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Ip a rtá rsu la ti ügyek.
Egészségügyi előadások. Ipartársulatunk a vendég

lősipari munkások részére egészségügyi előadásokat rendez, 
s e tárgyban kővetkező meghívót bocsátotta ki.

Meghívó! Az ipartársulat elhatározta, hogy a vendég
lősipari munkások hivatásával járó betegségekről orvosi elő
adásokat rendez. Ezen előadások célja: megismertetni a 
munkással az őt fenyegető betegségeket, a betegségek kelet
kezésének okait és felvilágosítani őt, hogy miként óvja 
egészségét, milyen eljárással védekezzék a őt fenyegető 
betegségek ellen. Mindnyájunknak legdrágább kincse az egész
ség, azt ápolni és óvni minden embernek természetes köte
lessége. A munkaadónak csak úgy érdekében lévő. hogy a 
munkás az egészségét megőrizze, mint magának a munkásnak ; 
és mert ez a kérdés közös érdeküuk és boldogulásunk alapját 
képezi, felkérjük úgy a t. kartársakat, mint munkásainkat, 
hogy az ípartársulat által rendezett egészségügyi előadásokat 
kivétel nélkül látogassák s különösen a munkásokat az elő
adások látogatására figyelmeztessék.

Az első előadás folyó évi február lió 23-án pénteken 
délután 1/i5 órakor lesz a szakiskolában: VII. kér., Nyárutca
9. szám alatt.

Az előadást dr. Szőke Bertalan a budapesti kerületi 
munkásbiztositó pénztár rendelő szakorvosa fogja tartani.

Az ípartársulat hasznos és emberséges céljának támo
gatását kérjük.

Budapest, 1912. február 17-éu.
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 

ipartársulata.
Konimer Ferencz Giück Frigyes

alelnök. elnök.

Jegyzőkönyv, felvétetett a „Budapesti szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata“ által 1912. évi 
február hó 1-én, csütörtökön délután fél 5 órakor, saját he
lyiségében: IX. kér, Lónyai-utca 22. sz. a., Kommer Ferenc 
ipartársulati alelnök vezetésével tartott választmányi ülésről.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitelesí
tésére Malosik Ferenc és Putnoki István urat kéri fel.

II. Az 1912. évi január 11-iki ülés jegyzőkönyve fel
olvasás után hitelesittetik.

111. A jegyzőkönyv harmadik pontjában foglalt határo
zat tárgyában, —— mely az ipartársulat és a munkaadók 
egymáshoz való viszonyának tisztázására vonatkozik, dr. Nagy 
Sándor ügyész bejelenti, hogy a munkaadók egyesülete 
hrenreisz István előadása alapján tárgyalta ezt a kérdést 
és arra a választ a munkaadók egyesületének működésében 
véli megadhatónak, melynek egyik sarkalatos tétele, hogy 
közérdekű ügyekben mint kezdeményező lép fel, de minden 
akciójához az ipartársulat hozzájárulását és jóváhagyását 
veszi igénybe, miként ez az ingyenes munkaközvetítő intézet 
újjászervezésénél és más közérdekű mozgalmaknál történt.

A választmány a jelentést tudomásul veszi.
IV. A jegyzőkönyv IX-ik pontjában foglalt s az egész

ségügyi előadások rendezésére vonatkozó határozat tárgyá
ban a. Budapesti kerületi munkásbiztositó pénztártól érkezett 
újabb értesítést, mely szerint az ipartársulat által kivánt 
egészségiig) i előadást dr. Szőke Bertalan pénztári rendelő 
szakorvos fogja tartani,

a választmány köszönettel veszi tudomásul és megkere
sést intéz a szakiskola igazgatójához aziránt, hogy az egész
ségügyi előadások megtartására alkalmas helyiséget szemel
jen ki a szakiskolában, s az - -
nézve legyen szives dr. Szőke 
kerületi munkásbiztositó pénztár 
kezésbo lépni.

A jegyzőkönyv X-ik pontjában foglalt határozat tár
gyában Jajczay János választmányi tag bejelenti, hogy a vá
lasztmánytól nyert megbízás folytán volt a segélyt kérő özv. 
Menczer Zsigmondné lakásában s ott oly megdöbbentő sze

előadások részletkérdéseire 
Bertalan úrral, a budapesti 
rendelő szakorvosával érint-

génységet látott, hogy a kapott felhatalmazás alapján 20 
korona segélyt adott a folyamodónak.

A választmány Jajczay ur eljárását helyesli és jóvá
hagyja s neki, az általa elölegzett 20 koronát a rendelkezési 
alapból megtéríti.

VI. Az ipartársulati ingyenes munkaközvetítő intéző- 
bizottságának megalakulásáról szóló jelentést, mely szerint 
elnök Jajczay János, alelnök Elő József, ellenőr Ilajduska 
József és VValtz György, gazda pedig Kelló Vilmos lett,

a választmány örömmel veszi tudomásul; az uj intéző- 
ségnek köszönetét szavaz vállalkozásáért és azon óhajtását 
nyilvánítja, hogy az ipartásulat e fontos intézménye nagy 
lépésekkel haladjon a tökéletesedés félé. Az intéző bizottság 
azon kérelme fölött, hogy minden tagja hivatalból felvétes
sék az ipartársulat választmányába, nem határozhat, mert e 
kívánság teljesítése nemcsak a közgyűlés hatáskörébe tarto
zik, de alapszabálymódositást is igényel. Azonban elhatá
rozza, hogy az intéző bizottságot, a munkaközvetítő intézetre 
vonatkozó ügyek tárgyalása alkalmával a választmányi ülé
sekre meg fogja hívni.

Az intéző bizottság kérelme folytán az ipartársulat 
pénztárából, a munkaközvetítő intézet költségeire 700 korona 
előleget engedélyez.

VII. Koday Károly baromfitenyésztésre irányuló Írás
beli ajánlatára

a választmány kijelenti, hogy az ipartárslat üzleti spe
kulációkkal nem foglalkozik és hasonló értelemben határoz 
Geizer Gerő szabadalmazott ablaktisztító készülékére vonat
kozó ajánlata tárgyában is.

VIII. A Bécsben, folyó évi március hó 16-án megnyíló 
„Nemzetközi jubileumi szakácsművészeti kiállítás44 tárgyában

a választmány elhatározza, hogy az ipartársulati „Érte
sítőben felkéri a vendéglősüket : tegyék lehetővé a szaká
csoknak a kiállításban való részvételt.

IX. Piánk Antal pincér segély iránti kérvényét
a választmány nem veszi figyelembe, mert az utóbbi 

időben a pincérek az ipartársulatot valósággal elárasztják 
ségély-kérvényeikkel, holott az ipartársulat a munkanélkü
liek segélyezéséről a segély alap létesítése által úgy is gon
doskodott.

X. Az elnökség javaslata folytán hírlapi közlésekre 
a választmány 200 koronát engedélyez.
XI. A „Magyar vengéglősök országos szövetsége44 haza

fias felhívása folytán
a választmány Petőfi Sándor szüleinek sírjára helye

zendő érckoszorura a gyűjtést elhatározza és 10 gyűjtő ivet 
azonnal kibocsát s a gyűjtéssel megbízza az ipartársulat ke
rületi bizalmi férfiúit

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejezést
nyer.

Kmft.

H atósági rendeletek .
Szabályzat a közfogyasztásra szánt szódavíz gyártásáról, 
elárusitásáról és felügyeletéről. 147000/911. belügyin, sz.

