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Hordó vagy 10 palaczkos rendelinényt házhoz szállít.
Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl.
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keserű, cherry-brandy, tojás-cognac, ekau, orosz allasch, 
orosz kömény, alpesi keserű, Standsdorfer, schönprieseni 
gabona kömény, chartreuse, cacao, curacao, anisette, úgymint 
a többi fajta kitűnő likőröket és punschokat.
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í  Eladó vendéglő .
9  \n í i .v - K a i í  i / .s á n , u város legélénkebb for- 
9  galmu utczáján, mely a vidéki közlekedésnek 
9  elsőrendű központja, egy kitűnő hírnevű u .jo n -  
U  l iá n  é p ü l t ,  a d ó m e n te s ,  e m e l e t e s  liá /.- 

b ő i á l ló  v e n d é g lő  — haláleset folytán — 
5 előnyös feltételek mellett eladó.

A vendéglő szálló-szobákkal is el van látva, 
9  és jelenleg is virágzó üzletet képez, 
fű  Értekezhetni a tulajdonosnál

®  özv. Szeitl Jánosnénál, Nagy-Kanizsán.
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négy évre haszonbérbe k ia d ó .  Ugyanitt egy 
k ó s r r  r c n d c g l ő i i c k ,  k á v é l i á / .n a k .  
v a g y  c z u k r á s z d á n a k  alkalmas bolthelyi
ség is kiadó. Bővebb értesítés ad
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F. K I S S  L A J O S Dr. SOLTI ÖDÖN B A R T A  B É L A

A kettős jubileumról szóló részletes tudósítá
sunk kidolgozása által okozott késedelemért t. olva
sóink szives elnézését kérjük. A s z e rk e s z tő s é g .

Jubileum.
A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 

rosok ipar társulata" f. évi május hó 28-dikán ünnepelte 
meg nagy diszszel és az érdekelt szak iparosok, vala
mint a társadalom legkülönbözőbb osztályai képviselői
nek élénk résztvétele mellett a székesfőváros közgyűlési 
termében Gundel János iparlársulati elnök és id Kammcr 
Ernő tiszteletbeli elnök huszonötéves jubileumát. A 
jubileumi ünnepség egész lefolyása, melyet az ipar
társulat választmányából Oliiek Frigyes és Stadler 
Károly elnöklete alatt kiküldött bizottság a legszűkebb 
körben kívánt rendezni, az eredeti kereteket messze 
túlhaladva a lehető legnagyobb arányokat öltötte és 
részt vett azon az ünneplő iparlársulat tagjain kívül, 
a „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávés- 
segédek óvsz. nyugdíj egyes ül ele“ tekintélyes küldöttséggel 
Bokros Károly elnök vezetése alatt, továbbá a „Buda
pesti kávésipar társulat" tagjai Némái Antal elnökkel 
élükön, a „Budapesti Pinczéregylet" küldöttsége, melyet 
Sziits Lajos elnök és Kalmár Fábián titkár vezetlek, 
továbbá a „Kassa sz. kir. városi vendéglősök és pinezérek 
egylete", melynek képviseletében Keress Márton nyugdij- 
egyesiileti vál. elnök jelent meg.

Résztvettek ezenkívül az ünnepélyen: Márkus 
József főrendiházi tag, Budapest főpolgármestere, Halmos 
János, Matuska Alajos polgármesterek, Rákosi Jenő az 
„Otthon44 irók és hírlapírók egyesületének.elnöke, Vészi 
József orsz, képv. a „Budapesli Újságírók Egyesülete" 
elnöke, Qelléri Mór kir. tanácsos, az orsz. ipar-cgyesülot 
elnöke, Holtai Ferencz, Barabás Béla dr. [orsz. képvi
selő, Vosits, Waszilievits városi tanácsosok, Rudnay 
Béla kir. tanácsos, rendőrfőkapitány, Fritz Péter a Innia* 

kereskedelmi és iparkamara titkára és a szak
teljes tanári kara 1 Valter Károly igazgató veze

tése alatt. A megjelent küldöttségeken kívül azonban a 
legtöbb vidéki rokonipartársulat is részt veit nz ipar

társulat ünnepélyén, közülök igen sokan személyesen, 
többen sürgöny utján, mások ismét, igy: a debreezeni, 
kassai, újvidéki, győri, aradi, nagyváradi, szalm ár-németi-i, 
szegedi ipartársulatok a lapunk kiadásában megjelent 
„Emléklapéban közölt üdvözletek által fejezték ki 
szerencsekivánataikat. Az ünnepély iránt oly nagy volt 
az érdeklődés, hogy a székesfőváros közgyűlési terme 
zsúfolásig meglelt. A bárom első padsort elegáns hölgy
közönség töltötte meg, többnyire vendéglőseink nejei és 
családtagjai, kiknek világos, szingazdag öltözékei némi 
változatosságot hoztak a l'raktenger egyformaságába. A 
dekorált vendéglősök Gundel, Gliick, Palkovils, Btirger, 
Berkovitz gomblyukaiban miniatűr keresztek és érmek 
csilloglak. A díszközgyűlésen Stadler Károly elnök elnö
költ, mclletle jobbról Gundel János, balról Kammer 
Ernő és az iparlársulat jeles titkára Poppel Miklós 
foglaltak helyet az emelvényen, ahol egyébként Buda
pest sorsát intézik a város urai. A hangulat mindvégig 
lelkes és emelkedett volt. Nagy feltűnést és óriási lelke
sedést kellett Gliick Frigyes rendező-bizottsági elnök 
remek ünnepi beszéde, mely nemcsak tökéletes szónoki 
emelkedettségével, de briliáns hasonlataival, gyönyörű 
nyelvezetével is szokatlan hatást idézett elő. Bokros 
Károly nyugdijegyesületi elnök remek beszéde, Walter 
Károly szakiskolai igazgatónak emelkedett szellemű fel
szólalása is igen tetszetlek. Az ipartársulat által Gundel 
Jánosnak átnyújtott művészi kivitelű emléklapot és a 
Kammer Ernőnek átnyújtott ezüstserleget is megcsodál
ták. Kellemes meglepetést szerzett a szakiskola négy 
növendéke által pompásan elszavalt alkalmi költemény 
is, melynek szerzőjét Száva János szakiskolai tanárt a 
közgyűlés tagjai szívélyes óvácziokban is részesítették.

A díszközgyűlésről szóló részletes tudósításunk a 
következő:

I. díszközgyűlés.
A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 

rosok iparlársn'ata“ f. évi május hó 28-dikán jubiláns 
ünnepet rendezett elnöke Gundel János és tiszteletbeli 
elnöke Kammer Ernő tiszteletére, akik immár huszonöt
évé Önzetlen lelkesedéssel működnek az ipartársulat 
felvirágoztatásán, a vendéglősök erkölcsi és anyagi

r m t u l M t  l i | u k  .lT M é in » k  fcceael Ügyeim ébe A jánljuk.
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érdekeinek előmozdításán. Az ünneplést az iparlársulat 
legutóbbi közgyűlése cngyhangu lelkesedéssel határozta 
el s annak tudvalevőleg egy harmadik ünnepel tje is 
lett volna : Rculler Nándor, ö azonban néhány héttel 
ezelőtt meghalt. A díszközgyűlésen Clli'ick Frigyes kegye- 
letcs szavakkal adózott emlékének.

A díszközgyűlést Stadler Károly elnök a követ
kező beszéddel nyitotta meg:

Tisztelt közgyűlés!
Az 1901. évi márcz. 28-án, a „Budapesti szállo

dások, vendéglősök és korcsmárosok ipart áir sül ata“ által 
megtartott közgyűlésen Glück Frigyes indítványára azt 
határoztuk, hogy Gumid János 25 éves elnöklése alkal
mával díszközgyűlés tartassék. Ez ma megtörténik. 
Midőn egyúttal a vendéglősök ipartársulata tagjainak 
köszönetét mondok a tömeges megjelenésért, van 
szerencsém az ülést megnyitni. Elsősorban vagyok bátor 
a megjelent vendégeket az iparlársulat nevében szivem 
mélyéből üdvözölni. Ók hozzájárultak a közgyűlés díszé
nek emeléséhez és tanúságát adták annak, hogy a 
szállodások és vendéglősök ipartársulatának érdekeit 
szivükön viselik. Fogadjanak ennélfogva a szállodások 
és vendéglősök ipartársulatának nevében egy őszinte, 
igaz: Isten-hozottat!

Van szerencsém a közgyűlést felkérni arra, hogy 
szíveskedjék küldöttséget meneszteni szeretett elnökeink 
elé. Felkérem tehát Wirth Ferencz alelnök urat, szíves
kedjék a már kijelölt küldöttségi tagtárs urakkal az 
ünnepeiteket a közgyűlés elé vezetni.

Az élénk helyesléssel fogadott elnöki megnyitó 
után 12 tagú küldöttség ment az ünnepeitekért, kiket 
megjelenésükkor riadó lelkes éljenzéssel fogadtak. A 
közgyűlés újból megnyitása után az ünnepély elnöke 
Glück Frigyesnek adta át a szót, aki a következő 
ünnepi beszédet ta rto tta :

Glück Frigyes ünnepi beszéde.
Mélyen tisztelt közgyűlés!

Engedjék meg, hogy a közgyűlés óhajtását mostan 
végrehajtsam. Bocsánatot kérek a mélyen t. közgyűlés
től, hogyha talán emberi gyarlóságomnál fogva a köz
gyűlésnek ezen óhaját nem fogom úgy tolmácsolhatni 
mint azt szivünk mélyéből kívánjuk. Mondhatom őszintén, 
hogy képességemhez képest mindent meglettem, hogy 
feladatomat, czélomat elérjem.

Szeretett Barátunk és vezérünk !
A mai kor a lázas sürgés-forgás, a sietős munka 

korszaka, s a mindennapi élet zajában sokszor nem 
látjuk azokat, akik mellettünk, vagy velünk dolgoznak.

De ha ünnepnap megállapodunk egy-cgy pillanatra 
és szemlét tartunk arról, ami velünk és mellettünk 
történt, jóleső örömmel látjuk azokat a kimagasló ese
ményeket, melyek egy-egy nyugvó pontot képeznek 
életünk szerény folyása közben.

Az a 25 éves nyilvános munkásság, melyet Te a 
magyar vendéglős- és szállodás-ipar érdekébenn kifej
tettél, ma egy nyugvó ponthoz, e jubiláris ünnepnapod
hoz vezet bennünket. Ugy érzük, mintha egy magas 
bérezröl át lehetne tekintenünk ezt a 25 esztendőt. 
Ezt a magas béreznt leikeink és sziveink szeretetéböl 
emeljük s c magaslatról letekintve, látjuk, hogy a Te 
lelked, a Te szived mindig a közügyekért hevült és 
dobogott, a Te kezed mindig a mi munkákkal volt 
elfoglalva. {Igaz ! Ugy van l)

Mi is volt ez a munka ?
Csak egy-egy forgácsot gyalulok le arról a nagy 

faról, a mely a Te köztevékenységed gerendája gya
nánt szolgál.

Tr szervezted át a régi egyesületet, hogy azt modern 
* lapokra helyezd s fejleszszed közöttünk a társulati

szellemet és az összetarlozóság érzetét. A z 1885-iki 
kiállításban Te rendezted a szállodai és vendéglői kiállí
tást, mely a zürichi után a második volt a kontinensen. 
Itt kifejlett ernyedetlen munkáddal és szaktudásoddal 
elismerést, dicsőséget szereztél szaktársaidnak a bel- és 
külföldön egyaránt. Te fogadtad a bécsi vendéglősök 
és szállodások testületi látogatását és rajta voltál test- 
tel-lélekkel, hogy ez is dicsőségünkre váljék nekünk és 
fővárosunknak, A z országos szövetség létesítése érdekében 
tett kezdeményezés, később a szövetség létesítése, az 
a négy vendéglős-kongresszus, melyet eddig szerveztél 
és vezettél, a nyugdíj egyesület, a szakiránya tanonez- 
iskola, a szakmának képviselete az iparlörvény módo
sításánál, városi szabályrendeleteknél slb., stb. mind 
mind csodákat regélhetnek arról a fáradságot nem 
ismerő, lankadatlan munkásságról és áldozatkészségről, 
melyet a magyar vendéglős- és szállodás-ipar érdekei
nek képviselete körül az utolsó 25 év alatt szünet 
nélkül kifejtettél.

Az érdemek e gyöngyszemeiből eszményi diadémet 
alkotunk, hogy megkoszorúzzuk vele galambősz fejedet, 
mely annyi gonddal volt terhes érettünk és miattunk 
a lezajlott 25 év alatt.

Ez a diádéin vissza fogja sugározni a mi igaz 
szeretetünk, mély hálánk és örökké biztosított nagyra
becsülésünk battériáinak millió villámszikráit, melyekből 
dicsfény alakul lényed körül. Ez a dicsfény hajdan a 
szenteket övezte. Mi e dicsfény mellett Téged csakis 
mint kiválasztott embert, mint követendő nemes példát 
ismerünk fel, a kit jutalmazni kell a múltban szerzett 
érdemeiért és követni, támogatni a jövőben kivívandó 
küzdelmeiben. (Szűnni nem akaró lelkes éljenzés és taps !)

Igen! Az ünnep delén nem is arra gondolunk, 
hogy Téged 25 év után nyugalomba küldjünk, hanem 
arra, hogy „A múlt csak példa legyen most“ s hogy a 
mai ünnepi pihenő után a Te vezérleted alatt csak
hamar ismét munkába álljunk ügyünk tökéletesebb 
diadala érdekében. Te légy az újkori vezér, a ki népét az 
ígéret földjére vezérli, de ne ágy mint a bibliában, hogy 
a vezér kint maradjon, hanem ágy, hogy Te foglald el 
a mi élünkön az első helyet minden vívmányunk, minden 
dicsőségünk élvezetében.

És talán sohasem volt még inkább helyén az a 
régi legenda, melyet mindenki ismer, mint ma, a mikor 
neked valami nagyon jót, nagyon nagyot akarunk kívánni.

A vándor, a ki megpihent a fa árnyékában s él
vezte üdítő gyümölcsét, háláját igy fejezte k i :

Szép vagy te fa, lombod hatalmas sátor, gyümöl
csöd üdít, árnyékod enyhit, minden megvan, ami kell ! 
Csak azt kívánhatom tehát, hogy gyümölcseid magvá- 
ból is oly szép, hatalmas terebélyes fák legyenek mint 
magad vagy.

Te, kedves Barátunk és vezérünk, földi javakban 
sem szenvedsz hiányt, üzleted virágzik, családi boldog
ságod tökéletes, barátaid, szaktársaid szeretnek, tisztel
nek és elismeréssel vannak bokros érdemeid iránt.

Mit mondhatnék tehát még ezeken fölül ?
A legendához folyamodom és azt kívánom neked 

elsősorban, hogy a Te családi fádnak drága gyümöl
csei is érjenek el olyan sikereket és eredményeket 
mint T e ; azt kívánom neked, de nekünk is másodsor
ban, hogy azok a magvak, melyeket Te a küzlevékeny- 
ség barázdáiba 25 év alatt elhintettél, keljenek ki s 
teremjenek gazdag gyümölcsöket a magyar szállodás- és 
vendéglős-ipar javára, édes hazánk dicsőségére.

Es érd meg boldogan, jó egészségben, friss erő
ben és a maihoz hasonló ifjú kedélylyel azt az időt, 
a mikor fáradozásod gyümölcsét százan, ezren élvezik 
s a mikor elmondhasd: „Érdemes volt élni és dolgozni 
mert a jó Isten megáldotta munkámat és fáradságom at!“ 
igen, a jó Isten áldjon meg Téged és Tiéidct sok szá
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mos esztendőn keresztül ! Éljen Gundel Ján o s! {Lelkes 
éljenzés és tajis. Éljen Gundel! Éljen Glück!

A most elhangzott szavalt mindnyájunk szivéből 
erednek. Egyéb jutalmat nincs módunkban adni; de 
az, a mit adunk, az a mi barátságunk, a mi igaz ra
gaszkodásunk kifejezést). Fogadd cl tőlünk ezen emlék
lapot, fogadd el oly szeretettel, a milyennel mi azt 
neked átadjuk! (Átadja az ipartársulat díszes emlék
lapját és szövegét fololvassa.)

Emléklap
Nagyságos Gundel János urnák, a „budapesti szállodások, vendég
lősök és koresmárosok ipartársu!ata“ elnökévé történt megválasz

tatásának huszonötödik évfordulója alkalmából.
Szeretett elnökünk!

Iparunkért való rajongásod késztet arra, hogy 
25 óv óta viseld az a tisztet, mely sok gondot, keserű
séget, örömet csak ritkán termett!

Az elismerést szerénységednél fogva mindig elhá
rítottad, a  keserűséget csudálatos türelemmel győzted!

Kitartásod nemes gyümölcsöt hozolt, mert a Te 
vézórleled alatt születtek örökbecsű intézményeink!

A Te jó szivedből fakadó könyörületesség enyhülést 
szerzett sok szerencsétlen kartársunknak a balsorsban !

A Te nemes példaadásod ébresztette és növelte 
bennünk a  kartársi szoretetet. Tőled tanultuk egymást 
becsülni.

Életed javát, tetterőd zömét szentelted ügyünknek 
és mi önfeláldozó munkádért csak hálával űzethetünk, 
hálával, mely azonban szivünk mélyéből fakad és szálló 
igévé lön a vendéglősök ajkán, ulódról-utódra száll a szó :

„Tiszteljed Gundel János nev é t!“
Isten áldása kisérjen éleled végső napjáig!

Ezt kívánják szaktársaid:
(Aláírások.)

Gundel János válasza.
A nagy tetszéssel fogadott beszédre Gundel János 

következőleg válaszolt: Mélyen tisztelt hölgyeim és 
uraim! Szeretett kartársaim ! Kedves Glück barátom! 
Fogadják hálás köszönetéin kifejezését e mai nagy ki
tüntetésért és ezen gyönyörű szép emlékért, melyet 
mint szeretett kartársaim elismerésének jelét a inig 
élek, mindig kedves, szent emléknek fogok tartani. 
Dicsőítő szavaidat kedves barátom, melyek kartársaim 
nevében ma ajkaidról elhangzottak, nem érdemeltem 
ki. Mert ha visszapillantok a  lefolyt 25 évre, a mikor 
ifjú hévvel és erős akarattal ipartársulatunk vezetését 
átvettem, azon reményben tettem ezt, hogy idővel 
sikerülni fog iparunkat azon polezra emelni, mely meg
illeti, hogy a  többi iparok közt méltó helyet foglaljon 
el. De kell vallanom, hogy vajmi keveset értünk el. 
Huszonöt éves harcz és küzdelem után odaértünk, hogy 
iparunk tekintélye nem emelkedett, iparosaink helyzete 
azonban sokkal kedvezőtlenebb és komolyabb lett. 25 évvel 
ezelőtt minden törekvő és takarékos vendéglős abban 
a helyzetben volt, hogy öreg napjaira egy kis vagyont 
szerezhetett. De a mai vendéglősök legnagyobb része 
csak tengődik, küzd a létért, sanyarú szívvel tekint 
családjára és néz a jövő elé. Ennek folytán ipartársu
latunk főfeladata az lett, hogy minél előbb menedék
helyet állítson lél elszegényedett vendéglősök számára. 
Ahányszor a magas kormányhoz folyamodunk, hogy 
iparunkat képesítéshez kösse, mindig azt a választ 
kapjuk, hogy ehhez az iparhoz nem kell képesítés. Sőt 
ínaga az országos iparegyesület is hasonló értelemben 
nyilatkozott. A legutolsó székesfővárosi közgyűlésen, a 
mikor a vendéglős-szabályrendelet tárgyalásánál az igen
I. tanács nagyon helyesen az ipartársulali kényszert 
hozta javaslatba, azt a közgyűlés azon okból nem fo
gadta el, mert törvényellenesnek találta, míg ellenben 
más, engedélyhez kötött iparhoz tartozó ipartársulatnál,

mint a bérkocsisoknál és zsibárusoknál olyan hely
zet van.

