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Az ipartörvény módosítása.
Három vaskos kötetbe van egybegyűjtve az a ren

geteg anyag, mely az ipartörvény módosításának alapját 
kepezi. Rendkívül becses és tanulságos e gyűjtemény, 
mert megtaláljuk benne mindazt, a mit ipari ügyekben tudni 
akarunk. Az anyag beosztása, elrendezése is könnyen átte
kinthető. Hamar megtalálhatjuk benne, a mit keresünk.

Az 1. és II. kötet „Joganyag* cim alatt az iparra vo
natkozó törvényeket, rendeleteket és döntvényeket foglalja 
magában. E két kötet már magában véve is igen hasz
nos munkát képez minden iparosra nézve, mert minden 
irányban teljes tájékozást nyújt iparügyi kérdésekben. 
Beosztása a következő: I. Iparűzés. II. Iparoktatás. III. 
Munkásvédelem. IV. Ipari szervezet. V. Ipari bíráskodás. 
VI. Büntető határozatok, vegyes- é« átmeneti intézkedések.

A III-ik kötet mindama kívánságokat és javaslato
kat tartalmazza, melyek az ipartörvény módosításával kap
csolatban az összes ipari fényezők, úgymint: iparhatósá
gok, kereskedelmi- és iparkamarák, ipartestületek, ipar
társulatok, stb. ipari szervezetek körében merültek fel és 
jutottak kifejezésre.

Címlet beosztása ugyanaz, mint az első két köteté 
s valóban nagy elismerésre érdemes gondossággal van
nak benne összegyűjtve és elrendezve az évek hosszú so
rán át gyakorlati téren született és megérlelődött sokféle 
kívánságok és javaslatok.

Bennünket ezúttal az általános érdeklődésen kívül 
leginkább a vendéglős iparral foglalkozó részletek von
zanak, s ugv hisszük nemcsak érdekes tudnivalókat bo
csátunk ip artársulatunk tagjainak rendelkezésére, midőn 
a javaslat gyűjteményből a vendéglős iparra tartozó sze
melvényeket közlünk, de egyúttal hasznos szolgálatot vé
lünk tenni iparunknak az által, ha sikerül szaktársaink 
érdeklődését ez ügyben élénkebbé lennünk, módot nyújt
ván, nekik arra is, hogy a dologhoz hozzászólhassanak és 
saj at nézeteiket kifejthessék. Es azt szükségesnek tartjuk, 
hoé>y mennél szélesebb körben tegyék is. mert most már 
no?gis eljutottunk odáig, hogy a nagyfontosságu iparlör- 
v óny módosításánál a legközelebbről érdekelt ipari ténye
zők is meghalgattatnak, legalább igy szól az Ígéret. Hogy 
megtartják-e, majd meglátjuk.

Mielőtt áttérnénk a kívánságok és javaslatok közlésére 
jóleső érzéssel konstatáljuk azt, hogy a Magyar vendéglő
sök országos kongresszusainak, a Magyar vendéglősök 
országos szövetségének, valamint a Budapesti vendéglő

sök ipartársulatának felterjesztései, melyeket e testületek 
évekkel ezelőtt intézlek a kormáns hoz, s melyekről zúgo
lódva hittük, hogy az örök feledés fátyola borítja, nagy 
örömünkre most szintén e gyűjteménybe kerüllek, sőt 
talán figyelembe is fognak vétetni.

A javaslatok között mindjárt szemünkbe ötlik a «Bu
dapesti hentes ipartestületi következő javaslata: Vendég
lősök és korcsmárosok külön ipari gazol'áng nélkül akkor se 
vághassanak sertést, ha csak saját szükségletüket akarják is 
fedezni.

Különös jóindulatról tesz tanulságot ez a furcsa ki- 
vénság. ha meggondoljuk, hogy figyelembe vétel esetében 
mekkora jogsérelmet képezne ez reánk nézve, mikor tud
juk, hogy Magyarországban minden ember ölhet sertést 
saját szükségletére. Hát az általános jogosultságból csak a 
vendéglős lenne kizárva? Ebből a javaslalból nagyon vas
tagon kilátszik a lóláb, mert kézzelfogható célzata az, 
hogy a vendéglőst egyenesen kiszolgáltassa a hentesnek. 
Szerencsénkre ma senki sem óhajtja azt. hogy az élelme
zés még ily módon is drágába legyen, s igy a hentes- 
ipartestület javaslata valószínűleg örökre csak önző óhaj
tás marad.

