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Elhangzottak a papok imádságos beszédei, a 
legjobb barátnak beszédes ajkáról égnek szállott a 
búcsúztató fájdalom szivhezszóló siráma, a tiszta 
deczemberi lég sebes szárnyaira vette a felcsendülő 
gyászdalokat, a családi sírbolt márványajtaja han
gosan zárult be Oundel János földi maradványai 
mögött. De azért üundel János nem halt meg, mert 
éltető és világitó szelleme örökre itt maradt kö
zöttünk; alkotásai, melyek drága hagyományként 
szállnak ránk, tovább fognak gyümölcsözni nemze- 
dékről-nemzedékre és idők múlásán, mennél inkább 
vonul be emléke a halhatatlanságba, tiszta és ra- 
yogő egyénisége annál szebben, annál fényeseb
en fog sugározni felénk.

Nagyságát teljes egészében az emlékezés és a 
vendéglősipari történetírás fogják kiépíteni. Addig 
is azonban, amig e munka megkezdődik és tel
jessé válik, nekünk, akiknek élete javarészét áldozta, 
akik vele egv utón haladtunk és dolgoztunk, szent 
kötelességünk, hogy ha nem is teljes — de 
legalább megközelítőleg hü képet adjunk Oundel 
János hosszú és szüntelen munkában eltöltött ál
dásos életéről, hogy megörökítsük mindazt, amit 
oly ideálisan befutott életpályájában szépnek, jó
nak, a közre értékesnek tartunk és ami — a szigo
rúan emberi és egyéni vonatkozásokon kívül a 
magyar szállodás és vendéglősipar fejlődésében, ezen 
iparágak ipari, közművelődési, társadalmi és köz
jótékonysági alkotásaiban Oundel János nevével el- 
választhatlanul egvgyé van forrva. Csak tömören, 
összeszoritva foglalkozhatunk ugyan ehelyütt ezek
kel a tényekkel, mert hiszen máskülönben — élete 
annyira egybe volt kapcsolva iparunkkal — a ven
déglősipar utolsó négy értizedének pragmatikus tör
ténetét kellene megírnunk, amelynek nincs egyetlen
egy mozzanata sem, amelyben részint mint kezde
ményező, részint mint nagynevű kartársainak Gliick 
Frigyesnek, néhai Stádler Károlynak, Bokros Ká- 
rolynak, néhai Koinmer Ferencznek, Palkovics Edé
nek legönzetlnebb támogatója ne vett volna részt 
csodálatraméltó tevékenységgel, nagy megértéssel és 
mindig kész lelkesedéssel cs szeretettel. De nem 
csak vendéglősipari ügyekben, hanem városi, köz
jótékonysági és társadalmi intézményekben is szün
telen hallani lehetett nevét, látni a lankadatlan mun
kásságát, amely mindig önzetlen, mindig eredmé
nyes \oít és amely nemcsak hivatástársai, hanem 
az egész társada'om részéről elismerést, tiszteletet 
és becsülést szerzett neki. Már régen a polgártár
sai által nyújtott cserkoszoru díszében állott, mi
kor a királyi elismerés fénye feléje sugárzott. Ki
választott ember volt közöttünk, nagy hivatással, 
nagy feladatokkal, amelyeknek mindvégig nagy be
csülettel meg is felelt. Tetteit az értelem és a s z ív  
i ugar ák, irányították, és amig világos átfogó értelme a 
legváltozatosabb kcrü'mények közífegékonynyá t.tie 
öt a modern kor haladó igényei és minden iránt, ami 
szép, jó és nemes, addig áldott szive érzővé telte őt 
mások szenvedései és nélkülözéseivel szemben. A 
jót magáért a jóért, nem ritkán nagy stylusban gya
korolta, ebben félt szinte a nagy nyilvánosságtól 
de mint mindenben, itt is szigorú volt önmaga, telve 
jósággal, cin zéssel és megbocsátó szeretettel má
sok iránt.

Összeszoritva és még mindig a reánk nehe
zedő veszteség súlya alatt állva, a következőkben is
mertetjük Gundel János életrajzának adatait és sza
kadatlan munkásságának részleteit.

