrző bizottság irányitó közreműködése 
mellett és a szerkesztővel egyezség utján megállapítandó subventio 
ellenében, egy uj szaklapot indítson meg.

Frenreisz István, mint az aláírók egyike, élőszóval is 
megindokolja az indítványt.

A. választmány indítványt tanulmányozás és javaslat
étel végett kiadja az Elnökségnek.

VIII. A „Tanítók fürdője és a tanulók nyaraló telepe 
részvény társaság'4 alapítóinak részvények jegyzésére vonatkozó 
körlevelét

a választmány tudomásul veszi és kimondja, hogy az 
ipartársulat semmiféle üzleti ténykedéssel nem foglalkozhatik.

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejezést
nyer.

Kmft.

Ipartársulati ügyek.
Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten 1911. évi december 

hó 18-án, a „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs
márosok ipartársulata44 által a jelzett napon délután órakor, 
saját helyiségében: IX. kerület Lónyai-utca 22. sz. alatt 
Kom mer Ferenc ipartársulati alelnök vezetésével tartott 
választmányi ülésről.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitelesí
tésére Frenreisz István és Kovács E. M. urat kéri fel.

II. Az 1911. évi november 30-iki választmányi ülésről 
felvett jegyzőkönyv felolvasás után

hitelesíttetik.
III. Katona Géza levelét, melyben úgy a választmányi 

tagságról, mint az ipartársulati ingyenes munkaközvetitö intézet 
további igazgatásáról is lemond és az utóbbi tisztséggel 
egybekötött számadások átvételét kéri,

a választmány tudomásul veszi s a választmányi tag
ságról való lemondást elfogadja. A munkaközvetitö intézeti 
igazgatásról való lemondás elfogadását a számadások átvé-

Ip artá rsu la tu n k  az ita lm érési illeték  tá rg y áb an  alábbi fel- 
te rjesz tés t in tézte a pénzügym iniszterhez. 

Nagyméltóságu Miniszter ur I

Kegyelmos Urunk'.

Az 1912 -1914. évekre terjedőleg érvényes italmérési 
illeték kivetésénél a helybeli t. Pénzügyigazgatóság, — újból 
a már annyiszor panasz tárgyává tett módszerét követve, — 
a vendéglősök, mint korlátlan italmérők terhére ismét rend
kívül sérelmes módon felemeli az illetékeket.

Az 1899. évi XXV. t.-c. 16. §-a 7 osztályba sorozza 
a budapesti korlátlan italmérők által fizetendő illetéket. És 
pedig: 1400, 1000, 600, 400, 200, 100 és 60 koronás tételekbe.

A törvény most idézett osztályozó rendelkezésének nem 
lehet más célt tulajdonítani, mint azt, hogy minden korlátlan 
italmérő (vendéglős) üzleti forgalmának megfelelően a hét 
osztály valamelyikébe soroztassék.

A t. Pénzügyigazgatóság azonban nem tartja szem előtt 
a törvény említett intentióját, mert a vendéglősöket kivetési 
ciklusról-ciklusra ugrásszerűen magasabb osztályba sorozza,
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úgy hogy valamennyi vendéglős a legmagasabb osztályba fog 
jutni, mi által a törvénynek az osztálybasorozásra vonatkozó 
rendelkezése teljesen hatálytalanná válik.

Alólirott ipartársulat már az 1906. év június havában 
kelt felterjesztésében ieá mutatott az állami zárószámadás
ból átvett adatokban ama rohamos emelkedésre, mely az ital
mérési illeték-előirányzatnál szembeszökően jelentkezik.

Ugyanis az említett adatok szerint 1899. évben 1.400,000 
korona volt, az előirányzat, mig három évvel később: 1901. 
évben már 2,700.000 koronára, még három év múlva pedig: 
1904. évben már 3,150.000 koronára szökött fel.

Az előirányzatnak ily horribilis emelése persze szükség
szerűen maga után vonja az egyes nagyobb megterhelését.

De tisztelettel kérdjük : hova fog ez a folytonos rohamos 
emelés vezetni? hát annyira fellendült a magyar ipar, hogy 
annak egyik-egyik szakmája ily rettenetes teher-fokozással 
sújtható ?

Hiszen mi vendéglősök éppen ellenkező állapotban 
látjuk agyon sanyargatott iparunkat. Nagyon aggasztónak, 
siralmasnak tudjuk helyzetünket.