Különben ez a kérdés már régóta megoldást nyert 
és teljesen rendezettnek tekinthető a kereskedelemügyi 
miniszter 1889. évi 7733 sz. rendelele által, mely igv szól:

«A korcsmárosok, vendéglősök helyiségeikben a ven
dégeknek ételnemüket, tehát húst is kiszolgáltathatnak. 
Ugyancsak a korcsmaüzleti célokra az állatokat levághatják, 
leölhetik, anélkül, hogy erre külön íparigazolványnval el
látva kellene lenniök; mert az állatok levágása a korcs- 
máros üzletéhez tartozik és annak folyományát képezi. 
Minthogy pedig az 1888. évi VII. törvénycikk végrehaj
tására kiadott rendeletnek 45. §-a értelmében juhok, kecs
kék és sertések, ha közfogyasztásra vannak szánva, csak 
a vágatási biztos jelenlétében szúrhatok le, nem szenved 
kétséget, hogy a korcsmárosok, vendéglősök, vagyis mind
azok, akik a husnemüeket közfogyasztásra árusítják: ju
hokat, kecskéket és sertéseket a vágóhídon kívül, vagyis 
saját házukban leszúrhatnak ugyan, de a vágatási biztos
nak a leszurásnál jelen kell lennie. A borjuk azonban a 
törvény végrehajtására kiadott rendeletnek 40. §-a értel
mében csakis közvágóhídon vághatok*.

Nem hallgathatjuk el ezúttal, és nem lehet reánk 
nézve közömbös, hogy a budapesti hentes ipartestület 
már más alkalommal is hasonló jóindulatot tanúsított 
iparunkkal szemben, midőn aziránt folyamodott a kor
mányhoz : rendelné el, hogv mindazok a vendéglősök, a
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kik a főzéshez kókusz zsírt használnak, kötelesek legye
nek ezt üzletükre kiírni.

Ipartársulalunk akkor ez ügyben illetékes helyről 
megkérdezletvén, azt válaszolta, hogy a kívánságnak ni ics 
semmi indokolható célja, mert a kókusz zsir fogyasztása 
egészségi szempontból éppen nem kifogásolható, de nem 
is kellemetlen izü, mint például a faggyú vagy olaj; pe
dig utóbbi zsiradékokat más népek igen elterjedt mér
tékben használják főzéshez. Azonkívül a kókuszzsir révén 
a vendeg nem, csak a vendéglős károsodhat, mert sokkal 
nagyobb mennyiséget kell belőle felhasználni, mint a 
disznózsírból, holott az árban érték arány szerint nincs 
különbség

Ipartársulatunk ugyanakkor ellenjavaslatot tett, hogy 
mindazok, akik kókusz-zsirt élelmi cikk gyanánt árusíta
nak, köteleztessenek ennek kiírására, mert a kókusz-zsir- 
nak disznózsír helyett való eladása, vagy a kettő össze
vegyítése által a fogyasztó közönség már határozottan ká
rosodik.

A gyűjteményben előforduló további javaslatok a 
következők :

A vendéglők, kávéházak, kávémérések, stb. záróórája 
az egész országra kiterjedő törvénynyel rendezlessék. (A 
Magyar szállodások, vendéglősök és koresmárosok kér
vénye.)

Minden ipartestület kebelében vendéglői szakiskola 
állittassék fel. (A magyar vendéglősök országos szövetsége.)

A szállodás- és vendéglős ipar a képesítéshez kötött 
iparágak köze sorozandó. (189b. évi országos magyar ven
déglős kongresszus. Budapesti szállodások, vendéglősök és 
koresmárosok ipanársulata. (Budapest, győri, kolozsvári, 
nagyváradi, pozsonyi, soproni, szegedi és zágrábi keres
kedelmi es iparkamarák.)

A vendéglős és szállodás iparágak gyakorlására ipar- 
engedélyt csak oly egyének nyerhessenek, akik igazolni 
tudják, hogy ezen iparágakat 3 éven át, mint tanoncok 
gyakorlatilag tanulták s akiknek bizonvitványuk van ar
ról. hogy a budapesti, vagy valamely vidéki vendéglős 
szakiskolában a három évre terjedő tanfolyamot elvégez
ték és erkölcsi tekintetben kifogás alá nem esnek. (Buda
pesti szállodások, vendéglősök és koresmárosok ipartár- 
társulata. Győri, nagyváradi és pozsonyi kereskedelmi- és 
iparkamarák. Országos iparegyesület.)