Életrajza.
Gundel János 1843-ban született AnsbaChban. 

Bajorországban. Édes atyja jómódú sütő-mester volt, 
aki fiát a papi pályára akarta nevelni. Amidőn az 
apa 49 éves korában hirtelen meghalt, a korlátolt 
anyagi viszonyok közé került özvegy fiát a gymnasi- 
timbó! kivette és a gyermkifju etlőlfogva kénytelen 
volt egyedül a maga kenyerét megkeresni, és jövő
beli bo'dogulásának alapjait lerakni. E nagy feladat
ban hata'mas segítőtársat nyert nagybátyjában Gart- 
ner Györgyben, akinek tanácsára 1857-ben, har- 
mincz forint útiköltséggel zsebében, Passaun át a 
gőzhajóval Budapestre jött éis nagybátyja tanácsára, 
aki maga is p neér volt, a pincéri pályára lépett 
Első állását az akkori Granátos-uteában, a »Régi 
zenélő-óraii és a »Kom!ókert« tőszomszédságában le
vő híres Winterbierhausii-ban mint borfiu nagy ag- 
goJalm k közt foglalt) el,és ahol e sorok Íródnak bir
tokában 1 evő saját feljegyzései szerint keserves napokat 
kellett e't ütnie, távol a szülői háztól, távol az édes 
anya me'eg tüzlie'yétől, távol a szeretett testvérek- 
tőí«. Innen másfél év múlva az Ujvilág-utczai 
Aranysas-szállodai) vendéglőjébe lépett mint bor

fiu, ahol egv év múlva inár nagyot lépett előre, 
szobapinezér lett, s itt ment át éleiének egyik leg- 
elhatározóbb momentumán, amely később sorsdöntő 
is lett reá nézve, mert amint Írja —■ »szép 
emlékek fűznek e kedves házhoz, mert itt ismer
kedtem meg kedves nőmmel, aki akkor még csak 
kis gyermek vo!t.« A törekvő, szorgalmas és igen 
takarékos ifjút, aki ez után gyors egymásutánban 
a regi »Európa-szállodában< (most az államrendőrség 
palotája), a budai, nagykanizsai, a prágerhofi va
súti vendéglőkben működött mint főpinezér, ettől 
fogva ennek a kedves akis gyermeknek« képe töl
tötte be. Ez sarkalta haladásra, önképzésre, általános 
műveltségének, sziktudásának emelésére úgy, hogy 
mikor Budapestre visszatérve a »London-szállodáii- 
ban vállalt szobafőpincéri állást, német anyanyelvűn 
kívül tizcnkilen.zéves korában már tökéletesen be
szélt és irt magyarul, francziául, angolul és olaszul. 
Innen hasonló minőségb.n Pest akkoriban legelő
kelőbb szállodájába, a »Frohner (ma Continental) 
szállodában került, majd körülbelül két év múlva 
az akkori nagyhírű Erzscbet-téri Slova-féle sörcsar
nokban, azután pedig Förter János József-téri »Vi- 
rágbokor vendég'őjébemi lett főpinezér.

Huszonkét éves korában mint főpinezér a régi, 
jó és híres »Téli-sörházba« került vissza Ferenczv 
Ferencihez, oda tehát, ahol küzdelmes pályafutását 
megkezdette. 1869. április haváig maradt itt, és az
után — valóra váltva régi álmát — nőül vette Kom- 
mer Annát, áldottlelkii feleségét, az ujvilág-utczai 
»kis gyermeket)), akinek jóságos képe életének leg
változatosabb eseményei közepette is lelki szemei 
előtt lebegett. Megnősülvén, csakhamar önálló ven
déglős lett, 1869. május 1-én a Király-utczai »Bé- 
csi sorházat)), — 1872-ben — jelentékeny átalakí
tások u‘án — a József-téri vVirágbokor vendéglőt)) 
— 1875-ben az »Erzsébet-királyné szállodát)) vette 
át, mig végre sikerről-sikerre haladva, 1889-ben az 
István főhcrczeg szállodát)) vette bérbe, ahol pálya

futása delelőjére emelkedvén 1904-ig működött.
Nehéz, sz.nte megoldhatatlannak látszó feladat 

magyarázatát adni annak az általános szeretetnek, 
tiszteletnek és bccsülésn.k, amelyet Gundel János 
négy évtizedes munkásságával nemcsak kartársai közt, 
hanem az egész társadalom részéről és nemcsak itt
hon, hanem az egész külföldön szerzett magának; 
épp oly nehéz, mint megállapítása annak, hogy 
vájjon szeretetreméltó egyénisége, lebilincselő mo-
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dóra, közmondásos puritánsága, avagy iparáért való 
rajongása volt-e az, amely őt kartársai és polgár
társai közt oly szeretet é és becsültté tette.