Az élelmicikkek drágasága mi reánk nehezedik legjobban. 
E mellett iparunk teljesen ki van szolgáltatva, közprédáját 
képezi minden elbukott embernek és minden kísérletezőnek. 
A pálinkamórósek mind átvedlenek vendéglőkké, mert igy 
kijátszhatják a törvényhatósági szabályrendeletet, moly külön
ben meghatározott utcákra terelné őket. A kávésok engedély 
nélkül gyakorolják a vendéglő ipart, mert egyik hatóság 
sem ellenőrzi őket. A kerületi elöljáróságok nem rendelkeznek 
ily célra ellenőrző közegekkel. A rendőrség pedig — úgy 
látszik nem tartja feladatának, s igy az ország fővárosában 
tömegesen és állandóan gyakorolnak egy engedélyhez kötött 
ipart engedély nélkül!

Mindezek láttára lehetetlen, hogy meg ne rendüljön a 
törvénybe és szabályba vetett hitünk és bizodalmunk.

Ilyen és ennyi bajtól gyötörve fordulunk Nagyméltó
ságodhoz azon alázatos kéréssel: enyhítsen az italmérési 
illeték mérséklése által terheinken és pedig egyelőre utasítsa 
a pénzügyigazgatóságot méltányos osztályba sorozásra.

Továbbá tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat ama régi 
kérelmünk teljesítésére, melyre korábbi pénzügyminisztersége 
időjéből, még 1904. évből már Ígéretét bírjuk, hogy t. i. az 
1899. évi XXV. t.-c. 18-ik szakaszának oly irányú módosítása 
tárgyában az országgyűlés elé törvényjavaslatot terjeszteni 
kegyeskedjék, hogy az ital mérési illeték al.ipszámitása Buda
pesten minden 500 lélek után megint 200 koronára redukál- 
tassék, úgy, amint ez az 1888. évi XXXV. t.-c. 12-ik szaka
szában meg volt állapítva, mert a felemelés egyáltalán nem 
bizonyolt indokoltnak, sőt ez okozza most az évi előirányzat 
nagymérvű emelkedését, s igy csakis a törvény módosítása 
esetében remélhetünk reálisabb kivetést.

Budapest, 1911. december havában.
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 

ipartársulata

Szövetségi Vigyek.
liosenfeld Arnolcl árvaváraljai szállodás, az árvavár

megyei szállodások és vendéglősök ipartársulata elnöke a 
következő indítványt küldte be az országos szövetség elnök
ségéhez.

Már országos szövetségünk legutóbbi közgyűlése alkal
mával megbeszélni kívántam volna m. t. elnök úrral egy 
ügyet, amelyre azonban részben az idő rövidsége, részben a 
közgyűlés nagyszámú teendői miatt csak most nyílik alkalmam 
visszatérni.

Magára az ügyre vonatkozólag és mintegy bevezetésül 
legyen szabad mindenekelőtt mélyen tisztelt elnök urnák 
következőket elmondanom.

Az idei sikerült nyári évadban szállodai vendéglőmben 
körülbelül 5090 vendég, kiránduló turista fordult meg, java
részt birodalmi németek, lengyelek, oroszok, csehek, legkisebb

számban magyarok. Egy csehországi vendégemmel beszél
gettünk épen kedélyesen politikai és közművelődési vonat
kozású dolgokról, mikor — legnagyobb meglepődésemre — 
e derék férfin a következő kijelentéssel fordult felém :

„Uram, mi nem politizálunk, hanem dolgozunk! Ha a 
politika az urnák elé szélit, odamegyünk, leadjuk szavaza
tunkat, de nyomban visszatérünk a munkához! Ám a hazai 
kultúra érdekében és pedig anélkül, hogy a lakosságot súlyos 
adókkal vagy közterhekkel sújtanék, — mégis rendkívüli 
munkásságot fejtünk ki. mert népiskoláinkat — hogy úgy 
mondjam — magunk tartjuk fenn, és nem az állam! És mit 
gondol hogyan? Úgy, hogy minden szállodában és vendéglő
ben két fillért számítunk fel minden vendég számlájában nép
iskoláink céljaira! Képzelheti milyen összegre rúg ez az ele
nyésző kis összeg egész Csehországban egy éven át, amely 
összeget aztán népoktatási és más kulturális célokra a köz- 
oktatásügyi minisztériumnak adunk á t!“

Ezt a valóban epochalis eszmét, ezt a philantropikus 
gondolkozásmódot magamévá téve. nyomban én is két fillért 
kezdtem mindenekelőtt vendégeimnek felszámittatni, miáltal 
az évad zártáig — szerény viszonyaim közepette — 10.000 
fillért sikerült gyiijtenem, úgy, hogy népoktatási célokra vár
megyénk alispánjának egy száz koronáról szóló takarékpénz
tári betétkönyvet nyújthattam át.