A vendéglős szakiskola elvégzése az iparengedély 
elnyerésének feltételei közölt nem szerepelhet. (Soproni 
kereskedelmi- és iparkamara.)

A teljesen rokon- és rendszerint együtt gyakorolt 
szállodai vendéglői és kávéházi iparágak valamelyikében 
nyert kiképzés az említett három iparág bármelyikének, 
illetve mind a háromnak együttes gyakorlására jogosít
son. Szegedi kereskedelmi- és iparkamara.)

A vendéglők a korcsmáktól éles határvonallal el vá
lasztandók s a vendéglői és szállodai iparágakat űzőktől 
a legmesszebb menő erkölcsi garanciák kivánandók meg, 
(Országos iparegyesület.)

A vendéglői és szállodai ipar nem sorolandó a ké
pesítéshez kötött iparágak közé. (Aradi, besztercebányai, 
brassói, debreceni, fiumei, kassai, marosvásárhelyi, mis
kolci. pécsi és temesvári iparkamarák.)

Indokolás.
A vendéglősiparhoz szükséges szakismeretek csak 

huzamosabb időn át, tanonckodás és vendéglős szakiskola 
látogatása állal sa játil hatók el. Külföldön is a szállodás 
és vendéglős ipar magas foka az ott berendezett szakis
koláknak tulajdonítható, tehát a szakiskoláktól nálunk is 
hasonló eredmények várhatók. Ezidő szerint a szóban 
lévő szakmára nézve a képesítés igazolása már megkö
vetelhető. mert a magasabb képzettségű szállodás és ven
déglős nemzedéknek nevelése a székesfővárosban, vala
mint több vidéki helyen is létező szakiskolák által telje

sen biztosítottnak tekinthető. (Budapesti kereskedelmi es 
iparkamara.)

A vendéglős ipar helyzete kedvezőtlen, meri ezen 
iparághoz tódulnak leginkább az olyan iparosok, kik más 
iparágnál nem tudnak boldogulni. A vendéglős ipar pedig 
fontos iparág, mert a helyes, egészséges táplálkozás érde
keit szolgálni van hivatva. Ezen érdekekről azonban a szé
delgők, megbízhatatlan egyenek kezeiben levő, rövid időkö
zökben gazdát cserélő vendéglők egyaialau nem gondos
kodnak s a közrendészeti köztisztasági es közegeszsegügyi 
követelményeknek a legtávolabbról sem felelnek meg.

A helyzeten csak ugv lehet segíteni, ha a logado- 
és vendéglői iparágaknak a legszigorúbb erkölcsi teltéte
lekhez és mindenekfelelt képesitesnez kölese kimondatni.

Napjainkban, amidőn úgy a külföldiek, mint a bel
földiek Ízlése nagymértékben fejlődött, igényeik növeked
tek, a szállodásnak es vendéglősnek mar képzeli szakem
bernek kell lennie, hogy a közönség igenyelt Kieiegnhesse. 
A szállodás nyelvismeret, az ország közlekedési utal es 
eszközei ismerete, a külföldi viszonyokra vonatkozó tá jé
kozottság és a külföldi szatlotulajdonosokkal való össze
köttetések nélkül nem boldogulhat A vendéglősnek pedig 
értenie kell a mészáros es hentes ipart, a Konyhauerte- 
szetet a szakácsmesterségei, a konyhavegytant, a pince- 
kezelést s ismernie kelt a borokat.

Ezen ismereteket a vendéglősnek készülő egyén csak 
gyakorlat utján sajátíthatja el; a kellő ludast es művelt
séget pedig a vendégiős-szakiskolaban kell megszereznie. 
(Budapesti szállodások, vendéglősök es korcsmáio.mk ipar
társulata.)