Hogy mernyire rrgiszkodoít iparához, mennyit 
fáradozott annak fejlesztésén és felvirágoztatásán, 
azt 35 éven át kifejtett ipnrtársulati elnöksége bi
zonyítja a legjobban, és hogy e hosszú időn át 
nem volt cgje.Uncgy oly választmányi ülés vagy 
közgyűlés, amelyen nem ő elnökölt volna. Mint a 
közka © iá ó' lett ve zár, a legszigorúbb volt önmaga 
iránt a kötelességek teljesítésében, fáradhatatlan a 
munkában, energikus és vasakaratu tervei kivitelé
ben, bölcs és megfontolt azok k gondolásában, soha 
nem csüggedő az e'é e tor ódó akadályokkal szemben, 
de nagylelkű és á dozrtkész mások gyengéinek meg
bocsátásában, a segélyre szoruló szegényekkel és 
szerencsétlenekkel szemben.

»Meg’g/cz désem és tapasztal; t űm szerint nincs 
ipari páiya, amelyen egy fiatal emb.r gyorsabban 
juthatna önállósághoz, mint a miénken;;, továbbá. 
»Csak az az ember lehet toldog, aki az élvezetekkel 
takarékoskodni és a takarékosságban élvezetet találni 
tud«, azután »Veszve van az az ember, aki csak 
máról-ho napra gondol, és könnyelműen pazarolja el, 
amit szerzett; — Írja nekünk készte t feljegyzései
ben — és amint a vendéglősipar rajongó szereteté- 
nek, az élnitudás helyes felfogásának és a szigorú 
mértékletességnek és takarékosságnak e lapidáris 
mondatokban megfogalmazott téideit vaskövetkeze
tességgel és kitartással alkalmazta önmagával szem
ben, épp úgy érvényre tudta juttatni azokat a gond
jaira bízott közintézményekben is.

Gundel és a vendéglősipar.
Máskülönben el sem volna képzelhető, hogy 

mig a sEudapesli szá lodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartársulata« vagyona, mely —- amikor 
ő elnök lett 353 forint volt, 1911-ben bekövetke
zett lemondásáig százezer koronánál jóval többre, 
a külön' ödö jó élonycéu alapok és alapítványok pe
dig 115,000 koronára emelkedtek és hogy az ele
inte je'en éktelen, patriarchális viszonyok közt ten
gődő ipartársulat idővel az egész országban vezető 
szerepre tett szert és oly alkotásokat, helyi és or
szágos jellegű in é/ményeket hozott létre, amelyek
kel — bátran elmondhatjuk — ebben az országban 
egyetlen iparág sem dicsekedhet. Viszont nem volt 
ipartársulatának, vagy a vendég'.ősiparnak az ő el
nöksége idején egye.lenegy oly ügye sem, mely az 
ő hozzitevése nélkül intéződött volna el. Ha csak
— időnk rövid égére való tekintettel — per tangen- 
tem annyit említünk meg, hogy magában az ipar- 
társu'atban a vendéglőtök tcme.kezési ig.lcte, a kü
lönféle jó.ékony és kulturá.is czélu alapok, a me- 
nedékházalap az ő elnöksége alatt jöttek létre, az 
ő nevéhez fűződik az ipartársulati székház meg
szerzése, az országos vendéglőskongresszusok kez
deményezése és rendszeresítése és hogy Olück Fri
gyes, Stadier Ká:o y, Bokros Károly, Palkovics Ede
— ugyancsak ezen idő alatt — valósíthatták meg a 
tanonezügyi orszígos szivetségi, nyugdijegyesületi 
és munkaközvetítési ügyekre vonatkozó hatalmas és 
nagyarányú törekvéseiket: akkor nagyjában már tisz
tán köreonalozott képet nyurünk Umidel Jánosnak 
a szállodás és vendéglősipar érdekében kifejtett 
nagyarányú munkássígár 1, amely ez n iparágak leg- 
ujabbkori egész tör.én. tét öleli fel. Kétség elen, volt 
benne némi józan koozervativismus is, de csak any- 
nyiban, hogy tartózkodott a nagyobb, és pedig ugv 
az erkö'csi, mint az anyagi kockázatoktól. De azért 
élénk érzéke volt az iparának fejlesztésére irányuló 
törekvések iránt, nagy gyönyörűséggel nézte a szak