I. FEJEZET.
A gyártásnál követendő egészségügyi és biztonsági rendszabályok.

1. §. A szódavizgyár működését csak akkor kezdheti 
meg, ha a hatóság a telepet és berendezését szakértő közeg 
közbejöttével megvizsgálván, azt az alább következő szaka
szokban foglalt rendelkezésekkel megegyezőnek találta s 
üzembe vételére az engedélyt megadta

Ha a szódavizgyár üzemét megszakította s az legalább 
három hónapon át szünetelt, működését csak újabb hatósági 
vizsgálat alapján kiadott engedéllyel kezdheti meg.

2. §. A szódavíz gyártásához csak tiszta jó ivóvíz 
használható.

A gyáros köteles az elsőfokú egészségügyi hatóságnak 
bejelenteni és pontosan megjelölni, honnan és mily módon 
fogja beszerezni a vizet, amelyet a készítéshez használni 
szándékozik.
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A hatóság megvizsgáltatja a vizet, s annak a szódavíz 
készítéséhez való felhasználását a vizsgálat eredményéhez 
képest megengedi vagy megtiltja.

Oly községben, ahol a lakosság közönséges ivóvízül 
nem használ jobb vizet annál, mint amelyet a gyáros szóda
vízzé felhasználni kivan és annál jobb viz nem is szerezhető 
be, a gyáros által használni szándékolt viz feldolgozására az 
engedély megadható, köteles azonban a gyáros a viz javítását 
célzó hatósági intézkedéseket teljesíteni.

E szakasz rendelkezéseit kell alkalmazni a már engedé
lyezett gyáraknál is abban az esetben, ha a gyáros a fel
használt viz beszerzésének forrását vagy módját megváltoztatja.

3. §. A szódavíz gyártásához használt gépek és készü
lékek azon részeinek, amelyekkel a viz, illetőleg a szódavíz 
érintkezik, olyan tiszta ónból kell készítve lenniök, amely leg
feljebb l %  ólmot, illetőleg 1% idegen fémeket tartalmaz; 
ha pedig e részek nem ónból készültek, azoknak az előbb 
megjelölt finomságú, legalább 4 mm. vastagságú ónréteggel 
kell teljesen (folytonossághiány nélkii) bevontaknak lenniök.

A készülékektől elágazó és a szódavízzel érintkező 
csöveknek szintén a fentebb megjelölt finomságú ónból kell 
állaniok ; ha pedig más fémből készültek, azoknak legalább 
4 mm. vastagságú tiszta óncsővel kell bélelve lenniök.

A szódavizgyáros kötelessége gondoskodni arról, hogy 
az ónréteg mindig jókarban legyen.

A szódavíz gyártásához vulkanizált kaucsukból előállított 
tárgyakat (edényeket, csöveket, csapokat), úgyszintén a szóda
vizes palackok szelepének tömítéséhez kaucsnkot, csak az 
esetben szabad használni, ha a kaucsuk, amelyből a tárgyak 
készültek, megfelel a 35,556/1905. B. M. számú rendelet ’)
2. §-ában és 7. §. második bekezdésében foglalt rendel
kezéseknek.

4. §. A szódavizet szifonos palackokba tölteni és ilye
nekben árúsitani csak az esetben szabad, ha a szifon-kupak 
üvegből, porcellánból, tiszta (legfeljebb 1% idegen fémet 
tartalmazó) ónból, alumíniumból, nikkelből, vagy a megelőző 
szakaszban jelzett minőségű kaucsukból van készítve.

Bármily más anyagból, illetőleg más fémkeverékből 
készült szifon-kupakot csakis külön belügyminiszteri engedél
lyel szabad használni.

5. §. A szódavíz gyártásához szükséges szénsav előállí
tására magnesit, dolomit, vagy márvány, másrészt technikai 
értelemben tiszta kénsav használandó, amely arzént, kénes
savat, salétromsavat csak nyomokban tartalmaz. Ami az arzént 
illeti, ennek mennyiségére nézve a 35,556/1905. B. M. számú 
rendelet 2. §-ának a) pontja irányadó.

6. §. Különös gondot kell fordítani a fejlesztett szénsav 
tökéletes megmosására. E célra három darab 30—35 centi
méter magas, 1% szénsavas nátriumot (szódát tartalmazó víz
zel megtöltött mosóüveg szolgál.

Ha a szénsavnak kellemetlen szaga van, azt friss faszén
darabkákkal megtöltött hengeren, vagy felmangánsavas 
káliumot tartalmazó vizen kell keresztülvezetni.

7. §. Ha a szódavizgyártáshoz folyékony szénsavat hasz
nálnak, a berendezés egyszerűbb s az eljárás általában 
tisztább, sőt ebben az esetben a szénsav és szódavíz kisebb 
felületekkel s rövidebb ideig érintkezvén, csekélyebb a való
színűség, hogy a szénsav és szódavíz mérgező anyagokat vesz 
magába. Mindazáltal köteles a szódavizgyáros esetleg a szén
sav megmosása által gondoskodni arról, hogy a felhasznált 
folyékony szénsav teljesen tiszta legyen ós igy a fentemlitett 
anyagok benne kimutathatók ne legyenek.

8. §. A szódaviz gyártására szolgáló helyiséget, nem
különben a gépeket, készülékeket, vezetékeket stb. állandóan 
tisztán és jókarban kell tartani.

A legnagyobb gondot arra kell fordítani, hogy a fel
dolgozandó viz mindennemű fertőzéstől, beszennyeződéstől 
megóvassék.

A helyiség szellös, világos ós tágas, padlója cementtel, 
aszfalttal vagy téglával burkolt legyen.a tisztaság követelményei a mellékhelyiségekre és az 
udvarra is kiterjednek.

9 B. K. 1905. év i 210. lapon.

A gyárhelyiségből, úgyszintén a kútfői mindaz, ami fer
tőzést idézhetne elő (árnyékszék, istálló, pöcegödör stb.) a 
fertőzést kizáró módon és lehetőleg távol, de legalább 10 
méter távolságban legyen elhelyezve.

9. §. A munkások védelmére a szükséges óvóintézkedé
seket meg kell tenni, különösen a nagynyomású gépek s 
egyéb készülékek pontos kezelésére az illető személyzetet ki 
kell tanítani, a szódaviz töltésénél a palackokra drótkosarakat, 
a munkások szemeire drótból készült szemvédőket, folyékony 
szénsav alkalmazása esetén pedig a vaspalack és a keverő 
edény közé expansió-edényt kell alkalmazni.

10. §. Az 1913. évi január hó 1-től kezdve félliteresnél 
nagyobb szódavizes palackba szódavizet tölteni s azt forga
lomba hozni tilos.

II. FEJEZET.
A szódavíz darusításánál követendő rendszabályok.

11. §. A szódavízzel töltött palackok, szifonok, valamint 
a szállító kocsik tisztaságára kiváló gondot kell fordítani.

Tisztátlan szódavizet, vagy szódavizet olyan palackban, 
amelynek alján vagy falán lerakódások vannak, forgalomba 
bocsátani tilos.

12. §. A szódavizet csak oly palackban szabad forga
lomba hozni, amelynek kupakján úgy a kupakot készítő 
gyáros, mint a szódavizgyáros neve és telephelye, üvegjén 
pedig a szódavizgyáros neve és telephelye fel van tüntetve.

13. §. Szódavizet idegen cég nevével (védjegyével) jel
zett palackokba tölteni s ilyenekben árúsitani tilos.

E tilalom alól kivételnek van helye, ha üzletátruházás 
vagy eladás esetén a jogelőd készletéhez tartozó palackok 
használatára az elsőfokú egészségügyi hatóság, a tényállás 
megállapítása után, engedélyt ad. Az engedély megadása 
esetén ezekről a palackokról mindaddig számszerű nyilván
tartást kell vezetni, amíg azok forgalomban maradnak.

Szabálytalanság megállapítása esetén az engedély bár
mikor visszavonható.