Mélyen tisztelt Elnök U r! Nagyságod mindezekből 
észrevehette már mi a célom. Az Ön országszerte ismert 
nemes gondolkozásmódja, emelkedett érzésvilága és ember- 
szeretete bátorítanak fel arra, hogy azon kéréssel forduljak 
Nagyságodhoz, tegye ezen eszmét magáévá, honosítsa meg 
azt nálunk Magyarországon is vendéglőskartársaink körében, 
hogy ily módon szeretett Hazánk népoktatási viszonyaink 
javításához, amelyek különösen a Felvidéken és a perifé
riákon sürgős orvoslásra szorulnak — némileg mi is hozzá
járulhassunk.

Mélyen tisztelt elnök ur előtt bizonyára nem lesz isme
retlen, hogy a népoktatás, az általános közműveltség tekin
tetében mennyire mögötte állunk más európai államoknak. 
Az analphabéták száma tekintetében legfeljebb négy-öt ország 
vetélkedket velünk — azon egyszerű oknál fogva, mivel a 
magyar állam költségvetésében a legkisebb összeg jut nép
oktatási és közművelődési célokra.

Mi magyar vendéglősök a két fillérnyi adományok besze
dése által, amit vendégeink meg sem fognak érezni, óriási 
szolgálatot fogunk teljesíteni kultúránknak, hazánknak pedig 
megfogjuk a lehetőséget arra adózó polgárság újabb és jelen
tékenyebb megterhelése nélkül is, a közoktatásüggyel szemben 
nagyobb gondot és áldozatkészséget fordíthasson.

A most csak röviden vázolt módon évenként tekintélyes 
összegeket gyüjthetnénk a gyűjtés módozatainak a befolyt 
pénzek kezelésének, hovaforditásának stb.-nek megállapítása, 
ami szerény nézetem szerint már nem okozna nagyobb nehéz
ségeket viszont már oly intern jellegű kérdések, amelyekre 
vonatkozólag a ni. t. elnök urnák és szövetségünk vezetősé
gének bölcsesége könnyen meg fogja találni a kellő megoldás 
módozatait. Mindenekelőtt az idecsatolt mintához hasonló meg
felelő mennyiségű számolócédula kinyomtatásáról kellene 
gondoskodnunk.

Felteszem és abban a kellemes reményben élek, hotrv 
t. elnök ur ’a m.

tenni
őzen rendkívül 

kezdetre fogja egybehívni.

jamagáévá fo< 
igazgatótanácsát

kezdeményezésemet, illetve indítványomat 
ii, s a szövetség központi igazgatóságát és 

fontos ügyben mielőbb érte-

Árvaváralja, 1911 október 7-én.

Indítványozó ugyanezen ügyben a következő indítványt 
intézte Árvavármegye törvényhatósági bizottságához.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság !
Nagyságos Alispán Ur!
Közállapotainknak egyik elszomorító jelensége, hogy a. 

kultúrának alapja az elemi népoktatás hazánkban még mindig 
a viszonyok mostobaságával küzküdik.

Nem akarok c tekintetben összehasonlítást tenni hazánk
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és a többi kulturállamok között, — ott az analfabéták sta
tisztikája s az analfabéták között Magyarországnak több mint 
1500 községi bírája!

Elég hivatkoznom a kultuszminiszter urnák tárcája folyó 
évi költségvetésének tárgyalása alkalmával tett azon kijelen
tésére, hogy Magyarországon még közel 1900 elemi iskola 
vár rendezésre és 288.000 iskolába nem járó gyermek neve
léséről kell gondoskodni.

Kétségtelen, hogy ezen viszonyok javítása állami feladat, 
de az sem tagadható, hogy hazánkban az államhatalom anyagi 
ereje olyannyira igénybe van véve, hogy feladatának ezen a 
téren ez időszerűit még megfelelni nem képes.

A társadalomra hárul tehát egyelőre azon feladat, hogy 
áldozatkészségével igyekezzék pótolni a népnevelés terén 
mindazt, amire az államnak anyagi ereje nincsen.

Ezen feladat tudatában jutottam azon — a külföldön is 
már bevált — eszmére, hogy a vendéglők közönsége aka
dozzon fillérjeivel a népnevelés céljaira, akadozzon pedig oly 
módon, hogy minden egyes vendégnék ezen kulturális célra 
külön 2 fillér számíttassák fel megfelelő módon és alakban 
legcélszerűbben a számláján, a begyült összeget pedig a 
vendéglős szolgáltassa be az illetékes hatóságnak.

Részemről ezen eljárást vendéglőm közönsége körében 
a folyó évi nyári idény alatt már is alkalmaztam és ezen a 
réven 100 (egyszáz) koronát szedtem be, amely összeget az 
ide mellékelt takarékbetéti könyvben az alispán urnák ezen
nel átadom.