oktatási ügy fejlődését és állandó érdeklődéssel kí
sérte a nvugdijegysü’.et felvirágzását és a munka- 
közvetiéu ügy gyors alakulásait is. E két utóbbiban 
fő'eg g zJa ági szükséget látott, mig a tanonezokta- 
tást mint az iparfejlődés legnagyobb biztositékát 
becsülte nagyra. Hirdette, hogy a társadalmat meg 
kell tanítani a vendéglősipar megbecsülésére, ma
gáról ped g urbi et orbi büszkén hirdette, hogy a 
mészáros, hentes, szakács, pinczemester és a csa
pos mesterséget épp úgy megtanulta, mint az ide
gen nyelveket, mert ez »nemcsak, hogy nem szé
gyen, hanem egyenesen kötelesség, ha valaki a ven
déglősszakmát érteni akarja;;. S hogy mindezeket 
a mesterségeket mily jól megtanulta, mi sem bi
zonyltja jobban, mint hogy úgy az 1885., mint az 
1896. évi budapesti orsz. kiállításon a borászati 
— a wieni konyhaművészed — és a pécsi orsz. ki- 
állitá o i a jury tagja, — az állandó orsz. borvizsgáló 
bizottságnak pedig évtizedek óta állandóan tagja 
volt.

A vendéglősök iránt mindenkor atyai gondos
kodással viseltetett és érdekükben semmiféle fára
dalomtól sem rettent vissza, mert felismerte azt a 
szoziáis és társadalmi erőt, mely csak felébresz
tésre vár, hogy a kar erkölcsi és anyagi boldogulását 
biztosítsa. Ezért szerette kultiválni 1885. óta a vi
déki vendéglőskongresszusokat, 1896. óta pedig az 
orsz szövetségi közg ü éseket, mert tudta és érezte, 
hogy ezek a legalkalmasabbak a kari összetartás fej
lesztésére és a vendéglősök érdekeinek megvédelme- 
zésére. Épp ezért úgy az ipartörvény, mint az ital
mérési törvény revisiójáért állandó harezot folyta
tod, hogy meddőn, nem rajta múlt. Iparostársainak 
anyagi romlása mindig nagy fájdalmat okozott szi
vének, és ezért — ve ük szemben — valósággal örö
me telt a jótékonyság gyakorlásában. »Aki kér, an
nak adni kell;; ez volt a jelszava és ezt sokan 'tudták 
róla, és ezért sokan, nem egyszer vissza is éltek 
jóságával.

Mindezek jóformán csak utalások, rendszerte
len feljegyzések az ő sokoldalú, mély nyomokat 
hagyó működésére vonatkozólag; bizonyos azonban, 
hogy bölcs mérsékletének, gyakorlati felfogásának, 
az iparfejlesztés iránti élénk érzékének, a közér
dekek helyes felismerésének és irányításának, s az 
ipar érdekei erőteljes védelmének bizonyítékaival a 
vendéglősipar é dekében kifejtett munkásságának 
minden no:z natában egyaránt nyomára akadhatunk 
cs hogy működésében mind g az az elv vezérelte, 
hogy a vendég ősipar, bármennyire is reá van szo
rulva a kormány és a törvényhozás támogatására, 
boldogulását mégis csak önerejéből és az erőteljes 
szervezkedéstől rémé heti.