Mint valamennyi keresetág, úgy a vendéglősöké is 
az igények fokozatos fejlődése nyomán egyre szeicseob- 
körü ismereteket szakképzettséget es gyakorlatot kivan. 
Könnyen védhető azaz álláspont, mely az összes ipari 
foglalkozások számára a képesítés kötelező kimondását 
kívánja olvképen, hogy az egyes mesterségek termeszeié
hez képest rövidebb vagy hosszabb tanulási idő á llap ítta t
nék meg. A érvényben lévő iparlörvény szelleméből lo- 
iyólag azonban a képesítés elvében rejlő korlátozás csak 
oly foglalkozások tekintetében mondható ki, ameiveknel 
az elengedhetetlenül szükséges kézi ügyesség, műijmri Íz
lés és ismeretek csak huzamosabb ideig tarló gyakorlati 
tanulás utján sajátíthatok el. Epén azért, miután a ven
déglői ipar gyakorlásába a kezdő egyen is aránylag rövid 
idő alatt teljesen beletanul, a képesítéshez kölesre irá
nyuló kérelem indokolatlan. Egyébként is nagyobb for
galmú városokban, hol a közönség a vendéglőssel es sze
mélyzetevei szemben nagyobb igényeket támaszt, a pin- 
cérlanonc-szakiskolák felállítása által elő lehelne mozdí
tani a pincérképzés ügyét. Az egeszségrendészeti és köz
biztonsági szempontok pedig nem a képesítés kimondását, 
hanem a fennálló törvényes rendelkezések vegrehejtasa- 
nak szigorú ellenőrzését kívánják. Másrészt a fennálló 
ipartörvény a képesítés kimondása esetén is mödot lóg 
adni arra, hogy más képesítéshez kötött ipart űző egyen 
a szálloda és vendéglői ipar gyakorlásához kezdjen. A 
képesítés kimondása elzárná a tőkepénzesek előtt ezen 
iparágakat, a melyekhez pedig elsősorban nagyobbmérvü 
beruházások szükségesek Végül a szállodai es vendéglői 
ipar engedélyhez kötött iparágak lévén maga az engedé
lyezés lehet a leghatékonyabb óvszer a tultengések és 
visszaélélések megelőzésére. (Temesvári kereskedelmi es 
iparkamara.)

Ezen ipar inkább tőkét és pontos vezetést igényel. 
A mennyiben valaki a szükséges képességgel nem rendel
kezik, alkalmas egyéneket fog már saját érdekeben is 
alkalmazni. Legjobban a képesítettséget egyébként is az 
üzlet látogatottsága igazolja. (Fiumei kereskedelmi és ipar
ka mara.)

A képesítéshez kötés kimondása a vállalkozási kedvet, 
egyátalán a vállalkozási békóba szorítaná. A városi nagy
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szállók, vendéglők ma oly tetemes tőkebefektetést igényel
nek, hogy a képesítéssel rendelkező pincérekből kikerülő 
elemek mar e miatt sem volnának képesek vendéglőket, 
fogadókat létesíteni, vagy ilyeneket átvenni, folytatni; a 
tőkével rendelkezők pedig ne,n vállalkozhatnának. A képe
sítési kellékek megállapítása is nehézségekbe ütköznek, 
meri tagadhatatlanul óriási a különbség a falusi, mező
városi és nagyvárosi vendéglő és szálloda üzeme között.

Milyen képesítés követellessék az egyiktől és milyen 
a másiktól? az igen nehezen megoldható kérdés. Az, hogy 
csak vendéglős-szakiskolai végzettek nyerhessenek képe
sítést, keresztülvibetetlen, mert ily iskola csak egy van az 
országban. Mindezek alapján a jelzett iparagak képesítés
hez kötésére irányuló kérelem sem elvi, sem gyakorlat- 
szempontból nem megokolt (Miskolci kereskedelmi ipar
kamara.)

A képesítéshez köles által széles körök kereseti vi
szonyai igen hátrányosán érintetnének; de gyakorlati 
szempontból sem mondható ki a képesítéshez kötés, mert 
a képesítést legfeljebb csak a nagyobb szállodásoktól és 
vendéglősöktől lehetne megkívánni s éppen ezen nagyobb 
iizle'i terjedelem elbírálása ütköznék ezen iparságnál nagy 
nehézségekbe. (Brassói kereskedelmi és igarkamara)

Kívánatos hogy a szállodások és vendéglők meg
bízhatóság, tisztesség és tisztaság tekintetében emelkedje 
nek s elfajulásuknak gál vettessek; ez azonban teljesen 
elérhető az által, ha az ipartörvény alapján alkotott sza
bályrendeletek rendelkezései az eddigi tapasztalatnál szi
gorúbban tartatnak be s ha engedély csak saját szemé
lyükben megbízható egyéneknek adatik. (Pécsi kereske
delmi és iparkamara.)

