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Ipartársulati ügyek.
Jegyzőkönyv, felvétetett a „Budapesti szállodások, ven

déglősök és koresmárosok ipartársulatának" 1909. évi október 
hó 30-án szombaton délután 3 órakor Gundel János elnök 
vezetésével tartott választmányi üléséről.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitelesíté
sére Bokros Károly és Pelzmann Ferenc urakat kéri fel.

Azután bejelenti, hogy az elnökség az 1902-ik évi április 
hó 3-án tartott közgyűlés határozata értalmében javasolja, 
hogy az ipartáusulat házat vegyen és előadja, hogy Malosik 
Antal alelnök és Wilburger Károly pénztárnok hosszas pulia- 
tolódzás után egy igen kedvező vételre akadtak.

Ugyanis a IX. kér. Lónyai-utea 22. szánni három eme
letes ház, mely 27 lakosztályt foglal magában és jelenleg 
28000 korona évi bért jövedelmez, ipartársulatunk által 
256131 koronáért megvásárolható.

Ez a vétel igen kedvező lenne mert a számítások azt 
bizonyítják, hogy az ipartársulat vagyona jóval jövedelmezőbb 
elhelyezést találna benne.

Ezek előadása után felkéri a választmányt, hogy ezen 
nagyíöntosságu ügyben, midőn az ipartársulat vagyonának 
sokkal jövedelmezőbb befektetéséről van szó, határozni szíves
kedjék.

A választmány elfogadja a beterjesztett javaslatot és 
egyhangúlag az ingatlan megszerzése mellett dönt.

II. Elnök bejelenti, hogy az elhatározott házvétol végre
hajtása céljából szükség van arra. kogy az ipartársulat tulaj
donosát képző 71200 kor. és 20800 kor összesen 92000 kor. 
névértékű hazai takarékpénztári köt.vényelrftt töxailotAjfoIyímion- 
eladják és az igy kapott vételárból a ház vételára kifizettessék, 
mire nézve felhatalmazást kér

A választmány egyhangúlag elhatározza, hogy a 92000 
kor. névértékű hazai takarékpénztári kötvényeket tőzsdei ár
folyamon eladja és az igy a papírokért befolyó vételárat az 
ipartársulat részére megvett bérház vételárának részbeni 
kiegyenlítésére fordítja. Ennek folytán megbízza Gundel János 
elnök urat, hogy a 71200 kor. valamint 20800 kor. összesen 
92000 kor. névértékű hazai takarékpénztári kötvényeket ezen 
intézettől a letétből felvegye a kötvényeket tőzsdei árfolyamon 
eladja és a vételárat a megvett ingatlan vételárának részbeni 
kiegyenlítésére felhasználja.

III. Bokros Károly választmányi tag felszólalván, elő
adja azon értesülését, hogy a vendéglősök egyik legutóbbi 
összejövetele alkalmával Lukács János választmányi tag a 
vendéglősökről becsmériőleg nyilatkozott. Nézete ebben az 
ügyben az, hogy ha egy választmányi tag a vendéglősök ösz- 
szeségét durva sértéssel illeti, az illetőnek a választmányban 
többé nincs helye s a választmánynak az ilyen eljárás fölött 
nemcsak megbotránkozását kell kifejeznie, hanem az elkövetett 
sértést meg is kell torolnia

A választmány több rendbeli felszólalás után Palkovics

Edo választmányi tag azon javaslatára, hogy senkit meghall
gatása nélkül elitélni nem szabad, elhatározza, hogy Lukács 
János választmányi tagot az ellene emelt vádra vonatkozólag 
nyilatkozattételre szólítja fel és csak a nyilatkozat megtörténte 
után fog ezen ügyben érdmlegesen határozni.

IV. A napirendre tűzött többi ügyek tárgyalását a választ
mány a legközelebbi ülésre halasztja.

Kmft,

Jegyzőkönyv, felvétetett a „Budapesti szállodások, ven
déglősök és koresmárosok ipartársulata" és a „Budapesti 
pincéregyesület’* 1 békéltető bizottságának 1909-ik évi október 
hó 9-én szombaton délután 5 órakor az ipartársulat hivatalos 
helyiségében (IV. Ferenc József-rakpart 1G.) Dr. László Jenő 
pincéregyesületi ügyész vezetése mellett tartott békéltető tár
gyalásáról.

A békéltető bizottság tagjai Eludorovits István és Mádai 
Lajos az ipártársulat részéről; Faragó Dezső és Kovács József 
a pincéregyesület részéröl.

1 Tárgyalta'ott a „Budapesti pincéregyesület“-nek Wurg- 
lits Vilmos vendéglős ellen emelt azon panasza, hogy Geist- 
linger István nevű főpincérjét szerződés ellenesen alkalmazta 
üzletében, mert nevezett, főpincér a „Budapesti pincéregyesü- 
letnek“ nem tagja, minélfogva a pincéregyesületnek az a 
kívánsága, hogy Wurglits Vilmos vendéglős Geistlinger István 
főpincért haladék nélkül bocsássa el a szolgálatból.

Wurglits Vilmos vendéglős tiltakozik azon állítás ellen, 
mintha ő a collectiv szerződés ellen vétett volna, mert Geist
linger István, alkalmaztatását megelőzőleg Írásokkal igazolta 
azt, hogy tagja a „Budapesti pincéreg\esületnek. Egyúttal 

TéníuEvtjaaTÁ,Budapesti pincéregyesület" által kiállított 331 
törzsszámú 9 K. 20 fill. befizetett beiratási és tagsági díjról 
szóló szabályszerű elismervényt, továbbá egy ajánlati lapot, 
mely utóbbi szerint a pincéregyesület maga ajánlotta Geist
linger Istvánt Wurglits Vilmosnak főpineóri állásra.

A békéltető bizottság a bemutatott okmányokból, melyekre 
nézve elhatározza, hogy azok a jegyzőkönyvhöz lesznek csa
tolandók, — Wurglits állítását beigazoltunk látja, minélfogva, 
kimondja, hogy Wurglits nem követett ol szerződésszegést,

A pincéregyesület, azon kívánságára nézve, hogy Geist
linger István a szolgálatból elbocsátásáéit, felszólítja a pin
céregyesület jelenlévő kiküldöttjeit, nyilatkozzanak arra nézve, 
mire alapítják az elbocsátásra irányuló kívánságot?

A pincéregyesület kiküldöttei előadják, hogy Geistlinger 
István, a ki több mint tíz év óta nem dolgozott, a vendéglő 
szakmában, csak feltételesen vétett fel a pincér egyesületbe, 
mert a végleges felvétel felett az alapszabály értelmében az 
egyesület választmánya dönt. A választmány pedig hivatkozás
sal az alapszabály 8-ik szakaszára, Geistlingert nem vette fel 
az egyletbe, mert az alapszabály idézett szakasza szerint 
rendes tagoknak csak oly egyének vehetők fel, kik a vendég
lői szakmát tanulták, abban 5 éven keresztül szakadatlanul 
foglalkoztak, 18 ik életévüket betöltötték, de a 35-öt még túl
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nem haladták. Ezen állításuk igazolására bemutatják az alap
szabály 1 példányát.

A békéltető bizottság az előadottakat a bemutatott alap
szabályból beigazoltnak látja ugyan, mindamellett a szolgálatból 
való elbocsátásnak kimondását aggályos és nagyon megfon
tolandó lépésnek tartja, minélfogva ez ügyben végleges hatá
rozatot nem hoz, hanem mai ülését elnapolja, azzal a célzattal, 
hogy a pincéregyesület időközben más megoldást kereshessen.

Szövetségi ügyek.
(Folytatólagos közlemény a közgyűlésről.)

Juranovits Gyula javaslata a szövetség újjászervezése 
tárgyában :

A jelenlegi országos vendéglősszövetség oly módon 
volna újra szervezendő, hogy az a jelenleg fennálló ipartár
sulatok központi szervévé válna és ezekkel szerves össze
függésbe jönne.

Régi panasz, hogy országos szövetségünk nem rendel
kezik annyi taggal, hogy kiadásait fedezni tudja.

Első teendő a szövetséget úgy reorganizálni, hogy az 
állandó és élénk összeköttetést tartson fenn a szövetség és 
az összes ipartársulatok közt. Ezen szerves kapcsolat nélkül 
nincs tudomása a vidéknek arról, hogy mi történik, vagy mi 
akar történni a budapesti központban, és viszont a központ 
nem tudja, hogy mire van szüksége az ország egyes ipar
társulatainak.