Gundel és a főváros.
Budapest, amelyben egy emberéletet élt le, má

sodik szü óvárosa lett Gundel Jánosnak. Es Gundel 
azok közé az emberek közé tartozott, akik e tény
nek első sorban nem a hasznát és előnyeit igye
kezett a saját javára kiaknázni, hanem, akik az uj 
kötelék kötelességeinek igyekezett eleget tenni. Ar
ról, hogy bajor származása daczára milyen szivvel- 
lélekkel hasonult át magyarrá, milyen ideális, ha
zafias szellemben nevelte fiait és egyetlen leányát, 
ma már sértés volna beszélni, megbántása a meg
boldogult szellemének. De arról igenis lehet, sőt 
kell is Írnunk, hogy Gundel évtizedeken át, ha nem 
is szerepe’t a nagy nyilvánosság előtt — mily fárad
hatatlan munkásságot fejtett ki, főleg a bizottsá
gokban, a főváros fejlesztése és emelése érdekében 
és hogy a közélelmezési bizottságban, melynek évti
zedeken át volt tagja, hányszor szállott síkra iparú
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ért cs iparostársaicrt. Különösen becsesek voltak 
azok a felszólalásai, melyek városgazdasági, köz- 
élelmezési, idegenforgalmi és vendéglősipari kérdé
sekben hangzottak el. Ilv ügyekben előterjesztett 
javaslatait a törvényhatósági bizo tság nem egyszer 
helyesléssel tette magáéivá. 1882. óta, amikor a 
törvényhatóság tagjává választották, nagy előszere
tettel fogallkozott azzal a kérdéssel, miként lehetne 
Budapestet világvárossá tenni és ideegnforgalm.it 
emelni. E célból élénk összeköttetést tarló t fenn a 
»Szallodások Nemzetfcj'izi Egyesülete* tagjaival és 
azok voltak életének legszébb napjai,mikor e nagy 
tekin'élyü egye ület közgyülé éí Budapesten tartotta. 
A közélelmezésein kívül tagja volt ama bizottságok
nak is, amelyek a fövá os társadalmi és közjótékony
sági éleiével valamely összefüggésben állanak. Így 
különös figyelmére méltatta a Hajléktalanok Men- 
helye Egyesületét, amelynek losszu időn át választ
mányi tagja, majd elnöke lett, és ez utóbbi minő
ségében több hasznos ujitása révén elévülhetlen ér
demeket szerzett magának. Elmúlása nyomán ezen 
intézmény beléletében nehezen pótolható iir fog tá
madni, mert az ő vezető és irányitó egyénisége itt is 
nagy súlyt és jelentőséget adott ama tisztségnek, 
amelyet páratlan odaadással töltött be. A főváros 
egyik legjobb polgárát, erős oszlopát vesztette el 
benne, akinek puritán egyszerűsége és önzetlenségé 
éltetőleg és bátorítólag hatott mindenkor azokra, 
akik intenció n tk tisztaságát ismer ék, és akik megne
hezült szívvel siratják benne a jó polgártársat, a 
jó embert, akit fáradthatlan munkabírása, kivált
ságos tehetsége, nagy szive, közismert jósága, e 
város fiai legjobbjainak első sorába állított. Ezért 
ünnepelte őt oly szokatlan melegséggel — kartársai 
korén kívül is — a székesfőváros egész polgársága, 
midőn 1885-ben Ö Felsége a király a Ferencz József- 
rend lovagkeresztjével tüntette ki, mert kitüntetésé
ben — melyet sohasem keresett — mindenki a dlerék, 
munkás, polgártársai érdekeiért önzetlenül működő 
polgár, méltán megérdemelt kitüntetését lá.ta, amely 
irigységet sehol, de igazi örömöt és megelégedést 
annál több helyen keltett.