Azt hisszük: eleget közöltünk egyelőre abból a 
célból, hogy alkalmat szolgáltassunk t. tagtársainknak a 
hozzászólásra. Azután majd folytathatjuk tovább.

S z ö v e t s é g i  ü g y e k .
A «Magyar vendéglősök Országos Szövetsége* folyó 

évi szeptember 13-án Szegeden tartott rendes évi közgyű
lése elé terjesztett jelentés.

(Folytatás.)

Az iskolát fentartó ipartársulal anyagi viszonyai egy 
második tanerő alkalmazását nem engedvén meg, mind
két osztályt az igazgató egymaga tanította és ugyancsak 
az anyagi viszonyok miatt az üzleti felszolgálás- es illem
tan tanítására szakelőadói nem alkalmazhattak, azonban 
ezen fontos gyakorlati tárgy elméleti részét is az igazgató 
tanította. Az iskola felügyelő bizottsága tizennégy tagból 
áll, elnöke lluucr Bertalan, az «Angol királyné* szálloda 
tulajdonosi. A miskolci szakiskola nagyérdemű és buzgó 
elnöke Auslander Gyula ur fájdalmasan panaszkodó sorok
ban azt jelenti, hogy a miskolci szakiskola, ez a jobb 
sorsra érdemes kultúrintézmény, amelyet ott 1903 szeptem
ber havában nyitottak meg és a buzgó elnök legneme
sebb igyekezete dacára, hajótörést szenvedett, úgy hogy 
a szakiskola mőködését — legalább egyelőre — kényte
len volt megszüntetni, mely szomorú eseményről személye
sen is fog ma jelentést tenni. Az aradi szakiskolát az ottani 
vendéglősipartársulat még ez év őszén ígéri felállítani, sőt 
a felállítandó szakiskola szervezeti szabályzatát — a buda
pesti mintájára — már el is készitetle.

Mélyen tisztelt közgyűlés!
A szakoktatási ügy jelenlegi állapotának vázlatos 

ismertetése után, ha a mondottakhoz még azt is hozzá
fűzöm, hogy a közel jövőben s az eddigi előzmények 
után joggal várhatjuk a nagyváradi, temesvári és győri 
szakiskolák megnyitását — úgy vélem eléggé sikerült 
kartársaimat a szakoktatási ügy jelentőségéről, fejleszté
sének szükségességéről meggyőznöm. A lefolyt esztendő

történetében sok a sötét vonás ugyan, de van egy fényes 
cs minden más jelenségei fényesen besugárzó eseménye 
is és ez nem más, mint Ó Felségének a királynak örökké 
emlekezeles látogatása a budapesti tanonciskola kiállítá
sán. Ezen örökké feledhetetlen nap emlékének hatása 
alatt indítványozom, intézzen a közgyűlés innen Szeged
ről, mely város az ő királyi szavára emelkedett varázsla 
tos gyorsasággal bullámsirjából szebb életre, hódoló táv
iratot 0 Felségéhez a királyhoz, továbbá a miniszterel
nökhöz, a közoktatási, kereskedelmi és pénzügyi minisz
terekhez.

A közgyűlés a jelentést — Glück Frigyest lelkesen 
éljenezve tudomásul veszi s az indítványt elfogadja.

Ezután felolvastatott a kőzvetitésügyi szakosztály kö
vetkező jelentése :

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Szövetségünk kőzvetitésügyi szakosztálya múlt évi 

tevékenységéről szóló jelentésünk bevezető soraiban le
gyen szabad mindenekelőtt ama kiváló jelentőségű kö
rülményre utalnunk, hogy a szakoktatáson kívül a hely- 
közvetitési ügy ama pont, amelyen az alkalmazottak tár
sadalmi és anyagi érdekei nemcsak a legközelebbről érint
keznek a munkaadó gazdák érdekeivel, hanem teljesen 
azonosak is és hogy szövetségünk e kérdés fontosságá
nak felismerésével és méltatásával a megoldás módoza
taival jóval korábban foglalkozott a legbehatóbb módon, 
mint maguk a leginkább érdeltek: a pincérek.