T. kartársaim ! Még igen sok mindenfélét felsorol
hatnék a vendéglősök sérelmei közül. De hagyjuk ma 
a panaszokat! Feledjük el azokat legalább néhány órára ! 
Gondoljunk a jövőre, tartsunk össze vállvetve és ha 
czélunkat nem tudjuk is elérn i; talán utódaink elérik. 
Az Úristen áldása kisérjen bennünket.

Kammer Ernő üdvözlése.
Glück Frigyes: Mélyen t. közgyűlés ! A közgyűlés azt is 

elhatározta, hogy szeretett tiszteletbeli elnökünket {lújen !) 
ez alkalommal szintén szivünk mélyéből üdvözöljük. 
Érdemes tiszteletbeli elnökünk, szeretett Nesztorunk! 
A te szeretett személyed soha sem hiányzik, ha ipa
runk képviselteléséről van szó. Te vagy nekünk taliz
mánunk. Híven és kitartóan állasz előttünk és csak 
akkor vagyunk teljesen rendben, ha te megjelensz. Mit 
mondjak rólad? Azt, hogy első vagy a legelsők közt, 
azt, hogy egy fejbólinlásod többet beszél és reánk több 
jelentőséggel bir, mint minden szónoklat, azt, hogy 
híven teljesíted kötelességedet, hogy munka és kitartás 
volt életed czélja? Az marad már csak bálra, hogy 
kijelentsem, hogy mi Léged nagyra becsülünk és szere
tünk, mi ragaszkodunk hozzád és kívánom a jó Istentől, 
hogy sokáig, nagyon sokáig légy közöttünk, mint a mi 
érdemes tiszteletbeli elnökünk és a mi szeretett Nesz
torunk. Sokáig élj boldogul!

Es most szeretett diszclnökünk átadom neked 
ezen diszserleget. Hidd meg, hogyha az ősrégi magyar 
szokás még mindig dívik, akkor iparunknak valamennyi 
tagja egy vércsöppet öntene ide he, hogy azzal a vér- 
vegyiilékkol felujuljon a te szeretett személyed és hogy 
újból kezdhetnéd a kezdetnél. Ezt adja a mindenható 
Isten. Isten éltessen! (Lelkes éljenzés.)

Reutter Nándor emlékezete.
Mélyen t. közgyűlés! Ünnepélyünk nem volna teljes, 

ha hálánk és szerété tünknek jelét nem rónánk le azzal 
a kartárssal szemben, a ki időközben az örökéletbe 
költözött. Értem Reutter Nándor kartájunkat, a ki 
éltét utolsó perczig a mi ügyünknek szenlelte, a ki a 
mienk volt, a ki híven teljesítette kartársi kötelésségét. 
A mi hálánkat leróni vele szemben nem volt életében 
alkalmunk, de a mi hálánk nemcsak addig terjed, a 
mig kartársaink élnek, hanem a mi hálánk állandó, a 
mi hálánk igaz, a mi hálánk őszinte és éppen azért 
maradandó. Kedves kartársaim ! Azt hiszem Reutter 
Nándornak emléket nem tudjuk jobban megörökíteni, 
mint ha azt a serleget, a melyet az ö tiszteletére át 
akartunk neki adni, az ipartársulat tulajdonába iktat
juk és az ö emlékére, akkor a mikor alkalom adatik 
az ő szellemére (mert az ö szelleme igazi becsületes 
polgári szellem volt) az ö szellemére ürítjük. (A köz
gyűlés az elhunyt emlékének felállással hódol.)

Ezután következett a „Budapesti v<mdér/lösök szak
irányú tanoncziskolája“ növendékeinek üdvözlete. A 
tanoncziskola növendékei, névszerint Tömör Fcrcncz 
pinczértanoncz, Eyjer Béla szakácsnövendék, Iiiesz 
Mihály portásiul és Arany József pinczcmester-tanuló 
jubileumi üdvözletkép Száva János szakiskolai tanárnak 
«A titok* czimü alkalmi költeményét szavalták cl, meg
lepő értolmességgel, hatásos lendülettel. Maga a köl
temény avatott iró tollára vall, apotheozisa a vendéglős 
iparnak, óp úgy mint Gundel János szakipari tevékeny
ségének, minden sorából-szavából a vendéglős-ipar iránti 
meleg szeretet sugárzik. Mintha költői mezbe öltözött 
megnyilatkozása volna ama emelkedett felfogásnak, 
melylyol Ginek Frigyes szakiskolánkat, e nagyjelentő
ségű kultúrintézményt kigondolta, elméjében megkon- 
czipiálta és jövő fejlődésének, immár he is állott virág
zásának útjait előre kiszabta. A szakiskola lánglclkü
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elöharczosainak szive bizonyára nagyot dobbant örömé
ben, mikor az ünnepély legelőkelőbb vendégei sorba 
gratuláltak a költőszerzőnek, Száva János tanárnak 
s barátságos szóval jutalmazták stylszerü ruhákba 
öltöztetett tanítványait is.

A párbcszéd-jellegii költemény a kővetkező:

A TITOK.
— Alkalmi költemény. -

I r ta :
S z á v a  J á n o s .
Első fiú. (Pinczér.)

Az Elet előttünk maholnap kitárul,
Gondoljunk imhát egy és más titkárul:
Kezdjünk most mi ezen egymás között vitát,
S a ki jól dönti el, az lesz köztünk vivát!
Négyféle jelmezben, négyen kik itt állunk,
Ugyanazon pálya munkásivá válunk.
Azért kérdésemre feleljen meg ki-ki:
«Pályánkon a sikert, ki mivel küzdi ki ?»

Második fiú. (Szakácsfiu.)
Pályánk nehéz pálya, munkája éj-napos;
Kemény munkába áll a kirendelt .napos*.
Mert ez a mi pályánk : munka és szolgálat :
A lelket is töri, inig nyomja a vállat.
De mi azt tanultuk, hogy ez a mi pályánk,
Nemzeti nagy czélnak nevében is vár ránk.
Mert szop magyar hazánk, szülő édes anyánk,
Jíz a mi jó, drága fölnevelő dajkánk.
Ezt a mi pályánkat megbecsüli: ennek 
Állván a módjában, hogy az idegennek,
Mikor e földre lep, első pillanatban 
Nyerje meg a szivét, hogy ébredjen abban 
Szeretet, barátság a magyar nemzethez,
S azt hirdesse mind, mind : nincs hasonló ehhez !
Hogy a forgalomnak ne legyen apálya,
Abban sokat lendít e kicsinylett pálya.
A mikor tehát mi e pályára állunk,
Édes magyar hazánk, Teneked .szolgálunk* !
Eljö az idő, hogy a meghajtó derék,
Mely munkában görnyed, tisztelt lesz és derék.
Mert mi a kenyeret tisztes munka árán 
Szerezzük az erős küzdelmeknek várán.
Barátom, testvérem, imc semmi mással,
Csak ilyen érzéssel, ilyen felfogással 
Vívhatunk ki sikert a mi szép pályánkon —
S Isten áldása is úgy lesz a munkánkon !

Első fiú.
Barátom, testvérem, arany minden szavad !
Emberül leleltél! Magyar vagy - és szabad !
Most már másodiknak, barátom, te felelj,
Pályánkon a sikert le mivel éred el ?

Harmadik fiú. (Portásfiu.)
A felfogást, érzést magam is táplálom,
Ez vezet engem is utamon, pályámon.
De nehéz munkánkhoz szorgalom, buzgalom,
Soha nem lankadó erős fogadalom ;
Vasak arat is kell, ez az a mi ritka —
Szorgalom, bnzgóság: ez a pályánk titka.

Első fiú.
Röviden feleltél, de velős a válasz.
Ember vagy, barátom, le is félre állhatsz.
Es most harmadiknak, barátom, te felölj,
Pályánkon a sikert le mivel éred el ?
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Negyedik fiú. (Pinczemester.)
Barátim, a mit ti kettőn mondottatok,
Ahhoz én valamit már alig mondhatok.
Csupán e két szót még, hogy hiány no essék :
Vezessen munkánkban: becsület, tisztesség'/
Mondják, hogy e kettő manapság már ritka,
Találják fel nálunk — s ez lesz pályánk titka!

Első fiú.
Barátom ! Büszkeség dagasztja keblemet:
Párja mindeniknek ez a szép felelet! —
S most én vagyok hátra magam negyediknek,
Felelettel adós immár mindegyiknek.
Nos, a mit én mondok, úgy borul az rája 
A ti választókra, mint a koronája;
Ragyogjon felettük, mint a nap hegyen —
A mi pályánk titka : a műveltség legyen !
S mind a többi titkot foglalja magába’ — 
így bízhattok pályánk fölkelő napjába !
De édes barátim, hátra még egy titok,
A legfőbb, melyet im én mostan felnyitok.
Van-e arra példa, van-e eset rája,
Hogy mind e titkoknak ékes bokrétája 
Valakiben együtt mindegyik meglegyen,
A kiről az. ifjú dicső példát vegyen? . . .
Itt a dicső példa itt ragyog előttünk,
A kit ünnepelni mostan ide jöttünk.
Az ö élte példa: oly nemes, oly ritka,
Meg van abban /'ejtve pályánk minden tiftea !
Szorgalom, buzgalom, becsület, tisztesség;
Szakismeret mellett szép, igaz műveltség;
Igaz hazafiság, hűség e hazához,
Mely öt idegenből fogadta magához ;
S édes gyermeke lett az édes anyának:
Magyar honpolgára a magyar hazának ;
Megszerette szívvel, megszerette szóval —
Meg is jutalmazta érte minden jóval:
Szép vagyonnal, kedves, szerető családdal,
Száz és száz tisztelő, szerelő baráttal.
És amig magának liszteletet szerzett,
Pályánkról egy perezre meg nem feledkezett.
Beszélt, tett, áldozott . . . sok volt a teendő . . .
De beszél erről ma huszonöt esztendő . . . .
Teljesült-o vágya, küzdelme és álma:
Elmondja helyettünk a kiküzdött pálma,
Mely szépen ráborul arra az ősz főre . . .
Ez itt a mi példánk! . . . Utálnál . . . Előre \ . . .
Üt, a ki éltével fejté meg a vitát —
Öt éltessük szívvel — mondván : vivát! vivát! — Éljen !

Hangosan és bátran, tisztán csengő édes magyar
sággal folyt a fiuk ajkáról a szó, beszédes szemükbe 
ifjúi tűz, a hallgatók szemében a meghatottság könnye 
csillogott. Ez a meghatottság rezgeti á t (iundel János 
szavaiban, melyekkel a szakisko’ai növendékeknek derék 
szereplését méltatta, őket szorgalomra, takarékosságra, 
iparuk szeretetére oktatva, követendő mintaképül állitván 
eléjük idősb Kammer Ernőt és Glück Frigyest.

Gundel János beszéde a szakiskola 
növendékeihez.

Kedves fiatal barátaim !
fogadjatok köszönotemet ezen szívélyes üdvöz

letért és ezen szép előadásért! Én is üdvözöllek titeket 
kedves fiatal barátaim, inért tietek a jövő, ti rcátok 
bízzuk iparunk továbbfejlesztését. Legyetek úttörői 
iparunknak, legyetek szorgalmasak, mint a méh, vegye
tek példát a hangyáról, a hogy ő szemenként össze
hordja a porszemeket, hogy hajlékát megépítse, ti is 
tegyétek a filléreket össze! Sohase nézzétek azokat, a
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kik könnyelműen elpazarolják mindennapi, nehezen 
megkeresett krajczárjaikat, hanem nézzetek azon férfiúra, 
a ki velem együtt 25 év óta az ipartársulat fejlődésén 
működik. (Éljen Kammer.) Ö is boriin volt, úgy mint 
ti és kitartó munkássága, szorgalma és takarékossága 
folytán oly kellemes helyzetbe jutott, hogy jövője, öreg 
napjai biztosítva vannak. És — amit nem lehet eleget 
dicsérni — ö még ma is büszkén vallja magát vendég
lősnek és jól érzi magát kartársai között. (Éljenzés.) 
Tekintsetek Oliick Frigyes szeretett bajtársunkra, a ki 
nincs rászorulva, hogy a vendéglősök bajával foglal
kozzék és mégis egész odaadással szenteli magát a mi 
fiatalságunk nevelésére. (Éljen Glück Frigyes. A köz
gyűlés tagjai perczekig éljenzik Gundel Jánost és Glück 
Frigyest.)

A szakiskola növendékeinek üdvözlete után a kül
döttségek tisztelgése következett.

A budapesti I—III. kér. vendéglős- 
ipartársulat tisztelgése.

A budai testvéripartársulat nagyszámú küldöttségét 
Petz Károly ipartársulati elnök vezette a jubilánsok elé 
és a következő beszédet mondotta:

Mélyen tisztelt ünnepelt!

A budapesti I—111. kerületi vendéglősök képvise
letében jelentünk meg, hogy mélyen tisztelt kartársaink 
Gundel János és idősb Kammer Ernő örömünnepén 
őszinte, jókívánságainkat fejezzük ki. Engedje meg a 
Mindenható, hogy mindketten még számos éven át a 
legjobb erőben és egészségben folytassák áldásos műkö
désűket iparunk felvirágoztatása érdekében. Folytassák 
ezt lankadatlan szorgalommal mindnyájunk örömére. 
(Éljenzés.)

Gundel János válasza.
Igen tisztelt barátom !

Fogadd a magam és Kammer barátom nevében 
köszönetemet. Reményiem, hogy a jó barátság, mely a 
két testvéripartársulat közölt eddig lené Holt, közös 
igyekezetünk folytán tovább is nemcsak fenállani, hanem 
mindinkább megerősödni fog. (Éljenzés.)

A „Szállodások, vendéglősök, kávésok, 
pinezérek és kávéssegédek orsz. nyugdíj- 
egyesülete'* igazgatóságának tisztelgése.

Országos nyugdijegyesiiletiink impozáns küldött
ségét Bokros Károly elnökigazgató vezette az ünnepeltek 
elé, akikhez a következő nagyhatású beszédet in tézte:

Nagyságos elnök Ur!
Mélyen tisztelt tiszteleti és alapiló tagunk!

Szeretett tagtársunk!

A szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek 
és kávéssegédek országos nyugdijegyesüléte kedves köte
lességet végzett akkor, a midőn engem tisztelt meg 
avval, hogy igazgatóságának tagjait Elétek vezessem. 
Ti tudjátok legjobban tisztelt uraim, hogy nektek igen 
sokat köszönünk. A ti neveteknek köszönjük úgyszólván 
intézetünk prosperálását, mert hiszen kivettétek része
teket, a mi munkánkból épugy, sőt még inkább, mint 
bármely más vendéglős. Fogadjátok tehát az igazgató
ság meleg jókivánatait! Az Isten tartson meg a mi 
számunkra igen-igen sokáig, hogy mindig fáklyaként 
álljatok a mai fiatalság előtt, mert azoknak ily példákra, 
mint ti vagytok, szükségük van. Isten éltessen bennete
ket! Megemlékezésünk jeléül fogadd el szeretett vezé
rünk ezt az emléklapot. (Lelkes éljenzés.)

A nyugdljegyesiilet átirata.

A nyiigdijegycsület elnöke Bokros Károly beszéde 
végeztével díszes kötésű és művészi kivitelű átiratot 
nyujloll át Gundel Jánosnak, mely következőleg hangzik:

Mélyen tisztelt elnök Ur! Nagyságos Urunk!
A legszebb férfierény, a legnemesebb emberi törek

vés az, melynek czélja, hogy embertársainkat bajaikban 
segítsük, önzetlen felebaráti szeretettől indíttatva őket 
gyámolitsuk. Csak keveseknek jutott osztályrészül az 
anyagi s főleg erkölcsi erőnek azon összetalálkozása, 
mely az egyesnek lehetővé teszi, hogy e nemes fele
baráti kötelességet gyakorolhassa és gyakorolja. Te. 
Nagyságos Urunk ezen kevesek közt is kiváló vagy! 
Kiváló az önzetlenségben, kiváló a díszes állásoddal 
egybefüzött kötelmek teljesítésében s mindennek felelt 
kiváló pályatársaid érdekében évtizedek óta nem lan
kadó buzgalommal kifejtett áldásos tevékenység gyakor
lásában. Méltán csodáljuk benned a socziális erények 
ily gyönyörű harmóniáját! Méltán sietnek most üdvöz
lésedre a társadalom kitűnőségei, pályatársaidnak és 
tisztelőidnek téged szeretettel övező serege, midőn ezen 
pályatársak bizalma huszonötödször tisztel meg téged 
és tiszteli meg önmagát azzal, hogy téged Nagyságos 
Urunk az ipartársulat elnökévé megválasztott. Az 
ünneplők közül egyesületünk sem maradhat el, hisz 
lángbuzgalmaddal, tevékenységeddel ott voltál mindenütt, 
a hol egyesületünk létesítése érdekében tenni kellett. 
Éppen ezért, midőn örömmel csatlakozunk az üdvözlők 
seregéhez, kik a le és családod javát hőn kívánják, kik 
az egek áldását reád és tieidre ósdik, azt hiszszük, a 
te óhajtásoddal legjobban forr egybe azon kívánságunk, 
engedje az ég Ura, hogy buzgó, önzetlen és önfeláldozó 
törekvésedet siker koronázza és lásd virágzónak a ven- 
déglösipart, boldognak és megelégedettnek a magyar 
vondéglösosztályt. Hálás tisztelőid a

Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek 
és kávésse.gédek orsz. nyugdijegyesülete 

központi igazgatósága.
(Aláírások.)

Gundel János válasza.

Igen tisztelt Uraim ! Kedves Bokros barátom !
Fogadják hálás köszönetéin kifejezését üdvözlé

sükért és azon szép szavakért, a melyeket kedves 
Bokros barátom hozzám intézett. Én nekem kedves 
barátaim vajmi kevés érdemem van a nyugdíj-intézet 
ügyében, de azt mindig meleg szívvel kisértem figye
lemmel és megígérem, hogy azt ezentúl is kötelességem 
szerint mindig melegen fogom támogatni. Még egy szót 
hozzád Bokros barátom ! Üdvözöllek téged, iparlúrsu- 
latunk nevében, mint a nyugdíjintézet apostolát és csak 
arra kérlek, szenteld magad továbbra is ezen intézet
nek, mely vezetésed alatt oly szép eredményeket mutat
hatott fel. (Lelkes éljenzés.)

A szakiskola tanári karának tisztelgése.
A budapesti vendéglősök ipartársulata által fenn- 

tartott szakiskola teljes tanári kara W alter Károly igaz
gató vezetése alatt tisztelgett, ki az ünnepeiteket a 
következő beszéddel üdvözölte.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Nagyságos elnökünk!