A közadakozás ezen módját és célját az egész ország
ban meghonosítani óhajtván, előterjesztéssel fordultam a 
„Magyar Vendéglősök Országos Szövetségéhez" (Budapest,
IX., Lónyay-utca 22. sz.), hogy az eszmét karolja fel, összes 
tagjainak ajánlja és annak kivitele iránt legjobb belátása 
szerint határozzon és intézkedjék.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
11a ezen eszme az egész országban gyakorlatilag meg

valósulhatna, a magyar társadalom felsegíthetné mostoha 
gyermekét, a népnevelést; jelentékeny pénzbeli segéllyel 
járulhatna hozzá annak fejlesztéséhez, s e mellett akadozna 
oly módon és olyan alkalmakkor, hogy áldozatkészségét alig 
érezné sőt gyakran még észre sem venné.

Indítványozom tehát keresse meg a törvényhatósági 
bizottság az ország összes társtörvényhatóságait oly irányban, 
hogy a nópnevelés fejlesztése céljából a közadakozás általam 
felvetett eszméjét gyakorlatban megvalósítani és a magyar 
vendéglősök országos szövetségének ez iránybani működését 
a leghatályosabban támogatni igyekezzék.

Árvavarmegye törvényhatósági bizottsága erre az alábbi 
két határozatot adta ki.

I.
Árvavármegye törvényhatósági bizottságának Alsókubin- 

ban, 1911. évi október hó 12 én, Méltóságos Jaszenovai 
Csaplovics Simon főispán ur elnöklete alatt tartott őszi rendes 
közgyűléséről felvett jegyzőkönyv kivonata:

417. Rosenfeld Arnold törvényhatósági bizottsági tag 
indítványa a Magyar Vendéglősök Országos Szövetségének 
támogatása iránt a közönség körében a népnevelés céljaira 
eszközlendő gyűjtés tárgyában.

5430/1911.
A törvényhatósági bizottság az indítványozónak a nép- 

nevelés érdekében kezdeményezett önzetlen működéséért 
köszönetét szavaz és a népoktatás céljaira eszközlendő gyűj
tés eszméjét magáévá téve elhatározza, hogy az ország összes 
társtörvónyhatóságait átirat utján megkeresi, miszerint a 
magyar vendéglősök országos szövetségének ez iránybani 
működését a leghatályosabban támossák.

Miről a Magyar Vendéglősök Országos Szövetségét és 
az indítványozót kivonatilag értesíti.

II.
/Irva■ vármegye közönségétől. 

5430/1911. szám.

Valamennyi törvényhatóságnak!
Közállapotainknak egyik elszomorító jelensége, hogy 

a kultúrának alapja az elemi népoktatás hazánkban még 
mindig a viszonyok mostohaságával küzködik.

Á kultuszminiszter ur tárcája folyó évi költségvetésének 
tárgyalása alkalmával azon kijelentést tette, hogy Magyar- 
országon még közel 1900 elemi iskola vár rendezésre és 
288.000 iskolába nem járó gyermek neveléséről kell gondos
kodni.

Kétségtelen, hogy ezen viszonyok javítása állami fel
adat, de az sem tagadható, hogy hazánkban az államhatalom 
anyagi ereje olyannyira igénybe van véve, hogy feladatának 
ezen a terén ezidőszerint megfelelni nem képes.

A társadalomra hárul tehát egyelőre azon feladat, hogy 
áldozatkészségével igyekezzék pótolni a népnevelés terén 
mindazt, amire az államnak anyagi ereje nincsen.

Rosenfeld Arnold törvényhatósági bizottságunk tagja 
árvaváraljai vendéglős a „Magyar Vendéglősök Országos 
Szövetségéhez" azon előterjesztéssel fordult, indítson országos 
mozgalmat oly irányban, hogy a vendéglők közönsége ada
kozzon fillérjeivel a népnevelés céljaira; adakozzon pedig 
oly módon, hogy minden egyes vendégnek ozcu kulturális 
célra külön 2 fillér számíttassák fel megfeleli) módon és 
alakban legcélszerűbben a számláján, a begyü't összeget 
pedig a vendéglős szolgáltassa be az illetékes hatóságnak, 
és egyúttal indítványt tett, hogy törvényhatósága ok a vendég
lősök országos szövetségének ez iránybani működését az 
összes törvényhatóságoknál pártolja.

A mai napon tartott rendes őszi közgyűlésünkben tá r
gyaltuk ezen indítványt s elhatároztuk, hogy a közadakozás 
ezen módjának és céljának támogatása iránt az ország összes 
társtörvényhatóságait megkeressük.