A helyközvetités reformjának, ingyenessé tételének 
kérdése pár excellence szociálpolitikái kérdés és csak 
dicséretére válik a magyar veudéglőskarnak, valamint 
azoknak, akik szövetségünket megalapították, hogy ama 
fontos érdekek védelmére, melyek a helyközvetités bár
mely irányú reformálasánál felmerülhetnek, a szövetség 
szervezetében egy külön szakosztályt létesítettek, ezzel 
is bebizonyítva, hogy iparunk kiváló vezérei — úgy mint 
a szakoktatási ügyben -  az alkalmazottak ügyei és lét
kérdései iránt élénk érdeklődéssel viseltetnek, sőt a mun
kától és áldozatoktól sem riadnak vissza.

Azok előtt, mélyen tisztelt közgyűlés, akik látják és 
tudják, hogy milyen nagy nehézségekkel kell megküzdenie 
a hatalmas szervezetű állami munkaközvetítő intézetnek 
az ipari munkások elhelyezése körül, akik ismerik ipa
runk különleges viszonyait, azt a sok eredménytelen kí
sérletet, melyek eddig teljesen meddők maradtak: nem 
fognak csodálkozni a felelt, hogy mig az alkalmazottak 
maguk a közvelitésügy reformálásában ma még csak a 
kísérletek stádiumában állanak, addig országos szövetsé
günknek is, mely pedig e kérdést állandóan homloktér
ben tartotta, teljes négy évre volt szüksége ahhoz, hogy 
végre eljusson ama pontra, amelyen ma már remélheti, 
hogy az állami munkaközvetítői intézet révén, szövetségi 
szakosztályunk kezdeményezésére és az összes érdekelt 
felek és testületek képviselőinek a tanácskozásokba leendő 
bevonása alapján, a kérdés végleges megoldását joggal 
remélheti.

Amikor a szövetségünk központi igazgatósága, amint 
azt az évi jelentésből is hallani méltóztalott, az elmúlt 
év folyamán egyik ülésén ily irányú határozatot hozott és 
a «Magyar Országos Pincér-Egyesület»-nek valamint az 
azóta már megszűnt, illetve rendőrhalóságilag feloszlatott 
«Bndapesti Pincér Szaké gyesület»-nek szövetségünkhöz 
intézett beadványai alápján a kőzvetitésügyi szakosztály 
keretében az ügy tanulmányozására egy Gundel János, 
Glück Frigyes, Stádler Károly és szerénységemből álló ad 
bee bizottságot küldött ki, azon utasítással, hogy az ügy 
sikeres megoldása céljából a budapesti állami munkaköz
vetítő intézet igazgatóságával, valamint az alkalmazottak 
budapesti szakegyesületei által kikülderdő megbizotlakkal 
lépjenek érintkezésbe, az ügy megoldása véleményünk és 
meggyőződésünk szerint az egyedül helyes és célszerű 
mederbe tereiletelt,
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Szükségesnek tarljuk czl külön is hangsúlyozni, mert 
jól tudjuk, hogy az alkalmazottak előtt, kik a közvetítést 
szakegyesületeik által akarják gyakoroltatni, amit ők 
«kebelbeli» belyeszközlésnek neveznek, az állami munkaköz 
vetítő igénybe vétele nem nagyon szimpatikus. De szövet
ségünk vezetősége tekintettel éppen ama viszásságok és 
visszaélések nagy tömegére, melyek a mai rendszer meg
szüntetését leginkább teszik égető szükséggé és melyek az 
úgynevezett «kebelbéli* helyeszközlés megvalósítása ese
tében legfeljebb csak formájukban változnának meg szi
gorúan és változhatlanul ragaszkodik legalább a fővarosra 
vonatkozólag az állami munkaközvetítő igénybe vételéhez 
és pedig nemcsak azért, mert annak vezetősége jelenté
keny áldozatokra is hajlandónak nyilatkozott, hanem mert 
a szövetség — egy a vendéglős- és szállodásipar speciális 
viszonyaival ismerős szakközeg alkalmaztatása révén — 
csak igv reméli elérhetni azt, hogy a helyközvetités re
formja egy minden tekintetben kifogástalanul jogos, igaz
ságos és méltányos, munkaadók és munkakeresők igé
nyeit egyformán kielégítő közvetítési módot fog életbe 
léptetni, oly közvetítést, mely a közvetítő ügynökök visz- 
szaéléseinek újabb formákban felelevenedését lehetetenné, 
magukat az ügynököket pedig feleslegesekké fogja tenni