Az 1885. öv forduló pontot képez a vendéglős- 
ipar életében. Az országos kiállítás idejében megtartott 
kongresszus sok eszmében gazdag indítványai között 
első helyen áll a vendéglősök szakiskolájának eszméje. 
Hivatva van ez a vendéglősök értelmiségét és erkölcsi 
nézetet emelve, érdeklődését minden szép és jó iránt
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fokozni. Felállításának oroszlán része azon férfiúnak 
tulajdonítható, a ki 25 év óla küzd, fárad azon ipar
társulat élén, mely a haza legelterjedtebb iparának elő
mozdítását segíti. {Éljmzés)

Megnyugvással tekinthetek vissza a vendéglős 
szakirányú tanoncziskola felállítására és igaz szivünk
ből fakadó óhajunk, hogy Gundcl János nemes fárado
zásának gyümölcseiben az élet leghosszabb lánczolalán 
ál boldogan gyönyörködjék.

Gumiéi János válasza.
A nagy tetszéssel fogadott beszédre Gundcl János 

a következőket válaszolta:
igen tisztelt igazgató ur és tanár urak!

Fogadják szivem mélyéből eredő köszönetéin kifeje
zését azokért a meleg szavakért, a melyekkel engem 
üdvözöltek. Csakhogy az érdemek, a melyeket nekem 
mél tózta tolt tulajdoni tani, azok nem engem illetnek. 
Mert ha van valakinek érdeme a szakirányú tanoncz- 
iskolák körül, az csak Gliicl■ Frigyes lehet, a ki annak 
megteremtője és lelkes vezetője. (Lelkes éljenzés).

Ö neki köszönhetjük ezen iskola felállítását és 
gyönyörű fejlődését és pedig egyik fő érdeme az is, 
hogy sikerült neki szakiskolánk számára oly tanári 
kart szerezni, melynek minden egyes tagja nem száraz 
tanítással foglalkozik, hanem azon tudatban, hogy a mi 
szakirányú tanoncziskolánknak magasabb fokon kell 
állania. A midőn önöket újból szívből üdvözlöm, fel
kérem támogassanak bennünket továbbra is a fiatalság 
nevelésében és nemesítésében. (Lelkes éljenzés és taps).

A szaksajtó tisztelgése.
A helybeli vendéglős szaksajtó képviselőinek nevé

ben a „Magyar Vendéglős és Kávésipar" szerkesztői 
Barla Béla és F. Kiss Lajos tiszteleglek. F. Kiss Lajos 
felelős szerkesztő a következő beszédben üdvözölte a 
jubilánsokat.

Mélyen tisztelt ipar társulati elnök ur!
Ünnepelt Nestorunk!

A vendéglősipar érdekeit szolgáló szaksajtó nevé
ben mi vagyunk oly szerencsések, hogy ipartársulatunk 
ezen szép napján azok nevében, kik a vendéglősipart 
tollúkkal szolgálják hódolatunkat tegyük és szeretetünk 
jelét adjuk át. Keres ve* keresek formát, módot, sza
vakat, hogy azokat az érzéseket, amelyek bennünket 
lelkünk mélyéből áthatnak egyszerűen, de igazán kife
jezzem.

És valóban nehéz azokra méltó szavakat találni. 
25 esztendőnek keserves küzdelmei, csalódásai, meg- 
meg újuló reményei vonulnak cl lelki szemeink előtt 
amidőn végig lapozzuk az ipartársulat történetét. Lap- 
ról-lapra, sorról-sorra találkozunk azzal a nehéz küz
delemmel, amelyet ezen ipartársulat vezére nemcsak 
a város, hanem az egész ország vendéglős iparának 
érdekében kifejteit, azzal a lelkesedéssel, a melylyel 
csak azok képesek, a kik a jót, nemeset melyet müvei
nek, lelkűk mélyéből művelik.

Hogy az ünnepelt vezérekre ezen napot emléke
zetessé tegyük, elhoztuk számukra tiszteletünk szerény 
zálogát.

Ünnepelt vezérünk! A kik titeket szeretnek eljöt
tek szerkesztőségünkbe és egyszerű szavakkal kifejezést 
adtak érzéseiknek. Mi ezeket a szavakat koszorúba 
lüzliik és ezt hódolatunk és tiszteletünk jeléül íme át
nyújtjuk. {Éljenzés).

Gundel János válasza.
tisztelt Uraim!

Fogadják őszinte köszönetéin kifejezését c szép 
mcgemlékezésésért. Üdvözlöm Önöket, mint iparunk 
támogatóit, mert ha Önök nem tartanak velünk, ha

Önök nem világosítják fel kartársainkat azon dolgokról 
a melyek előfordulnak az ipartársulatban, az elnökség 
tehet amit akar és ők nem tudnak semmit. Csak arra 
az egyre kérem önöket és azt a tanácsot már sokszor 
adtam, soha sein foglalkozzanak személyes kérdésekkel, 
hanem csakis iparunk érdekeit támogassák és karolják fel.

A Budapesti Pinczéregylet tisztelgése.
A „Budapesti pinczéregylet11 Sziits Lajos elnök 

vezető.-o alatt tekintélyes küldöttséggel tisztelgett az 
ünnepélyen. Nevükben Kalmár Fábián titkár a követ
kező beszédet mondotta:

Mélyen tisztelt közönség! Nagyságos elnök U r!
A budapesti pinczéregylet képviseletében jöttünk 

el, hogy Nagyságodnak ezen fényes ünnepcllotése alkal
mával a pinczéregylet tagjainak legmélyebb hódolatát, 
teljes tiszteletét tolmácsoljuk. Fogadja Nagyságod a 
tagoktól ez ideig tanúsított atyai jóindulatáért szívből 
jövő köszönetünket és kérjük, hogy kisérje érdekeinket 
szemmel és hasson oda, hogy a jelenlegi rendszertelen
ség megszűnjék és ezeket egy jobb kor váltsa fel. 
Köszönetét mondunk nemcsak a budapestiek, hanem 
Magyarország összes pinezérei nevében, reméljük és 
kérjük, hogy tegye ezt úgy a jövőben, mint a múltban 
tette nemcsak a mi számunkra, hanem az utókor 
számára is. {Éljenzés).

Gundel János válasza.
Igen tisztelt Uraim !

Én is üdvözlöm önöket szivem mélyéből, hiszen 
én is pinezér voltam. Én is az egylet tagja voltam, 
több mint 40 évvel ezelőtt és én csak arra kérem 
Önöket, hogy azt, amit a pinezérek egylete több mint 
körü l belől 60 éven át nagy nehezen összetakaritott, 
azt a tőkéjét őrizzék meg a budapesti pinezérek javára. 
Ha kiemelem azt, hogy a budapestiek javára, annak 
különös oka van, mert én örömmel értesültem arról, 
hogy egy országos pinczéregylet van alakulóban. De az 
én nézetem szerint a budapesti pinczéregyletnck mindig 
önállónak kell maradnia. Ez csak egy tagja lehet az 
országos egyletnek, hanem ennek kötelessége vagyonát 
megőrizni. (Helyeslés). Ami a bajokat illeti, amelyekről 
a szónok ur beszélt, szívesen mondhatom — hiszen tud
ják is — hogy hozzájárulunk ha lehet azokon segíteni. Mi 
is szeretnök, ha valaki volna a ki rajiunk segítene. 
Napjainkban azonban ez nagyon nehéz, de legyenek 
meggyőződve, hogy a mit az ipartársulat megtehet, 
mindig megfogja lenni. {Éljenzés).

Sladler Károly elnök: Tisztelt közgyűlés! Követ
keznék az üdvözlő levelek és táviratok felolvasása, 
melyek közül azonban — tekintve nagy számukat — 
csupán a „Budapesti kávés-iparlársulat* átiratát fogjuk 
felolvastatok

A „Budapesti kávés-ipartársulat“ átirata.
Poppel Miklós ipartársulati titkár felolvassa a 

„Budapesti kávés-iparlársulat" következő tartalmú 
átira tá t:

_85_
fi)öi

A budapesti szállodások, vendéglősök és konsmárosok tekintetes 
ipartársulatának.

Budapesten.
A budapesti kávésipartársulat választmánya igaz 

örömmel, testvéri szeretettel csatlakozik azokhoz, akik az 
Önök nagynevű ünnepeltjeik elé az örömnap alkalmából 
hódolatukkal, szeretetük és nagyrabecsülésük külső jeleivel 
járulnak.

A mai korban, midőn a létért való küzdelem nagy 
harcza minden egyes férfiútól kettőzött szorgalmat, sokszor
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az egyéni erőt is fölülmúló munkálkodást követel, midőn 
az önzés, a magánérdek lázas kutatása uralkodik a lelkek 
fölött: jól eső öröm tölti el mindnyájunk szivét, látva a 
testvér-ipartársulat élén olyan férfiakat, akik félretéve minden 
egyéni érdeket, pusztán lelkűk nemes sugallatát követve, 
majdnem egy emberöltőn át küzdenek bátor szívvel, lángoló 
lelkesedéssel a közjó, a közérdek, kartársaik jóvolta érde
kében. És annál nagyobb a mi örömünk, mert czéljaink 
közösek. Abból a lelkes küzdelemből, amelylyel Gundcl 
János és Kammer Ernő a rokoniparok érdekeiért síkra 
szállottak, erőt és buzdítást merítünk mi is a jövő küzdel
meihez, az ő nemes példájukból vonjuk le azt a tanulságot, 
hogy a becsületes munka, a jóra és nemesre való kitartó 
törekvés előbb-utóbb megleli méltó jutalmát.

A mi testvér-iparaink sorsát, békés fejlődését még 
korántsem látjuk az eddigi munkálkodással biztosítva, még 
mindig vészesen tornyosulnak iparunk egén a felhők, még 
mindig szükség van az erélyes kézre, bátor szivre, kitartó 
lelkesedésre, mely a jövő küzdelmeit irányítsa. Amikor 
tehát a magasztos örömünnep alkalmából őszinte üdvözle
teinket és hódolatunkat fűzzük az Önök vezéreinek babér
koszorújába : forró imában kérjük a mindenség hatalmas 
urát, hogy még sokáig, nagyon sokáig tartsa meg az 
ünnepeiteket mindnyájunknak igaz örömére, polgártársaik
nak az egész iparososztálynak dicsőségére.

Kelt a budapesti kávésipartársulat választmányának 
1901. évi május hó 13-án tartott üléséből.

Testvéri üdvözlettel:
Kemény Géza s. k. Ncmai Antal s. k.

titkár. elnök.

Gumid János ipartársulati elnök ezen üdvözlő 
irat felolvasása után a következő beszédet mondotta:

Melyen t. közönség! Miután a Kávés-ipartársulat 
elnöksége jelen van és a mi ünnepélyünk díszét jelen
létével emeli, kedves kötelességemnek tartom, hogy 
ezen szép szavakért, melyeknek az emlékiratban kife
jezést adlak, köszönetét mondjak. Bár utaink néha 
eltértek egymástól, ha közös érdekről volt szó, mindig 
helyreállt az egyetértés és én szivemből kívánom, hogy 
közöttünk soha nézeteltérés ne legyen, hanem karöltve 
támogassuk a mi testvériparunkat. (Éljenzés.)

Stadler Károly elnök a beszéd elhangzása után a 
következő szavakkal rckeszteltc be a díszközgyűlést:

Tisztelt közgyűlés! A napirend ki volna merítve; 
mielőtt a díszközgyűlést berekeszteném, hálás köszö
netét mondok a  vendégeknek, a kik szemtanúi voltak 
ezen polgári iparünnepélynek. Hogy ünnepélyünket 
megjelenésükkel magasra emellek, azt szívből érezzük, 
de ezért hálával is tartozunk, mert ezzel elismerték, hogy 
egy önérzetes ipartársulat ünnepén akartak résztvenni.

Üdvözletek.
IJgy a közgyűlésen, mint az ezt kővető disz- 

lakomán a  sürgönyhordó postaszolgák és magánleve
leket hozó szolgák egymás kezébe adták a kilincset. 
Csak kapóra közöljük a kővetkező távirati üdvözléseket, 
a többit — helyszűke miatt — más alkalommal fogjuk 
közölni. Itt csak a közgyűlésre, Gundcl János nevére 
érkezett távirati üdvözléseket közöljük.

Üdvözöllek úgy téged, mint Kammcrl 25 éves 
jubileumotok alkalmából. Éljetek soká!

Duna-Adony. Ács.

Az aradi vendéglősök és kávésok iparlársulala 
kívánja, hogy Nagyságod 50 éves jubileumát is jólétben 
és egészségben érje el.

A társulat nevében:
Arad. ATagy Lajos, elnök.

Szívből eredő szerencsekivánatainkat.
Arad. Aradi pinczár-egylet.

Nem az az ünnepelt, a ki csak azért az, mert 
legtöbbször személyes hiúsága követelte, hogy esetleg a 
közérdeket szolgálja, de az, a ki mellőzve személyes 
hiúságot, egy oly közérdeket, a társadalomnak egy oly 
részét szolgálja hiúság nélkül, mely része megérdemelte, 
hogy egyszer küzdelmét méltányolják. A bérezek feny
vesei közül küldi üdvözletét a huszonötéves önzetlen
ségért a férfiúnak, ki azért a részért — értünk — annyi 
sokat tett! Isten áldja örökké!

Hahó. Beöthy, vendéglős.

Lélekemelő ünnepélyükön üdvözöljük az ünnepeltet 
szívvel és lélekkel. A „Budapesti pinezérek szak’ és 
munkaközveütö egyesülete1 rendkívüli közgyűlése.

Budapest. A közgyűlés elnöksége.

A hány csepp hamisítatlan bort 25 éven át 
vendéggel meghaltál, a hány szegényt asztalodnál étellel 
elláttál, annyi boldog napot tölthess együtt élted hű 
párjával.

Arad. Braun Gusztáv.
Örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy a 

polgári erények mai diadalünnepén lelkileg mi is ott 
legyünk és Nagyságodnak legforróbb szercncsekivána- 
tainkal kifejezzük. Isten éltesse és áldja meg munkás 
életét!

A  dehreczeni szállodéisok, vendéglősök, kávésok 
és korcsmárosok ipartársulata.

Ezerszeres éljent az ezüst m ul'ra és ezerszeres 
éljent az arany jövőre.

Tisztelő hive
Arad. Domány.

A mai ünnepély alkalmával fogadja kérem szívélyes 
üdvözletemet, azon őszinte kívánságom kíséretében, 
hogy Isten segedelmével még számtalan éveken át 
jó egészségben, teljes erőben állhassanak az ipar- 
társulat élén.

Budafok. Frohner József.

Lelkem mélyéből üdvözlöm neslorunkat, érdekeink 
lcgfáradhatlanabb harezosát, védőnket. Sokáig éljen 
„ad mullos annos* !

Kassa. Greiner.
A mai gyönyörű ünnep azt bizonyítja, hogy a 

tisztes vendéglős ipar meg tudja becsülni nagyjait, 
kiknek is sok szerencsét, boldogságot kíván

Budapest. Halász István, ügyvédjelölt, hírlapíró.

A „dehreczeni szállodás-, vendéglős-, kávés- és 
koresmáros-iparfársulat“ sem zárkózhatik cl azon öröm
ünnepélyben való szivbcli részvételtől, melyben buda
pesti szaktársaink Önnek méltó érdemeit jubilálják. Az 
Isten éltesse mindnyájunk örömére és büszkeségére.

Debreczen. Hauer, elnök,

Jubileuma alkalmából szívélyesen üdvözli a
Orsujfalu. A Hétfői társaság.

Fogadja Nagyságod szívből fakadó szerencse- 
kivánataimat a mai szép ünnepély alkalmából.

Lőcse. Hoepfner.
Isten éltesse még sokáig iparunk úttörőit és 

bajnokait; adja az ég, hogy sok ily fia szülessék a 
hazának. Kívánom, hogy jó erőben és egészségben 
sokáig áldásdus tevékenységüket a közérdeknek szen
telhessék.

Budaeörs. llölle Márton.
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Kérjük u jubilánsoknak, Gundol és Kammer urak
nak legszivólyesebb szerencsokivánatainkat átadni.

Budapest. Klosa Hermáim és családja.

A mai jubileumi ünnepélyhez őszinte tisztelettel 
küldöm legszivólyesebb szerenesekivánataimat.

Itőes. Krausz GUltid).

Miután sajnálatomra a mai szép ünnepélyen részt 
nem vehetek, ez utón fogadják a legjobb és legöszintóbb 
szerenesekivánataimat. Éljenek sokáig! Üdvözlettel

Budapest. Malosehik Antal.

Osztozom fővárosi kartársaink örömében és lel
kesedéssel kiáltom: Gundel János száz évig éljen még 
családja boldogságára és a közjó javára.

Kassa. Ifj. Mánál Lipót, vendéglős.
A félszázadnál tovább teljesilott becsületes munka 

találja meg jutalmát családja boldogságában és polgár
társai törhetetlen ragaszkodásában. Éljen Gundel János!

Kassa. Mayer József.

Huszonötéves jubileumod alkalmából fogadd szí
vélyes szerenesekivánataimat.

Arad. Nagy Lajos, szállodás.

Jubileuma alkalmából szívélyesen üdvözlöm és 
kívánom, mint szövetségünk elnöke még számos éven 
keresztül tartós egészségben működhessen.

Máramaros-Sziget. Öszterácher.

Háromszoros éljen a jubilánsoknak. Isten tartsa 
meg mindkettőjüket soká, soká, igen soká!

Budapest. Piffel testvérek.

Szívből üdvözli a jubiláló kartársakat a győri 
vendéglősök nevében

Győr. Pósch, elnök.

Az iker-jubilálókat szivből üdvözöljük megérdemelt 
jutalmul, őszinte részvétünket a harmadik kartársunk 
vesztesége felett.

Győr. Pósch, Kuster.

Legjobb kivánataimat az ünnepeiteknek.
Komárom. Pithr, szállodás.

Csak most értesültem a lapokból tegnap végbe
ment kedves ünnepélyéről, mely alkalomra szívből 
eredő szerencsekivánatait tolmácsolja Nagyságodnak 
alázatos szolgája

Budapest. Putzer György.

Gratulálok jubileumi ünnepélyedhez neked és az 
egész ipartársulatnak. Kérem Istent, hogy még sokáig 
tartson meg számunkra. Üdvözöl

Belisce. Rainer.

Számos jóbarát üdvözletéhez őszinte szivvel csat
lakozik

lrsa. Rakovszky István.

Jubileumodhoz legszivólyesebb üdvözleteit küldi 
Carlsbad. Révész Adolf.

Logszivélyesebb üdvözletemet a mai jubileumhoz 
Gundel és Kammer uraknak. A harmadik jubilánst, 
sajnos, már csak gyászolhatjuk.

Ravelsbach. Reutter Ödön.
A mai szép ünnepnapon igaz kartársi szeretettel 

üdvözlöm nagyérdemű mesterünket. Kívánom, a magyarok 
Istene tartsa meg a magyar vendéglős-ipar javára, 
örömére és büszkeségére.

Kassa. SchaWiáz.

Szeroncsekivánatomat a jubilánsoknak.
Budapest. Salacz.
Engedd meg az ünnepélyes alkalommal, hogy 

távolból, de szivem mélyéből irántad érzett tiszteletemet 
hangoztassam és mint igaz hived, üdvözöljelek.

Budafok. Schambach.

Negyedszázados fáradhatatlan működésedhez fo
gadd szorenesekivánatomat. Adja az ég, hogy a hazá
nak, hivatásunknak még sok üdvös műveleteknek meg
teremtője légy. Elfoglaltságom miatt ünnepélyen részt 
nem vehetek.