Kedves Barátaink és Atyánkfiái!
Ha ezen eszme az egész országban gyakorlatilag meg

valósulhatna, a magyar társadalom felsegíthetné mostoha 
gyermekét, a népnevelést, jelentékeny pénzbeli segéllyel 
járulhatna hezzá annak fejlesztéséhez, s e mellett adakozna 
oly módon és olyan alkalmakkor, hogy áldozatkészségét alig 
érezné sőt gyakran még észre sem venné.

Megkeresünk tehál, hogy a közadakozás ezen eszméjét 
karoljátok fel és a Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége 
által megindítandó mozgalmat a legliatályosabban támogatni 
szíveskedjetek.

Kelt Árva vármegye törvényhatósági bizottságának Alsó- 
Kubinban, 1911. évi október hó 12-én tartott közgyűlésében-

Az országos szövetség Rosenfeld indítványát a követ
kező átirattal küldte mega hazai vendéglösipar-társulatoknak

Tekintetes Elnökség!

Mélyen tisztelt Választmány!
Rosenfeld Arnold tagtársunk árvamegyei ipartársulatunk 

alelnöke f. évi október hó 7-diki kelettel az A. alatt ide
csatolt indítványt nyújtotta be szövetségünkhöz.

Miután az indítványozó ezen indítványát B. alatti 
melléklet tanúsága szerint Árvamegye törvényhatósági bizott
ságához is benyújtotta, mely az indítványra vonatkozólag f. 
évi október hó 12-én tartott közgyűlésén a C. alatt ide
csatolt határozatot hozta és az ország összes törvényható
ságaihoz a D. alatti köriratot intézte:

központi igazgatóságunk és igazgató tanácsunk f. évi 
november hó 10-én tartolt ülésén elhatározta, hogy

, a7. inííitványt — az ügyre vonatkozó és ”l D alatt
idezárt előiratok kapcsán — hozzájárulás és véleményadás 
céljából az összes rokonipartársulat,oknak megküldi.
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2. felkéri az indítványozót, miszerint az indítvány 
végrehajtási módozatainak megállapítása céljából lépjen 
szövetségünk vezetőségével személyes érintkezésbe.

A szövetség vezetősége e határozatait az E. alatti 
levélben közölte az indítványozóval: minélfogva azon tiszte
letteljes kéréssel járulunk a tek. Elnökséghez, illetve választ
mányhoz.

Méltóztatnék jelen átiratunkat, illetve a Eosenfeld 
Arnold-féle indítványt sürgősen tárgyaltatni és nagybecsű 
határozatait velünk legkésőbb a jövő, vagyis 1912 január 
hó 15-ig bezárólag, még pedig szövetségünk címére küldött 
ajánlóit levélben közölni.

Minthogy E. alatti és az indítványozó tagtárs úrhoz 
intézett levelünkből világosan kitűnik, hogy mely kérdések 
azok, melyekre a tek. elnökség nagybecsű véleményét kérjük, 
újólag is kérjük mielőbbi szives válasziratukat és maradunk 
hazafias kartársi üdvözlettel.

Magyar Vendéglősök Országos Szövet-égé.

A „Magyar vendéglősök országos szövetsége'4 XI. éve. Évi 
jelentés az 1911. évi szeptember hó 13-án tartott rendes 

közgyűléshez.
(F o ly ta tá s)

A viszonyok kényszeritotték erre a gyárakat, mert hisz 
egy gváros sem veszi szívesen, ha a gyártásban konkerrensei 
által korlátoztatnia kell magát! De az illetőknek választaniok 
kellett a között, hogy vagy a korlátlan mennyiségben gyártott 
sört továbbra is eszeveszett konkurrentiával, a gombamódra 
elszaporodó, pusztán a pénz és áruhitelt hajhászó vevőknek 
vesztegessék, avagy pedig a fővárosi üzlet végső elfajulását 
megakadályozzák azzal, hogy a gyártási mennyiséget a tény
leges reális szükséglethez szabják s igy nemcsak a gyártmány 
értéke megbecsültessék, hanem a vendéglős és korcsmáros 
üzlet is egészségessé váljék, ez utóbbi különösen az által, 
hogy a sörgyárak a fennálló vendéglős és korcsmaüzletek 
kárára nem támogatják a létjogosultság nélküli uj üzletek 
.alakulását hitelek engedélyezése stb. által. A termelés 
kontingentálása az üzleti verseny tisztességének biztosítéka. 
A sörgyárak egymástól függetlenül és teljesen korlátlanul 
viszik üzletüket, egymástól úgy az árak, mint az áruk és a 
vevőkkel való üzleti összeköttetés tekintetében szabadon 
versenyeznek, ami köztudomású és igy tehát kartellről szó 
sem lehet,

Indokolatlan az az állítás is, hogy a vendéglősök sör
szükségletük beszerzésénél szabad elhatározásukban korlátozva 
vannak Ez nem áll Mindenki ott szerezheti be a sört, ahol 
ahol neki tetszik, s egyik sörgyár sincs eltiltva attól, hogy 
bármely vevőt kiszolgálhasson. Önként értetődik, hogy e 
részben is a sörgyárak a tisztességes verseny szabályait tartják 
szem előtt és maguk jó példával járnak elől.