Amidőn például az ipartörvény revíziója alkalmával az 
egyes ipartársulatok külön elszigetelve leadták a kereske
delmi kamarának a maguk véleményét, ugyanekkor leadta 
külön a maga véleményét a szövetség is. Az egyes ipartár
sulatok nem ismerték ez ügyre vonatkozólag sem az egymás, 
sem a szövetség véleményét, viszont a szövetség nem ismerte 
az ipartársulatok véleményét.

A szövetség tehát nem volt abban a helyzetben, hogy 
az ország összes ipartársulatainak kialakult véleményét ösz- 
szefoglalja, avagy a kialakulást a kongresszuson lehetővé 
tegye, mert hiszen azokat nem ismerte, mert hiszen a szö
vetség az ipartársulatokkal állandó összeköttetésben nem volt.

A mai helyzet lehetetlen és fenntarthatatlan. A szövet
séget abba a helyzetbe kell juttatni az ipartársulatoknak, 
hogy igenis tarthasson egy munkaerőt az irodájában, aki a 
központi igazgató tanácsnak rendelkezésére áll, aki a vidéki 
ipartársulatok választmányi és közgyűlési jegyzőkönyveit 
minden hónapban átveszi és az országos érdekű részleteket 
a szaklapoknak leadja.

A központi igazgatótanács ezenkívül szintén foglalkoz
zék a havonta beérkezendő esetleges országos érdekű rész
letekkel és esetleges megjegyzéseit és javaslatait a szak
lapokban szintén leadja, avagy azokra nézve magát az illető
ipartársulattal érintkezésbe teszi. Ez által tudni fogjuk, hogy 
az ország összes ipartársulataiban mi foglalkoztatja a kar
társakat. Az egyes eszméknek viszhangja kel. A tervek és 
kívánságok közismertek lesznek. Kialakul egyes fontos kér
dések tekintetében a vendéglős közvélemény.

A központi igazgatótanács úgy a saját terveit, mint az 
ipartársulatok kebelébeu termelt eszméket közismertté teszi 
és azok megvalósítása érdekében agitál.

A szövetség újjászervezésének célja az kell hogy legyen, 
hogy a szövetség szoros összefüggésben legyen az összes 
ipartársulatokkal. Mely összefüggés különösen abban fejező
dik ki. hogy az ipartársulatok mig egyrészt az adminisztrá
ció költségeit biztosítják, másrészt a választmányi és köz
gyűlési jegyzőkönyveiket és egyéb mozgalmaikról szóló tudó
sításaikat a szövetségnek a célból megküldik, hogy minden 
nevezetesebb mozgalomról az ország összes ipartársulatai 
értesülhessenek. Ez által elérhető volna az, hogy az ipar
társulatok az egyes kérdésekben egyöntetűen és párhuzamo
san járhassanak cl. Az egyes ipartársulatok által elért sike
rek a többit is tevékenységre buzdítanák és az egyes ipar- 
sársulatok által az iparunk érdekében kivívott előnyöket a 
többiek is megszerezni igyekeznének.

A jövő képe tehát úgy alakulna, hogy az összes ipar

társulatok állandó érintkezésben lennének a szövetséggel, 
viszont a szövetség közvetítené az eszmék kicserélését az 
összes ipartársulatok között.

Ha tegyük fel, a szövetség ezen ujjászervezési javas
latok ellen nem tesz kifogást, sőt azok megvalósítását óhajtja, 
úgy az összes ipartársulatoknál agitálnunk kell, hogy a sze
gedi ipartársulat javaslata népszerűvé tétessék. E célból meg 
kell állapítani első sorban a központi igazgatótanácsnak azt, 
hogy a szövetség ezen uj rendszerű adminisztrációja meny
nyibe kerül. Tehát költségelőirányzatot kell készíteni. Ha ez 
megvan, akkor ki kell vetni ezen költségeket az összes ipar
társulatokra azok teherviselési és illetve tagszámarányához 
képest. Ha ezen költségekre a jelenleg létező ipartársulatok 
csekély száma miatt fedezetet nem találnánk, úgy ezentúl 
mint fizető tagokat megtarthatnánk azokat a kartársakat, 
akik jelenleg is tagjai a szövetségnek, azon feltétellel azon
ban, hogy az ipartársulatok kimondják, hogy mindazon kar
társakra, akiknek üzlete a kisipar körét meghaladja, vagyis 
akinek hatnál több alkalmazottja van, kötelezik arra, hogy 
a szövetségbe tagul beiratkozzanak. Ezen kötelezettséget 
úgy lehet értelmezni, hogy amennyiben ezen nagyobb iparo
sok nem akarnák a szövetséget tagdijaikkal támogatni, úgy 
az ipartársulat is megvonja tőlük az erkölcsi támogatást.

Ha ezen előleges munkálatokra sem volna a szövet
nek alapja, vagy ha az ipartársulatok számának és taglét
számának felderítéséhez szükséges levelezési és utánjárási 
költségek fedezétére sem volna jelenleg a szövetségnek pénze, 
úgy az ipartársulatokat kérjük fel, hogy gyűjtéseket rendez
zenek, melyhez úgy az ipartársulat, valamint a tagtársak 
tehetősebbjei is járuljanak hozzá egy előkészítési alap meg
teremtéséhez.

A szövetség központi igazgatótanácsa a legagilisabb 
tagokból egy végrehajtó-bizottságot alakitana meg, melynek 
elnöke teljhatalm úig rendelkezne ezen alap felett. És ezen 
célból, ha szükséges — amint szükséges — az agitácionális 
utazások költségeit is fedezné

Agitácionális körútra igen alkalmas egy olyan iparunk
ban régebben működő titkár, vagy szakiró, esetleg kartárs, 
kinek jó előadási képessége van. A szövetség ezen kiküldött
jét az előkészítési alap terhére a végrehajtó bizottság elnöke 
kiküldi az ipartársulatokhoz, amelyek a csatlakozással kés
lekednek. Természetesen akkor csupán, amidőn az Írásos 
érintkezés eredménytelennek mutatkozik.

Az előkészítési alap, mint említettük, gyűjtés utján 
szerzendő be Mely gyűjtésre bizonyos jutalék ellen a nyug
díjintézet szerzője is alkalmas volna.

Már most tulajdonképpen miért áldozzanak az ipar
társulatok és az egyes tagtársak fokozottabb mértékben, mint 
eddig ?

Azért, mert ezután ezen tagdijakkal szemben ellenér
téket remélhetnek a tagtársak. A tagsági dij meg kell, hogy 
kerüljön mindenkinek, sőt azontúl. De nehogy ezt a szövet- 
ség elnökségétől várjuk, hanem igenis a szövetség tagjai 
egymástól. Mert a szövetségben képviselt tagoknak az uj 
szervezet alkalmat nyújt arra, hogy egyetértő eljárással, 
melyet a szövetség központi tanácsa irányit, magukat bizo
nyos károsodástól mentesítsék.

Ma erőink szervezve nincsenek és igy korai lenne pál
cát törni a szövetség eszméje felett. Ma még elhamarkodott 
dolog lenne azt mondani, hogy kár a szövetség érdekében 
időt és munkát áldozni, mert hiszen eddig nem bírtuk elérni 
érdekeink megvédését. — Ha ezt elérni nem bírtuk, úgy 
ennek nem az az oka, mintha az nem lett volna lehetséges, 
hanem csak csupán az, hogy erőink nem voltak kellőleg 
szervezve.

Ne kifogásoljuk szövetségünk eddigi működését, hanem 
tekintsük azt egy meglevő alapnak, melyen tovább építhetünk.

Juranorits Ferenc ipartársulati elnök jelentése a sze
gedi pincérszakiskola tárgyában.

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Múlt év szeptember havában Debrecenben tartott szö

vetségi közgyűlésen tett Ígéretemhez képest, a „szegedi
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pincértanonc szakiskoláról". valamint annak bevételi és kiadási 
tételeiről a következőket van szerencsém előterjeszteni :

Szegeden, 1904. szeptember lió 22-én, az ottani ven
déglős ipertársulat vezetőségének kezdeményezésére, valamint 
a szakoktatás terén elévülheilen érdemeket szerzett 
Gliick Grigyes urnák lelkesítő befolyása folytán meg
nyitottuk a ,,Pincértanonc szakiskolát,“ Hauser Sándor sze
gedi felsőkereskedelmi iskola helyettes igazgazgatójának 
vezetése alatt.