Esztergom. Schlei/fer.

Megérdemelt iinnepeltelése alkalmából kívánom, 
tartsa meg Önt a magyarok Istene hazánk diszére, 
kedves családja boldogságára és ipariink javára.

Kassa. Schubert Ferencz.

A huszonöt év alatt szenvedett tövisszurásokért 
hozzanak kárpótlást az Élet örömvirágai. Üdv az iinne- 
peltnek.

Kassa. Skergula István.

Fogadják Önök jubileumuk alkalmából őszinte és 
legszivólyesebb szerenesekivánataimat. Nemes munkál
kodásukat kisérje továbbra is a  legszebb siker.

Budapest. liirley József.

A szép ünnepélyhez fogadja legszivólyesebb sze- 
rencsekivánataimat.

Troncsén. Steril, kávés.

Dörgő éljent a jubilánsoknak, Gundel és Kammer
Ernő uraknak.

Budapest. Syllaba, a veterán.

Lélekben ott vagyok a magasztos ünnepélyen, hol 
igazi érdemnek hódolnak és szivből csatolom legőszin
tébb jókivánataimat.

Kassa. Szálast Alajos.

A mai ünnepnapon az igen szeretett, felette 
nagyrabecsült elnöknek, Gundel János urnák őszinte 
szivből jövő szerenosekivánatainkat küldjük. Isten tartsa 
meg Öiit az emberi kor legvégső határáig a mi dicsősé
günkre a legjobb egészségijén és legteljesebb boldog
ságban.

Budapest. A Sziklai-család.
József főhcrczeg szálloda.

Huszonötéves jubileumához szivből eredő ezer
szeres éljent és üdvözlelet az összes kartársaknak 
tolmácsolja

Bécs. H'cber Ede,
bécsi csárdavcndóglös.

Vérzik szivem, hogy nem vehetek részt az ünne
pélyen. Háromszoros éljent küldök a jubiláns Gundel 
és Kammernek.

Fiume. Wrabdz.

II. A diszlakoma.
A díszközgyűlést lakoma követte a Hungária nagy- 

szálloda nagytermében, melyen az ipartársulatnak mintegy 
kétszáz tagja s közéletünk több kiváló tagja, igy Márkus 
József főpolgármester, Halmos János polgármester, 
MatusJca Alajos polgármester, Waszilicvits tanácsnok, 
Rudnay  Béla főkapitány, Rákosi Jenő, Oellóri Mór, 
Vésni József, Barabás Béla stb. stb. is megjelentek.

A diszlakoma étrendje, melyet a jubilánsok sikerült 
arczképci diszitett, a következő volt:
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Vófour-leves. Fogas-szeletek tengerész módra 
párolva. Tűzdelt bélszin-siilt korai főzelékkel körítve. 
Csirág hollandi mártással. Idei liba és töltött csibe- 
sült, ugorka és fejes saláta. Hungária jegeczedett 
tejhab. Sajtok, gyümölcs kosarakban.

A lakoma folyamán egymást követték a szebbnél- 
szebb pohárköszöntök. Az elsőt Stadler Károly mondotta 
a királyra. Ezt a közönség állva hallgatta végig. Azután 
egymást követték a tósztok. Közülök a kővetkezőket 
jegyeztük fel.

Stadler K ároly: Mélyen tisztelt kartársaim ! Az 
első poharat kinek egészségére igya a magyar ember? 
Igyuk az első poharat annak egészségére, a ki ben
nünket legjobban szeret; annak az egészségére, a kit 
minden magyar ember imád. Emelem poharamat 
ö  felsége a k irályra! Áldás szálljon szentséges fejére, 
Isten éltesse fenséges családjával együtt! Éljen a 
király !! (Lelkes éljenzés és taps.)

Qlüelc F rigyes: Mélyen tisztelt vendégeink! Sze
retett kartársaim ! A mai nap délutánján a díszközgyűlés 
alkalmával volt módunk abban, hogy szeretetiinknek 
és hálánknak kifejezést adjunk a mi szeretett elnökünk
kel szemben. A mi elnökünknek szorgalmát, a mi 
elnökünknek buzgóságát, a mi elnökünknek -s z ív ó s  
kitartását ipartársulati ügyekben méltattuk és elismertük; 
de szeretett kartársaim, csak egyoldalú volna a mi 
elismerésünk, hogyha mindazt, a mit jelesnek és jónak 
látunk elnökünkben, csak ipartársulati szempontból 
fognánk fel. Azzal vádolhatnának bennünket, hogy mi 
a mi ipari érdekünket mozdítjuk csak elő, azzal vádol
nának bennünket, hogy önzők vagyunk. Szeretett kar
társaim ! Valahányszor együtt vagyunk, mindig azt 
hangoztatjuk, hogy iparunkat azért iizzük, mert azt 
tanultuk, hogy iparunkat úgy Űzzük, mint minden 
becsületes mesterember, mert élni kell és ehhez kell a 
mi iparunk. De soha sem felejtsük el, hogy egyéb 
kötelességeink is vannak. Vannak elsősorban hazánkkal 
szemben kötelességeink, vannak azután a társadalommal 
szemben is. Szeretett kartársaim ! Mélyen tisztelt ven
dégeink! Az érmet csak egyik oldaláról világítottuk 
meg és higyjétek el, hogy ha szeretett elnökünket a 
maga egészében akarjuk ismerni, akkor az éremnek 
másik oldalát s meg kell világítanunk. [Éljenzés) Örül 
a mi elnökünk, mert nem szereti a dicséretet és már 
azt hiszi, hogy gáncsot fogok találni. Nem találok 
gáncsot. Csalatkozik az elnök, mert azt, a mit elmondani 
akarok, mindenki tudja, de elmondom, mert elmondani 
szükséges és elmondani kell. [Halijai'!)

Kedves szeretett kartársaim ! Tudjátok azt, hogy 
a mi elnökünk, a mikor visszavonult az ö ipari pályá
járól, ö a társadalomban is kivívta a maga helyét és 
elsősorban az ö hivatásához képest mit tehetett volna 
mást, mint a mit egy vendéglős, egy szállodás tehet, 
t. i. a szegényeknek hajlékot adni és azoknak első 
menedékében ö volt az első gondnoka. Visszavonult és 
a szegényeknek adott hajlékot, őket táplálta. Látjátok, 
kedves testvérek és kartársak, ezt azért mondom el, 
hogy minden jónak alapja a szeretet, minden jónak 
alapja a jó s z í v . Csak oly ember müve lesz maradandó, 
a ki könyörületes és minden jó és nemes iránt érző 
szívvel bir. (Lelkes éljenzés.)

Kedves szeretett kartársaim ! Akkor, a mikor ő 
felvette megint a munkát, első gondja az volt, mi lesz 
a mi iparunkkal, azzal az iparral, a mely mindig sir, 
mindig rosszabb viszonyok közt él és tengődik. Mindent 
megmozditolt, hogy a menhelyre az első követ letegye. 
Nem öndicséretet akarok zengeni, hanem meg vagyok 
győződve, hogy a mikor a tanítók eljönnek és azt 
mondják, hogv' gyermekeiknek adjunk ingyen ebédet, 
akkor a vendéglősök kara elsősorban itt van, hogy

megtegye azt, a mi a kötelessége. Nem tudom eléggé 
hangsúlyozni, mélyen tisztelt kartársak, hogy minél 
többet Űzzük a jót és nemest, akkor az a régi köz
mondás, hogy a vendéglős kapzsi, a vendéglős önző, 
idejét fogja múlni és helyébe lép az elism erés; és 
éppen azért, mert mi ezt az elismerést csak a jóval 
és nemessel tudjuk kivívni, azért emelem poharam at a 
mi mintaképünkre, hogy sokáig legyen közöttünk és 
soká épülhessünk példáján. Emelem poharamat Gundel 
János szeretett elnökünkre. [Éljenzés és taps.)

Koch József: Mélyen tisztelt vendégek, szeretett 
kartársak! Nekem jutott a szerencse, hogy a Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata 
nevében a mélyen tisztelt diszelnököt, Kammer Ernő 
urat felköszöntsem.

Nagyságos Diszelnök u r ! Szeretett kedves barátom ! 
Midőn ezelőtt sok évvel a messze idegenből főváro
sunkban letelepedtél, barátaid és ismerőseid nem
sokára tisztában voltak azzal, hogy erős akaratod, 
szorgalmad, szakképzettséged folytán hivatva vagy 
ezen a téren nagyobb dolgokat művelni. Ez tényleg 
be is bizonyult, akkor, a midőn bár szerény viszonyok 
között önállósítottad magadat és ezzel példáját 
mutattad, hogy csekély vagyonnal, de erős akarat
tal, szorgalommal és szakképzettséggel nagy dolgokat 
művelni és szép vagyont szerezni lehet. Ezen vagyon 
képezi úgynevezett nyugdijadat, melynek gyümölcseit 
jelenleg békésen és csendben élvezed. Kitűnő mintául 
szolgáltál mindig mint barát, kitűnő mintául szolgáltál 
mindig mint ipartársulati tag és legjobb családapa. 
Szóval sok volna nemes tulajdonságaidat elsorolni. 
Nagyon jól tudom, hogy szerénységednél fogva nemcsak 
nem kívántad, sőt inkább kerülted a kitüntetést. Kedves 
barátom ! Most sem akarlak téged azzal soká fárasztani, 
hanem emelem poharamat és kívánom, hogy a minden
ható téged mindnyájunk örömére, valamint kedves csa
ládodnak, az ipartársulatnak és szeretett fővárosunknak 
teljes erőben és egészségben éltessen. [Lelkes éljenzés 
és taps.)

Ifjabb Kommer Fercncz: Mélyen tisztelt Uraim! 
Ünnepeltjeink méltán lehetnek büszkék, mert megmutat
ták, miként kell buzgalommal és önzetlen munkássággal 
nemes czélt szolgálni; megmutatták miként kell nemcsak 
pályatársainknak bizalmát, hanem pályatársainknak 
őszinte tiszteletét kiérdemelni. E köztiszteletnek, e köz- 
becsülésnek tulajdonítom azt is, hogy közéletünk oly 
számos előkelősége jelent meg körünkben, hogy ünne
pélyünk fényét emelve, annak díszes fényt adjon. Vég
telenül örvendek, hogy az urakat vendégeinkként üdvö
zölhetem, kik megjelenésükkel nemcsak a szorgalomnak 
adtak elismerést, de iparunk iránt érzett érdeklődésüket 
és tiszteletüket is dokumentálták. Ennek annál is inkább 
örülök, mert meghivottaink csaknem teljes számmal 
jelentek meg, mert látjuk, hogy a  vezetők érdeklődnek 
ügyeink iránt és a magasabb társadalmi poziczióban 
levő urak iparunkat tisztelik és becsülik és ez a társa
dalom becsülése teszi a figyelmet. Midőn tehát azzal, 
hogy itt megjelentek és megtiszteltek és ünnepélyünk 
fényét emelték, nagy örömet okoztak, a midőn ipartár
sulatunk nevében őszinte hálás köszönetemnek adok 
kifejezést; poharamat emelem kedves vendégeink egész
ségére. Az Úristen sokáig éltesse. (Lelkes éljenzés.)

Némái Antal: Tisztelt Uraim! Mint a budapesti 
kávés-ipartársulat képviselője kérek szót.

Tisztelt Uraim! Önök ma szeretve tisztelt elnökük; 
Gundel János urnák 25 éves jubileumát ünnpelik. Én 
azt hiszem, hogyha ez a mai napon ünnepelt elnök 
mást nem is telt volna, minthogy az ipartársulatot 25 
éven át vezette, képviselte, ez is elég ok volna arra, 
hogy e mai nap emlékét megüljék.

Ha valaki 25 évet, tehát egy emberöltőt szolgál
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becsülettel, tisztességes fizetés mellett, már ez is érdem ; 
ha ez igaz, akkor egy olyan 25 éves szolgálat, melyet 
az ember önérdek nélkül, tiszteletből, a közjóért teljesít, 
ez akkor mi? Ez annál sokkal több, erre nem is min
den ember képes, ezt csak kiváló lelki tulajdonságokkal 
biró egyének képesek megtenni, csak olyanok, mint e 
mai nap hőse: Gundel János barátom. (Éljenzés.)

Könnyű ott szolgálni tisztelt uraim, hol ahhoz a 
törvényes eszközök megvannak, mint azok megvannak 
az ipartestületeknél, a hol a társulás kötelezettsége 
törvénynyel van biztosítva, a hol nem kell minden 
egyes ipárüzőt külön kapaczitálni, rábeszélni, hogy 
lépjen be tagnak, nem kell minden tagnak udvarolni, 
szabálytalanságokat elnézni, tűrni az iparunk rovására.

Én azon bölcs intézkedését az ipartörvénynek, 
hogy az ipartársulati tagság nem kötelező, magamnak 
nem tudom megmagyarázni, mikor az mindenkinek 
csak jó, az államnak ugv, mint az érdekelt iparnak, 
hisz mindkettőnek szüksége van az ipartársulatra.

Tisztelt U raim ! Egy ipartársulatot vezetni nem 
könnyű dolog, sokkal nehezebb, mint egy ipartestületet, 
itt sokkal több tapintat, sokkal nagyobb buzgalom, 
sokkal több ügyszeretet kell; azt merem mondani: 
ilyen állásra az elnöknek születve kell lennie, de sőt 
az önök elnökét, Gundel János urat, az Isten külön ez 
állásra teremtette, mert a mindenható m ár előre tudta, 
hogy a törvény és hatóság minő mostoha elbánásban 
fogja részesíteni az iparunkat. (Helyeslés.)

Tisztelt U raim ! Azt merem állítani, hogy Gundel 
János barátom maga az ipartársulat. Én illetékes vagyok 
ezt megítélni, mert én szinte vezetek egy ipartársulatot; 
én látom mennyire lelkesül ügyéért, mennyire szivén 
hordja az ipartársulat dolgát, mintha a magáé volna, 
oly tapintattal, oly ügyesen és jól vezeti azt, időt, 
fáradtságot nem kiméivé, hogy tisztelettel hajolok meg 
előtte. Szereti és tiszteli is ezért minden egyes tagja 
az ipartársulatnak, de azt is mondhatom, hogy mind
azok, kik öt ismerik, mindazok kik vele érintkeznek.

Tisztelt Uraim! Gundel János barátom ép oly 
kifogástalan tökéletes a maga szakmájában, mint a 
milyen ldtünö elnöke az ipartársulatnak; ezt mi már 
régen tudjuk, de legmagasabb helyen is régen tudták 
és tudják és ezért már évekkel ezelőtt ki is lett tün
tetve, megkapta a Ferencz József-rend lovagkeresztjét.

Ma pedig önök tüntetik ki ezen derék és érdem
dús férfiút 25 éves elnöki jubileuma alkalmából, önök, 
kik legjobban tudják és ismerik értékét, hiszen az 
önök ipara érdekében munkálkodott e 25 éven át. E 
férfiú az önök kitüntetését a legnagyobb mérvben ki
érdemelte.

Most pedig engedjék meg tisztelt uraim nekem és 
ipartársulatomnak, hogy mi is kifejezhessük' e mai napon 
örömünket, hogy mi is ünnepelhessük ezen kiváló tulaj
donságokkal felruházolt polgártársat: Gundel János 
urat, hiszen a mienk is, hozzánk is tartozik ö, ki 25 
éve küzd, munkálkodik a közügyek terén, e háládatlan 
pályán; de úgy látszik a munka és tevékenység hasz
nára van, mert kitűnő egészségnek örvend; óhajtom és 
kívánom, hogy jó egészsége soha se hagyja él, mert 
erre még szüksége lesz mindkét családjának, t. i. az 
ipartársulatnak és az otthon lévő kedveseinek.

Tisztelt Uraim ! Kívánom, hogy a jó Isten Gundel 
János urat és kedves családját soká éltesse, kívánom, 
hogy ezen mai ezüstlakomát az elnöki aranvlakoma is 
kövesse.

Éljen Gundel János, a vendéglős-ipartársulat 
elnöke! (Lelkes éljenzés és taps.)

Márkus József főpolgármester: Igen t. uraim, 
kedves polgártársak! Legelsösorban köszönetét mondok 
úgy a magain, mint az itt megjelent vendégek nevében 
a szives meghívásért, melyben bennünket részesíteni

szíveskedtek. Örömmel jöttünk mindnyájan ide, öröm
mel jöttem különösen én a főváros polgárságának 
egyik szerény képviselője: a polgári erények méltatásá
nak az ünnepére. Nemcsak az a tisztelet és barátság 
hozott engem ide, a melylyel már évtizedek óta visel
tetem az én kedves barátom, az önök elnöke iránt, 
hanem ide hozott az az érdeklődés, a melylyel a pol
gári elem sorsa iránt viseltetem. (Lelkes éljenzés.)

Teljes elismeréssel adózom én is azok iránt az 
érdemek iránt, a melyeket Gundel barátom a köz- és 
társadalmi életben szerzett, de ha ezeknél többre be
csülöm benne azt, hogy ö, ki idegenből szakadt hoz
zánk, megszerette ezt a nemzetet, megszerette ezt a 
földet és ma példa gyanánt jár körünkben a nemzeti 
érzület és hazaszeretet tekintetében.’ De igen tisztelt 
uraim, ez a mai ünnep nemcsak Gundel Jánosnak, 
nemcsak Kammer Ernőnek az ünnepe, ez ünnepe a 
polgári munkának is. (Igaz! Úgy van!)

Mi polgárok, igen t. uraim, nem tartozunk azon 
kiváltságosak közé, a kiknek számára már a vérbeli 
leszármazás előkelő pozicziót biztosit a politikában és 
társadalomban. Mi igen t. uraim, nem sütkérezhetünk 
azon sugarak fényében, a melyek az elődök dicsőségé
ből áradnak az utódokra; a mi elődeink lehettek igen 
derék, igen kiváló tagjai ezen nemzetnek, eltűntek a 
feledés ködében. Mi azt a pozicziót, a melyet ma el
foglalunk a politikai és társadalmi életben, a melyet 
megőrizni kívánunk, csak saját erőnkkel és munkánkkal 
vagyunk képesek elérni és kivívni. De igen tisztelt 
uraim, éppen ezért szereljük, tiszteljük és becsüljük a 
munkát és midőn dolgozunk arra kell gondolnunk, hogy 
minket is nemesekké avat az a verejték, a melyet a 
munka serkent homlokunkon. Önökre, mint a főváros 
munkás polgáraira akarom emelni poharamat, tudva és 
érezve azt, hogy a főváros a polgári elem munkáján 
épülhet fel és állhat az idő végtelenségéig. Önökre, 
mint a székesfőváros derék polgáraira ürítem pohara
mat. (Éljenzés.)

Bokros K ároly: Abban a különkiadásban, a melyet 
a Magyar Vendéglős- és Kávésipar kiadott, két rend- 
kivül kedves dolog ragadta meg figyelmemet. Az a két 
dolog Rákosi Jenő és Vészi József urak munkája. 
Igen tisztelt uraim, előre is kijelentem, hogy régi dol
gokról fogok szólni, nem a mai ünnepélyről. Rákosi 
Jenő ur kedvesen emlékezik meg Kammer Ernő bácsinak 
a Kávéforrásban volt kávéskodásáról. Vészi ur szintén 
oly kedélyesen Gundel fiáról, a ki párbajozott. Ez azt 
jelenti, hogy azok az intéző körök, a melyek hivatva 
vannak felettünk pálezát törni, akkor, a  mikor annak 
ideje van, nagyon szívesen foglalkoznak velünk. Nagyon 
természetes, hogy az ilyen munkát, mint ez, az egész 
országban elolvassák s igy tudomást vesznek rólunk. 
Ürítem poharamat Rákosi Jenő és Vészi József urakra.