Társadalmi működése.
Oundel János szociális működéséről, közéleti 

szerepléséről, humrnitárius tevékenységéről, szakiro
dalmi munkásságáról hasábokat kellene Írnunk, ha 
teljesen hü képet akarnánk róla festeni. Mondtuk, 
hogy e pillanatban e nagy és nehéz feladatra nem 
vállalkozhatunk. Legyen talán elég annyit megje
gyeznünk, hogy Gundel mindenkor kiváló szeretettel 
foglalkozott szoez'ális kérdésekkel, amelyek tárgya
lásához bőséges élettapasztalatain kívül rengeteg olva
sottsága és lg-éh évtizedes autodidakszis révén szer
zett i méretei szolgáltak alapul. Feljegyzéseiben ér
dekes rész etekben toglalkozik a vendéglősipari al
kalmazottak munka- és bérviszonyaival, amelyeket 
más iparágak munkásainak kereseti viszonyaival és 
munkaidejével szemben kedvezőknek tart, példákkal 
bizonyítva, hogy a vendéglősiparban mily kedvezőek 
az önállósítás lehetőségei azok részére, akik jöve
delmükkel takarékoskodnak és nem tulfiatalon fognak 
a családalapításhoz. Nagy örömmel vesz részt az or
szágos nsugdijegyesü'et megalapításában, mert meg
győz jd.se szerint -— á’lami gondoskodás nem lété
ben, ez az egyedüli módja annak, hogy a vendég
lősipari munkások már zsenge ifjú korukban hoz
záfoghassanak ahhoz, hogy kereset és munkaképte
lenség ese érc a létminimumot saját erejükből biz
tosítsák maguknak A szakiskolát és a nvugdijegye- 
sületet aján ja mindig a serdülő vendéglősiparos-ifju- 

figyelmébe és — Írja feljegyzéseiben — »adná

jó Istenünk, hogy minél több fiatal ember hallgas
son tanácsaimra, mert akkor, megvagyok róla győ
ződve, hogy egy uj, erős nemzedék fog támadni, 
amelynek segítségével sikerülni fog szeretett ipa
runkat fejle z.ini, nemesíteni cs virágzóvá tenni«.

Az ipara és az ipari alkalmazottak iránti rajongó 
szeretettnek, melvnek olv sok b.zonsagát adta, kö
sz nhette, fogy bár mindig az események homlok
terében állott,’ támadásokkal sohasem illették; még 
az ellenfelek sem, kik teljesen tisztában voltak az
zal, hogv feltétlen tiszteletet parancsoló puritán 
egyéniségéről minden méltatlan vagy igaztalan vád 
magára a vádlóra pattanna vissza. Hozzá még a 
munkásnozga'mak legmagasabb hullámverései sem 
értek fel.

És amilyen változatos volt ipari és szocziális 
munkássága, épp oly sokoldalú volt közéleti szerep
lése is. Ha m nt vendéglős, ipartársulati elnök, or
szágos szövetségi elnök, városatya, sörgyári vagy 
pénzintézeti igazgató nem volt elfoglalva és elintézte 
a menhelvek ügyeit is, akkor mint az egyház fő- 
gondnoka, mint az országos állandó borvizsgáló
bizottság tagja hallatott magáról, nem is szólva arról, 
hogy ezeken a tiszteségeken kivid egész sereg egye 
sületnek vezetésében vett még részt. Politikával nem 
igen foglalkozott, de annál többet a jótékonyság 
gyakorlásával. Senkitől sem tudott megtag dni sem
mit és igazán boldog csak akkor volt, ha másnak 
öiönet sz rczhe.ett, trá okkal jót tehetett.

Közéleti szereplésének egyik jellemző és talán 
kevésbé ismert vonása, hogy mint szállodás és ven
déglős és a szakipari társulatok vezetője nemcsak a 
\ idöki társegyesü'etekkel igyekezett állandó össze
köttetést fenntart ni, de állandó kapcsolatban állott 
a küllőid legelőkelőbb szállodásaival is, hogy iparát 
az orszig határain túl is hasznosíthassa gazdaságilag 
az ország és a főváros javára, amelyeknek ily mó
don sok igazi és jó barátot szerzett. Ezért exponálta 
magát mindig a Szállodások Nemzetközi Egyesülete 
érdekében és mert meg volt győződve, hogy az any- 
nyit hínyt-vetett idegenforgalomnak ez utón teheti 
a leghasznosabb szolgálatokat. Külföldi utazásain 
mindig felkereste az illető ország )k szállód isi pari 
vezető embereit, barátságot kö ött velük és nem 
nyugodott addig, mig hazánkat fel nem keresték 
és meg nem ismerték.