Az iskola két osztályból állt.. Az előadásokat lietenkint 
kétszer, az igazgatón kiviil négy felsőbb iskolai tanár tar
totta. A növendékek előképzettségük szerint lettek az első, 
illetve a második osztályba beírva. A tananyag felölelte 
mindazon tantárgyakat, melyek a tanulók gyakorlati ismere
teit bővíteni, valamint szellemi intelligenciájukat emelni vol
tak hivatva. E végből súlyt helyezett az iskola igazgatója 
arra is, hogy a német és francia nyelvből legalább annyira 
képeztessenek ki, amennyire egy előkelő üzletben feltétlenül 
szükségük van. Szóval a leggondosabb körültekintéssel nyi
tottuk meg szakiskolánkat, párosulva azzal a biztató remény
séggel hogy a jövő nemzedék érdekében megindított ezen 
kulturális törekvésünkben célt is fogunk érni.

Legnagyobb sajnálatunkra azonban két esztendei szor
galmas mánkálkodásunk dacára csalódás ért bennünket. Kény
telenek voltunk a körülmények parancsa folytán a szakisko
lát bezárni, megőrizvén magunkban azt az erős elhatározást 
és akaratot, hogy ismét uj életre fogjuk kelteni akkor, ami
dőn a magyar törvényhozás jobban szivén viseli majd a ven
déglősök országos érdekeit, mint ma.

Szakiskolánkat kénytelenek voltunk bezárni első sorban 
és különösen azért, mert a jelenlegi törvények szerint nem 
találtunk kényszerítő eszközr arra, hogy a pincérfiukat az 
iskola látogatására kötelezhe tűk volna. Kerestünk támoga
tást az iparhatóságnál is, azonban ott sem nyerhettünk, éppen 
a törvények hiányossága miatt, eredményre vezető intézke
dést. Így azután előállott az a szomorú állapot, hogy a pincér- 
tanoncoknak csak az a része járt el az előadásokra, kik a 
hozzájuk intézett, buzdító beszédre belátták azt, hogy az 
iskola megkezdett életpályájukon hasznukra válik; mig a 
másik része, mely az iskolapadoktól menekült a borfiái állás
hoz, távol maradt teljesen az előadásoktól. A szakiskola 
ilyetén való haldoklása folytán a második esztendőben oda 
jutottunk, hogy a tanulók Istszáma az iskolaév vége felé 
16-ról 6-ra apadt le.

Erre méltán tehetné meg bárki a megjegyzést, hogy 
mire valók hát a főnökök ? . . . Miért nem fogták őket eré
lyesebben? . . És miért nem alkalmazták a kurta és kény
szerítő parancsot?

Az esetleges megjegyzésre könnyen megadhatom a 
választ, igen tisztelt közgyűlés

A munkaadó főnökök részéről nem történt különnsebh- 
mulasztás, mert kezdetben ők tényleg rákényszeritették a 
tanoncokat, az iskolalátogatásra, azonban a fiuk nem az isko
lába, hanem az iskola mellé mentek. Az erélyesebb fellé
pésre pedig kijelentették, hogy készek inkább rögtön elhagyni 
a szolgálatukat, semhogy iskolába járjanak. Néhány esetben 
ezt is elfogadták a főnökök, és elbocsájtották még azokat 
az idősebb borfiukat is, akiknek már hasznukat vették, — 
eredményt azonban ezáltal sem bírtunk elérni.

Felemlíthetnénk Kővári Jenő kartárs urnák a debreceni 
közgyűlésen előterjesztett azon javaslatát is hogy uj rend
szert honosítsunk meg a tanonctartásnál. Kössünk velük szer
ződést és vegyük bele ebbe a szerződésbe a kötelező isko
lába-járást. Jelenthetem, igen tisztelt közgyűlés, hogy ezt az 
eszmét is üdvösnek találtuk, és meg is próbálkoztunk vele, 
azonban mert a mai törvények ebben sem nyújtanak a ven
déglősöknek segédkezet, — a mi kísérletezésünk is meddő 
maradt, ipartársulatunk ugyanis hirdetést tett közzé több
szörösen a helyi lapokban, hogy előkelőbb üzletek részére 
pincértanoncokat vesz föl, illetve helyez el. A hirdetésre 
jöttek is alkalmas fiuk, még azok is jelentkeztek, akik az 
iskolába-járás kényszere miatt elhagyták előbbi helyüket, de 
amidőn arról volt szó, hogy rendes szerződést kell kötni, 
legtöbbje visszalépett.

Akik pedig erre vállalkoztak, azok közül többen a pin
cérek felbujtására kijelentették pár hét múlva, hogy szívesen 
lesznek borfiuk, de iskolába nem mennek.

Később jött tudomásunkra, hogy az idősebb pincérek 
között az a balhiedelem volt elterjedve, hogy pár esztendő 
múlva csakis olyanok maradhatnak a szakiparnál, akik ren
desen felszabadultak s akik szakiskolai bizonyítvánnyal ren
delkeznek. s ezek tüzelték fel nagyrészben a fiukat arra, 
hogy ne járjanak iskolába. A hátuk megett pedig egy pin
cérügynök leselkedett, aki a maga érdekét tekintve azzal 
biztatta a fiukat, hogy azonnal elhelyezi őket vidéken, ott, 
ahol nincs szakiskola.

Kénytelenek voltunk, igen tisztelt közgyűlés, a szak
iskolát másodsorban bezárni azért, mert Szegeden mindössze 
nyolc olyan üzlet van, ahol a főnökök pincértanoncokat alkal
maznak Beleértve ebbe a vasúti vendéglőket is, ahol az 
iskolába-járást a vonatok közlekedése is megnehezíti, ameny- 
nyiben az iskolai előadások idejére esik a vonatok közleke
dése És ebben a nyolc üzletben mindössze nincs több, mint 
14—16 borfiu.

Ha már most akadna is ezek között időnkint 5—6 
olyan pincértanonc, aki vállalná az iskolába való járást — 
legyünk uraim őszinték és valljuk meg, hogy vájjon érdemes 
lenne-e ezen 5—6 fin részére tekintélyes évi kiadással pincér
tanonc szakiskolát fenntartani? Es még ez esetben is min
dig számolni kellene azzal, hogy ez a szám nem-e apadna 
le az év végén kettőre vagy háromra.

A felsoroltak után nyugodt lelkiismerettel állok szegedi 
kartársaimmal együtt az ország vendéglőseinek közvélemé
nye előtt. Megtettünk eddig nemcsak a szakoktatás terén, 
hanem egyéb dolgokban is mindent, amit nekünk, maholnap 
eltűnőknek, a jövő nemzedék és a szakipar érdekében köte
lességünk megtenni. A lehetetlennel szemben azouban mi is 
gyarló emberek vagyunk !

Kitérve, igen tisztelt közgyűlés, az anyagi részre, jelen
tem, hogy noha ipartársulatom választmánya nem érzi magát 
kötelezve a szövetségi közgyűlés előtt való nyilvános szám
adásra, mindazonáltal készséggel áll rendelkezésre, nehogy 
a leplezgetés által magára öltse a gyanú árnyékát.

A szakiskola költségeire tehát befolyt:
I. 1904. szeptember hó 22 én, Glück Frigyes

ur adománya . . .  . . .
1905. március hó 2-án a szakiskola fenn

tartási költségeinek alapja javára rende
zett táncvigalom tiszta maradványa .

3. Állami támogatás...........................................
4. 1906. március hó 1-ér. a szakiskola fenntar

tási költségeinek alapja javára rendezett 
táncvigalom tiszta maradványa

5. Gundel János ur ajándéka a legjobb elŐ-
- menet élt tan usi tómö vendékek j u t a I m a zásár a

A bevétel összege: 1991 K 75 f.
Kiadás volt:

1. 1904. november 11. különféle Írószerekre
2. Tanárok fizetése 1904-5. iskolai évre
3. Jó előmenetelt tanúsított két növendék ré

szére jutalomdij . . .
4. Szak könyvek b e sz e rz é sé re .........................
5. Magyar vendéglősök kézikönyve 
6 Iskolaterem használatáért 1901-—5. tanévre
7. Ugyanaz 1905 - 6. ta n é v re .........................
8. Iskolaszolga fizetése az első évre .
9. Ugyanaz a második évre . . . .