Rákosi Jenő: Igen t. uraim! Minden különös 
meghívás nélkül, de azt hiszem mindazok nevében 
bátran szólhatok, a kik bárminemű vonatkozással van
nak velem, akár mint önök, ákár mint más polgár
társaim.

Azt mondják igen t. uraim, hogy a világon sokkal 
több a bűn, mint az erkölcs. De én részemről tudok 
három olyan erkölcsi tételt felállítani, mely azt gondolom 
sikerrel szembeállhat az élet összes bűneivel. Az első 
az, hogy szeresd feleségedet. A másik az, hogy szeresd 
mesterségedet, a harmadik az, hogy szeresd hazádat. 
Mikor arról van szó, hogy egyik polgártársamat meg
ítéljem és ítéletet mondjak másoknak, én ezen három 
szempontból ítélem meg őket. Megkérdezem magamtól 
és másoktól azt, hogy hogyan szerették feleségüket, 
megkérdezem, hogyan becsülték meg mesterségüket és 
megkérdezem, hogyan szolgálták hazájokat. 1 la már 
most ünnepelt barátaimra ezen bárom kérdést felteszem,
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akkor azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a saját 
tapasztalatomból igen megtisztelő feleletet tudok adni, 
mert azon kevesek és szerencsések közé tartozom, a 
kik Kammer bácsit és családi otthonát abban az idő
ben ismerték, a mikor az ő felesége a vállalkozásában, 
az üzletében jobb keze, szeretetreméltó házi angyala, 
segítője, mindene volt és én merem állítani, l»a Kammer 
barátom oly tiszteletreméltó pályát választott, oly sikert 
ért el, abban az érdem nagyobb része az ö felejthe
tetlen asszonyáé, néhai Kammernéé. Ö szerette a fele
ségét. Én feltételezem Gundelről, hogy ő is igy szereti 
a nélkül, hogy tudnám. Ő rá alkalmazom a másik 
tételt, hogyan szereti a mesterségét. A mesterségét 
szeretni az embernek, ez Magyarországon igen nagy 
szó. Azt mondhatnám, hogy ettől a tételtől függ az, 
hogy áll-e szilárdan Magyarország egyik oszlopa. Mert 
a mesterségekben, az iparban a fődolog az, hogy szo
kás, hagyomány, gondoskodás által fejlődjék ki az 
emberekben. A ki a mesterségét szereti, annak titkait 
kikeresi, sikerének feltételeit megtalálja, az nem hagyja 
ott azzal, hogy elmegy urnák, hanem megmarad benne 
sokáig, átadja gyermekeinek, hogy tökéletesebbé tegyék. 
Ez az ember Gundel János, a ki úgy szereti mester
ségét, hogy legkedvesebbjét, a gyermekét annak adja. 
Az .ő szeretetreméltósága, szóval családi hagyománya 
tovább él gyermekeiben. (Elénk helyeslés és taps.)

Hogy hogyan szerették a hazát, azt mindegyikre 
alkalmazom. Azt mondják, hogy azok az emberek, a 
kik példás családi életben, takarékosan, becsületesen 
vagyont szereznek, családot alapítva éltek és érdeme
sekké tették magukat egy hosszú életen át arra, hogy 
polgártársainak legjobbjai őket ünnepeljék, azok bizo
nyosan tettek oly szolgálatot, mint akármelyik hadvezér, 
a ki csatát nyert. Azért ünneplem én ezen két férfiút, 
a  ki az én három feltételemre, a feleség, mesterség és 
hazára nézve teljesen megfelelt. Isten éltesse! {Éljenzés.)

Dr. Solti Ödön: A munka ezen díszes ünnepén 
meg kell emlékeznem azon munkatársakról, a kik a 
vendéglősipar előmozdításában egyik jelentékeny részt 
kell, hogy vegyenek maguknak. Ez a magyar sajtó 
munkássága. Kétségtelen dolog az, hogy a sajtónak 
jóindulatú támogatása nélkül az üdvösét üdvözítővé 

. tenni nem lehet. Meg vagyunk győződve ennek nagy 
és magas hivatásáról akkor, a midőn a vendéglösipar 
felvirágzása érdekében kérjük őket, hogy legyenek a 
jövőben is, úgy mint eddig, a mi munkatársaink. Mélyen 
t. u ra im ! Itt van egy probléma, a mely foglalkoztatja 
az összes köröket. Ez az idegenforgalom kérdése, ezt 
a  magyar szállodások és vendéglősök egyedül el nem 
intézhetik, csupán a sajtó leghathatósabb pártfogásával. 
Rákosi Jenő ur ő nagysága megmutatta, hogy a magyar 
sajtó hogyan gondolkodik a magyar vendéglősökről. 
A sajtónak ezen magas színvonalú képviselője után én 
a  leglelkesebb érzülettel emelem poharamat a magyar 
sajtó itt megjelent összes munkásaira. (Éljenzés.)

Vészi József-. Tiszteltjuraim! Márkus József t. barátom 
szavaival ellentétbe kell jutnom, ü  a polgári származás 
előnyeit és dicsőséget hirdetve azt jelentette ki, hogy 
mi, a kik ma itt egybejöttünk, nem dicsekedhetünk 
leszármazókkal. Nem várhatunk semmit, hanem érünk 
annyit, amennyit a magunk erejéből elértünk. Hát én, 
arra kérem a t. urakat, hogy engedjék meg nekem, 
hogy kivétel legyek e szabály alól, mert nekem itt ki 
kell vonnom magamat a demokratia különben általam 
is elfogadott és. elismert szabályai alul. Én nekem a 
származásomra kell hivatkoznom és ebben jogczimeim 
vannak. Én t. uraim, vendéglősnek, szállodásnak vagyok 
a  gyermeke.

Az én apám az Önök tisztes mesterségét tisztesen 
űzte évtizedeken keresztül. Csak a halál csavarta ki 
kezéből az önök tisztes mesterségének a szerszámát.

Hát kérem ez az ünnep, a mely önöket ma itt csopor
tosítja, nekem családi ünnepem is. Ezen a jogezimen 
kérek szót azzal a megjegyzéssel, hogy hadverő ősökre 
mágnások, csatát nyert vitéz ősökre az aristokrata 
nem büszkébb, mint én becsületben megőszült korcs- 
máros édes apámra. Mi Rákosi t. kollegámmal egymást 
kiegészítjük. Ő kikereste magának a múltat, én pedig 
szivem sugalatát követve, mert összeköttetésben vagyok 
Gundel barátommal, szerény munkámat ö hozzá intéztem, 
így egészítettük ki magunkat szaklapjuk ünnepi szá
mában, hadd egészítsem ki azt, a mit ő mondott és a 
minek igazságához hozzájárulok. Ha valakinek értéke 
felől helyes mértéket akarok kapni, tudni kell, hogy 
feleségét, mesterségét és hazáját mennyire szereti. De ez 
még nem elég. Tudni kell, hogy mennyire szereti 
felebarátait. Ha ezt alkalmazom a ma ünnepelt két 
polgártársra, akkor konstatálom, hogy a régi isteni 
parancsnak, a mely szerint szeretni kell felebará
tunkat mint önmagunkat, Kammer is és Gundel is a 
legteljesebb mértékben megfelelt. Ha az embert a 
cselekedetei után, az apát gyermeke után lehet meg
ítélni és ha Kammer gyermekére, nézünk a ki jótékony
ságnak minden csinját-binját kitalálja és azt gyakorolja 
áldozatkészséggel, arra kell következtetnünk, hogy a 
kinek ily angyali szivü leánya van, az maga is úgy 
szereti felebarátáit mint önmagát. Gundel barátom fele
baráti érzéseit kifejezte Stadlcr a midőn azt mondta, 
hogy ő mint hotelier szállodása lett a hajléktalanoknak 
s ha ez az intézmény ma már annyira felemelkedett, 
hogy ina már egy fél tuczat van, akkor Gundel áldozat- 
készségének van benne oroszlán része. Most már teljes 
a mérték. Tudjuk, hogy hazájukat és felebarátjukat 
teljes mértékben szerették. (Elénk helyeslés és taps.)

Most rakjuk le a polgártársi elismerés koszorúját 
és igy köszöntsük őket, a kik a polgári társadalom 
díszei. Az Isten őket sokáig éltesse.

Nagy Jenő a szakiskola hasznáról beszél, majd 
Gundel érdemeit méltatja.

Barabás Béla d r .: Igen tisztelt uraim ! ügy érzem 
magamat mint az, a ki minden garas nélkül bement 
egy korcsmába, jól lakott és mikor nem tudván fizetni, 
azt kérdezte a korcsmárostól, hogy mit csinál az olyan 
emberrel, aki jól eszik és iszik és nem tud fizetni? 
azt a választ nyerte, hogy „kidobom41 azt mondta, no hát 
dobjon ki. (Élénk derültség.)

No hát nekem is azt kell mondanom, dobjanak 
ki, mert én jól ettem és ittam és nem hiszem, hogy 
volna szellemi tekintetben oly garasom, melylyel ven
déglősök és szállodások minden tekintetben tapasztalt 
szívességével szemben kötelezettségemet le tudnám 
róni. Ha felkelek és egy pár szót szólok, először is 
kijelentem, hogy kormánypárti képviselőtársam által 
nem engedem magamat lefőzni. Ö nagy garral arra 
hivatkozott, hogy ö korcsmáros fia és közbe kiált, hogy 
bizonyítsam be én is. Hát az én nagyapám Aradon 
magyar korcsmáros volt és folytatom az apám is 
korcsmáros volt. Felhívom figyelmét, menjen el 
Aradon abba a kis utczába és emlékezzék a sárosi 
népkörre. Ennek a korcsmarosa az én apám volt. Hát 
ez már régen volt. A másik utczában volt egy Csokonai 
csárda. Én nem sokat tudván Sárosiról, megkérdeztem, 
hogy miért nevezik igy. Megkérdeztem miért Írták fel 
a nevét, hogy ki volt az a Sárosy Gyula, a ki a szabad 
gondolkodók csoportját oda csoportosította. Hát az volt 
az, a ki az Arany Trombitát irta, a mely úgy kezdődik: 
„Véreim, magyarok, nagy időket élünk, trombita hangok
kal s ágyukkal beszélünk'4.

Higyjék el Uraim, hogy a régi idők egyszeri! 
korcsmárosai egy-egy fészkét, egy-egy melegágyát táp
lálták a hazaszeretetnek az ö korcsmájukban, mert 
azon időben tiltva volt hangoztatni azt, hogy valaki
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lelkesedik a magyar eszmékért. Összejöttek tehát 
— magyarosan kifejezve — a „halbseidlinél“e mellettlobo- 
gott fel a hazafiság szentelt tüze. (Éljen.) Valamikor 
t. uraim igazán egy kínos érzés hátotta át az embert, 
mikor minden vendéglőben német szóval fogadták. Ez 
volt a kornak rá nehezedő sötét borúja. Ez eloszlott 
ma már. Ma már ezek a korcsmárosok tanúbizonysá
gát adták annak, hogy mily kiváló szónokai annak az 
édes magyar zengzetes nyelvnek. Ma már kiváló iro
dalmi stílusban mondják el érzésüket az Emléklapban és 
serkentenek mindenkit arra, hogy a mindennapi élet 
egyszerű foglalkozása közben van egy nemes érzés, 
szolgálni a nemzetet, szolgálni a magyar szó diadalát, 
szolgálni az eszmét, melylyel egykor Magyarországot 
szabaddá, hatalmassá és nagygyá tehetjük.

Nem élek vissza türelmükkel, befejezem beszéde
met. Poharamat emelem fel t. uraim azokra, a kik 
nincsenek itt, jöjjön el mindenki velem képzeletben az 
édes családja körébe, a munkatársa közelébe a ki munkáját 
mint hitves, mint gyermek megosztja, a ki híi munkatársa 
abban, hogy meg tudja adni a tisztességes magaslatot és hü 
munkatársa abban, hogv ha a férj elmegy küzdeni, ö otthon 
teljesiti kötelességét. Önök is egy ideális ünnepet tar
tanak, az ünnepnek ezen szép magaslatából menjünk 
el az édes családi körbe és azt kívánom, hogy Isten 
áldása az édes családi körre áradjon, hogy azokkal 
együtt teljesíthessék kötelességüket a haza és minden 
iránt ami szép, jó és nemes. (Éljen.)

keress Márton: A kassai vendéglősök nevében 
tolmácsolom érzelmeinket Budapestnek. A budapesti 
kartársak legjobban ismerik szép és nemes, fáradhatat
lan buzgó kedves elnökünket, Gundel Jánost. Évek 
során át éber figyelemmel kisérem az ő buzgalmát 
bármily ügyek alkalmával. Türelmét nem vesztette el, 
ö a megtestesült szív maga. Bármi fordul elő, nem 
tudtak alkalmat szolgáltatni, hogy rendes kerékvágásá
ból kivegyék. Én tapasztalásból beszélek. Nekem volt 
alkalmam tapasztalni minden irányban azt a gyengéd 
figyelmet, mely a vidékre is kiterjedt mindenkor. Annál 
is inkább kedves kötelességemnek tartom, hogy meg
emlékezzem e szép ünnepen arról, hogy mi is képviselve 
vagyunk. Engedje meg Nagyságos uram, hogy a kassaiak 
nevében lelkem mélyéből kívánjam, hogy a magyarok 
mindenható Istene tartsa meg évek hosszú során ked
ves családja örömére és Magyarország vendéglőseinek 
gyönyörűségére. {Éljenzés.)

Oelléri Mór: T. uraim! Egy vallomással tartozom. 
Azzal t. i., hogy az én apám is korcsmáros volt. Sőt 
azt is bejelentem, hogy én is pinczér voltam. Midőn a 
gimnáziumból hazajöttem, nagyon sokszor segítettem az 
apám vendéglőjében a vendégeket kiszolgálni. Azóta is 
mindig tisztelem azokat, akik ezen iparágat képviselik. 
Apám vendéglője Szegeden a zöld koszorúhoz volt 
czimezve. Engedjék meg, hogy a zöld koszorúból itt is 
letegyek valamit és letegyem azok homlokára, a kik a 
mai ünnepet rendezték, Gliick és Stadler urakéra. 
Stadlerre, a ki kijelentette, hogy ő a legrégibb vendég
lős. Kívánom, hogy annyi vendéget szerezzen magának, 
mint a mai ünnepély alkalmával, {éljenzés)

F. Kiss Lajos: Mélyen t. ünneplő közönség! 
A mindennapi munkájuk közt nehéz küzdelmeket foly
tató vendéglősök komoly gondolkodására vall az, hogy 
25 esztendőt engedtek elvonulni fejük felett, mig végre- 
valahára elhatározták, hogy a szomorú viszonyok daczára 
is ünnepet ülnek. Amikor ezen elhatározásukat hozták, 
teljes joggal tették, mert ma, midőn a főváros vendég
lősei ünnepelni jöttek össze, akkor nemcsak egy, hanem 
háromszoros jogczimen jöttek össze. Először a magyar 
hazafiságot, másodszor az érdemes polgárokat, harmad
szor a minta-családapákat jöttek össze ünnepelni. Ezen 
ünneplésben az oroszlánrész a vendéglös-ipartársulat egy

oly tagját illeti, a ki nemcsak ily ünnepeket kisér figye
lemmel, hanem lelkének egész odaadásával ragaszkodik 
és szereti ezen ipart, és ez: Glück Frigyes. Neki köszön
hetjük uraim, hogy a vendéglös-ipartársulat -igazi lel
kesedéssel jött el ma, hogy ünnepelje iparunk nagyjait. 
Az ő nevéhez uraim oly hatalmas és nagy érdemek 
füződnok, a melyeket hallgatással mellőzni nem lehet. 
Mélyen t. uraim ! Glück Frigyes látnoki gondoskodásának 
köszönheti az ipartársulat, hogy megismerve a modern 
kornak reformokat igénylő eszméit, megteremtette az 
ipartársulat szakiskoláját, azon nemes intenczióval, hogy 
a modern kor igényeinek megfelelő, hazafias gondolko
dású és magyarérzésü vendéglősöket neveljen. Ha nem 
volna más érdeme Glück Frigyesnek, úgy az, hogy ö 
mint úttörő az ipari szakoktatás terén példát adott más 
iparágaknak, ez az egy méltó arra, hogy az ő nevét 
ne csak a vendéglős, hanem az egész magyar ipar 
terén halhatatlanná tegye. Ezért a tettéért nemcsak a 
vendéglősök kötelesek sok és el nem múló hálát adni, 
hanem az egész o rszág ; mert ezen tettével száz és 
ezer iíjut mentett meg nemzeti közműveltségünknek 
azok közül, a kik különben ezen hazára nézve elvesztek 
volna. Én azt hiszen, hogyha méltán ünnepeljük az 
ünneplés tárgyát képező férfiakat, ezt jobban nem te
hetjük, mintha azok nemes munkátársát, Glück Frigyest 
ünnepeljük, mintha poharunkat ö rá emeljük. (Éljenzés.)

Kalmár Fábián: Én, ki a pinezérek képviseleté
ben jelentem meg a mai nap alkalmával, a díszközgyű
lésen nem tudtam egészen érzelmeimet kifejezésre juttatni. 
Engedjék meg, hogy ezt itt pótoljam és helyrehozzam. 
A budapesti szállodások és vendéglősök ipartársulata 
megtisztelte a budapesti pinczéregyletet azzal, hogy 
ezen nagyjelentőségű ünnepélyre, ipartársulati elnökének, 
Gundel János urnák 25 éves ünnepélyére tartott dísz
közgyűlésére és ezen lakomára meghívta. Ha tekintetbe 
veszem azt, hogy a pinezérek a  vendéglősök kiegészítői, 
mégis sok tekintetben mostoha gyermekeknek tekintet
nek, nagy öröm van lelkemben, ha a pinczéregyletre 
gondolok, a mely ma meghivatott. Örülök igen t. uraim, 
hogy ily nemes, ily ügybuzgó szakférfiúnak, mint Gundel 
és Kammer, a kik 40 éven át a közügyeket szolgálva, 
sok intézményt létesítettek, hogy ezek ünnepélyére a 
pinezéreket is meghívták. Ne vegyék rossz néven, ha 
nem tudom magamat úgy kifejezni, mint azt e z e n ' 
ünnepély megkívánja, de vegyék mint egy szerény 
munkás szivének érzületéből fakadó szavakal és köszönö 
kifejezéseket. Úgy beszélek, a mint érzek, nem diktál 
más, mint lelkem sugalata, mint szakmámhoz való ra
gaszkodás. Szeretem szakmámat. Engedjék meg uraim, 
hogy ezen fényes ünnepélyen a legmélyebb tiszteletün
ket jelentsem ki azon megtiszteltetésért, a melyben a. 
pinezéreket részesítették, hogy nemcsak a díszközgyű
lésre meghívták, hanem megengedték, hogy itt is helyet 
foglaljanak. Ennek legméltóbb kifejezést akkor adunk, 
ha az ünnepelt elnököt sokáig éltetjük. {Kljén.)