14. §. A szódavizes üvegekre, valamint az azok kupak
jaira nyomott vagy bevésett nevet (védjegyet) addig, amíg az 
illető szódavizgyáros cég fennáll, leesztergályozni, lereszelni 
vagy bármi más módon e’távolitani tilos.

15. §. A hatóság által elkobzott szódavizes palackok ép 
állapotban nem bocsáthatók árúba és gondoskodnia kell a 
hatóságnak, hogy azok szódaviz tartására használhatatlanokká 
tétessenek. (Riisz. 51. §.)

III. FEJEZET.
A közegészségügyi és rendőri felügyelet, valamint a felügyeletet 

gyakorló hatóság.
16. §. A szódavizgyárosok és elárúsitók a közigazgatási 

hatóságok rendőri és egészségügyi felügyelete s ellenőrzése 
alatt állanak és az illető vállalatok és üzletek kötelesek meg
engedni, hogy a hatósági közegek ezen szabályzat rendel
kezéseinek pontos megtartása felől maguknak bármikor meg
győződést szerezhessenek.

17. §. A közvetlen felügyeletet és ellenőrzést gyakorolni 
hivatvák: kis- és nagyközségekben az elöljáróság, városokban 
a rendőrkabitány, Budapesten pedig az illető kerületi 
elöljáróság.

A székesfővárosi m. kir. államrendőrsóg köteles a kerü
leti elöljáróságokat működésükben támogatni s minden tudo
mására jutott és intézkedést igénylő ügyről az illetékes kerületi 
elöljáróságot haladéktalanul értesíteni.

A szükséges szakértői szemlék megtartására a községi 
vagy körorvos, valamint a rendezett tanácsú város orvosa, 
mint a község szakértő közege, továbbá törvényhatósági 
városokban a városi, illetőleg kerületi orvos, Budapesten 
a kerületi tiszti orvos van hivatva.

Köteles ennélfogva az illető orvos a községében, körében, 
városában vagy kerületében lévő összes közforgalomra szánt 
szódavizet készítő gyárakat a felmerült szükséghez képest, 
mindenesetre azonban évenkint legalább négyszer, az elsőfokú 
egészségügyi hatóság, illetőleg a községi elöljáróság kiküldöt
teinek kíséretében, minden irányban megvizsgálni s szigorúan 
ellenőrizni, hogy a jelen rendeletben szabályozott egészség
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ügyi, tisztasági és egyéb biztonsági követelmények állandóan 
teljesittetnek-e.

Vizsgálataiknak eredményét a nevezett orvosok egészség- 
ügyi jelentéseikben név és szám szerint kötelesek feltüntetni.

Ezen közegek eljárását kötelesek az elsőfokú egészség
ügyi hatóságok vezetői, továbbá a törvényhatóságok első 
tisztviselői szigorúan ellenőrizni, a vizsgálatok teljesítésére 
hivatott közegeket a kellő utasítással ellátni és a felügye
letnek esetleg személyes gyakorlása által az ellenőrzést hatályo
sabbá tenni.

Kis- és nagyközségekben köteles a járási orvos ellen
őrző szemléi alkalmával a szódavíz-gyárakat is az említett 
irányban évenkint legalább kétszer a főszolgabírói hivatal 
kiküldöttének közben jöttével megvizsgálni és az egészségügyi 
jelentésében úgy a községi (kör-) orvos, mint saját vizsgála
tának eredményét név és szám szerint feltüntetni.

Városokban, ahol több tiszti orvos van és az évnegyedén- 
kinti vizsgálatot a kerületi orvosok végzik, valamint Buda
pesten, ahol ezen vizsgálat a kerületi tiszti orvosok feladata, 
a tiszti főorvos köteles a szódavíz-gyárakat évenkint legalább 
egyszer megvizsgálni.

18. §. A 17. §. első bekezdésében felsorolt hatóságok, 
illetőleg közegeik a szódavíz készítésének és elárusitásának 
felügyeleténél követendő eljárásukban a következőket kötelesek 
szem előtt tartani.

Ha az illető közegek a szódavizgyárakban, vagy a szóda- 
vizszállitó kocsikon, vagy az elárusítóknál az előirt szabá
lyoktól való eltérést tapasztalnak, különösen pedig gyanúsak
nak látszó szódavizet, edényt vagy készüléket találnak, erről 
— a szakértői szemle megtartása végett — a megfelelő 
szakértő-közeget értesítik.

A szakértő közegek a vett értesítés után a gyanús 
tárgyakat azonnal szemle, illetőleg vizsgálat alá veszik s ennek 
eredményét a további eljárás foganatosítása végett az illetékes 
hatóságnak bejelentik, ezek azután az egészségre ártalmas, 
illetőleg az előirt szabályoktól eltérőknek talált tárgyakat 
lefoglalják, illetőleg azok használatát betiltják.

Kivételesen, különösen ha a szakértők előzetes értesíté
sével és véleményük meghallgatásával járó késedelemből 
veszély származnék, vagy ha a késedelem a hatóság további 
sikeres eljárását meghiúsítaná, a. hatósági közegek a gyanús 
tárgyakat a szakértő közeg előzetes meghallgatása nélkül is 
lefoglalhatják, illetőleg használatukat betilthatják. A lefoglalásról 
vagy betiltásról azonban a szakértő közeget azonnal értesíteni 
kötelesek, aki a lefoglalt vagy betiltott tárgyak megvizsgálá
sára haladéktalanul megjeleuni köteles.

19. §. A szakértő véleménye szerint kifogás alá nem esett 
szódavizet, üvegeket, edényeket, készülékeket a tulajdonosok
nak vissza kell adni.

Ha azonban a szakértő közeg a kérdéses tárgyakat az 
egészségre ártalmasaknak, illetőleg az előirt szabályoktól 
eltérőknek találta, a szódavizet, az üvegeket és edényeket le 
kell foglalani, a kifogásolt gépek és készülékek használatát 
pedig — szükség esetén birtokon kívül való jogorvoslat 
kimondása mellett —- be kell tiltani.

Nagyobb mennyiségű lefoglalt szódavízből, ha az első
fokú hatóság székhelye más községben van, csak mintát kell 
a kellő óvóintézkedések megtartásával beküldeni, a többit 
pedig megfelelő Őrizet alá kell helyezni.

Szódavíz készítésére és tartására használt olyan készülé
keket és edényeket, amelyek az egészségre veszélyes anyagból 
készültek (3. és 4. §§.), szintén le kell foglalni, esetleg az 
•elsőfokú egészségügyi hatósághoz be kell küldeni.

Egyebekben az egészségre ártalmas tápszerek és italok, 
valamint az egészségre veszélyes tárgyak lefoglalásáról, 
elkobzásáról és megsemmisítéséről kiadott 31.026/1876. B. M. 
számú szabályzat1) rendelkezéseit kell alkalmazni.

20. §. Az elsőfokú egészségügyi hatóság a lefoglalt 
tárgyakat és a beküldött mintákat (19. §.) chemiai és bakteri
ológiai vizsgálat végett szakértőnek adja ki.

21. § Az eljárás, valamint a chemiai és bakteriológiai 
vizsgálat költségeit, beleértve a rendőri büntető eljárás

9 R. T. 1876. óvf. 350. lapon.

költségeit is, ha a lefoglalt tárgyak ezen szabályok határoz- 
mányainak meg nem felelnek, a hibás fél viseli; ha azonban 
azok a vizsgálat eredménye szerint nem esnek kifogás alá, a 
költségek — amennyiben a Rbsz. 215. §-ában foglalt esetről 
nincs szó — az államkincstár terhére esnek.

Ezen költségek megtérítése végett (Riisz. 81. §.) az ösz- 
szes tárgyalási iratok felterjesztésével esetenkint kell a beliigy- 
ministerliez jelentést tenni.