A tisztességes vendéglősiizlct érdekében fekszik, hogy 
a sörgyár és vevője közti viszony egészséges köteléken 
alapuljon s no kizárólag a hitel kapcsolatán, mert csakis ez 
a lekötöttség veszélyezteti a vendéglős, a korcsmáros függet
lenségét. Már pedig épp azok akik elégületlenségiik „kitö
résével* akaratlanul is ennek az egészséges helyzetnek meg

bontását segítenék elő, a régi kölcsönhajhászati eldoradó 
visszaállításával, amidőn boldog, boldogtalan üzletet nyitott a 
sörgyár pénzén, rontotta a régi derék vendéglős, korcsmáros, 
existentiáját a sörgyár pénzén és ennek folytán tönkrement 
ö is, szomszédja, a régi vendéglős is, sőt a sörgyár is, és 
mindezt a könnyű hitelezés, a fejetlen verseny okozta. A pénz- 
kölcsönök hajhászása ez a rákfenéje a sörüzletnek, ez az 
igazi oka annak, haitt ott, a külföldi sörök favorizálásával 
találkozunk.

Konstatáljuk, hogy bár tiz év óta az összns anyagok 
és termények ára és az üzemi költségek (munkabérek, bal
esetbiztosítás stb.) az egész vonalon kivétel nélkül megdup
lázódtuk, a sörárak nemcsak hogy nem emelkedtek, hanem 
mérsékeltettek. Az 1900-ban, tehát 10 évvel ezelőtt történt 
1 korona 20 fillérnyi áremelés okát nemcsak a gyártási költ
ségek emelkedése, hanem az 1899. XXIII. t.-cikkj adóterhe

képezte, Ámde az üzleti gyakorlatban — épp a sörgyárak 
egymás közti versenye folytán — ez az ár sem tarthatta 
magát mereven. Mi mindenkor nagy súlyt helyeztünk arra, 
hogy a serfőzdék és a t. vevők között zavartalan jó viszony 
uralkodjék, szívesen konstatáljuk is, hogy a vendélősök leg
nagyobb része mindenkor jó viszonyt. Elégiiletleneii mindig 
és mindenütt látható

Attól, hogy egyesek a külföldi söröket fogjak favo
rizálni, nem félünk, minthogy a magyar sörök a külföldi 
sörökkel a versenyt nemcsak a minőség tekintetében bátran 
kiállják, hanem azoknál még Jénycdcsen olcsóbbak is, n m 
is szólva arról, hogy -ily lépésre a hazafias magyar közönség 
adná meg a választ. B. átiratukban arra méltóztainak hivat
kozni, hogy 1902-ben is hozzánk fordultak hasonló irányú 
beadványnyal. Legyen szabad erre vonatkozólag szives emlé
kezetükbe hívni, hogy ugyanekkor úgy írásban, mint a meg. 
tartott közös értekezleten szóval is kifejtettük mindazokat, 
amiket fentebb előadtunk s hogy azokat annak idején a t. 
vendéglőskar megnyugvással méltányolta is. A vendéglőskar 
iránt táplált őszinte nagyrabecsülésünkből folyólag hangsú
lyozzak, hogy vállvetve akarjuk ápolni a kölcsönös jó viszonyt 
a t. vendéglőskarral, amelyet függetlennek, erősnek és meg
elégedettnek látni a mi őszinte, meleg óhajtásunk és érde
künk is.

Már múlt. évi közgyűlési jelentésünkben is beható rész
letességgel ismertettük a szegedi ipartársulatnak a szövetség 
újjászervezésére vonatkozó nagyjelentőségű indítványát, vala
mint a győri, kecskeméti, pécsi, erzsébetfalvay, sárvári, pozso
nyi, somogymegyei, Veszprém megyei, szegedi, németujvári, 
tatai ipartársulatoknak ezen indítványokra vonatkozó javasla
tait, illetve szakvéleményeit.

E szakvélemények szerint az összes vidéki ipartársulatok 
a körtük és a szövetség közötti állandó kapcsolat létesítését 
a szövetségi iroda működési körének kibővítését kivétel 
nélkül kívánatosnak tartották ugyan oly értelemben, hogy az 
összes vendéglősipari kérdésekben a kezdeményezés, útba
igazítás és felvilágosítás munkáját a szövetség végezze el, 
ámde a természetszerűen előálló költségtöbblet viselésére már 
csak korlátolt számban és mérvben nyilatkoztak hajlandóknak.