10 Iskolai fe lszere lé sek re .........................
I I . Tanárok fizetése 1905- 6. iskolai évre

500 —

622 16
400 —

419 59

-50-

9

9 9 72 
680 —

42
40
29
25

100
100

50
50
8

680
68

A kiadás összege : 1785 K 82 f.
Ezen 1875 korona 82 f levonva az 1991 kor. 72 fil

lérből, marad 205 kor. 93 1*., mely összeget az ipartársulat 
külön betéti könyvben kamatoztatja azzal az elhatározással, 
hogy a szakiskolát kedvező viszonyok mellett feltétlenül uj 
életre fogja kelteni.

Előterjesztésemet kérem tudomásul venni.
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Walter Károly iskolaigazgató jelentése a szakirányú 
tanonciskoláról :

Kilenc éve annak, hogy hazánk vendéglősei megértvén 
a kor hivó szavát, szövetséget létesítettek, amelynek kere
tében óhajtják megvalósítani mind azt, melylyel kivívhatják 
iparunknak a társadalomban azon helyet, mely őt, nagy fon
tosságú hivatásánál fogva, joggal megilleti.

Nem elhangzó szavakkal nyilvánították hazánk vendég
lősei elismerésüket, méltánylásukat és nagyrabecsülésüket az 
iparunk javáért küzdő kartársak iránt.

Lelkesedéssel siettek sorakozni a kibontott zászló alá, 
bizonyságot tenni, hogy mily tiszteletreméltók ama törekvé
sek, melyeknek megvalósításához szükséges küzdelemre, mun
kára szólították iparunk nagyjai kartársaikat. Azért is, ha 
van szó, amelyet e pillanatban hangoztatni szükséges és igaz
ságos, az csak azoknak a nemes indító okoknak őszinte ma- 
gasztalása lehet, amelyek iparunk kiváló egyéneit a szövet
ség létesítésében vezérelték.

Ha van érzelem; mely az érdekeltek kebleit eltölti, az 
csak annak a hálának érzelme lehet, amellyel iparunk e 
kimagasló férfiai iránt adóznunk kell.

Kilencedik jelentésünket adjuk ma a t. közgyűlésnek 
iparunk tanoncainak oktatásáról. Rohanó gyorsasággal, szinte 
észrevétlenül surrantak cl az évek.

Kilenc év sokkal rövidebb, hogysem a rohamos fejlődés 
megvalósítására elégséges alkalmat nyújthatna.

Legfeljebb arra lehet elég, hogy az intézmény létjogo
sultságát bizonyítsa be, megszilárdítsa fennmaradásának 
alapját, és lefegyverezze hasznos és áldásos működése által 
ellenségeit és szaporítsa barátait, támogatóit.

Nem lehet tehát meglepő, hogy a „Magyar Vendéglősök 
Országos Szövetségének tanoncügyi szakosztálya” sem tün
teti fel a rendkívüli haladást, a bámulatos fejlődést.

Tágultak ugyan évről-évre a keretek, amelyek között 
áldásos hatásait érezhetőkké tette, de távol maradt attól a 
fejlődéstől, amellyel feladatai megoldása felé haladnia kel
lett volna.

Hiányzott növekedésének és izmosodásának az a ténye
zője, amelynek közreműködésére joggal számíthatott.

Hiányzott a kartársak szoros tömörülése az eszme körül.
Hiányzott lelkes és osztatlan felkarolása azok részéről, 

akiknek lggelsősorban kellett volna bölcsen átlátniok, hogy 
oly intézménnyel állunk szemben, amelynek támogatása által 
valósulhat meg tulajdonképpen vendéglőseink régi óhajtása : 
iparunknak képesítéshez kötése. A joggal feltételezett pár
tolás és tömörülés hiánya és az itt-ott tapasztalható közöm
bösség természetszerűleg sziikebb határok közé szorította 
munkásságunkat. Ennek tulajdonítható, hogy a lefolyt évben 
uj szakirányú iskola nem nyílott.

A tanoncoktatásnak nem szabad üstökösnek lennie. 
Nem szabad csak i*övid ideig tündökölnie iparunk egén. A 
naphoz KeJLJtasojditaijia, Állandóan kell áldásos sugarait az 
országban szétárasztania. Erejének nem szabad megfogyat
koznia. Folyton és minél hatásosabban kell szolgálnia azt a 
magasztos feladatot, amelyre hivatva van.

Erősen hisszük, hogy mindig lesznek köztünk egyesek, 
akik az alapítók feukölt gondolkozását megértve, nem fog
nak elzárkózni annak a fának izmositásától, amely iparunk 
jövendő munkásai számára érleli üditő gyümölcseit. Ha azon
ban csalódás érne bennünket, megszűnése idejének még sem 
lesz szabad bekövetkeznie soha!

Meg kell azt az ország vendéglőseinek akadályoznia ! 
Tömörülni kell a szakirányú tanonciskolák eszméje körül. 
Mint tulajdonát kell azt gondolnia és ápolnia! Fel kell azt 
a virágzás legmagasabb fokára emelnie. Támogatása alig 
jelent valami súlyos terhet, mert a befektetett tőke bősége
sen meghozza kamatait az iskolák áldásos mőködése által 
elért eredményekben. Saját jól felfogott érdeke szempontjá
ból meg kell hozni az áldozatot azon messzebbre tekintő 
feladatok előmozdítása céljából is, amelyeket az országos 
szövetség tanoncügyi osztályának és a szakirányú tanonc
iskolák létesítése által megvalósítani törekszik.

A tanoncügyi szakosztályhoz a szövetség közp. igaz
gatósága a szövetség 1908. évi szeptember hó 11-én Debre-

cenben tartott közgyűlésén hozott határozat értelmében 
átiratot intézett.

Ezen átirat értelmében a tanoncügyi szakosztály 1909. 
március 30-án és április 26-án felirt Mártonfy Márton ni. k. 
udv tanácsos, iparokt. kír. főigazgató ur Öméltóságához azon 
tiszteletteljes kérelemmel, hogy a szövetség közgyűlésén 
hozott határozat értelmében Auslánder Gyula miskolci ven
déglős, szakirányú iskola volt elnökét számadástételre fel
hívni ; és a már létező, valamint ezután létesítendő vendég
lős szakirányú iskolákat anyagi és erkölcsi támogatásban 
részesíteni kegyeskedjék. Öméltósága e két feliratunkra 
kegyes is volt válaszolni.

Amint inéltóztattak hallani, t. közgyűlés, szakosztály
unk a reá ruházott feladatoknak hűségesen megfelelt.

Az Auslander-féle ügyre legyen szabad megjegyeznünk, 
hogy a jegyzőkönyvben foglalt vallomás nem fedi a való 
tényeket, mert szakosztályunk titkára Auslánder Gyulától 
sem számadást, sem eredeti okmányokat nem kapott.

Auslánder Gyula ezen állítása már csak azért sem áll
hat meg, mert szakosztályunk titkára már a Miskolcon tar
tott közgyűlésen jelentette a t. közgyűlésnek, hogy Auslánder 
Gyula nem számolt el. Ugyanezen közgyűlés utasította a 
szakosztályt, hogy Auslánder Gyulát számadástételre szó
lítsa fel.

Ez meg is történt, de Auslánder Gyula e felszólításra 
nem válaszolt, hanem Bokros Károly urnák irt támadó leve
let. Erre Bokros Károly ur kívánságára titkárunk újabb 
ajánlott levélben intézett hozzá felszólítást, egyben kijelent
vén, hogy ö (titkárunk) elszámolást nem kapott.

Az ügy, minthogy titkárunk időközben sajnálatos vas
úti baleset következtében jobb kartörést szenvedett és huza
mosabb ideig munkaképtelen volt, halasztást szenvedett.

Most azonban az ügy ismét Miskolc város polgármeste
réhez kerül.

Az egyes iskolákról a következőkben van szerencsénk 
jelentésünket megtenni.

A budapesti szakirányú iskolába 329 tanuló íratott be. 
A tanulók nagy számára való tekintettel az első osztály 
harmadik (C) csoportját ez évben is fel kellett állítani, mely 
osztály előreláthatólag állandó jellegűvé válik. E minden
esetre örvendetes jelenség arra enged következtetni, hogy a 
szülök körében mindinkább elenyészik az ellenszenv iparunk 
iránt s helyét az iparunk iránti szeretet és az iparunkat 
megillető méltánylás foglalja el.