11a ugyanabból a szódavizgyárból való vizsgálati tárgyak 
közül csak egyesek nem felelnek is meg e szabályzat rendel
kezéseinek, az összes vizsgálati költségek megtérítésére az 
illető felet kell kötelezni.

22. §. Az elkobzott tárgyak eladásából befolyt vételárat 
az 1901: XX. t.-c. 23. §-ában megjelölt célokra kell fordítani.

23. §. Az 1893: XXVIII. t.-t. 14—17. §-aiban az ipar- 
felügyelőkre bízott vizsgálati jog, különösen, amennyiben az 
az ezen szabályzat 9. §-ában említett óvóintézkedésekre vonat
kozik, továbbá ja most említett törvénycikk III. fejezetében 
foglalt intézkedések a szabályzat által nem érintetnek.

24. §. Amennyiben kihágás tényálladéka látszik fen- 
forogni, kötelesek a hatóságok és hatósági közegek a tény
állást a Rbsz. 49. §-a értelmében az eljárásra illotékes rendőri 
büntető bíróságnak haladéktalanul tudomására hozni.

IV. FEJEZET.
A kihágások büntetése s az eljáró hatóságok.

25. §. Azok, akik az ezen szabályrendeletben foglalt 
rendelkezéseket vagy tilalmakat megszegik, amennyiben cselek
ményük súlyosabb beszámítás alá nem esik, kihágást követ
nek el, és a 3., 4., 5., 6., 7. és 9. §-ok megszegésének ese
tében 10 napig terjedhető elzárással és 200 koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel, az 1., 2., 8., 10., 11., 12., 13., 14. és 
16. §-ok megszegésének esetében pedig 200 koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendők.

26. §. Az ezen szabályzatba ütköző kihágások miatt az 
eljárás a rendőri büntető bíróságként eljáró közigazgatási 
hatóságnak, Budapest székesfőváros területén elsőfokon a kerü
leti elöljáróságnak hatáskörébe tartozik.

Harmadfokban a beliigyminister bíráskodik.
V. FEJEZET.

Életbeléptét^ és átmeneti rendelkezések.

27. §. Ez a szabályzat 1912. évi február hó 1. napján 
lép életbe és ezzel egyidejűleg a 110.461/1894. ') és la 
96.867/1900. 2) szám alatt kiadott belügyministeri rendeletek 
hatályukat vesztik.

Budapesten, 1912. évi január hó 8. napján.
A minister helyett: Jalcabffy s. k., államtitkár.

A belügyministernek a kereskedelemügyi ministerrel 
egyetértőig kiadott 19 100/1912. B. M. számú rendelete, a 
közfogyasztásra szánt szódavíz gyártásáról, elárúsitásáról és 
felügyeletéről szóló 147.000/1911. B. M. számú rendelet egy
némely rendelkezése tárgyában.
Ualamennyi törvényhatóságnak és a székesfővárosi m. 

kir. államrenóőrség főkapitányának.
(Ez a rendelet Fiúméra is kiterjed.)

A közfogyasztásra szánt szódavíz gyártásáról, elárúsitá
sáról és felügyeletéről szóló 143.000/1911. B. M. számú rende
lettel kiadott szabályzat 3. §-ának három első bekezdésére és 
4. §-ának első bekezdésére vonatkozólag ezen szabályzat 
27. §-ában meghatározott életbeléptetési határidőt 1912. évi 
augusztus hó 1-ső napjáig felfüggesztem és ezen szabályzat
3. §-a három első bekezdésének és a 4. §-a első bekezdésének, 
valamint ezen most idézett szakaszoknak a szabályzat 25. §- 
ában történt idézésére vonatkozó rendelkezései helyett — a 
96.867/1900. B. M. számú rendelettel módosított 110.461/1894. 
B. M. számú rendelet 2. és 3. §-ainak tartalmát és ezen

1) R. T. 1895. évf 4 lapon.
2) B. K. 1900. óvf. 467. lapon.
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szakaszokra való vonatkozásban ezen legutóbb idézett rendelet 
25. §-ának rendelkezéseit a fentebb jelzett határidőig az 
alábbi módosítással hatályban fenntartván — a következőket 
rendelem :

A szódavizgyártáshoz használt gépek, készülékek azon 
részeit, melyekkel a viz, illetőleg a szódavíz érintkezésbe jut, 
hacsak e részek nincsenek egészen olyan tiszta ónból készítve, 
mely legalább l°/o ólmot, illetőleg 1% idegen fémeket tartal
maz, ugyanilyen minőségű erős és folytonos ónréteggel kell 
bevonni.

A készülékektől elágazó és szódavízzel érintkező csövek 
szintén a fentebbi minőségű tiszta ónból késziteudők. Más fém
csövek használata csak úgy engedhető meg, ha azok belső 
része legalább 4 mm. vastagságú óncsővel van kibélelve.

A gyáros kötelessége gondoskodni arról, hogy az ónréteg 
mindig jókarban legyen.

A szódavíz gyártásához vulkanizált kaucsukból előállított 
tárgyakat (edényeket, csöveket, csapokat) úgyszintén szóda
vizes palackok szelepének tömítéséhez kaucsukot csak az 
esetben szabad használni, ha a kaucsuk, melyből a tárgyak 
készültek, megfelel a 35.556. ex. 1905. B. M. számú rendelet 
2. §-ában és a 7. §. második bekezdésében foglalt rendel
kezéseknek.

A szódavizet szifonos palackokba tölteni és ilyenekben 
árusítani csak az esetben szabad, ha a szifonkupak üvegből, 
porcellánból, tiszta (legfeljebb l°/o idegen fémet tartalmazó) 
ónból, alumíniumból, nikkelből, vagy a megelőző pontban jelzett 
minőségű kaucsukból van készítve.

Ezen rendelkezések és tilalmak megszegése kihágást 
képez és amennyiben a cselekmény nem az 1878. évi V. t.-c. 
szerint minősítendő, vagy nem a 35.556/905. B. M. számú 
rendelet alapján büntetendő, 200 koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel, visszaesés esetében 8 napig terjedhető elzárással 
büntetendő az 1912. évi január hó 8. napján 147.000/1911. 
B. M. szám alatt kiadott szabályzat 26. §-ában megjelölt 
rendőri büntető bíróságok által.

Budapest, 1912. évi február hó 1-én.

A minister helyett: Jakabffy s. k., államtitkár.

Szövetségi ügyek.
A „Magyar vendéglősök országos szövetsége11 múlt év 

közgyűlésében, a tanoncügyi szakosztály jelentésével kap
csolatban, Palkovics Ede a következő indítványt te tte :

„Arra való tekintettel, hogy a vendéglősipar az idegen- 
forgalom emelésének leghathatósabb tényezője, nemzetgazda
sági szempontból pedig rendkívül nagy horderejű és nagy 
fontosságú szerepe vau, kívánatos volna, ha kartársaink mar 
a pályára lépő ifjúság megválasztásában nagyobb körültekin
tést tanúsítanának és csak azokat vennék fel, akik arra úgy 
testi, mint szellemi fejlettségüknél fogva valóban rátermettek.

Azért indítványozom: mondja ki a közgyűlés, hogy 
vendéglőstanoncnak csak oly ifjú felvételét tartja kívánatos
nak, aki a középiskola negyedik osztályát elvégezte és életé
nek tizennegyedik évét betöltötte.

A közgyűlés az indítványt azzal a határozattal adta ki
a szövetség tanoncügyi szakosztályának, hogy ez ügyben 
lépjen érintkezésbe a vidéki ipartársulatokkal és tanoncisko
lákkal, s a jövő évi közgyűlésnek ez alapon tegyen jelentést.