Gundel János: Igen t. uraim ! Az én szónoki tehet
ségem már ma délután annyira kimerült, hogy már alig 
találok szavakat, hogy újból megköszönjem ezen nagy 
kitüntetést, melyben engem és kedves Kammer bará
tomat részesítették. Ez is oka volt annak, hogy azt 
hittem, hogy ma este nem is kell felszólalnom; de egy 
német közmondás azt mondja : «Wo von das Ilerz voll 
ist, davon geht dér Mund iiber^. Tehát kényszerítve 
vagyok mégis, daczára annak, hogy nem akartam fel
szólalni, hogy egy pár rövid szót önökhöz szóljak. — 
Ö méltósága, a mi székesfővárosunk főpolgármestere 
arra emlékeztet engem, hogy az én tulajdonképeni 
gyermeki ágyam nem állott ezen a szép magyar földön, 
hanem külföldről bevándoroltam. Igaza van. Német 
születésű vagyok, hanem azon okból indulva ki, a mit 
már a régi rómaiak hangoztattak: «Ubi bene, ibi patria*.
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Én itt találtam meg hazámat, én nekem itt kell élnem 
és halnom. Ezen föld népével és kedves kartársaimmal 
annyira összeolvadtam, hogy bátran mondhatom, hogy 
az ő bajuk az én bajom is és az ö örömük az én 
örömöm. Szégyclném magamat, ha nem úgy volna. Igen 
t. uraim ! Ma délután ezen hivatalos diszközgyülésen, 
mikor a zöld asztalnál, nem fehér asztalnál ültünk, 
beszéltem a szegény vendéglősök bajairól és sérelmei
ről, csakis azért tettem ezt, meri velük érzek és köte
lességemnek tartottam a mai napon jelezni, mikor örömün
nepet ülünk, m értén is szerénytelenség nélkül mondhatom 
örömünnepet ülünk, mert nekem sikerült, hogy 25 év 
alatt igazán sok bajjal járó hivatásomnak, hogy ipar
társulatunk elnöke vagyok, megfeleltem. Sok " bajon 
mentünk keresztül. Kötelességemnek tartottam elsősorban 
és föképon a  vendéglősök bajairól és sérelmeiről be
szélni. Kevesen vannak önök közül, a kik tudják, hogy 
mily harezot vivtunk. Hogy mily sok hiábavaló fá
radozás után nem sikerült azon czélt elérni, a 
melyet zászlónkra tűztünk. Szivem sugallata azt 
mondja, hogy a mi vendéglős-iparunk, sajnos de igaz, 
még nem áll azon az állásponton, a melyen a külföldön. 
Kedves barátom CJelléri Mór erre azt fogja mondani, 
hogy már nem úgy van. De volt idő, a mikor az országos 
iparegyesület tágjai — a mikor a keresk. minisztérium 
azon kérdést intézte az iparegyesülethez, hogy a 
vendéglős ipar oly ipar-e, melyet képesitéshez kell 
kötni — a mikor azt mondták: „A vendéglős-ipar? 
nevetséges; az nem is ipar, azt mindenki űzheti. 
(Vészi: „Korcsmáros és journalista mindenki lehet“ .) 
Tehát a kereskedelmi miniszter ur az országos ipar- 
egyesület részéről azt a feleletet kapta, hogy nem 
szükséges. Ma este, midőn a fehér asztalnál ülünk és 
már nem merülnek fel oly komoly beszédek, a mikor 
én azt tapasztalom, hogy ily kitűnő személyek, mint a 
főpolgármester ur, a polgármester ur, de nem is említ
hetem mindazokat, a kik tényleg itt vannak, akkor 
elmondhatom, hogy a vendéglős-ipar nem volt, hanem 
lesz. Felbátorítanak engem arra, hogy kimondjam, hogy 
fővárosunkban, de talán egész szeretett hazánkban 
idővel oda fogunk jutni, hogy a vendéglős-ipar az első 
ipar lesz minden más ipar felett. Ha arról van szó, 
hogy az idegenforgalmat kell emelni, akkor elsősorban 
a vendéglős lehet az, a ki azt emelheti, mert köz
tudomású dolog, t. uraim, hogy minden idegen, a ki 
először jön egy országba, az első benyomást, melyet 
nyer, a vendéglőkben, szállodákban nyeri. A hogy az 
országot, az államot a vendéglőben, szállodában találja, 
úgy bírálja el az ország műveltségi fokát. Higyjék el 
uraim, hogy tapasztalásból beszélek. Én is bejártam 
sok országot és soha sem csalódtam, ha az első 
benyomást a szállodában vettem. Ha itt nem találtam 
jól magamat, az egész városnak, országnak kincsei 
nem értek semmit. Vegyünk mást, t. uraim. Mondjuk 
csak azt, a mi a mindennapi életben előfordul. Egy 
egyszerű bankettnél, ha még olyan ünnepi hangulat 
van is, ha még oly kimagaslók is azok a dolgok, a 
melyek az illetőket társas-vacsorára hívják össze, ha a 
vendéglős rósz vacsorát ad, az egész társaság nem jól 
érzi magát és úgy bírálja el az egész vacsorát. A midőn 
azon kimagasló alakoknak, a kik ma ezen ünnepélyen 
bennünket megtiszteltek, hálás köszönelemnek adok 
kifejezést, remélem, hogy iparunknak jövője lesz és 
hogy ezt el fogják ismerni. Emelem poharamat az 
előkelő vendégek egészségére és kérem őket, hogy a 
mennyire lehet, karolják fel iparunkat. (Éljenzés.)

Oundel Károly: Hogy szót emelek, először is 
bocsánatot kérek merészségemért. Ha valaki mégis 
rossz néven veszi, tudja be fiatalságomnak. Nem akar
tam felszólalni, de az elhangzott tüzes szavak oly érzel
meket gerjesztettek bennem, melyeket nem tudok el

fojtani, a melyeket ki kell bocsátanom. Ki kell jelentenem, 
hogy az ünnepeltek után a mi iparunkat ünnepeljük, 
azért, mert a mai nap a mi iparunk diadalának haj
nalát jelenti, azért, mert oly ipar, a  melyet ily díszes 
személyek tisztelnek meg, nem lehet csekély, nem lehet 
kis jelentőségű, hanem olyan, a melynek van fontossága 
nemcsak az ipart űzőkre, hanem az egész államra és 
közgazdaságra. Azt tartom uraim, hogy az az ipar, a 
melyet ily megtiszteltetés ér, fényes jövőnek néz eléje. 
Én mint az iíju vendéglős-gárda legifjabb tagja szólal
tam fel és kérem a mindenhatót, hogy azokat, a kik 
iparunkat ily megtiszteltetésben részesítik, sokáig 
éltesse! (Lelkes éljenzés.)

Rudnay B é la : Engedjék meg, hogy köszönetét 
mondjak, hogy rólam is megemlékeztek, de különösen 
azért, hogy nekem alkalmat adtak arra, hogy önökkel 
együtt én is ünnepeljem azokat, kiket önök az ünnep
lésre méltóknak találtak. Méltóknak találták a becsü
letes, hosszú élet során eltöltött polgári munkáért.

T. uraim ! Én is a munka embere vagyok. Én is 
fiatal korom óta mindig dolgoztam. Más téren mint 
önök, de higyjék el, olt is kitartó munkára volt szükség 
és higyjék el, hogy a hogy önök büszkék arra, hogy 
becsületesen jól végezték kötelességüket, hogy becsü
letesen jól töltik be hivatásukat és szolgálják ki a 
közönséget, arra én is büszke vagyok. Büszke vagyok 
arra, hogy önöket is, mint a nagyközönség derék tagjait, 
mindig becsülettel, bár nem mindig úgy, a hogy kelle
mes volt, de a mennyire embertől kitellctt, igazságosan 
igyekeztem szolgálni. Higyjék el, hogy nekünk is mindig 
kellemesebb az — legalább nekem — hogyha kelle
meset tehetek valakinek, mintha kénytelen vagyok a 
törvény betűjét alkalmazni. (Éljenzés.)

Én t. uraim, a ki a jövőre, a melyről az imént 
volt szó, az önök iparára emelem a poharamat, kívá
nom, hogy ezt csakugyan oly szépnek, oly sikeresnek 
tanulják majd ismerni, a milyennek a derék fiatal 
Gundel ur itt felismerni vélte. Biztosítom önöket, hogy 
én és azon testület, melynek élén állok, csak örülni 
fogunk, ha önöket ezen részben támogathatjuk. (Éljen.)

Gelléri Mór: ügy az ünnepi közgyűlésen, mint a 
vacsorán szemrehányás ért, hogy az orsz. iparegycsiilet 
nem foglalt állást a vendéglősök érdeke mellett. Hát 
uraim, mert ezen szemrehányást hallottam, rehabilitálni 
akarom az iparegyesületet. Ez azért történt, mert sehol 
a világon nincs a vendéglösipar képesitéshez kötve. 
Nem attól függ, hogy ki mit tanult, hanem a vendéglös
ipar mindig attól függött, hogy oly férfiak, a kik annak 
becsületéré válnak, álljanak az ipar élére, a kik tudá- 
sukkel elhárítják azon embereket, a kik nem értenek 
hozzá. Méltóztassék szétnézni, azok, a kik nem tanulták 
azt és mégis ezen iparnak akarták magukat adni, nem 
tudtak boldogulni és a kik tanulták, mindenütt érvénye
sültek. Lehet, hogy a t. elnöknek igaza van, hogy a 
kik nem tanultak, kárt okoznak azoknak, a kik tanultak, 
de mindig azok a győztesek, a kik tudnak valamit és 
mindig azok vonulnak el, kik nem tanultak semmit. 
Engedjék meg, hogy ennek folytatását a szaklapokban 
fejezzem ki. Azt hiszem a mit a nagyváradi kongresszus 
alkalmával kifejeztem, hogy ez hiábavaló kívánság ma, 
aki az egész világon nem tudott érvényesülni, itt sem 
tud, de érvényesülnek ha szakképzettek adják magukat 
arra, a kik eredményeket tudnak felmutatni, bizonyítja 
azt épen ez az ünnepély is.

A ki ipara mellett kitart és nem fél a konkurren- 
cziától, nz tud érvényesülni. Engedjék meg, hogy Vészi 
Józsefnek elvegyem a felköszöntő tárgyát és miután a 
polgári munkának megdicsőüléséről volt szó, hogy arra 
emeljem poharamat, a ki a polgári munkának legelső 
képviselője, Halmos János polgármesterre.

Vészi József: Az újságíró tulajdonsága a szerén y

H ird e tés i rovatunk at lap u n k  o lvasó inak  b ecses figyelm éb e a já n lju k .



178 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipái 1901. junius 1.

telenség. Szcrénytelon vagyok t. uraim én is, de bele
halok, ha nem mondom el ami a szivemen van. Kegyel
mezzenek meg az életemnek és hallgassanak meg. 
Jutalmul rövid leszek.

T. uraim/ Az élet hajótöröttjei, ha a hullámok 
már elbuktatni készülnek őket, két vékony deszkába 
kapaszkodnak. Az egyik a zsurnalisztika, a másik a 
vondéglösség. T. uraim! talán észre vették, hogy a kinek 
ezen a világon nincs mit keresnie, az vagy mint hírlap
író, vagy mint vendéglős akar valamit találni. Azt 
hiszik a szegény nyomorultak, hogy ezen két pályához 
— de kimutatom, hogy ez egy pálya — képesítés nem kell. 
Azt hiszik, hogy ha mindennel megbukott az ember, 
akkor journalista és korcsmáros mindig lehet.

T. uraim ! Az élet hajótöröttjei közül a szerényeb
bek közénk jönnek. Azt mondják, kérem én éhen halok, 
szeretnék zsurnaliszta lenni. Én azt mondom nekik: 
„Kérem mért nem megy el vasesztergályosnak" azt 
feleli: Én ezt soha sem tanultam. „Hát kérem, ha ezt 
soha sem tanulta és nem mer rá vállalkozni, akkor 
mért mer erre vállalkozni, holott ezt sem tanulta11. Azt 
mondja: „Kérem az egészen más“ . És ha kidobom, akkor 
Gundclhez megy és azt mondja, engedje meg, hogy 
vendéglős legyek és akkor ő is ily keresztkérdésekbe 
fogja és ha kijelenti, hogy vendéglős szeretne lenni, ö 
is kidobja. A két dolog között csak egy különbség van, 
de ez lényeges. A kit én kidobok, az még mint journa- 
liszta megy végig az életen, de a kit ö dobott ki, az 
nem lesz többé vendéglős. Végül csak arra mutatok, 
hogy csak véletlenül vagyunk külön táborban, mert mi 
egybe valók vagyunk. Azt mondja Gundel, hogy a nem
zetet abból ítélik meg, hogy milyenek a vendéglősök. 
Én soha sem ellenkezem vele, ma sem akarok, meg
engedem, hogy igaza van, de engedje meg, hogy ép 
oly mértékben lehet a nemzet e ismerni sajtójáról.

Ha ez igy van, akkor a vendéglősöknek és zsur
nalisztáknak van egymáshoz közük. Hát kérem a ven
déglős is, a zsurnalista is a nagyközönséget szolgálja. 
Ura, parancsolója és gazdája, de szolgája, jobbágya és 
rabszolgája is. Nem szeretnék azon közönség bőrében 
lenni, a kire a vendéglős megharagszik, de nem szeret
nék annak a vendéglősnek a bőrében lenni, a kire a 
közönség megharagszik. Engedjék meg, hogy a paralellát 
folytassam. Nem szeretnék azon közönség bőrében lenni, 
a kire a sajtó megharagszik, de jaj annak a sajtónak, 
a melyre a közönség megharagszik. A miből kétségte
lenül következik, hogy a közönség szeszélyének, mulé- 
kony ízlésének változékony caprice-jának rabszolgái és 
parancsolói mi vagyunk.

Divatot mi csinálunk, de a közönség divatjának 
rabszolgái is vagyunk. Parancsolunk a közönséggel kor
látlanul, de ö is velünk. A közönség és mi úgy állunk 
egymással szemben, mintha a világon két orosz czár 
volna és az a kettő nézne egymással farkasszemet. Jaj 
azon közönségnek, a mely hadilábon áll velünk, de ha 
akarja, a közönség kiüti kezünkből a kenyeret és 
könnyekkel öntözted a mindennapi falatot. Ebből az 
következik, hogy a közönség és mi — ha nem akarunk 
pórul járni, egymást megbecsüljük. Én mindenkivel 
szemben az állítom, hogy nincs az Istennek az a jury-je, 
az a fóruma, amely kimondhatná egy vendéglősről és 
zsurnalisztáról, hogy kvalifikált. Ez a közönség dolga. 
Ha a fórum alkalmasnak Ítéli az újságírót és vendéglőst, 
a közönség elítélheti. Jaj nekünk, ha egymással nem 
férünk meg.

Gclléri Mór azt hiszi, hogy engem nagyon le- 
tromfolt, mikor poharát Halmosra emelte. Én azt hiszem, 
hogy az igazán jóból a kettős dolog is jó ; éu is öt 
köszöntőin. Mi azt mondjuk, hogy a közönség és mi, 
mint autokratikus hatalom vagyunk egymással szemben, 
de hogy van az, hogy mi egymással sohasem háborús

kodunk? Hát ez azért van, mert vannak okos közve
títők, a kik felvilágosítanak bennünket és a közvéleményt 
a mi szubjektív tulajdonságunk jogosultságáról. A fő
városban ezen szerencsés, tapintatos közveiitő szerepet 
Halmos János képviseli. Engedjék meg, hogy ezen 
immár testvéri szeretettel egyesült vendéglősök és 
zsurnaliszták koszorúját lerakjam. (Lelkes éljenzés.)

Stadler Károly: Bocsánatot kérek, hogy miután a 
szerénységtől való eltekintésről volt szó, én is csak 
néhány pillanatra kérem türelmüket. Tisztelt barátunk
nak, Gundel Jánosnak megfogadtam szavammal, hogy 
engem nyilvánosan felszólalni nem fog hallani. Ezt csak 
egy perezre vonom vissza, mert kedves íia egy szót 
említett, a mely arra indít, hogv emlékeztesselek árra, 
hogy mi volt az oka, hogy Stadlcr nem íog többé 
beszélni. (Halljuk Stadlert!) Tisztelt barátom, lenagyon 
jól tudod, hogy nekem sok és nagy a bűnöm. Irántad 
és ezen ipartársulat iránt is. Miről volt itt szó egész 
éjjel? A munkáról. Mindig arról, hogy a vendéglősök 
becsületes munkával mutassák meg a közönségnek, 
hogy saját erejükből mire képesek. Hát mi volt Stadlcr? 
Az ő tevékenysége mi volt? Ö mindig gyújtó volt, 
mindig mint bomba szerepelt, nagy szájjal felgyújtotta 
a sziveket, a kik lankadtan ültek. Tisztelt kartársam ! 
Az én munkám oly könnyű volt, ehhez nem kell ki
tartás, erő, csak szó, ez az, a mit én tudok; munkálkodni 
sohasem szerettem. Igaz, hogy talán a nagyközönség 
nézete szerint eltévesztettem hivatásomat, idealista voltam 
egész életemben. Hol volt a világon korcsmáros ideálista ? 
Kiadni a Halbseitlit, nem lelkesedni a hazáért, szépért, 
nagyért; ez mind butaság. Ez a Stadler aristokrata! 
Hivatkoztak ma néhányan arra, hogy atyjuk és nagy
atyjuk is korcsmáros volt. A Stadler-család 1732. óta 
korcsmáros-család. Miért szólok én és miért nem dol
gozom? Miért van bennem csak szó és nem tett ? Mert én 
vagyok az utolsó, velem a Stadler név sírba száll. Én csak 
gyújtom a szivekben a hazaszeretetet, az ipar iránt 
való lelkesedést. Arról volt szó, hogy az iparhoz tudás 
szükséges, hogy csak az legyen iparos, aki tud hozzá. 
Uraim arról már régen lemondtunk. A ezéhek elmúltak, 
mindenki a szabad ipart pártolja. De a régi ezéh még 
fenn van, csak más formát vett fel, más a neve. Ma 
azt mondják, hogy kartell. Ök hárman, hatan össze
állnak, a kormány összeadja őket s itt a szabadipar 
kartellek És most uraim bocsássanak meg és te szere
tett elnököm is bocsáss meg, hogy megint felszólaltam, 
hogy üdvözöljelek ezen a napon és megczáfoljam azon 
szavakkal, hogy az idealizmus szükséges, máskép soha 
sem hozzuk ezen ipart azon pontra, a hová szükséges. 
A fiad mondta, hogy itt a hajnala az iparnak! Utoljára 
életedben téged üdvözöllek kedves Gundel barátom.

Gundel: Daczára annak, hogy nem akartam fel
szólalni, drága barátom kényszeritett arra, hogy megint 
szót emeljek. Ö annak daczára, hogy már évek előtt 
azt mondta, hogy nem beszél, szavát megtörte és mégis 
felszólalt, még pedig ugv, a hogy csak egy Stadler 
beszélhet. Ez kényszerít engem arra, hogy felszólaljak. 
Kijelentem előre is, hogy ö rá akarom emelni pohara
mat. Önök igen t. uraim jól tudják, hogy egy ember 
az ö személyéről, a kit mi becsülünk, tisztelünk, bccs- 
mérlőleg beszélt.

Én kötelességemnek tartom kijelenteni, önök előtt 
kedves bajtársaim, mi első pillanattól kezdve felmen
tettük és Stadlcrt, kit mindenki ismert, tiszta mun
kásnak tartottuk és kijelentettük, hogy a becsmérlés 
rágalmazás. Mi annak daczára t. uraim, hogy az ítélő 
szék az illetőt felmentette, a legjobb jelét adtuk annak, 
hogy Stadtler nem az, a minek nyilvánították.