Iskolánk ez évben is 1000 kor. államsegélyben részesült.
A debreceni iskolába 30 tanulót vettek fel, akik az 

egész éven át szorgalmasan látogatták az iskolát. A magas 
kormány 700, Debrecen városa 600 és a debreceni ipar
kamara 200 koronával segélyezte az iskolát.

A hiányzó összeget a debreceni derék kartársak fedezték.
A nagyváradi szakirányú iskolában 18 tanuló volt, amely 

szám az első -évi 1 étszám hoz- képest- 50a/<r szaporodást-j el ént:
Az intézet igazgatósága a tanulók csekély létszámát a 

„pincérpálya iránti indokolatlan idegenkedésben” keresi, 
reményli azonban, hogy „az iskolafentartó ipartársulatnak 
rövid idő alatt sikerülni fog az iskola nemesitő hatását érezni.” 
A magunk részéről őszintén kívánjuk, hogy az igazgatóság 
reményeiben ne csalatkozzék.

A győri iskolának 2 osztályban 40 tanulója volt. Az 
iskola 345 korona államsegélyt kapott.

A pécsi iskolába, mely 3 osztályú, szintén 40 tanulót 
vettek fel. Ez az iskola 400 korona államsegélyt élvezett.

A temesvári iskolának 21 tanulója volt 3 combinált 
osztályban. Az iskola 540 korona államsegélyt kapott.

A kaposvári iskolában 9 tanuló volt. Ez az iskola 300 
korona államsegélyt élvezett. A tanulók száma itt is növe
kedőben van.

A kolozsvári iskolába 17 tanuló Íratott be. Az iskola 
fentartására szükséges 1314 kor. 26 fill. még mindig négy 
kartársunk fedezi.

Fájdalommal kell a t. közgyűlésnek bejelentenem, hogy 
ez évben a kérlelhetlen halál nemesen harcoló szaktársaink 
egyik legjavát ragadta el körünkből.

Az ideális lelkű, az oktatásért lelkesülő, kiváló bará

korcsmárosok ipartársulatának értesítője. 11 szám
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tunkat Stadler Károlyt, e hó 4-én visszaadá a minden szép
ért, jóért és hasznosért rajongó lelkét Teremtőjének. Pótol- 
hatatatlan veszteség érte ügyünket. Szakosztályunk testületi
leg vett részt a gy ásszertartáson s mély bánattal lelkében 
gondol a súlyos csapásra, melyet a végzet reá mért. Emlékét 
kegyelettel fogjuk megőrizni mindenkor.

Mély hálával adózunk e helyen is Mártonfy Márton m. 
k. udv. tanácsos, iparokt. kir. főigazgató ur Öméltóságának 
azon rendkívüli kegyes jóságáért, amelylyel ügyünket úgy 
anyagi, mint erkölcsi támogatásban részesíteni kegyeskedett.

Jelentésünket azon imaszerü óhajtással fejezzük be, 
vajha kartársaink minél tömegesebben sorakoznának a zászló 
alá, melyet érdemes elődeink iparunk felvirágozása és kar
társaink boldogulására kibontottak és oly magasan lobog
tatnak.

Hatósági végzések.
Iparhatósági megbízottak választása 89503/909. I. sz.

Az 1884. évi XVII. t.-c.-be iktatott ipartörvény 167-§-a 
értelmében az elsőfokú iparhatóságokat működésűkben ipar
hatósági megbízottak támogatják.

Az iparhatósági megbízottak feladata és hivatása külö
nösen a következő:

1. Véleményük meghallgatandó: a) az iparügyekben 
tervezett szabályrendeletek alkotásánál; 6) az iparüzletek szán
dékba vett kisajátításánál; c) ipartestületek alkotásánál, az 
ipartcstületek alapszabályainak megvizsgálásánál, a segédekről, 
tanoncokról szóló szabályzatok alkotásánál.

2. Véleményt adni mindazon iparügyi kérdésekben, 
melyekre nézve az iparhatóság hozzájuk fordul.

3. Az iparhatóság felhívása folytán ellenőrizni a vég- 
eladást, vagy árverést rendező üzleteket

4. Felügyelni arra, hogy az iparhatóság által az önálló 
iparosok, segédek és tanoncok lajstromainak vezetésével meg
bízott közeg ezeket kellő rendben vezesse s rendetlenség 
esetén az iparhatóságnál jelentést tenni.

5. Meglátagatni időnkint a tanonciskolákat, az ott tapasz
taltakról az iparhatóságnál jelentést tenni.

6. Ellenőrizni a tanoncokat a műhelyekben, az itt tapasz
taltakat az iparhatóságnak bejelenteni.

7. Megszemlélni a gyárakat s vizsgálatuk eredményéről 
az iparhatóságnak jelentést tenni.

A törvény értelmében az iparhatósági megbízottak éven- 
kint újra lévén választandók, az iparhatósági megbízottaknak 
az 1910. évre leendő megválasztása a f. é, december hó 12-ik 
napjára (vasárnap) d. e. 9 órától d. u. 4 óráig tűzetik ki, 
választási helyiségül pedig az illető kér. elöljáróság hivatalos 
helyisége jelöltetik ki.

A választásokat a kér, elöljáróságok „vezetik, s azoknál, 
a budapesti kereskedelmi és iparkamara által a főváros kerü
leteiből kijelölt bizalmi férfiak fognak közreműködni.

Felhivatnak tehát a főváros területén lévő iparosok és 
kereskedők, hogy a választásnál saját jól felfogott érdekükben 
adókönyvükkel és iparigazolványukkal ellátva jelenjenek meg 
és szavazati jogukat minél számosabban gyakorolják

Megjegyeztetik : 1. hogy a szavazati jog igazolására az 
iparigazolvány és adókönyv szükséges; 2. hogy minden egyes 
korületben külü-külön busz (20) rendes és öt (5) póttag válasz
tandó ; 3. hogy az eddigi iparhatósági megbízottak újra meg
választhatok; 4. hogy a szavazás szavazó-lapokkal kijelölés nélkül 
történik és végül 5. hogy választó a törvény értelmében minden 
önálló iparos (kereskedő) aki az illető kerületben lakik; megvá
lasztható azonban’ csak az az iparos (kereskedő), aki a megelőző
1908. évben a fővásos III. és X. kerületében legalább 60 kor., 
az I., II., VII., VIII. és IX. kerületében lesalább 80 korona, 
a IV., V. és VI. kerületében pedig legalább 100 korona har
madik osztályú kereseti adót fizetett.

Budapesten, 1909. évi október hó 23-án.
A székesfőváros tanácsa:

I ) r .  Vaszilievits János s. k., 
alpolgármester.

A  m é r té k h ite le s í té s rő l
az 1909. illetőleg 1910. év folyamán megtartandó idő

szakos hitelesítésre való jelentkezés tárgyában.
I. Felhívás jelentkezésre Az 1907. évi V. törvénycikk 

16. §-a és az annak végrehajtása tárgyában kiadott 1908. évi 
107226. számú kereskedelemügyi miniszteri rendelet értelmé
ben a közforgalomban használt összes hosszmértékek, folya
dékok és száraz tárgyak mérésére való ürmértékek, súlyok és 
mérlegek, továbbá az 1908. évi 107228. számú kereskedelem
ügyi miniszteri rendelet értelmében a tejes kannák (a tej
szállításra használtak kivételével) a fent megjelölt évek folyamán 
újrahitelesítendők. Ezen mértékek és mérőeszközök újrahite
lesítése az álább felsorolt időszakos mértékhitelesítési közpon
tokban a községek által rendelkezésre bocsátandó helyiségekben, 
illetőleg a felek kívánságára a felek helyiségeiben fog elvé
geztetni Az állandóan felállított hídmérlegek és önműködő 
mérlegek újrahitelesítése szintén a mértékhitelesítők körútja 
alkalmával a helyszínén végezhető el. Felhivatnak mindazok, 
a kik a fent felsorolt mértékeket és mérőeszközöket a köz- 
forgalombam — azaz adás-vétel alkalmával — használják, 
kogy a községi elöljáróságoknál vagy a polgármesteri hiva
talokban (illetőleg a mértékhitelesítő hivatalok állandó szék
helyein e hivatalokban) díjmentesen kapható nyomtatványokon 
az időszakos hitelesítésben való részvételre jelentkezzenek. Ezen 
előzetes jelentkezésnek az a célja, hogy az érdekeltek bizto
sítsák maguk részére azt az előnyt, hogy mértékeiket és 
mérőeszközeiket a II. pont alatt felsorolt időszakos mérték- 
hitelesítési központokban nyújthassák be időszakos hitelesítésre. 
Az időszakos hitelesítési központokban megjelenő mértékhite
lesítők ugyanis első sorban azon felek mértékeit és mérő
eszközeit fogják újrahitelesiteni, a kik a fent jelzett módon 
jelentkeztek, a többi mértékhasználó felek mértékéi és mérő
eszközei csak abban az esetben vizsgáltatnak meg, ha a 
mértékhitelesítők előre megállapított s meg nem változtatható 
útiterve azt megengedi. A kik tehát az előzetes jelentkezést 
elmulasztják, azok az alább megjelölt lakóhelyükön levő vagy 
ahhoz legközelebb fekvő időszakos központokban esetleg nem 
fognak sorra kerülni, s igy kénytelenek lesznek mérőeszkö
zeiket időszakos hitelesítés céljából valamely mértékhitelesítő 
hivatal állandó székhelyére bevinni, a mi jelentékeny költség
gel és időveszteséggel fog járni.