A tanoncügyi szakosztály ezen ügyben folyó évi január 
hó 29-én ülést tartott, melynek lefolyásáról alábbiakban 
számolunk b e :

Jegyzőkönyv. Felvétetett a „Magyar vendéglősök országos 
szövetsége tanoncügyi szakosztályának1* 1912. évi január hó 
29-én tartott üléséről.

Jelen voltak: Palkovics Ede elnöklete alatt Firbás 
Nándor (Szeged), Kiss Károly és Mojzer Ferenc (Győr), 
Polster Adolf (Debrecen), Radócsay Imre (Pécs), Ehm János, 
Kommer Ferenc, dr. Nagy Sándor, ip. társ. ügyész és Walter 
Károly igazgató (Budapest). Elmaradásukat kimentették 
Chriastély Árpád (Szombathely) és Szűcs Izsó (Nagyvárad.)

Palkovics Ede elnök szive, lelke melegével üdvözli a 
megjelenteket, bár nem hallgathatja el a feletti sajnálkozását, 
hogy akkor, mikor ily nagy fontosságú és iparunk társadalmi 
tekintélyének és erkölcsi értékének emelését célzó indítvány 
beható megbeszélésére 24 vidéki és 12 fővárosi tagtársat 
hivott meg ajánlott levélben, a vidékről 5-en, a fővárosból 
csak 2-on jelentek meg.

Ezen csekély érdeklődés dacára kéri a megjelenteket, 
szíveskedjenek nézeteiket akár az indítvány mellett, akár az 
indítvány ellen kifejteni, hogy igy leszürődhessen és kiala
kulhasson a tiszta vélemény és eleget tehessünk a nagy 
gyűlés által reánk ruházott megbízatásnak. Az értekezletet 
megnyitja, a mai jegyzőkönyv hitelesítésére Ehm János és 
Kommer Ferenc urakat, a jegyzőkönyv vezetésére Walter 
Károly urat kéri fel. Egyben felkéri Walter Károlyt, mint a 
szakosztály titkárát az iuditvány előadására.

2. Walter Károly igazgató, előadó a következőkben 
ismerteti az indítványt, melyet Palkovics Ede ur terjesztett 
a múlt évi szeptemberi naggyiilés e lé :

Tisztelt Uraim !
Az államfentartó két legfőbb tényező: az ipar és keres

kedelem.
Az a nemzet boldog, melynek ipara fejlett és keres- 

kededelme virágzó.
Azt azonban csak úgy és csak akkor érhetjük el, ha 

jövendő iparosaink nemcsak gyakorlati jártassággal, hanem 
ennek megfelelő elméleti képzettséggel is fognak bírni.

Korunk e követelményét ismerte fel Palkovics Ede t. 
tagtársunk, midőn az önök előtt ismeretes javaslatát múlt évi 
naggyülésünkön beterjesztette.

Az indítvány célja a vendéglős ipar munkásainak értel
miségét emelni, erkölcsi nézeteit nemesíteni, szakismereteit 
fokozni: tényezővé válik a vendéglősipar társadalmi tekin
télyének emeléséhez egyrészt, másrészt a legbiztosabb ut rég 
óhajtott célunk, iparunknak képesítéshez való kötésének 
eléréséhez.

Első pillanatra talán kivihetetlennek látszik az indítvány, 
azonban mélyebben vizsgálva a kérdést, mindannyian meg
nyugodhatunk annak megvalósítása lehetőségében, rendeltetése 
magasztosságában ér. jövendő hatásának messze kiható nagy 
hordozóerejób6n. Mert t. Uraim, a vendéglős ma már nem az 
a csapiáros, kinek összes tudománya a füstös, szurtos helyi
ségébe tévedt, fáradt utas immel-ámmal való kielégítése.

A mai vendéglős nemzetgazdasági tényező, akinek művelt
sége, szakismerete fokmérője Hazánk idegenforgalmának.

Az első ember, akivel az idegen érintkezik, a vendéglős.
Minél képzettebb, műveltebb az a vendéglős, annál 

kellemesebb benyomást gyakorol az idegenre. Már pedig az 
első benyomás alkotta ítélet hatása alatt áll az ember.

Lehet, hogy az indítvány megvalósítása kezdetben sok 
nehézségbe fog ütközni, ez azonban csak átmeneti és könnyen 
leküzdhető lesz, mert, amint átmegy köztudatba a vendég
lősök határozata, mint villámcsapás fog lehámlani iparunk 
testéről a nagyközönség sanda tekintete, egy cseppet sem 
felemelő vélekedése. Óriási lépésekkel fog emelkedni iparunk 
erkölcsi értéke, társadalmi tekintélye, amely maga után vonja, 
hogy az előkelőbb szülők sem fognak irtózni a gondolattól, 
hogy gyermekeiket a vendéglős pályára adják.

Egyenlő rangúvá lesz iparunk más iparral, sőt tekintve 
előkelő foglalkozásunkat, magas értelmiségünket, nemesebb 
erkölcseinket, még föléje is helyeznek.

Meg kell értetni a nagyközönséggel, de magával a 
vendéglőssel is, hogy iparunk előkelő foglalkozás s nem kis 
értelmiséget, ismeretet követel s igy annak, aki e pályára 
lép, előkelő, képzett ifjúnak kell lenni. Ezt azonban t. Uraim 
csak egy esetben érjük el, ha a hozandó határozatot kötelező
nek fogja magára nézve tartani minden magyar vendéglős. 
Ha az együttérzés és együttműködés érzete hatja át vala
mennyi kartársunkat, akkor az indítvány által célzott eredmény 
nem fog elmaradni.

Mert nem elég ezért itt Budapesten megvalósítani, más, 
vidéki város pedig elárasztja majd képzetlen, műveletlen 
pincérrel az országot. Ez esetben természetes az indítvány
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marad jámbor óhajtásnak, egy, soha el nem érhető kíván
ságnak.

Azért voltunk bátor a t. Urakat a mai értekezletre össze
hívni, hogy jól megfontolva és megbeszélve az előttünk fekvő 
indítványt, iparunk erkölcsi értékének és társadalmi tekintélyé
nek emelését célzó konkkrét javaslattal járulhassunk a nagy
gyűlés elé. c

Elsőnek Firbás Nándor (Szöged) szólott a tárgyhoz ?
Melegen üdvözli a nagyfontosságu indítványt, melynek 

életbeléptetése feltétlenül üdvös hatású lesz a vendéglősökre 
és a vendéglősipar erkölcsi értékének és társadalmi tekin
télyének emelésére egyedüli módnak ismeri el.

Kívánja még kibővittetni, hogy a nagygyűlés a maga 
erkölcsi súlyával hasson oda, hogy a vendéglősipar képesí
téshez és az ipari pályára lépés előképzettséghez köttessék.

Radócsay Imre (Pécs) aggályát fejezi ki afelett, hogy az 
indítvány, ha határozattá emelkedik is, keresztülvihető lesz-e 
a vidéken. Azért egyelőre oda kívánja azt módosíttatni, hogy 
a tervezett előképzettség a főváros és a vidék nagyobb 
városaira mondassák ki kötelezöleg, a kisebb városi vendéglő
söknek ellenben engedtessék meg továbbra is kisebb elő
képzettségű ifjút is felvenni. Ajánlja, keresse meg a szövetség 
elnöksége az összes törvényhozást aziránt, hogy oly ifjúnak, 
aki vendéglős szakiskolát nem végzett pincér munkakönyvét 
ne adjon.