Az igy előállott nehézségeket növelte még az a körül
mény is, hogy Katona Gézának múlt évi közgyűlésen elfoga
dott, a közvetitésügyi szakosztály újra életbeléptetése, vala
mint a közvetítés országos szervezése tárgyában elfogadott 
indítványa, úgyszintén Juránovits Gyula kartársunknak a 
szövetségi kerületek szervezése, a szállodai árkedvezmények 
egységesítése, a közgyűlési tárgyalási meghosszabbítása, a 
vidéki városok élelmiszerekkel való ellátásának javítása stb. 
érdekében beadott inditványcsoportja oly sok uj. de részünk
ről teljes méltánylást és alapos megfontolást érdemlő eszmét 
vetett fel, hogy kérnünk kell a mélyen tisztelt közgyűlést, 
hogy ez alkalommal no bocsátkozzék e három rokontermé 
szetii indítvány tárgyalásába, hanem bízza meg a központi 
igazgatóságot, hogy azok alapján készítse el az uj alapszabály- 
tervezetet, hogy az a jövő, 1912. évi közgyűlés elé legyen 
terjeszthető.

V. A szakosztályok működése.
Tisztelt Közgyűlés !
Központi igazgatóságunk működése főbb mozzanatainak 

e rövid ismertetése után áttérhtiink a szövetség önállóan 
működő szakosztályainak, nevezetesen a nyugdíj egyesület és 
a tanonciigyi és közvetitésügyi szakosztályok működésének 
ismertetésére.

A nyugdijogyesiilctnek, szövetségünk e logerősebb haj
tásának múlt évi működéséről a tegnapi nyugdijegyesiileti 
közgyűlésen halottak után, alig vau más mondanivalónk, mint
hogy újból is hálás köszönetünket fejezzük ki ezen egyesü
let vezetőségének, és különösen Bokros Károly elnöknek és 
dr. Solti Ödön jogtanácsosnak azért az iigybuzgóságért, mely- 
lyel nehéz tisztüket az elmúlt évben betöltötték, elkövetve 
mindent hogy ezt a szép intézményt, melyhez hasonlóval egy 
iparág sem dicsekedhet, a virágzás minnél magasabb fokára 
emeljék.

(Folytatása kövelkez'k)
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Kiilonfélék.
A v e n d é g l ö s i p a r  k ö r é b e  v á g ó  s z a b a d a l m a k .  ( A  S z a b i  

dalmi Közlöny" f. évi 21—23. számából.
54381. Újítás sütőrostélyon.
54383. Elzáróberendezés tolvajlás ellen biztos árnbefogadó 

tartályok számára.
54405. Hajtószerkezet háztartási gépek*számára.
54441. Szabályozható kimérőkanál.
54456. Kávé vagy más szemes termény pörkölésére vagy 

aszalására szolgáló dob.
54474. Hőszigetelő edény.
54612. Készülék folyadékoknak pl. folyékony szappannak 

meghatározott mennyiségekben való higiénikus 
kimérésére.

54652. Tartány cukrok, halfélék és hasonlók számára.
54613. Palackzár.
54647. Kézihajtásu mosógép.
54615. Edény mosóasztal.
54626. Folyadékok kimérését ellenőrzőkészülék.

a-
Eladó borok.

$

$

1911. évi saját termésű, kitűnő minőségű hegyi 
borunk jutányos feltételek mellett, az alábbi 
mennyiségben: 5800 liter fehér, 1300 liter 
kadarka és 900 liter rizling bor. A ra: az összes 
készlet vételénél hektoliterenként 56 korona, a 
helybeli vasútállomásra szállítva, hordókat vevő 

tartozik adni.

HOEEMANN EMIIt és ÖDÖN
földbirtokosok, N Ó G R Á  D S Z A K Á L .

»
rí

S8
I

W E I 8 W » T
m észáros.

B U D A P E S T  L E G R É G I B B
— =— Alapítás éVe : 1 8 4 0 . —— —

ö"
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C E G E.
1b ------  ■ io /i n   —r—  g?

e®*
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Különlegességek vendéglősök reggelijére és különös a lkalm akra: hizott rostboeuf és borjúgerinc.
Ajánlja az üzletében kapható csakis elsőrendű, hizottm arha- és borjúhúsokat.

©*
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] r DREHER ANTAL SERFŐZŐDÉI RÉSZV.TABS.
jÁ szok -, M á r c iu s i K iv it e l i  M á r c iu s i!