A magas minisztérium is kifejezést adott ennek 
akkor, mikor valaki jött, a ki 20000 koronával többet 
ígért mint ö, bebizonyította, hogy Stadler nem olyan
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ember és neki adta, a ki 20000 koronával kevosobbet 
ígért. Oda adta azon tudattal, hogy ezen üzletét, mely 
az ö vezetése alatt oly fényesen fennáll, nem lehet 
másnak, mint az ő kezében. Ha ezen dolgok felemlitése 
rád fájdalmas, bocsáss meg kedves barátom !! Emelem 
poharamat rád, hogy téged, a ki ezen dologról hallva nem 
jól érzed magad, de az én kötelességem, mint az ipar
társulat elnökének, nekem nincs más alkalmam, mint 
ily kimagasló körben kijelenteni, hogy Stadler Károlyt 
aki ami díszünk, büszkék vagyunk rá, az Isten sokáig 
éltessen ! (FAJönzés.)

Solti: Mélyen t. uraim! Mielőtt Bokros Károly az 
ö ékesen szóló hegedűjét megpengolné, engedjék meg, 
hogy egy pár szóval ismertessem öt. Mélyen t. uraim! 
Azt hiszem, ezen társaságban, a hol a vendéglősök kara 
ül együtt, nem szükséges öt bemutatni, de kénytelen 
vagyok rámutatni, hogy Bokros Károly volt az az ember, 
a ki a legutolsó vendéglős-kongresszuson rámutatott 
arra, hogy ezen iparnak a nvugdijegyletre van szük
sége. Mélyen t. uraim ! Ennek — mint az elnök mondja 
— ö az apostola. De engedjék meg, hogy mielőtt a 
szivekhez Radics húrjain szólna, azt kívánjam, hogy 
az Iston öt sokáig éltesse. (Élj cm  és.)

Ez volt az utolsó beszéd, utána Radics Béla 
vette á t az uralmat, és uralkodott hajnalhasadásig.

A napisajtó.

A jubileumi ünnepségekről irt tudósításunk nem 
volna tökéletes, ha c helyütt is nem emlékeznénk meg 
a napisajtónak ez alkalommal ünnepeltjeink, ipartársu- 
lalunk s igy iparunk iránt is tanúsított, szinte tüntető 
jóindulatáról. Mint talán ezelőtt még egyetlen egy alka
lommal sem, a legelőkelőbb napilapok a legnagyobb 
készséggel és előzékenységgel adtak helyet az ünne
pélyről hozzájuk beküldött előleges tudósításainknak, 
sőt a hirlapiró-világ két kitűnő vezetője : Rákosi Jenő, 
az „Otthon** irók és hírlapírók egyesülete elnöke és a 
„Budapesti Hírlap'1 főszerkesztője és Vészi József, orsz. 
képviselő, a „Budapesti Napló** főszerkesztője s a 
„Budapesti Újságírók Egyesülete** elnöke nemcsak azzal 
Hintették ki „Emléklapunkat** hogy abba tartalmas, 
örökbecsű emléksorokat írtak, hanem a disz-lakomán 
elhangzott pohárköszöntöikben is oly méltányló elis
meréssel szólották a vendéglősipar fejlettségéről, euró
pai színvonaláról, iparunk törekvéseinek helyességéről, 
amely nemcsak újságával, hanem főleg igazságával 
felejthetlen hatást gyakorolt a jelenvoltakra. Bátran 
egy sorba állíthatjuk velük Géllén Mór kir. tanácsosnak 
az „Országos Ipaaregyesület** érdemes igazgatójának 
mostani szereplését is, melyben csak következményét át* 
juk annak az ügybuzgó érdeklődésnek, melylyel e hivatott 
ember a vendéglősipar érdekei iránt állandóan viselte
tik és annak törekvéseit mindenkor elősegíteni igyeke
zett. Rajtuk kívül hálásan adózunk névtelen újságíró 
testvéreinknek a toliban, kik önzetlenül, igaz lelkese
déssel írták meg tudósításaikat folejIlletlen ünnepélyünk
ről. Köszönjük a ,,Budapesti H írlap"-nak, hogy meste
rünknek Rákosi Jenőnek „Em léklapunkéba irt gyönyörű 
emléksorait reprodukálván, az iránt szélesebb körbe is 
méltó érdeklődést keltett; a Pester Lloydnak a rész
letes tudósítást, a Pesti Hírlap nak pedig Gundel János 
huszonötéves buzgolkodásáról és áldozatkészségéről irt 
szives szavait köszönjük. Szépen irt az ünnepélyről az 
Egyetértés és Neues Pester Journal is, mely dicsérettel 
emlékszik meg „Emléklap“-unkról. Hasábos tudósítást 
hozott a Budapesti Napló, Magyar Hírlap, Magyar 
Nemzet, Politisehes Volksblatt, és a Budapest is.

Fogadják közjót szolgáló nemes munkájukért a 
magunk s iparunk hálás köszönetét. Szereplésük fény
pontja volt ennek a lelkűnkhöz nőtt ünnepélynek.

Az ,,Eiti Ujság“ vezérczikke.
A jubileumot követő napon a Rákosi Jenő „Esti 

Ujság“-jában vezérczikk jelont meg rólunk „Magyar ven
déglősükéről. Első eset, hogy egy tekintélyes és közked
veltségnek örvendő napilap vezető helyen szokatlan 
meleg hangon jóindulattal, igazságos kritikával: „A 
magyar vendéglősök értik mesterségüket és becsülettel tel
jesítik kötelességüket“ — írja az „Esti Újság**. Kevés a 
dicsérő szó, de sokatmondó. Mert olvassuk csak el 
mit ír rólunk Rákosi Jenő lap ja :

Magyar vendéglősök.
A budapesti vendéglősök tegnap kedves ünnep

séggel üdvözölték két de:ék és érdemes társukat, a kik 
huszonöt esztendeje végzik becsülettel a maguk föl
adatát, hasznot és díszt szerezve munkásságukkal ma
guknak és céhüknek. Szép volt az ünnep, s a kiket 
megtiszteltek vele, méltók az ünneplésre.

Ha bejárjuk a müveit világot, a fejlett Nyugatot, 
a mely hosszú évszázadok alatt, mialatt mi vereked
tünk, vérzettünk magunkért, és ö érette, békességben 
dolgozhatott, fejlődhetett, haladhatott és gazdagodhatott 
szellemben és alkotásokban, megfájdul bennünk a haza- 
fiság. Látva a tömérdek kincset, a mely ott értékben 
és kultúrában felhalmozódott, szivünk megsajdul : 
sokat mulasztottunk, sokban elmaradtunk. De a mint 
megérkezvén a magyar földre, a fehér abroszra elénk 
tálalja a pincér az aranyos lében mosolygó paprikás 
csirkét és a tejföllel harmatozott túrós csuszát, lel
künk borúja eloszlik : az íznek és a zamatnak ezt a 
fenséges harmóniáját össze nem komponálja semmiféle 
idegen náczió. Ez vérré válik, piros, egészséges vérré, 
jó magyar vérré, a minek minden csöpje drága gyön
gyöt ér. Érezzük, hogy ittkon vagyunk és büszkén is
merjük be, hogy a magyar konyhának nincs párja a 
világon.

Bár volna a magyar konyha és a magyar vendég
szeretett dicsősége minden magyar vendéglős dicsősége, 
hogy az idegen, a ki idevetődött, kitünően érezze ma
gát és megizlelvén a mi főztünket, szive is, gyomra is 
vágyjék ide vissza. Oh, a gyomor nagy hatalom és e 
hatalom publikus kormányzója a vendéglős. A jól kiszol
gált gyomor az embert vidámmá, elégedetté és elné- 
zövé tesz i: ha rosszul bántak vele, morózus lesz az 
ember, zsémbes és elégedetlen. Gyalog is szívesen el
megyünk oda, a hol egyszer jól ettünk, hintón sem 
oda, a hol rosszul bántak a gyomrunkkal. A jó vendég
lős tehát többet tehet Budapest érdekében, mint min
den idegenforgalmi bizottság.

A jó vendéglős hazafisága az, hogy igyekszik 
becsületet szerezni a magyar vendégszeretetnek és a 
magyar konyhának. Legyen olyan, mint a figyelmes 
házigazda: nem tolakodó, de szives, akinek szeme van, 
gondja van mindenre, hogy a vendég jó érezze magát. 
A főztje ne keltse azt a gyanút, hogy a gazda proví
ziót kap a karlszbádi fürdöiguzgatóságtól: de legyen 
benne a magyar konyha minden kívánatos jósága, az 
izeteljessége, étvágycsiklandozó zamatja és egészséges 
tápláló ereje. A jó vendéglős becsületessége: hngy foga
dója, konyhája, személyzete, minden bútora, edénye és 
vászna tiszta és tiszta pohárba tiszta bort tölt a ven
dégének. A jó vendéglős tisztessége, hogy egyszeresen 
fog csak a krétája, akkor se nagyon vastagon. A bors 
az ételbo való, már a mennyi dukál belőle, a számla 
szolid legyen és ne borsos.

Nagy baj, ha erről a vendéglős megfeledkezik. 
Első sorban neki magának b a j: mert senki se viszi 
oda másodszor a bőrét, a hol egyszer meglékelték. 
Ismeretes annak a vendégnek az esete, a ki mikor 
elutazása előtt a számlát átnyújtották neki, ott talált 
két szál gyertyát is, a miért kerek egy pengőt követel
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telt tőle. Találta, mondom, mert a szobájában nem is 
érintette, meg se gyújtotta egyiket se. Hasztalan argu
mentált azonban, a pincér nem tágított. A vendég 
végezetül legyintett egyet és igy, szólt :

— Jól van no! Sebaj! Én úgyis mindig egy 
pengő borravalót szoktam adni a pincérnek. Fogja h á t !

És átnyújtotta neki a két szál gyertyát. Persze, 
a hol igy bánnak a vendéggel, ott hamar gyöp nő a 
küszöb előtt s be lehet zárni a  boltot. Az ilyen ven
déglős nem sokáig méri a bort, mert nem tud a saját 
mesterségéhez. Hala Istennek, ilyen csak kevés akad 
a magyar vendéglősök között, a kik közül ime most 
kettő jubilálta szives ünnepség között ezüstlakodalmát 
a mesterségével. Sorsuk, példájuk, ünneplésük bizony
ság rá, hogy a magyar vendéglősök értik mesterségü
ket és becsülettel teljesitik kötelességüket. Csakis igy 
lehet boldogulni; mert a jó bornak nem kell cégér és 
üres a korcsma, ha rossz bort mérnek benne.

Nem kell e czikkhes semmi kommentár. Olvassa 
el büszkén jól eső érzéssel minden vendéglős újra és 
újra: épüljön rajta lelkében, kövesse tetteiben. Proféczia 
válik akkor e sorokból.

A „Magyar Nemzet' a budapesti vendéglőkről.
A jubileum alkalmával a ,.Magyar Nemzetu nagy 

rokonszemvel ir a budapesti vendéglőkről és vendéglő
sökről. Megszívlelni való dolgokat ir a vendéglőspályára 
tolakodó tönkre ment egzisztencziákról s a mit a fürdő
vendéglőket elárasztó, szakképzettség nélküli vendéglő
sökről ir, hogy „nem a régi jó  vendéglős-elveket engedi 
érvényesülni, hogy a bérlet ideje alatt megszedje magát44 
továbbá hogy: „ezek az emberek foglalkozásukat nem 
szerétéiből űzik, kompromittálják a tisztességes vendég
lősök és szállodások hírnevét4*; olyan szivünkből merí
tett igazságok, hogy memorandumba foglalva szeretnők 
őket megküldeni Hegedűs Sándor kereskedelemügyi 
miniszternek, tán okul rajtuk — a vasúti vendéglők 
bérbeadásánál.

„Gundel János és Kammer Ernő — Írja a „Magyar 
Nemzet44, tegnap ünnepelték meg működésűknek huszon
ötéves jubileumát. Ennyi idő óta foglalkoznak ugyanis 
a vendéglős-iparral. Följegyzésre méltó, jelentős jubileum 
ez, nemcsak azért, mert magában véve is derék dolog, 
ha valaki becsülettel és tisztességgel töltött el egy 
negyedszázadot valamely foglalkozásban, de főképp 
azért, mert nálunk 25 éves vendéglősi jubileum vajmi 
ritka. A vendéglősi pálya egész a legutóbbi időkig leg
inkább közprédája volt a tönkrement, kétségbeesett, a 
maguk eredeti foglalkozása terén gyámoltalan exiszten- 
cziáknak. Van rá elég eset, hogy föpinezérek egyszerre 
csak mást gondolnak s ott hagyják a foglalkozásukat, 
hogy megtakarított pénzüket más vállalatban kamatoz
tassák, de sokkal több példa van arra (magunk is 
tudunk nem egyet, do nagyon sokat), hogy tönkrement 
szabók, kőfaragók, bérkocsisok, pékmesterek, sőt bűvé
szek fölcsapnak korcsmárosnak. Mert azt hiszik, hogy 
ehhez csak értenek s e téren „megszedhetik44 magukat. 
Ezért közpréda még most is a vendéglős- és korcsmá- 
ros-ipar (ügyes emberek most is megkerülhetik az ipar- 
törvényt) s azért kerül jó időbe, mig a vendéglősök és 
szállodások foglalkozása nálunk is megkapja azt a kon
zervatív vonást, melylyel a külföldön lépten-nyomon 
tál lkozunk. Nálunk gyorsan változik nemcsak a tulaj
donos, a gazda, de a helyiség is. Ötven-hatvanéves 
vendéglők és fogadók a ritkaságok közé tartoznak, 
holott a külföldön vannak vendéglők, melyeket kétszáz 
esztendő óta egyugyanazon család kezel, régi szolid 
elyo kszerint. Van Németországban négyszázéves korcsma, 
Hómában pedig másfélezer esztendős, sőt a via Kassián 
levő ősrégi, római épitményü korcsmáról azt mondják 
az okmányok, hogy nagy valószínűséggel állt már

Julius Caesar korában is. Mi megelégednénk egyelőre 
annyival, ha egyugyanazon család három generáczión 
keresztül kezelné akár a maga régi vendéglőjét, akár 
a másét, de megmaradna a foglalkozása mellett. A 
polgári büszkeség azonban még nem gyökeresedett 
meg nálunk s a gazdag péknek vagy szállodásnak a 
fia restellvén az apja mesterségét, versenyistállót akar 
tartani, vagy egyéb „úri44 foglalkozás után nézni. Ennek 
a laza felfogásnak, a konzervativizmus e hiányának 
nagyobbára a közönség issza meg a levét. A főváros
ban még csak védekezhetni az újdonsült vendéglősök 
ellen, de a fürdőhelyeken ki van az ember szolgáltatva 
a kényüknek. Az a vendéglős, a ki tavaly még szabó
mester volt s a ki a szerződést csak 2—3 évadra kötötte 
meg a fütdöigazgatósággal, nem a régi jó vendéglős- 
elveket engedi érvényesülni, hanem minden igyekezete 
oda irányul, hogy a bérlet ideje alatt. megszedje magát. 
A milyen a gazda, olyanok az alkalmazottjai is; haszon
lesők, kapzsik és gorombák a busás borravalót nem 
adó közönséggel szemben. Minek is tegyenek másképen? 
A bérlet úgyis csak 2—3 évig tart, azután utánuk az 
özönvíz. Ezek az emberek, kik a foglalkozásukat nem 
szeretetböl űzik, kik csak időlegesnek tekintik, végtele
nül kompromittálják a tisztességes vendéglősök és szál
lodások jóhirnevét. Talán ez az oka, hogy a Baedeker 
nem tud megemlíteni régi jó magyarországi vendéglő
ket, melyekre az idegenek bátran rábizhatnák magukat 
s melyek jótékony hatást gyakorolnának a tisztességes, 
szolid üzleti felfogás tekintetében. Ezért kétszeresen 
rokonszenves dolog nálunk, ha egy vendéglős jubileu
mot ül, mert ez a jubileum bizonyítéka egyszers
mind az illető vendéglő szolid voltának.

A „Magyar lpar“ Gundel Jánosról.
Gelléri Mór, kir. tanácsos, a „Magyar Ipar44 fele

lős szerkesztője a jubileumi ünnepélyről igen meleg 
hangon ir Gundel Jánosról, kinek érdemeit emléklapunk
ban is „Nemzedékről nemzedékre44 czimmel irt gyönyörű 
emléksoraiban méltatta. Klasszikusnak mondja Gliick 
Frigyesnek valóban emelkedett szellemi ünnepi beszé
dét, melyből a legszebb részletet közli s megemlékezik 
Emléklapunkról is az ünnepély méltatásának kíséretében.

A „Magyar Ipar44 Gundel János czimmel követ
kezőket írja : A Budapesti szállodások vendéglősök és 
korcsmárosok ipártársulata44 e hó 28 ikán trrtott dísz
közgyűlésén ünnepelte elnökének, Gundel János negyed- 
százados elnöki jubileumát. Ez a i ünnep igen szép polgári 
ünnej) volt; a városi hatóság fejeinek, a társadalom sok 
előkelőségének jelenlétében ünnepeljék az eredményes 
munka és pólyáin tisztesség sikereit. És Gundel János az 
ünnepet meg is érdemelte. Egészen találó kifejezést 
nyert az ö munkásságának méltatása abban a  klasszikus 
ünnepi beszédben, melyet ez alkalomból Ginek Frigyes 
intézett a jubilánshoz. A jubileum alkalmából a Magyar 
Vendéglős és Kávésipar szerkesztősége díszes kiállítású 
emléklapot adott ki, melybe az ipartársulat élén álló 
férfiakon kívül a közélet és irodalom több jelese is irt 
emléksorokat, czikkeket. A szerkesz'őség tagjainak 
(dr. Solti Ödön főszerkesztő, F. Kiss Lajos felelős szer
kesztő és Barta Béla) e’őszava nyitja meg a terjedel
mes füzetet, azután következnek Márkus József főpolgár
mester, Mártonfy Márton kir. főigazgató, Gelléri Mór, 
Rákosi Jenő és Vészi József emléksorai, majd a Buda
pesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartár- 
sulatií-nak elnöksége, választmánya és tagjai, az ipar
társulat szakirányú tanoncziskolájának tanári kara, a 
szállodások stb. országos nyugdijegyesületének, a Buda
pesti Kávésiparlársulalnak, a Budapesti Finczéregylét
nek, azután a debreczeni, újvidéki, aradi, szegedi, győri, 
szatmári rokom'partársulatok és végül nehány vidéki 
kolléga és üzletbarát üdvözletei következnek.
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F i g y e l m e z t e t é s .
A jubileumi tudósítás terjedelmes volta miatt 

a vezérczlkkek, társuliituk-ogjesillotek, tárc/.a, stb 
rovataink lapunk legközelebbi számában lógnak meg
jelenni. A s z e r k e s z tő s é g .

N f l L T É B . * )

Brislol-szálloda.
Budapest, 1901. május 17.