Mojzer Ferenc (Győr) melegen pártolja az indítványt. 
Annak változatlan elfogadását ajánlja. Helyesnek tartja a 
kivitel szempontjából, hogy Írjon át a szövetség az összes 
polgári és községi iskolák igazgatóságaihoz azzal a kére
lemmel, hogy a negyedik osztályt végzett és tanulmányaikat 
tovább folytatni nem akaró ifjakat buzdítsák a vendéglői 
pályára; a jelentkezőket hozzák a szövetség tudomására; a 
szövetség pedig gondoskodjék a jelentkező ifjak elhelyezéséről.

Polster Adolf (Debrecen) statisztikai adatokkal igazolja, 
hogy amióta Debrecenben a vendéglős szakiskola meg van, 
azóta a vendéglős pályára jelentkező ifjak előképzettsége javul 
ugyan, de még mindig nem abban a mértékben, mint amely
ben az kívánatos volna s főleg nem abban a mértékben, amint 
azt az indítvány kívánja. Ezért, bár úgy a debreceni ipar
társulat, amelyet képviselni szerencséje van, valamint a maga 
nevében is a legmelegebben üdvözli az indítványt, ez idő 
szerint nincsenek abban a helyzetben, hogy azt változatlanul 
elfogadhatnák. Elvben elfogadják, de kéri kimondatni, hogy 
átmenetileg jogában van a vendéglősnek alacsonyabb 
képzettségű ifjút is felvenni.

Kommer Ferenc (Budapest) azt hiszi, hogy a felszólaló 
két t. tagtárs indítványának elfogadása, mely szerint alacso
nyabb képzettségű ifjút is szabad felvenni, káros hatású lenne 
az előttünk fekvő dicséretes indítvány eredményére. Meglévő 
nagy dolgainkat, amelyeket most sietünk előnyeinkre fordítani 
és felhasználni nyilvánosságra hozataluk alkalmával bizonyos 
idegenkedésekkel fogadtuk és nem kis bizalmatlankodással 
alkalmaztuk, mert életrevalóságukban nem igen bíztunk.

Minden újítással igy vagyunk. Addig, mig nem látjuk az 
újításnak gyakorlati értékét, bizalmatlanok vagyunk vele szem
ben, később azonban már egész természetesnek tartjuk.

Éppen azért, ha komolyan akarjuk ezt az újítást ipa
runkban életbeléptetni, — már pedig akarjuk, — akkor 
csináljuk meg mindjárt kezdetben tökéletesen. Ajánlja az 
eredeti indítvány egyhangú elfogadását.

Walter Károly előadó reflektálva a felszólalásokra és a 
felhozott módosításokra, kimutatja, hogy azok — Mojzer t. 
tagtárs által javasolt módosítás kivételével mind több Ízben 
megkísértettek, de mindannyiszor eredmény nélkül. Maga is 
az egész munka híve. Ő sem ajánlja, hogy fél reformot lép
tessünk életbe. Lesznek ugyan kezdetben nehézségek, de ezek, 
ha átmegy a köztudatba, hogy vendéglős csak az lehet, aki a 
polgári- vagy középiskola 4. osztályát elvégezte, hiszi, hogy 
minden nehézséget sikerül legyűrnünk és sikerül müveit, tanult 
és képzett vendéglősöket képeznünk és reményű, hogy a 
képesítéshez kötés, a vendéglősök oly rég óhajtott kívánsága 
sem marad el, mert nem maradhat el. Ajánlja az eredeti 
indítvány elfogadását.

Miután szólásra senki sem jelentkezett, elnök felteszi a 
kérdést szavazásra.

A jelenvoltak egyhangúlag elfogadták az eredeti indít
ványt és annak megszerkesztésével és az őszi nagygyűlésen 
való beterjesztésével Walter Károly titkárt bízták meg s fel
kérték, hogy e jegyzőkönyvet a vidéki ipartársulatoknak 
küldje meg.

' Elnök újból hálásan köszöni a megjelenteknek meleg 
érdeklődését iparunk érdekében hozott anyagi és erkölcsi 
áldozatát s midőn arra kéri az urakat, hogy az egyhangúlag 
elfogadott indítványnak szíveskedjék minél több hívet szerezni, 
az értekezletet bezárja.

Kmf.

A „Magyar vendéglősök országos szövetsége" X I. éve. Évi 
jelentés az 1911. évi szeptember hó 13-án ta rto tt rendes 

közgyűléshez.
(Folytatás.)

VI. Közérdekű ügyek és kezdeményezések.
E címen következő évi jelentéseinkben ismertetni fogjuk 

mindazon átiratokat, melyeket a szövetséggel kapcsolatban 
álló rokonipartársulatok intéznek hozzánk, valamint azon 
kezdeményezéseket is, amelyek iparunk érdekében magából 
a szövetségből iudulnak ki. Mint ilyenről ez alkalommal csak 
egy-két oly ügyről kívánunk — a sok közül — röviden meg
emlékezni, mely vezetőségünket az elmúlt évben foglalkoztatta.

Tanoncliiáuy a vcndégltísiparban.

A „Magyar szállodás cs vendéglősmunkaadók egyesülete'' 
egyik végrehajtó bizottsági ülésén Palkovics Ede elnök, a 
szakácsügyekuek hazánkban egyik legnagyobb ismerője, 
komoly intelmek kíséretében emlékezett meg a vendéglösipar- 
bán évek óta tapasztalható tanonc- és szakácstanonc hiányról, 
iparunk egy oly fenyegető baját ismertetve meg, mely eddig 
sem társulatainkban, sem hivatalos köreinkben nem volt 
komoly diszkusszió tárgya. A képzett ipari munkások hiánya, 
mely — mint tudjuk, — más iparágakban is állandó pana
szokra szolgáltat okot, ily módon a vendéglősipar napi kérdé
seit is egy nagyfontosságu, sürgős megoldásra szoruló problé
mával szaporodotta, szövetségünkre pedig azt a rendkívül 
komoly feladatot hárítja, hogy karöltve a munkaadók egyesü
letével és a „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartársulatával*, ezen a vendéglősipar érdekeinek 
szempontjából rendkívül fontos kérdés intenzív rendezését 
minél előbb vegye a kezébe és gondoskodjék arról, hogy 
iparunk — a kellő munkaerrő hiányában — a közel jövőben 
ne legyen kénytelen kellemetlenségekkel, esetleg nagyobb 
zavarokkal küzdeni. A mai rendkívüli súlyos helyzetnek bátran 
mélyére tekinteni és e helyzet indító okait keresve a céltu
datos és eredményes orvoslásról már jóleleve gondoskodni, 
annyival is inkább ajánlatos lesz, mert alig vált e kérdés 
aktuálissá, a nyomban megindult eszmecsere kapcsán már is 
oly súlyos, egyeseket talán kellemetlenül érintő kijelentések 
hangzottak el, melyek a felvetett kérdést már az első pilla
natban bonyodalmak felé sodorták. Szóvá tették ugyanis, hogy 
— éppen a nagy munkáshiány folytán — egyes vendéglősök 
a mások által kellő szakértelemmel és kétségkívül nagy 
fáradalmak árán felnevelt tanoncokat és szakácsfiukat — 
tehát tulajdonképpen még nem is egészen kész, mindenesetre 
még hosszabb gyakorlati kiképzésre is szoruló ifjakat már 
jóval felszabadulásuk előtt — a kollegialitás fiagrans meg
sértésével és hallatlanul magas fizetések beigérésével a szó 
legszorosabb értelmében elcsalják, és igy oly egészségtelen 
versenyt teremtenek, mely a vendéglősiparra még a munkás- 
hiánynál is súlyosabb teherként nehezedik. Talán nem lesz 
felesleges, ha ily viszonyok közt érdekeltek emlékezetébe 
idézzük Olück Frigyesnek ama, már két év előtt elhangzott 
indítványát, hogy a tanonc- és szakácstanonckérdést a buda
pesti vendéglősök szakirányú tanonciskolájával kapcsolatban 
egy tanoncotthon és szakácstanonc-tanfolyamok létesítésével 
kell megoldani, hogy igy a vendéglősipar önönmagának
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nevelhessen uj munkaerőket. Most, hogy 
osztály élén olyan vengéglős áll, aki 
nevelésében is elsőrangú szakember 
oktatás és munkásképzés e sürgető 
sokkal közelebb állunk, mind eddig.

a tanoncügyi szak- 
a szakácstanoncok 

i vendéglősipari tanonc- 
kiegószitéséhoz is talán

Az „Újpesti szállodások, vendéglő
sök és korcsmárosok ipartársulnta** 
kérelme.