Helyközvetitő ügyosztályunk múlt évi tevékenysége 
eredményének ilyetén ismertetése után az az óhajtásunk, 
miszerint a mélyen tisztelt közgyűlés legyen meggyőződve 
arról, hogy szövetségünk vezetőségében nemcsak a hajlan
dóság van meg, hanem a képesség is és hogy a szövetség 
t. tagjai ezen kérdésben is ugyanazon odaadással támo
gassák azt, mint ama ügyekben, melyek, mint a nyugdíj 
és az oktatásügy, ma már dűlőre jutottak.

Felolvastatott az idegenforgalmi szakosztály kővet
kező jelentése :

Tisztelt közgyűlés!
Szövetségünk rövid fennállása óta szakosztályunk is

mételten kifejtette az idegenforgalom emelésének nagy
fontos <águ horderejét és midőn ma kötelességünkből ki
folyólag újból igénybe óhajtjuk venni kartársaink figyel
mét, azon őszinte meggyőződés biztat bennünket, hogy 
hazánk szállodásai és vendéglősei haladva a korral, meg
értik a mai követeléseket, melyeket a nagyközönség szak
iparunk képviselőivel szemben támaszt akár állandó, akár 
átutazó vendég gyanánt tisztelhessük is üzlethelyiségeink
ben a társadalom különböző osztályait.

De nemcsak ismerjük vendégeink igényeit, hanem a 
közvetlen érintkezés folytán át is érezzük azt a fontos 
feladatot, melyet a szállodás és vendéglős van hivatva 
teljesíteni az idegenforgalom lobonyolitásánál. Úgy, hogy 
bátran felállíthatjuk azt a tételt, hogy idegenforgalom és 
szállodaipar oly két tényező, mely egymást kiegészíti. S 
ha vannak is vidékek, ahol modern szállodák és vendég
lők állanak a nagyközönség rendelkezésére és ezeken a 
vidékeken nagyon gyéren fordulnak meg az idegenek, 
mégis kimondhatjuk, hogy egészséges idegenforgalom csak 
ott fejlődhetik, ahol a természeti szépségek vagy az üz
leti forgalom vonzó erején kívül az átutazó közönség jó

szállodákat és vendéglőket talál. Ahol modern szállodák 
és vendéglők léteznek és mégis ritka az idegen, ott több
nyire hátrányos földrajzi fekvés és ebből folyólag kényel
metlen közlekedés az oka a szállodai és vendéglői for
galom pangásának.

Szakosztályunk munkakörébe tartozván minden kér
dést tanulmányozni, mely az idegenforgalom emelését elő 
mozdítja, mégis csak lépésről-lépésre haladhatunk kitű
zött célunk felé s igy egyszere nem áll módunkban mind
ama eszméket megvalósítani, melyek biztosítanák hazai 
kartársaink részére a tömeges idegenforgalmat, azonban 
a rendelkezésünkre álló eszközökkel oda törekszünk, hogy 
beváltsuk adott programmunkat, mely még kitűzött kö
telességeink részleges teljesítésénél és meglehetős céltu
datos munkát ró szakosztályunkra, melyet azonban erőnk
höz képest örömmel teljesítünk.

Az idegenforgalom kérdését tulajdonképen kétféle 
osztályba kell sorolni.

Az egyik osztály a hazai vendégekre vonatkozik, a 
második pedig a szomszéd államokból hozzánk látogató 
tulajdonképeni idegenekre.

Amint a statisztikai adatok bizonyítják, hazai ven
dégeink sokkal nagyobb idegenforgalmat biztosítanak min
denfelé, mint a külföldiek. Ennélfogva egyelőre a hazai 
vendégforgalom emelése lebegett szemünk előtt, midőn 
az előző évi közgyűlés egyik határozatát hajtottuk végre 
a «Magyar szállodások és szálló-ve;;déglők címtára* ki
adásával.