A sajtót és különösen a szaksajtót, mint az 
iparfejlesz és leghatalmasabb eszközét igen nagyra 
becsülte és elég gyakran szívesen fogott tollat maga 
is, ha ipara megvédelmezéséről volt szó. Lapunk 
részére is több ez kket irt, nagy szakszerű tudással, 
erős lelkesedéssel és ha — igaza tudatában — kény- 
szeritették, az offenzív hangtól sem riadt vissza. 
A sz kirodalomnak jó ndulatu pártfogója volt, szíve
sen használta fel azt eszméinek propagálására, a ven
déglősipari szik'apokban az iparfejlesztés hathatós 
eszközeit látta, és kartársait azok pártolására min
den kinálkozó alkalommal lelkes hangon buzdította. 
Több érdekes kéziratát ma már értékes emlékként 
őrizzük.

Gundel és a vidéki társulatok.
A vendéglősipari egyesületek egységes működé

sének Gundel János mindig egyik legbuzgább elő- 
harezosa volt. És mert nagy súlyt helyezett arra, 
fogy azok, akiknek kezére iparunk jövője bízva van, 
egymást meg rtve dolgozz inak a közös czélok el
érése érdekénen, kezdettől fogva nagy szeretettel 
karolta fel előbb az országos kongresszusok, majd 
a sz ve s gj köZgyü ések ügyét. A V  n d  g'.ősipari ér
dekeltség köréne gyors egymásutánban igv lettek 
bevonva a vidék legnagyobb emporumai, amelyekben
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— (kivétel nélkül—-szeretettel őrzik kedves és kom- 
ziliáns egyéniségének emlékét. Debreczentől Po- 
zsonyig vezetett apostolutja, amelyen valósággal ra
jongó szeretet, tisztelet és becsülés kisérték végig, 
ovácziók tárgya volt mindenütt, ahol megjelent, el
nöki megnyitó beszédeire, pedig ahol csak megfordult, 
még ma is, liosszu évek múltán, örömmel emlékez
nek vissza. Meghódította a vidéket Budapestnek és 
most mi rajtunk áll, hogy ezt az értékes hagyományt 
továbbra is megtartsuk és szerető gonddal, iparunk 
javára és a Haza dicsőségére használjuk fel.

szállodások, vend églősök és korcsmárosok ipartársulata" tulajdona.
Gundel János egyénisége.

Gundel János egyéniségét mindezek után köny- 
nyen jellemezhetjük. Az elmondottakból éles kör
vonalakkal bontakozik ki egy oly egész ember képe, 
akinek élete programmja a kötelességteljesités volt, 
aki érző szívvel sietett segélyre szoruló embertársai 
segítségére, aki egyformán tudott lelkesedni a szé
pért, jóért, nemesért, igazért, aki a maga részére 
megelégedett a kevéssel, hogy másokkal annál több 
jót tehessen. Ideális vendéglős, ideális polgár, ideális 
elnök volt, szigorú, de tele szivjósággal, otthon
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a leggvengédebb férj, a legjobb apa, a legmelet'ehh 
szivü nagyapa, a leghübb rokon, akinek jo^agos szí 
véhez bárki bizalommal fordulhatott A jo, a szép, 
a kedves »Gur,del bácsi« koronázatlan király volt 
nemcsak az őt rajongó imádással körülölelő szűk 
családi körben de elkényezteti vezére mindazok
nak, akik az ő zászlójára esküdtek fel es akiket 
fáséinál;') eg éniségé íek erejével egyszersmindenkorra 
meghódilott magának. Tudott imponálni, de tudod 
végtelenül egyszerű is lenni, és ebien jogos onerzete 
által vezettetle magát- A munkakedve épp oly cso
dálatos volt, mint a munkabírása. Mindig es minden
hez volt ideje és a fáradtság ismeretlen fogalom volt 
előtte Talán akkor fáradt el először életében, mi
kor ölök pihenőre hunyta le jóságos szimeit. Pedig 
sokat sz nvede.t, mielőtt rn€gihalt> szenvedett test- 
ben-lélekben, de ajkáról panaszos szó ekkor sem hang
zott el.