Az „Újpesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata44 f. évi február hó első félében terjedelmes, 
részletes megokolással kisért átiratot intézett szövetségünk
höz azon kéréssel, hogy a szövetség az ország összes rokon- 
ipartársulatainak bevonásával indítson mozgalmat a szerb 
hatarnak élő állatok behozatala céljából megnyitása, a bor 
transportköltségeinek, helyesebben a vasúti szállítási dijak
nak olcsóbbá tétele és a borszállitmányoknak gondosabb ke
zelése érdekébon. A szövetség vezetősége, bármennyire is 
egyetértett az újpesti ipartársulat kívánalmával, illetve a szö
vetséghez intézett kérelem indokolásával, a három kérelem 
egyikét sem tehette magáévá. így kellett a szövetségnek ha
tároznia, mert amig egyrészt a szerb határnak az élő állatok 
leendő behozatala céljából leendő megnyitásának útját állja 
azon körülmény, hogy a Magyarország-Ausztria és Szerbia 
között a husbehozatal tárgyában kötött szerződés már be 
van cikkelyezve, azon most már változtatni nem lehet, ahogy 
mezőgazdasági és politikai okokból nem volt képes meg
valósítani ezt a kívánságét sem a magyar, sem az ausztriai 
országgyűlés sem, addig más oldalról a vasúti szállítási di
jaknak leszállítása oly mélyreható vasutpolitikai kérdéseket 
érint, hogy e tekintetben a vendéglősök kívánságának telje
sítésére még csak gondolni sem lehet. Más megbirálás 
alá esik a borszállitmányok gondosabb kezelésére vonatkozó 
kívánság, csakhogy ez sem tartozik az újpesti ipartársulat 
által megjelölt magasabb fórum, t. i. a kereskedelmi minisz
térium hatáskörébe, hanem a vasúti adminisztráció körébe. 
Ezért, ha a borszállitmányoknál visszaélések (lopások, kár
tevések stb.) fordulnak elő, minden károsult vendéglősnek 
módjában áll a törvónyadta jogával élni és a vasutigazgató- 
ság ellen kártérítési keresetet indítani.

A szövetség erkölcsi gyarapodása.
Örvendetes jelenség, és az országos szövetség szem

pontjából is figyelemreméltó tény, hogy a vidéki ipartársula
tok szaporodása újabb időben folytonos és feltűnő emelke
dést tüntet fel. Az ipartársulatok alakításának munkálatait 
rendszerint a városok, megyeszékhelyek egy-egy vezető 
embere veszi kezébe, akit szövetségünk lát el alapszabály
mintával stb. szükséges utasításokkal, segítségével és felvi
lágosításaival jelentékenyen elősegítve azok munkáját akik e 
közérdekű munkásságra vállalkoznak. Az elmúlt év folya
mán igy vettünk részt a félegyházi, nógrádvármegyei, a ne- 
zsideri és a rajkai járási, a tata-tóvárosi, a turócz-, eszter- 
gom- és vasvármegyei ipartársulatok, ebben az évben pedig 
a „Gömörmegyei szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata44 az „Árvamegyei szállodások, vendéglősök, 
korcsmárosok és kávésok ipartársulata44 stb. megalakításában.

Ezt a tényt is örömmel és megelégedéssel regisztrál
juk, mert szintén amellett bizonyít, hogy a szövetségünk 
vezetőszerepét kartársaink az egész országban elismerik és 
minden közérdekű ügyben bizalommal fordulnak hozzánk és 
minden kezdeményezésünket szívesen fogadják, ezzel hono
rálva a szövetségnek minden akcióját, amelyben az ipartár
sulatok panaszainak vagy kívánságainak egységes fellépése 
által is megerősített tolmácsolást magunkra vállaltuk. Ki
emeljük itt az italmérési ügyekben felmerült panaszok orvos
lása, az ipartörvény módosítása, a szövetség reorganizációja 
ügyében tett lépéseink hatását, amely többek között akkor 
is impozánsan nyilvánult meg, mikor a képesítés ügyében 
beadott kérvényünket a múlt évben 28 ipartársálat szó nél
kül magáévá tette.

A szövetség megerősödését azonban még közvetleneb
bül bizonyítja azoknak az ipartársulatoknak a szövetséghez 
való csatlakozása, amelyek eddig a szövetségen kívül állot- 
ak. Ezidőszerint a következő ipartestületek csatlakoztak

hozzánk: Arad, Balassagyarmat, Brassó, Csepel, Debreczen, 
Eperjes, Esztergom, Erzsébetfalva, Győr, Kaposvár, Kassa, 
Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kolozsvár, Komárom, Léva, 
Miskolcz, Nezsider, Pápa, Pécs, Pozsony, Sárvár, Szabadka, 
Szathmár, Szeged, Szekszárd, Szombathely, Tata, Temesvár, 
Újpest, Újvidék, Veszprém, Zombor.

A szövetség vagyoni helyzete.
A szövetség vagyona ezidőszerint 5595 korona 42 fillér, 
tehát tekintettel arra, hogy ezen összegnek legnagyobb része 
onnan szám.azik, hogy az összes fentartási költségeket az 
első három évben néhai Stadler Károly, szövetségünk nagy
nevű alapitója a sajátjából fedezte — még sok kívánni valót 
hagy hátra. Mindamellett a szövetség gazdasági állapota 
egészségesnek mondható, mert a bevételek teljesen fedezik 
a kiadásokat, tartozásunk pedig nincs. Vagyonunk is azonban 
jóval jelentékenyebb lehetne, ha a tagok egy jó része nem 
volna állandóan hátralékban tagsági dijaival. E hátralék vég
összege oly jelentékeny, hogy a vezetőség már több ízben 
behatóan foglalkozott a hátralékos tagok törlésének vagy 
bírói utón való behajtásának gondolatával, és hogy ezt az 
eszmét nem valósította meg, annak oka az, hogy ezt a kér
dést is a szövetség esetleges reorganizációja keretében szán
dékozik véglegesen rendezni. A szövetség gazdasági helyze
tével kapcsolatban kell megemlékeznünk pénztárosunknak, 
Wilburger Károlynak lelkes és ügybuzgó munkálkodásáról, 
aki nagyszámú teendőit évek óta páratlan ügybuzgósággal 
és odaadással látja el, amiért is neki szövetségünk nevében 
őszinte és hálás köszönetünket fejezzük ki.

Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Ezzel elérkeztünk évi jelentésünk befejező részéhez és 

tisztelettel kérjük, jelentésünket tudomásul venni, és nekünk 
az elmúlt évre a felmentvényt megadni.

Budapesten, 1911. augusztus havában.

Különfélék.
Szakácsmüvészeti kiállítás. Az ausztriai szakácsok 

szövetsége tiz éves fennállásának ünneplése alkalmából folyó 
évi március hó 16-ától 26-áig tartó nemzetközi jubileumi 
szakácsmüvészeti kiállítást rendez Bécsben.

A kiállítás rendezősége ipartársulatunknak is küldött 
körlevelet, minélfogva felkérjük t. kartársainkat, hogy sza
kácsaiknak nyújtsanak módot a kiállításban való részvételre.