Ez a címtár arra szolgál, hogy kartársaink, szövet
ségünk tagjai osszák szét az utazó közönség között és a 
kis zsebrét alakot azért választottuk, hogy azt az utas 
bármely zsebjében esetleg tárcájában könnyen elhelyez
hesse.

Szövetségi tagjainknak nagyobb példányszámban, az 
összes hazai szállodásoknak pedig egy egy példányban 
küldtük meg díjtalanul ezen 10,000 példányban megjelent 
kiadványunkat, melyet a viszonyok szerint bizonyos idő
közökben — ha erre módunk lesz — újból javitva fogunk 
tagjaink rendelkezésére bocsájtani.

Fzévi munkakörünk keretében szakkönyvtárunk ren
dezése is igénybe vette időnk egy részét és ma már ab
ban a szerencsés helyzetbe vagyunk, hogy 398 darab ré
szint szakleírás áll könyvtárunkban, mely szövetségünk 
tulajdonát képezi és amelynek beszerzése szövetségünk
nek egy fillérjébe sem került. Ezen alkalommal köteles
ségüknek ismerjük mindazon fürdőknek, kik ezen fontos 
irodalmi anyagot rendelkezésére bocsájtották, hálás köszö- 
netünket ez ulon is kifejezni.

(Folytatása következik.)

Kimutatás a budapesti upari) munkaközvetítő inté
zetnél bejelentett vendéglős-iparra vonatkozó férfi-munkás 
kínálat —, kereslet; pincér 10, csapos és borfiu 12, bér
szolga 6.

F ig y e lm e z t e t é s i

Id. R IE D E R  OTTO
villám- műszaki intézetét (IV . k é r . Irá n y i-u tc z a  2 0  s zá m ,)  az ipartársulat t. tagjai 

nak figyelmébe melegen ajánljuk.
A z elnökség.

"l
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TÖRLEY JÓZS.ÉsTs.‘

( B u d a p e s t.)
otrosL

agyar Részvény serfőződeB U D A P E S T — K Ő B Á N Y Á NFenniili 1 8 5 4  óla.
Az 1900. évi pArisi viliá,gk)Allítá.son collective a  legnagyobb  érem m el (G rand prix) k itü n te té s t  n y e r t .

D 1SZO K M Á N Y  1885 . JU R Y -T A G  1 8 9 6 .
Városi iro d a : V ili. kerü le t, ESTERHÁZY-UTCZA 6. szám.

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

felszerelt kőbányai palaczksör osztályából.
- . . . . . .  Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfözödónknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter, r - .......

Az o rszág  m inden  részében s ö rra k tá ro s o k  á lta l vagyunk képv ise lve ; 
n ag yo b b  ra k tá ra in k  Arad-, Szeged-, M isko lcz-, K o lozsvár-, N agyvárad , 

N yíregyháza-, Tem esvár- és D ebreczenben  vannak.
H ordósör-m egrendelés : Budapestre, telefon-szám 52—59. 

H ordósö r-m egrendelés: Vidékre, telefon-szám 5 2 —60. 
Palaczksör-m egrendelés: telefon-szám 5 6 —58.
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|  LÖWENSTEIN I. <«ihalt>
sa ezégtulajdonos :

H O R V Á T H  F . N Á N D O R
cs. íz kir. udvari szállító, József fhg. 0 cs. és kir. fensége 
és Fulöp Szász Coburg Gothai herczeg u kir. fensége 

udvari szállítója.
Főüzlet: Fióküzlet:

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

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

Madeira, Marsalla, Sherryt

3S
3 83a

3t

38sa3a3a3a3a

Kizárólagos főraktár az

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

Kívánatra árjegyzék bérmentve.

TT T T T T TT TT T T TT TT T T

4
444
4
4
44

PEZSGŐ

l.gtisztírt áfHaVM
SKSMKV-'KJÍ’t

legjobb asztali- és üdítő itat, 
kttOnö hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajokuál, gyomor- és bolyagbu- 

rutnál.
M a t to d  H e n r ik , ét 1 * ^

CHAWIPAGRER

LOU1S FRANCOIS & Co.
PROMONTOR.
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Kitüntetések:
Páris ,889. e z ü s t -é r e m . 
Nizza 1890. a r a n y  é r e m . 

Lissabon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, n ag y  a r a n y  é r e m .

II

Anszeichnnngen:
Paris 1889. siLR. m e d a il l e

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

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