A  „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar" 
tele. szerkesztőségének

Budapest.
Ihász György ur „ Vendéglősök Lapja*-bán e napokban egy 

czikk jelent meg, mely volt kapusom állítólagos lopására vonat
kozik. Elvi szempontból nőm szoktam a sajtó ily dolgaira reagálni, 
do mivel a jelzett közlemény az iparomhoz tartozó törekvő 
egyéneknek téves informácziót nyújt, sőt mivel Iliász ur lapját 
támogatni nem szoktam, tisztán látszik, hogy csupa rosszakaratból 
a valóságnak meg nem felelő adatokat közölt. Azért az ügyre 
vonatkozólag - elvem ellenére a következő felvilágosítást adom.

1. A szóban forgó kapus magyar ember volt, tehát nem 
idegen, nem idegen nemzetiségű. 2. Az eltűnt összeg nem 1000 
(négyezer), hanem csak 1000 (egyezer) forint volt. 3. A lopás nem 
is a szállodában történt, a mennyiben kiderült, hogy (a kinek 
tőlem különben ajánlott levél átvételére jogosító meghatalmazása 
nem is volt! A pénz pedig ajánlott levélben érkezeit Parisból), 
még mielőtt a portás a levelet a postai közegtől átvette volna, a 
küldemény már spoliirozva, a nevezett összogtöl megfosztva volt.

Ezek után mi marad meg Ihász ur vádjaiból? Erre a 
kérdésre felelni az igen tisztelt olvasóra bízom.

A fentieket elkésve csak azért irom, mert mint mondám, 
Ihász ur lapját olvasni nem szoktam; az ő czikkónek megjelené
séről is, Szanali ur figyelmeztetése után, csak véletlenül érte
sültem. Egyúttal kijelentem, hogy —- bármily körülmények közölt 
is — a dologra visszatérni nem fogok.

A midőn a lek. szerkesztőséget tisztelettel kérem, szíves
kednék e tényállást becses lapjában közzé lenni, jóindulatukat és 
fáradtságukat előre is megköszönve, vagyok

kiváló tisztelettel
Illits József s. k.

Figyelmeztetés
budapesti vendéglős és kávés üzletbarátaimhoz!

A székes-fővárosi ni. kir. államrendőrség legújabb rendeleté 
szerint nekünk — sütőknek a legszigorúbban megtiltalott, 
hogy vasárnap déli 12 órán túl süteményt szállítsunk. E rendelet 
következtében kénytelen vagyok vevőimnek a süteményt deli tizenkét 
óráig szállítani, a mit annál is inkább tudomásul vonni kérek, 
mert az esetleges délutáni utánrendelési nem szállíthatom, hacsak 
magamat nagyon érzékeny büntetésnek kitenni nem akarom.

Miután azonban l. Czimnek vasárnap is egész napon ál 
meg van engedve a szállítás, felkérem, szíveskednék esetleges 
vasárnap délutáni utószükségletük fedezésére saját emberüket 
hozzám küldeni, a mikor is szívesen rendelkezésükre állok.

Midőn még megjegyzem, hogy a rendőrség fenti rendeleté 
•a vásár-vasárnapokra nem terjed ki, maradok

teljes tisztelettel 
Glasncr Miksa 

cs. és kir. udv. szállító.

Ezen rovat alatt közöltökért nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség.

SZÁLLODA
főváros legelsőbbrangu üzleteinek egyike, 60 teljesen és pazar 
fényesen bcbutorozolt szobával és egy igen jóincnctelü étteremmel, 
csakis más vállalkozás miatt lesz eladva, szobák bevétele 00.000 
korona, étteremé 36.000 korona volt múlt évben, eladási ára 00.000 
korona, melynek fele az átvételkor készpénzben azonnul lefizetendő, 
fennmaradódat megállapodás szerint fizetendő, — továbbá vidéki 
H'AitlltMlii, dunántúli nagyobb megyeszékhelyen 12 vendégszoba 
kávéház, étterem, nagy tánozterem, parasztkorcsma sthivel tavaly, 
forgalma volt 30.000 korona, évi bére azonban csak -1000 korona, 
ily kedvező bérösszegü és egészséges üzlet Magyarországon, bátran 
merem állítani, több nincs, azonnal családi ügyek miatt eladó ; — 
továbbá iS'/.íil 1<><lu Magyarország egyik legnagyobb vidéki váro
sában 13 vendégszoba, étterem, üveggel fedett télikert, nagy sör
csarnok stbivel ellátva mint igen jó meneteld üzlet általánosan elis
merve van, magában a sörcsarnokban tavaly 730 hecto sör fogyasz- 
talott, csakis tulajdonos betegsége miatt lesz eladva; — továbbá 
S '/.ú lbM lii a bácsimban 6 vendégszoba, kávéház, étterem, 
korcsma, nyári kerthelyiseg stbivel ellátva az első és legjobb üzlet 
ottan, teljesen berendezve direkte a háztulajdonostól bérbeadandó, 
évibér összege 3200 korona, óvadékkép egynegyed évi bérc lefize
tendő ; — továbbá 1í í í v «'*IiíVx. Magyarország legnagyobb vidéki 
városában az első legjobb legelegánsabb és legnagyobb üzlet ottan, 
mely múlt évben tényleg 76.000 koronát forgalmazott, holott évi 
bérc csak 6100 korona, 8 éves bérszerződéssel tulajdonosnak 
fővárosi nagyobb vállalkozása miatt csak eladó. Készpénzben 
minimum 20.000 korona czükségcltctik az átvételhez; — továbbá 
r ő v íw o w i  k ú v é h ú / i  egyike a legrégibb és logjobbmcnetclü 
solid nappali üzleteinek, mely évente tisztán mindennemű kiadást 
levonva 12.000 koronát jövedelmez, azonnal eladó kedvező fizetési 
feltételekkel; - továbbá nagyobb vidéki városban egy v o m ló jg - lő  
elegánsan berendezve, igen jó hírnevű és kitűnő meneteld üzlet 
szintén eladó igen jutányosán; — úgyszintén egy 
v íM u ló fj’l ő  dunántúli nagyobb városban, megyeszékhelyén régi 
igen jó hírnevű üzlet kitűnő sorházzal, nyári nagy kerthelyiséggel és 
beszálló udvarral és több istállóval azonnal eladó igen jutányosán, 
az épület a káptalan tulajdonát képezi és földbérlettel ven egybe
kötve. Azonkívül több igen jómcnctelü vidéki és fővárosi szállodák, 
vendéglők, kávéházak és beszálló vendéglők eladók vagy teljes 
bcrendezésökkel együtt bérbeadandók; úgyszintén szálloda, kávéház 
és vendéglői helyisé ck üresek vagy újonnan építettek nálam min
denkor előjegyzésben vannak s felvilágosítást csakis direkte rcllek- 
tánsoknak nyújt NIEM ETZ GYULA szá lloda , v e n d é g l 
ős k áv éh áz i ü z le tek  a d ás-v é te li iro d á ja  B u d ap es ten  
V III. k e rü le t J ó z se f  k ö rú t 18. C sak is  v á la sz b é ly eg g e l 

e llá to tt le v e lek re  v á la sz o lta tik .

Erősítés és orőmogujitás cél
jából orodménynyol használ
ják az összes turisták, kerék
pározók és lovaglók nagyobb 

tourok után.
1 üveg ára 2 kor., fél üveg 

ára 1 kor. 20 fillér.
Valódi csak fenti vódjogygyel. Kapható az

gyógyszertárakban. £
Főraktár: Kreisapotheke, Korneuburg, Béca 

m ellett.
Főraktár Magyarország részére:

TÖRÖK J u Z S E F  g y ó g y s z e r t á r a ,
BUDAPEST, Király-ntvzn 12.
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Gundel János és id. Kararaer Ernő
huszonötéves ipartársulati működése jubileumára 

Kiadta a

„Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar“
Budapest, V., Lipát-körut !>.

M  A r a  2  k o r o n a . M
Az emléklap tiszta jovedelméta „Vendéglős és pinczér- 

msnhely" alapja javára fordítjuk.
Felülfizetéseket a jótékony czélra 
tekintettel köszönettel fogadunk és 

nyilvánosan nyugtázunk.
M csrcnilcléscK ct n p ín z  e lő lrsc*  b ekü ldése  

m ellett fogadunk  el.

Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
öüerifesvslŐRjógo

Budapest, V., Upót-körut ö. sz.
><r

V|> ö|v. ^  |̂. |̂. v|. ’-K'.JV'A'
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ELSŐ MAGYAR

n i D A P E S T E X ,

|  F e r e n c *  J ó z s e f - t é r  8 . (az Akadémia melleit),

Ajánl teljes H z ii l l .x lu i  Ii Av AIiAz í t-m
......... léfi-löl berendezéseket továbbá üvef>‘-
iiHx.tnli U é M r fp te lic I  I tr iM lá l. iiv.'m '- 
b ö l ,  a legolcsóbb ós legfinomabb kivitelben és 

mindennemű háztartási czikkokot.

|  Budapesten, Ferencz József-tér 8. (az Akadémia mellett). 1
g  30 cv óta fennálló raktárunk mással össze nőm s  
=  tévesztendő.

N Y I L A T K O Z A T !
F ő p in c z é r

uraknak, a kik legalább 100 drb 
a d r i a i  s z e l e t e t

rendelnek, művészi kivitelű szá-  
moló-czéduláinkból

i n g y e n  é s  b é r m e n t v e
szívesen küldünk.

100 drb fiumei Adria-Szelet
(a legfinomabb csemege)

•  •  •  •  1 4  k o r o n a .  •  •  •  •
ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!

Buffet-czikkeinkről

Tessék árjegyzéket kérni.
Szétküldés csakis utánvét elle

nében.

i tacao- cs isoiíoiaacgyar
(RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG)

F I Ú M  E .

.'.p*. <n Q  ’v ' . i f )  u> 'éj*. U ) ' j" .  r>

DIADAL -PEZSGŐBOR
EBERHARDT ANTAL

BU D A FO K .

\ OTkCDVisdlí' GÉZA Budapest,
I Vili., Bnro8B.ut.czit 129,

'.p*. v  u  ’̂ j*. vr*. v  ’v". v  i j  ';J.



183 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1901. junius 1.

Ries és Berkovits
B U D A P E S T , K erepesi--.it 66

cs. é s  k ír . s z a b . n ik k e l-« n -s z ifo n k t ip a k - és g é p g y á r .
Szabad, szénsav- és kénsav-szikvizgépek,

vízszűrők és sörnyomókészülékek.

------ Ú jd o n s á g !  =
Higiénikus, minden visszaélést kizáróI  „U N ICUJT szifonfejek a

R ie s  és  B e rk o v its  szab ad alm a.

I f l F A I  ** e lső ren d űf  na**  c se h  sz ik v izü v eg ek .

Ries és Berkovits szabadalma.
ELŐNYÖK : S a ro k e lc so rb u lá s  és  p iszo k 
le ra k o d á s  k iz á rv a . T o v áb b á  le g n ag y o b b  
e x p lo z ió e llen tá lló  k é p e s s é g g e l b irn ak .Legizlésesebb fagon.

C sak  a k k o r  e re d e ti és 
v a ló d i, h o g y h a  az 

ü v e g  a lja  a  fe n ti v é d 
je g y g y e i  v a n  e llá tv a .

A ,R e g e n e r á t o r 1
világítási czélokra alakult társaság 
Budapest, VI., Uj-ulcza 20. gáz izzó
fény számára egy regeneráló készü
léket hozott forgalomba.

Ezen készülék hivatva van min
denki figyelmét magára vonni, a meny
nyiben egy ép oly egyszerű mint el
més és minden „Auer"-égöro alkal
mazható készülékkel, nagyobb fény
nél óriási megtakarítás érhető el.

A „Regeneráló“-készijlék működésre 
az elégésre kerülő levegőnek előmele
gítésen alapszik, miáltal világítótest 
izzását nem pusztán a gáz. elégése 
idézi elő, liánom elősegíti a melegí
tett levegő hőfoka is.

A „Regeneráló“-készülékkel ellátott 
égő sokkal kevesebb hőt sugároz ki, 
mely egyszerű szabályozás által egy
részt kevesebb gáz ég cl, másrészt 
pedig a hő nagy része fénynyé alakul 
át, miért is különösen nyilvános 
helyek — kávéházak, vendéglők stb.

________________ • világításánál nagyon fontos sze-
~:t y -  r .imr? r C p r o  Van hivatva.

20—30"/o-nyi gázmegtakaritás az Áuer-égöre alkalmazva. 
Nincs többé cyl nder törés. Az izzótest leggazdaságosabb

M im lrn  g á z fo g y a sz tó n a k  iiélkiilttfchoU m .
Költségvetésekkel a gázmegtakaritás mennyiségének és 

értékének kiszámításával valamint minden egyéb e szak
mába vágó felvilágosítással, a társaság — VI., Uj’Utcza 
20. sz. — szívesen és díjtalanul szolgál.

A teljes készülék ára Budapesten felszerelve 6 korona, 
mely gázmegtakaritás folytán már rövid idő alatt önmagát 
kifizeti. t „ ,

Megrendeléseket felvesz a budapesti vezérügynökseg:
lkmI»|M‘.sl.

VII., Hársfa-utoza 59 b.Lederer és Reich

Gentry-
pezsgő
a budapesti országos 

kaszinó pezsgője ■ ■ ■

M e r t  J. E.
pezsgöborpinczéiböl.

J _____!_____I

B udapesti fö- 

r a k t á r .............

b tj  to j

l%<, Lf4

BU D A PEST,

V áczi-körut.
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E la d ó  k á v é h á z
S z e g e d e n ,  a város központján* egy elsőrendű, 
jómenelelü k á v é h á z  — családi körülmények 
miatt — rendes, elfogadható árért e la d ó m  A 
kávéház és mellékhelyiségeinek évi bére 3600 
korona, hiteles könyvből kimutatható évi forgalom 
32—35000 korona. Bővebb felvilágosítással szolgál

G r y e n e s  J á n o s
pinczéregyleti ügynök, S  X. 10 <4 10 I > 10 IN.

•>:
fV-<

-« -i
;V-<
M -<

*<•<

ÜS

^  yiyyi, y,; yi, ^  ;f :,;á:

V e n d é g lő  b é r b e a d á s .
Rgy jó forgalmú Városban, negyven óv óla fennálló, a 
mai kor igényeinek megfelelően berendezőit szálloda, 
mely 22 vendégszobából, egy nagy káv<; házból, kél ét
teremből, színház és lánczleremből, a bérlőnek 3 szo
bás lakásából, továbbá 40 lóra való istállóból, kocsi
színből, nagy pinczéhől stl). — mellékhelyiségekből áll 

bérbeadó. A házban van az llr i Casinó és 
Kereskedők Köre is. Az összes helyiségek vil
lamos - világítási berendezéssel vannak ellátva. 
Értekezni lehet

< .  r ó s z  I S e n  j á i i i i i i
tulajdonosnál

I v i s - V n v c l n i i ,  (Szabolcsmegyc)
.T.  .T,. ’. T . . .T .  .T .  .T .  , T .  .T .  . T . . T ,  .T .  . T.  . T . .. T.  .. T .
•k  '.f.* •.+.* -.i* -.i* a -  -t - ■>’

[ sertésközvágóhid közelében, sarokhelyiség bérbeadó, j 
J Bővebb felvilágosítással szolgál

a h á z fe lü g y e lő ,
I X .  k o r . ,  K ü ls ő  S o r o k s á r i - i l (  I * * a .

Groszman és Gönczi
BUDAPEST, VII.. Klauzál-utcza 10 szám.

P| —  M  B É R É N y B E N  ~

I XCollár J1 á n o s
Bzöltitelepén 5 h e k to lite r  50  fokoB, k lg  ttetön fő tt ,  
va ló d i B z llvap á lin ka , 25  l ite re n k é n t  la  k a p h a tó , | 
L ite r je  1 fo rin t, Ó O O O Q Q O Ó O Ó O O '

ffiSB 5H 5aH asaS B 5H S B S B S aS B 5B 5 B 5 S 5 a S g
[ Nogyforyalmu ponton, ogy szép lájíits v rn i lé t t lö l  l ic l j 'i -  

s é g ,  sarokhoz, küzvellen niellolto fekvő lakással és liozz.á- 
tartozó hclyiségokkcl, 1001. május 1-é o kedvező feltótolek 
molllotl k ia d ó .  Ugyanolt egy h e n t e s n e k  való ü z l e t -  

* h e ly is é i t  azonnal k i a d ó .  Bővebbet
S z á l k á i  S á n d o r n á l ,  Magyar S/.inhitz.

P S E R H O F E R  J.
1 'É R T lS Z T lT Ó M IM íü i

óvtizedok óta el vannak torjedvo az egész vilá
gon s kevés azon család, n hol ez a p á r a t l a n  

h áz ig  .v eg y sze r h iá n y z ik .
K lab d a c so k a t az orvosok különösen az 

oly bajoknál ajánlják, amelyek nehéz  em ész
té sn e k  s d u g u lásn ak  következményei pld. 
z a v a r  az cp ck c riiig ésb en ,in á jrá jd a liiiak  
szé lhá iita lin ak , k é l ik a .  a r a n y é r  stb.

Vértiszlitó hatásuknál fogva kiválóan jó hatást 
gyakorolnak vérszegénység: eseteibon s az 
ebből származó bajoknál, mint idcg:cs fe jfá 
já s , s á p k é r  stb. E vórtisztitó labdacsok nagy 
cl mye, hogy szolidon hatnak, fájdalmat nem 
okoznak s igy a leggyöngébb szervezettel biró 
■ gyónok, sőt gyermekek is bátran használhat
ják. — 1 doboz, mely 15 labdacst ól áll S Í  kr.

1 tekercs, moly 6  doboz .1 frt 0 5  kr.
A pénz előzetes beküldése után bérmentve.

1 tekercs 1 frt 3 5  kr., 2 tekercs 2  frt 3 0  kr..
3 tekercs 3  frt 35  kr., 10 tekercs 9  frt 2 0  kr.

: Használati utasítás mellékelve. =
E g y e d ü l i  k é s z í t ő  é s  s z é t k ü ld é s t  f ő r a k tá r :

Pserhofer J. gyógyszertára
B ÉC S, I., Síiig o r s tr a s s e  15.

B u d a p e s t e n : Török József gyógyszertára
K ir á ly - u t c a  12.

E l t e r j e d t s é g ü k n é l  fo g v a  e  l a b d a c s o k  a  le g k ü lö n  
é s  n e v e k  a la t t  u tá n o z ta tn a k ,

le g k ü lö m
b ö z ö b b  a la k o k b a n  é s  n e v e k  a la t t  u tá n o z ta tn a k ,  

t e h á t  m in d e n k i c s a k  P S E R H O F E R -fó le  v é r -  
t l s z t i t ó  l a b d a c s o k a t  k é r je n ,  s  c s a k  a z o k  j 

v a ló d ia k ,  a m e ly e k  d o b o z a in a k  fe d e -iviuuiun, U lllclycll IlUUUótUllUH IUUD-
ló n  p ir o s ^ s z in b e n  „ P S E R H O F E R 1*

Évi 22—24 ezer forint forgalmú

k á v é h á z ,  «ü
évi bérösszeg 2500 frt vidéki megyeszékhelyen egy megbízható 
és legalább 5000 frtlal rendelkező egyénnek átadandó. Aján
latokat „Megbízható* jelige alatt e lap kiadóhivatala továbbit, 
esetleg felvilágosítással is szolgál.

ifj. j-jaggenmacherH-Sörfőzde

S d

n  
■0

MegrendelisihelyíkTbudapsslenVKádár-urcza 5 .  
Haggenmacher Köbánya-:-Haqgenmacber Buda fok.
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