A vendéglöiparba vágó uj szabadalmak. (A „Szabadalmi 
Közlöny'4 1912. évi 1—2 számából:)
55065. Készülék csomagoknak átkötésére
55105. Porszivókészülék.
55109 Parkettakefélő és fényesitőgép.
55130 Eljárás légyfogósüvegek csomagolására és ehhez való 

boríték.
55134. Készülék vaj és efféle elhelyezésére és kiszolgálta

tására.
55138. Ujitás hordók, tartányok és effélék folyadéktartalmának 

lebocsát'ására szolgáló csapokon.
55140. Záródugó palackok számára.
55510. Ércpénzcsomagoló.
55217. Eljárás a kőszénkátrány szénhidrogénjeinek vízben 

oldhatóvá tételére.
55226. Tartály poralaku vagy tésztás anyagok befogadására. 
55254. Tubus krémek és egyebek számára.

Vendéglősök pénteki összejövetelei:
Március 8-án nem lesz összejövetel.
Március 15-én Wzabetz Gusztáv vendéglőjében, VIII. 

Rákóczi-ut 72. sz.
Március 22-én Oláh Gyárfás Mihály vendéglőjében, VII. 

kér. Erzsóbetkörut 27. sz.
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HIRDETÉSEKET
a z  ip a r tá r s u la t  c ím é r e :

(Budapegfe, IX., Lóngai-níca 22. sz.)
k ell lead n i.

Telefonszám 123 — 45.

E I a d o, esetleg b ő r b e  a d a n d ó 
vendéglő:

••ti
&  Pestszentlőrinczen, Bercsényi-út 40. szám  

alatt, ú j h á z , melyben egy vendéglő, 6 szoba,
X- 4 konyha, 3 kam ra és két zárt veranda van, 
7$ szabad kézből, előnyös feltételek mellett eladó, 

esetleg bérbeadó.

B ő v e b b e t a » S e lm e c z i n é p b a n k b a n , 
:— : S e lm e c z b á n y á n . :— :

tói

tó;

tó:

(£T
• g m é s z á ro s .

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

Ó K

A já n lja  a z  ü z le té b e n  k a p h a tó  c sa k is  e lső re n d ű , h iz o t tm a rh a -  és b o r jú h ú s o k a t .
to><

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

i rmmmmiiwmmmmmmmmmmmiiimmmiliiuiiiiiiiimiiiimiiiiiiliiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiilimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiimiiniimiiniimmm ■uiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiimmiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiaiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiii*

DREHER ANTAL SER FŐ ZÖ D ÉI R É S Z V .T A R S . j
{Á sz o k -, m á r c iu s i  K iv i t e l i  M á rc iu s i^

(világos és sötét)

S E R.
(barna)

<íuiiiiiiiimmmiimiNiimmmmmmmmmmmmmmmmiiimiiiiiii,iiiiiiiiiiimiiiii mmiiminmiiiii,....m mii...mii imiiiimmmiiMginiimmmmmmiMiimmmmmimmmmmmiiiil.. ,,,.... iimmmmmmmmmmmmmiiiiiiiim iiiiiiii iiiimiimirii i ih i i i i i i  i nmm

megrendeléseket a fözde mindenkor pontosan és a legnagyobb figye- z 
lemmel — az összeg elöleges beküldése vagy után- z 
vétele mellett — teljesít. - ----------g

: N a g y o b b  m e n n y isé g e t saját jégkocsija iban s z á l l í t .  |
innom„mm„miiiimiinummmummiimimimurnimi.i.iiininiiiiniiiiiiimmiimmim miniiimminiimiiimiioiimimimmiimimimmniiiiimiiimmnMimmmiimmun mmimiimmmmmmim      i ih u ii i i i i i iu m iJ iiiiiiiiiiiimii  

DREHER ANTAL SER FŐ ZÖ D ÉI R É S Z V . T A R S.

iKORONA és z
E I )

(ála Pilseni) B akser.
......... ......." ~ li................. ................ I,,:l... .............. .......... ...... .....»»'.....«...... ................. .mi............... mi................... immmmi.....

iiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iii'
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ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY SERFŐZŐDE
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN.

—  Fennáll 1854. év óta. —
Az 1900. évi párisi világkiállításon collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) kitüntetést nyert. 

DISZOKMÁNY. 1885. --------------------------------------------------- » * - « ----------------------------------------------------JURY-TAG 1896.

V á ro s i iro d a : V I I I . ,  E S Z T E R H A Z Y -U T C A  6. szám.

A jánlja: á s z o k , k irá ly , m á rc iu s i  világos, m á rc iu s i  sö té t, „ b a jo r  m ó d “, u d v a r i  „ p ils e n i m ó d “ , 
k é ts z e re s  m á rc iu s i  világos és sötét, valam int b a k -s ö re it ,  továbbá s a já t  tö l té s ű  p a la c k s ö re i t  
gőzpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel felszerelt k ő b á n y a i  p a la c k 

sö r  o s z tá ly á b ó l.

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

Az ország minden részében sörraktárosok által vagyunk képviselve; nagyobb raktáraink Aradon, Szegeden, 
Miskolcon, Kolozsváron, Nagyváradon, Nyíregyházán, Temesváron és Debrecenben vannak.

Rordósör-megrendelés: Budapestre, telefon-szám 52—59. Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 52—60.

Palacksör-megrendelés : telefon-szám 56—58.

*
*
s

*
*

is
*
*

*
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A városligeti artézi gyógyforrás vize 1)70 méternyi mélységből 78-tól 
i)2°C hőfok mellet törvén elő, föltétlenül b ak té riu m m en tes , s általunk 
lehűtve természetes állapotban, valamint szénsavval telitvc mint

ILONA1* artézi savanyuviz lesz forgalomba hozva. Tiszta izes és szénsav- 
startalm ánál fogva kitűnő üdítő ital borral vegyítve igen kellemes.

,ILONA‘ ARTÉZI SAVANYUVIZ

2 liter ára 16 fillér házhoz szállítva. Rendelési c ím : „ A rte s ia w 
részvény-társaság, Budapest, VII., Egressy-ut 20/c. Telefon 50 - <2 

A székesfőváros városligeti Artézi-gyógyforrás bérlői.

1  MATTON! GYÓGY- ÉS VIZGVÓGY-INTÉZETE 1  

|  g ie s s h ü b l e r -pu c h st e in  |
K arlsbad m ellett. jjj]

üö A MATI’ONI-félc giesshiibler savanyuviz eredési helye.
| j  P n e u m a t i k u s -  és  b e lé le g z ő - k u r á k .  í |

p] Mell- és id e g b e te g ek , üdü lök , rh e u m a tik u so k  =j] 
stb. szám ára . =j

Ü í  W Ü Í Ü Í Ü Í Ü Í Ü Í Ü !  i i í i l í ü l ü í ü !  W W W f a lf B ir a j  @

r -

■
I rM ATTO N i

■n

J
5 ?

I TRANSYLVANIA SEC
LOUIS FR A N C O IS  & CO.

császári és királyi udvari szállítókBudafok. Fülöp Szász Coburg Góthai Herceg Ö Fensége B udafok, 
szállítói.

&

í r

rA

w

ifc 16 elsőrendű k itü n te té s  ❖

VÉDJEGYFŐRAKTÁR:
BORHEGYI FERENC

Telephon sz. 35 — 71). 
Budapest, V., Gizella-tér I.

í-̂ j)

í »  o  w  &

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

❖  ❖  Hors Coneours sfc

VEZÉRKÉPVISELŐK :
RUDA és BLOCHMANN

Telephon sz. 88—66.
Budapest, V., Akadémia-utca 16.

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

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