A jelentkezési nyomtatványon feljegyzendő a fél (illetőleg 
cég) neve, az a hely (község, utca, házszám) a hol a fél 
üzletét vagy mesterségét folyatja, illetőleg ahol bejelentendő 
mértékeit és mérőeszközeit, használja, a használt mértékek és 
mérőeszközök száma, valamint az is, hogy kivánja-e a fél a 
bejelentett, mértékeknek és mérőeszközöknek saját helyiségei
ben való megvizsgálását.

A jelentkezési lapok folyó évi december hó 31-ig azon 
hatóságnál nyújtandók be, a melytől azok beszereztettek.

II. Ai? f t í e r í e A A z  időszakos
mértékhitelesités Budapest székesfőváros és Pest-Pils-Solt- 
Kiskun vármegye biai, gödöllői, _ pomázi, ráczkevei és váczi 
járásainak, továbbá Szentendre, Újpest és Vácz r. t. városok 
és Kispest község területén az alább felsorolt, időszakos köz
pontokban később megállapítandó időpontban fog elvégeztetni.

Az időszakos hitelesítési központok felsorolása:
II. csoport. Időszakos hitelesítés éve 1910. Budapest 

székesfőváros II. kér., Víziváros, Országút, IV. kér., Belváros, 
VI. kér., Terézváros, VIII. kér., Józsefváros, X. kér,, Kőbánya, 
Tisztviselő-telep, Rákosfalva részére. — Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye területén : Újpest, r. t. város, Vácz r. t. város. — 
Gödöllői járás : Aszód, Bag, Boldog, Csömör, Czinkota, Gödöllő, 
Isaszeg, Kerepes, Péczel, Rákoskeresztúr, Rákosszentmihály, 
Szada, Túra, Valkó, Verseg, Zsánibok. — Váczi járás: Ácsa, 
Dunakeszi, Főt, Galgamácsa, Rákospalota, Sződ, Váczhartyán, 
Veresegyház.

• Az időszakos hitelesítési központokul ki nem jelölt 
községek — az 1909. évi 27641. számú kereskedelemügyi 
miniszteri rendelet értelmében — a hitelesítés szempontjából 
azon csoporthoz tartoznak, a mely csoporthoz az illető járásnak 
központokul kijelölt többi községei tartoznak. Az időszakos 
hitelesítésre kötelezett felek mértékeik és mérőeszközeik idő
szakos hitelesítését a fenti csoportokon belül bármely hitele-
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sitési központban eszközöltethetik, de az időszakos hitelesí
tésről azon évek folyamán kötelesek gondoskodni, a mely 
években lakóhelyükön illetve mértékeik és mérőeszközeik 
használati helyén a fenti csoportosítás értelmében időszakos 
hitelesítés foganatosíttatik.

III. Az időszakos hitelesítés dija. Az I. pontban felsorolt 
mértékek és mérőeszközök időszakos hitelesítéséért (az állan
dóan felállított hídmérlegek, önműködő mérlegek és tejes 
kannák kivételével) általánydij fizetendő, tekintet nélkül a 
hitelesítendő mértékek és mérőeszközök számára; az állan
dóan felállított hídmérlegek és önműködő mérlegek, valamint 
tejes kannák hitelesítéséért darabszám szerint fizetendő az 
időszakos hitelesítés d íja ; a helyszínén végzendő hitelesítésért 
a lenti díjtáblázat 3. és 4. alatti különös határozatában meg
állapított pótdíjak és egyéb költségek is fizetendők.

Az időszakos hitelesítés díjai a következők:
A) Az állandóan felállított hídmérlegek, önműködő mér

legek és tejes kannák időszakos hitelesítésének díjai:
a) Állandóan felállított hídmérlegek díja:

3000 kg terhelhetőségig bezárólag 4 korona
S000 „ „ 7 „

15000 „ „ „ 15 „
15000 „ terhelhetőségen felül 30 ,,
ó) Önműködő mérleg hitelesítésének alapdíja 10 korona 

azonkívül terhelhetőségének megfelelően a hídmérlegekre 
megállapított első hitelesítési díjtétel fele.

c) A tej kimérésére és árusítására szolgáló kannák idő
szakos hitelesítési díja darabonként:

5 liter űrtartalomig bezárólag 20 fillér
10 M „ 30
20 » „ 40
30 w „ 50
50 „ 60 W

B) Az A.) alatt felsorolt mértékek és mérőeszközök 
kivételével az I. pontban felsorolt összes többi időszakos hite
lesítésre kötelezett mértékek és mérőeszközök időszakos 
hitelesítéséért általányösszeg fizetendő a következő díjosz
tályok szerint :
Díjosztály T i í i n c ' z t A  két évre szóló

száma J—'ÍJ U5>Z.Ldij/ áltatány-összeg

I. Községek hatósági mértékeiért :
a) Budapest ..........................................................100.— K
ó) községek, melyeknek lakosszáma 50.000-nél

nagyobb.......................................................... 40.— „
c) községek, melyeknek lakosszáma 10.000-50.000 30.— „
d) „ „ „ 3000-10.000 20.— „
e) „ „ „ 1000-3000... 10.— „
f) « „ „ 1000-nél kisebb 6.— „
II. Községek közüzemeikért (vízvezeték, gázvilá

gítás, közvágóhíd stb.) minden egyes köz-
---------- -üzemért-egyenként—rr.-— — -.7— r.~.—7 ..".;7'~2O; — ' ~

III. Postahivatalok, vasúti és hajóállomások.........  20.— „
IV. Állami, törvényhatósági és egyéb közintézetek 20.— „
V. Gyógyszertárak.................................................... 10.— „
VI. Nagyiparosok és nagykereskedők.....................  30.— „

VII. Különtéle mértéket használó felok (kisiparosok,
kiskereskedők, gazdálkodók stb.) 

á) ha a községnek, melyben laknak, lakosszáma
50.000-nél nagyobb.......................................  12.—

ó) ha a községnek, melyben laknak, lakosszáma
10.000-50.000 ... .......................................  10.—

c) ha a községnek, melyben laknak, lakosszáma
3000-10.000 ....... . .......................................  8.—

d) ha a községnek, melyben laknak, lakosszáma
1000-3000 .................................................... 6 —

é) ha a községnek, melyben laknak, lakosszáma
1000-nél kisebb.............................................  4.—

VIII. Csak hosszmértéket használó felek (kisiparosok,
kiskereskedők stb.) 

a) ha a községnek, melyben laknak, lakosszáma
50.000-nél nagyobb.......................................  1.20 K

ó) ha a községnek, melyben laknak, lakosszáma
10.000-50.000 .............................................. 1.— „

Díjosztály A két évre szóló
száma általány.összeg

c) ha a községnek, melyben laknak, lakosszáma
3000-10.000 ....................................................  —.80 K

d) ha a községnek, melyben laknak, lakosszáma
1000-3000 .................................................... —.60 „

e) ha a községnek, melyben laknak, lakosszáma
1000-nál kisebb.............................................  —.40 „

IX. Vándoriparosok, házalók, utcai kereskedők,
és árusok

a) ha súlyokat és mérleget is használtak .........  1.— „
l>) ha csak egyéb mértéket használtak ...............  —.40 „

Különös határozatok:
1. Ha valamely fél az I—IX. díjosztályok közül többe 

tartozik, de hitelesítendő mértékei és mérőeszközei egy helyen 
vannak, csak azon egy díjosztályba veendő fel, melynek díja 
a legnagyobb.