(világos és sötét) (barna)

S E R
iiiiliil. i:iliiniliilHiiii!iiiii:iiiiiiiiiiii!ii:iiii i  iinmimminiiiiiiiimiiimiiiimn nimiiiimii n i  m  1 1 1 1  i'i'!iiim:iiiiiiiiii'HiiiiiiimiiiiiiiiimHniiiiiniimimiiiiNi!iiiiiiiiiii:iiin'imim'i:iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiniiiiiimim>iiimimiimmmimmimmi"iim'i m mim m m m i1 un mi i i

Megrendeléseket a fözdo mindenkor pontosan és a legnagyobb figye- B 
lemmel — az összeg elölegcs beküldése vagy után- z 

—  vétele mellett — teljesít. -.....  ................................z

Nagyobb mennyiséget sa já t jég-kocsijaiban szállit.
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ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY SERFŐZŐDE
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN.

-  Fennáll 1854. év óta.
Az 1900. évi pá ris i világkiállításon collective a legnagyobb érem mel (Grand p rix ) k itü n te té st nyert. 

DISZOKMÁNY. 1885. --------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------JURY-TAG 1896.

V árosi iroda : VIII., ESZTERH A ZY -U TCA  6. szám.

Ajánlja: ászok, király, m árciusi világos, m árciusi sötét, „bajor m ó d “, udvari „pilseni m ód“, 
kétszeres m árciusi világos és sötét, valamint bak-söreit, továbbá saját töltésű palacksöreit 
gözpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel felszerelt kőbányai palack

sör osztályából.
Ezen a legújabb techn ikai berendezésekkel fö lszere lt serfözödénknek évi g yártási képessége 400.000 h e k to lite r .

Az ország m inden részében sö rrak tárosok  által vagyunk képviselve; nagyobb rak tá ra in k  Aradon, Szegeden, 
Miskolcon, Kolozsváron, Nagyváradon, Nyíregyházán, Temesváron és Debrecenben vannak.

H ordósör-m egrendelós: Budapestre, telefon-szám 52— 59. H ordósör-m egrendelés: Vidékre, telefon-szám 52— 60.

Palacksör-m egrendelés  : telefon-szám 5 6 — 58.

síd? alí?* •‘ír* alásf 'sA'S? £&
4N

toK
4i(

*ft
 **

4k
«K

^*
**

^*
*«

**
**

* *
 ÍR



8 A butidiipesti szállodások, vendéglősök es

A városligeti a rtéz i gyógyforrás vize 070 m éternyi mélységitől 78-tól 
<)2nC hőfok m ellet tö rvén  elő, fö lté tlenü l b a k te r in m m e n te s ,  s á lta lunk  
lehűtve term észetes á llapo tban , valam int szénsavval telítve  m int 
„ILONA" a rtéz i savanyuviz lesz forgalom ba hozva. Tiszta izes és szénsav

ta rta lm án á l fogva kitűnő iiditö ita l bo rra l vegyítve igen kellem es.

2 l ite r  á ra  10 fillé r házhoz szállítva . Rendelési c ím : „ A r t e s i a “ 
részvény-társaság, Budapest, VII., E gressy-u t 20/c. Telefon 50 72 

A székesfőváros városligeti A rtézi-gyógyforrás bérlő i.

korcs in árosok ipar társ illatúnak értesítője. 12 szám.
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MATTONI GYÓGY- ÉS VIZGYÓGY-INTÉZETE
G IESSH Ü B LER -PU C H STEIN

K arlsbad m ellett.

A MATTONI-féle giesshöbler savanyúvá eredési helye.
P n e u m a tik u s -  és b e lé le g z ő -k u rá k .

Mell- és id e g b e te g e k , ü d ü lő k , r h e u m a t ik u s o k  
s tb . s z a m a ra .
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LOUIS F R A N C O IS  & CO.
B udafok .

_ császári és királyi udvari szállítókB udafok . Fülöp Szász Coburg Góthai Herceg- Ö Fenség-e 
szállítói.

sjc 16 e ls ő re n d ű  k i tü n te té s  ❖

FŐRAKTÁR: védjegy
BORHEGYI FERENC t

Telephon sz. 85 — 79. $

Budapest, V., Gizella-tér I.

❖  ❖  H ors C o n eo u rs  ❖

VEZÉRKÉPVISELŐK :

RUDA és BLOCHMANN
Telephon sz. 80—60.

Budapest, V., Akadémia-utca 16.
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Sürgönyeim  : FRANCOIS BUDAFOK Telefon BUDAFOK 15. szám.

Nyom. Müller IC. utóda May Jánosnál. Budapesten, II. kér., Föherczcg-Albrecht-út 3. szám. Telefon 40 91.
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