2. Azon felek, kik egyetlen foglalkozást különböző 
helyeken űznek, minden egyes telepük után, a hol hitelesí
tendő mértékeik, illetve mérőeszközeik vannak, kötelesek az 
időszakos hitelesítés díját megfizetni.

3. Ha valamely fél a B) alatti I —IX. díjosztályok vala
melyikébe tartozik és azonkívül A) alatt felsorolt mértékei és 
mérőeszközi is vannak, akkor úgy a Z>‘) alatti általány-összeget, 
mint az A) alatti darabszám szerinti díjat megfizetni tartozik.

4. Ha a hitelesítés a fél kérelmére a hivatal székhelyén 
ugyan, da a hivatali helyiségen kivid, vagy a méttékhitelesítő 
időszakos körútja alkalmával kijelölt időleges hivatali helyi
ségeken kívül végeztetik s a hitelesítés színhelye a vámvona
lakon kívül, vagy a község belterületén ugyan, de két kilométert 
meghaladó távolságban fekszik, akkor a táblázatban felsorolt 
díjtételeken kivől úgy a hordozható, mint az állandóan fel
állított mértékek és mérőeszközök hitelesítése alkalmával még 
6 korona pótdíj fizetendő.

Ezenkívül köteles a fél a hitelesítéshez szükséges, de a 
hitelesítő közeg által magával nem vihető eszközöknek a 
hivatal helyiségéből a fél telepére való elszállításáról gondos
kodni avagy a szállítás folytán felmerült és a hivatal által 
fizetett költségeket megtéríteni. Ezek a költségek akkor is 
megtérítendők, ha a hitelesítés színhelye a vámvonalakon, 
illetve a község belterületén belül 2 kilométert meg nem 
haladó távolságban van.

A mennyiben az időszakos hitelesítés a fél kérelmére a 
hitelesítő rendes avagy körútja alkalmával kijelölt időleges 
székhelyén kívül történik és egy munkanap alatt elvégezhető, 
ebben az esetben a hitelesítésre kötelezett fél, a szabályszerű 
díjtételeken kivid 25 korona pótdijat tartozik fizetni.

Ha a hitelesítés egy munkanap alatt be nem fejezhető, 
minden megkezdett további munkanapért még 8 korona pót
díj fizetendő, mely összeg a hitelesítés helyszínén a további 
munkanap megkezdése előtt a postatakarékpénztárba befize
tendő,, miért is a hitelesítő rtiindenkor tartozik á szükséges 
nyomtatványokat is magával vinni.

A munkanap a mértékhitelesítőnek a helyszínen való 
megérkezésétől számítva 24 órában állapíttak meg, mely időn 
belül legfeljebb nyolc órai munkára van kötelezve.

5. Ha egy és ugyanazon községben lakó több fél együt
tesen egy beadványban kéri a mértékhitelesítőnek a hivatal 
székhelyén kívül eső telepekre való kiszállását, akkor minden 
egyes kérelmező által a pótdíjnak fele, vagyis 12 korona 
öt) fillér fizetendő. Ha a kérelmezők között oly gyártelep is 
van, a melyen a hitelesítés az első 24 órán belül el nem 
végezhető, ebben az esetben ezen pótdíjon kivől még minden 
munkanapért 8 korona pótdij is fizetendő.

A pótdíjak a felek által a hitelesítési eljárást megelő
zően a m. kir. postatakarékpénztár útján fizetendők be.

IV. A felek különleges kötelességei az időszakos hitele
sítés alkalmával. Az 1908. évi 107226. számú kereskedelem
ügyi miniszteri rendelet az időszakos hitelesítésre kötelezett 
felekre a következő különleges kötelességeket állapítja meg:

a) Az időszakos hitelesítésre hozott mértékeknek és 
mérőeszközöknek tisztáknak, portól és rozsdától menteseknek 
— egyszóval jókarban levőknek — kell lenniük, különben
hitelesítési eljárás alá nem bocsáttatnak (45. §.).



11 s zám_________ A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatának értesítője. 7

ó) Az időszakos hitelesítés alkalmával tartoznak a felek 
összes mértékeiket és mérőeszközeiket bemutatni, tekintet 
nélkül arra, hogy azok mennyi idő óta vannak használat
ban (46. §.).

c) A 100 kg-ot meghaladó terhelhetőségi! hídmérlegek 
tulajdonosai, a mennyiben ily mérlegeiknek helyszínén való 
Ilii élesítését kívánják, valamint az állandóan felállított híd
mérlegek tulajdonosai tartoznak mérlegük terhelhetősége ’/a-ad 
részének megfelelő terhet tarasúly, jól égetett tégla vagy 
kockakő alakjában a mértékhitelesítők rendelkezésére bocsá
tani, valamint a szükséges munkaerőről gondoskodni (42. 
és 43. §§.).

V. Büntető határozatok. Az 1907. évi V. törvénycikk
32. és 33. §-ai a mértékügyi kihágásokra vonatkozólag a 
következő büntetéseket állapítják meg:

32. §. Kihágást követ el és a mennyiben cselekménye 
súlyosabb beszámítás alá nem esik, 200 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel, visszaesés esetében pedig, ha utolsó bünte
tésének kiállása óta két év még nem telt le, 5 napig terjed
hető elzárással és 400 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő a z :

a) a ki a közforgalomban a törvény I. fejezete értelmé
ben meg nem engedett mértéket vagy mérőeszközt használ;

ó) a ki a mértéket vagy mérőeszközt, a mely a törvény 
értelmében hitelesítendő, vagy időszakos hitelesítési kötele
zettség alá esett, szabályszerű hitelesítés, illetve az időszakos 
hitelesítés nélkül forgalomba bocsát, vagy a közforgalomban 
használ, vagy ilyen mértéket, illetőleg mérőeszköszt iparüzle
tében, raktárában, boltjában, habár használatlanul, de az első
hitelesítés bélyegével el nem látva, eladásra készen ta r t ;

c) a ki vendéglőben, korcsmában, kávéházban vagy más 
nyilvános helyiségben bort, sört vagy egyéb szeszes italokat 
a törvény 28. §-a rendelkezéseinek meg nem felelő palackok
ban vagy ivóedónyekben szolgáltat ki fogyasztásra;

d) a ki a 24 §-ban meghatározott kivételes eseteken 
kívül szabályszerű jelzéssel el nem látott hordókban bort, 
sört vagy egyéb szeszes italokat forgalomba hoz.

33. §. Kihágást követ el és a mennyiben cselekménye 
súlyosabb beszámítás alá nem esik, W0 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel visszaesés esetében pedig, ha utolsó bünteté
sének kiállása óta két év még nem telt le, 4 napig terjed
hető elzárással és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő az :

a) a ki bár hitelesített, de oly mértéket vagy mérő
eszköszt használ a közforgalomban, a melyről tudta vagy 
köteles gondosság mellett tudnia kellett volna, hogy az a 
törvényes követelményeknek nem felel meg:

(Ezen büntető intézkedés alkalmaztatik azon felekre, a 
kiknek mértékei és mérőeszközei az 1908. évi 107225. sz. 
kereskedelemügyi miniszteri rendeletben megállapított, ú. n. 
büntetendő hibahatárokat meghaladó mértékben hibásaknak 
találtatnak.)

b) a ki a törvény 16. §-a utolsó bekezdésének rendel
kezése ellenére, az általa javított (módosított vagy igazított) 
mértéken vagy mérőeszközön levő hitelesítési bélyeget meg 
nőm semmisíti;

c) a ki oly hordót, a melyben bor vagy sör forgalomba 
kerül, olyan javításnak vet vagy vettet alá, a mely a hordó 
űrtartalmát a rendeletileg megállapított hibahatárokon felül 
megváltoztatja és rajta az előző jelzés bélyegét meg nem 
semmisíti vagy meg nem semmisitteti.

Budapest, 1909. évi november havábán.
Medveczky Ede s. k. 

niértékhitelesítési ni. kir. felügyelő.

Különfélék.
Jelentés a budapesti ipari és kereskedelmi munkaköz

vetítő intézet működéséről az 1909. év harmadik negyedében.
Az intézet működésének eredménye a folyó év harmadik 

negyedében a múlt és hasonló szakaszáénál jelentékenyen és 
minden irányban kedvezőbb, a mennyiben a munkakereslet a 
múlt és 111. negyedében 20,439 a folyó év III. negyedében 
21,021 tehát a folyó év III. negyedében 582-vel többet tett.

A munkakinálat volt a múlt év III. negyedében 14,783 
a folyó év III. negyedében 17,523 tehát a folyó év III. negye
dében 2,749-nel volt több és az elhelyezettek a múlt év III. 
negyedében 9,267-et a folyó év III. negyedében 11.763-at 
tehát a folyó év III. negyedében 2,496-tal többet.

Minthogy a folyó év két első negyedében az elhelyezettek 
száma 1,687-tel volt nagyobb a múlt évinél, a folyó év első 
három negyedében a többlet az elhelyezettekben összesen 4,183.

Az intézet közvetítési eredményében mutatkozó jelenté
keny emelkedés az ipari tevékenységnek ez évi fellendülésében 
találja magyarázatát, mely valamennyi munkanemre kiterjedt.

Az elhelyezések aránya Budapest és a vidék közt Buda
pest javára emelkedett; mert mig a múlt év III. negye
dében az elhelyezetteknek 60'1%-a esett Budapestre, a 
folyó év III. negyedében e százalék 64'2-et tesz. Budapest, 
19C9. október hó 20-án. Az igazgató.

Vendéglősök pénteki összejövetele.
December 3-án: Drábik János vendéglőjében, VI. kér., 

Csengeriutca 45. sz.
December 10-én: ifj Schuller Ferenc vendéglőjében,

V. kér., Alkotmány-utca 27. sz.
Dcczembcr 17-én: Kommer Ferenc vendéglőjében, 

IV. kér., Tiirr István-utca 5. sz. (Vadászkürt.)
A „Jóbarátok" társaságának szerdai összejövetelei:

1909. december 1-én Verböczi Lajos vendéglőjében, 
IV. kér.. Városház-utca 3. (volt zenélő óra.)

1909. december 15-én Kosa János vendéglőjében, VI. kér., 
Hajós-utca 31. sz.

1999. december 22-én .láger Ignác vendéglőjében,
VI. kér., Váczi-út 50. sz.

“1909;decémbér 295Sn W ohlráb Ferenc vendéglőjében,
VII. kor., Síp-utca 5. sz.

1910. január 5 én Almási József vendéglőjében,
VIII. kér., Baros-utca 92 sz.

1910. január 12-én Gráf József vendéglőjében, VI. kér., 
Andrássy-út 80. sz.

€ T 1 I K M Ó R
y?
B

«S m észáros.
B U D A P E S T  L E G R É G I B B  C É G E .

—=====— Alapítás éVe: 1840. — —
A já n lja  a z  ü z le té b e n  k a p h a tó  c s a k is  e lső re n d ű , h íz o tt  m a rh a -  és b o r jú h ú s o k a t .  

jS  K ü lö n le g e ssé g e k  v e n d é g lő s ö k  re g g e lijé re  és k ü lö n ö s  a lk a lm a k ra  : h íz o t t  ro s tb o e u f  és b o r jú g e r in c .

I
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* ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY SERFŐZŐDE
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN.
— Fennáll 1854 óta. —-.

*
*
£

*

*

Az 1900. évi párisi világkiállításon collective a legnagyobb éremmel (Graml prix) kitüntetést nyert.
DISZOKMÁNY. 1 8 8 5 . --------------------------------------------------------- ------------------------------------------ ------■■ ■ ; •'......... ——  JURY-TÁG 1896.

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

A já n lja :  á s z o k ,  k i r á ly ,  m á r c iu s i  v i lá g o s ,  m á r c iu s i  s ö t é t ,  „ b a j o r  m ó d “ , u d v a r i  „ p i l s e n i  m ó d “ , 
k é t s z e r e s  m á r c i u s i  v ilágos és sö té t, v a la m in t b a k - s ö r e i t ,  to v á b b á  s a j á t  t ö l t é s ű  p a l a c k s ö r e i t  
g ö z p as ie u riz á ló  k észü lék k e l s a  le g ú ja b b  tec h n ik a i b e re n d e z é se k k e l fe lsze re lt k ő b á n y a i  p a l a c k 

s ö r  o s z t á ly á b ó l .

Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt scrfözödénknek évi gyártási képessége 400.000 hektoliter.

Az ország minden részében sörraktárosok által vagyunk képviselve; nagyobb raktáraink Arad-, Szeged-, 
Miskolc-, Kolozsvár-, Nagyvárad-, Nyíregyháza, Temesvár- és Debrecenben vannak.

H o r d ó s ö r -m e g r e n d e lé s : Budapestre, telefon-szóm 52— 59. Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 52—60.

Palacksör-m egrendelés: telefon-szám 56—58.

«
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*1i«
I
1
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SZULY ALADAH
fűszer, csemege és gyarmatáru nagykereskedő.

B U D A P E S T ,
IV. kér., JVIuzeum-körut 23 -27 . szám .
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D R E H E R  A N T A L  S E R F O Z O D É I R É S Z V .T Á R S .
(A sz o k -, M á r c iu s i  K iv i t e l i  M á r c iu s i)

(világos és sötét) (barna)

S E  R.
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Megrendeléseket a fözde mindenkor pontosan és a legnagyobb Ügye- z 
lemmel — az összeg elöleges beküldése vagy után- z 
vétele mellett — teljesít. — .... — . -m r— 1

z N a g y o b b  m e n n y is é g e t s a j á t  j é g k o c s i j a ib a n  sz á llí t .
— B— __
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DREHER A N T A L  S E R F Ö Z Ö D É I R É S Z V .-T Á R S .
D upla M árciusi

’ és

B akser.
ü o r o n a .

z (ála P ilsen i)
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10 A budapesti szállodások, vendéglősök és koresinárosok ipartársulatának értesítő je .____ 11. szám.

A városligeti artézi kút vize 970 méternyi mélységből 78-tól 92° C 
hőfok mellet törvén elő, föltétlenül b ak tériu m m en tes , s általunk 
lehűtve természetes állapotban, valamint szénsavval telítve mint 
„ILONA “ artézi savanyuviz lesz forgalomba hozva. Tiszta izes és szénsav

tartalmánál fogva kitűnő üdítő ital borral vegyítve igen kellemes.

„ILONA” ARTÉZI VÍZ

2 liter ára 10 fillér házhoz, szállítva. Rendelési c ím : „ A rte s ia 4*' 
részvény-társaság, Budapest, VII., Egressy-ut 20/c. Telefon 50-72. 

A székesfőváros városligeti Artézi-forrás kizárólagos bérlői.
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yATTO NI GYÓGY- ÉS VIZGYOGY-INTÉZETE
G1ESSHÜBLER-PUCHSTE1N

Karlsbad m elle tt.

A M A M I-félc  giessliübler savanyuviz 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 idegbetegek, üdülők, rheum atikusok 
stb. szamara.

fUfsJfsJisJ fai fÉöfsiíslísJíai na! fsJfsi fai falraJ faliéi fejről 1̂

íagjobb asztad- és üdítő ital, 
kilőné hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégehajoluiáJ, gyomor- M bolyagba-

rutnál.

Nattoui fleurik, tattá  fc U y M l
 —

T R A N S Y L V A N IA
«v\

©
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L0U1S FR A N C O IS & CO.
___ ____ ___  __  ___ császári és k irá ly i u d v a ri s z á ll ító k ______  ______________Btldctf Ol*C, Fülöp Szász Coburg Góthai Herceg Ö Fensége Budafok, 

szállítói.

smssíŝ ^

sfc 15 elsőrendű kitüntetés

FŐRAKTÁR: védjegy
BORHEGYI FERENC

Budapest, V., Gizella-tór I.

S ü rg ö n y e im  : F R A N C O S  B U D A F O K .

I

❖  ❖  Hors Coneours #

VEZÉRKÉPVISELŐK :

RÜDA és BLOCHMANN
Budapest, V., Akadémia-utca 16.

T e le fo n  B U D A F O K  15. s z á m .

f e .

Nyom. Müller K. utóda May Jánosnál, Budapesten, II. kér., Föherczeg-Albrecht-út 3. szám. Telefon 40— 91.
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