Halála
Gundel János lia’álának hire, bár már hosszabb 

ideje betegeskedett, úgy az ipartársulatot, mint az 
egc-z mrg'ar ve nöélg'ős ipart lés a ifővátos társadalmát 
váratlanul érte. Tudták, hogy súlyosan beteg, de 
azt senki sem hitte, hogy elhunyta ily hirtelen fog 
bekövetkezni. Glück Frigyes ipartársulati és orsz. 
szövetségi elnök a gyászeset alkalmából nyomban in
tézkedett, hogy az ipar ársulat házára a gyászlobogót 
tűzzék ki, hogy az ipartársulat tagjai gyászjelentések, 
-  a vidéki ipartársulatok és az orsz. szövetség tagjai 
pedig az ipartársulat, a szövetség és a nyugdijegye- 
sület nevében a napilapokban közzéteendő gyászjelen
tések utján a halálesetről értesítve legyenek.

A sajtó Gundel Jánosról.
Ámbár a napilapok csak a késő esteli órákban 

kapták meg Gundel János halálának hirét, mégis 
behatóan méltatták már deczemter 29-iki számuk
ban kiváló érdemeit és őszinte részvéttel fejezték 
ki fájdalmukat a magyar szállodás és vendéglősipart 
és a székesfőváros társadalmát ért rendkívüli vesz
teség felett. Több napilap ezenkívül behatóan mél
tatta Gundel Jánosnak ugv a külföldön, mint ország
szerte ismert és becsült egyéniségét, kiváló, mun
kásságát, társadalmi és közjótékonysági téren, szo
katlanul melegb ngu nekrológokban adva kifejezést 
annak a nagy gyásznak, mely Gundel János halálával 
nemcsak a vendég'ősipart, hanem nagvszámu társa
dalmi Vézménvünket is ér e. A következőkben sze
melvén e 'e  k' zünk a napi apóknak és sz;klapoknak 
Gundel Jánosról Írott megemlékezéseiből:

Pester Lloyd: Hosszú szenvedés után a patri- 
archák korában, 72 éves korában ma meghalt Gundel 
János. Neve már régóta összeforrott a magyar 
szál’o'ás- és v n ' é g  ősipar virágzó fejlődésével és 
eredményes fellendülésével, ám igen nagyok ama 
érdemek is, amelyeket a legkülönfélébb társa
dalmi jó ékonyczélu in ézmények előmozd tása által 
szrrze t magának. A csinos és barátságos bófehérhaju 
és kcc-keszikálu öreg urat majdnem egész Pest is
merte, különösen ab ól az időből, mikor mint az egy
kor oly népszerű a A viragbokorhoz;: cz'mzett ven
déglő és 1 é őbb mint az »lstván főherczeg-szálloda 
tulajdonosa a székesfőváros irodalmi és más egyéb 
élőké ő társad Imi kö e nek finom kon; haja remekei
vel és a mintaszerű felszolgálással oly sok gyönyörű
séget szerzet Gund 1 Bajorországból vándorolt be, 
de magyar le tt sziwel-lélekkel, és idővel tekintélyes 
szerephez u o.t a sz kesföváros törvényha'óságéiban 
és szakmájának egyesülteiben. Érdemei elismeréseid 
a Ferenez József rend Iovagkeresztjévcl lett kitün
tetve, a 1 udape ti szálloda ok, vendéglősök és korcs- 
marosok ipartársulata azzal tisztelte meg, hogy el

nökévé, majd diszelnökévé választotta meg. Halálai 
a Gundel, Kommer és Marschall családok gyászolják, 
rési pesti vendéglősdinasztiák, amelyekkel a meg
boldogult közeli rokonságban és sógorságban állott.

Budipesti Hírlap: Gundel János székesfővárosi 
bizottsági tag, a Ferenez József-rend lovagja a bu
dapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulatánik 35 éven át volt vezető elnöke, majd 
tisztelet éli elnöke ma, 72 éves korában, hosszas 
szenvedés után e'hunvt. A megboldogult a székes- 
főváros közéletében, főként a jó ékony és^társadalmi 
intézmények vezetésében évtizedek óta elénk tevé
kenységet íejtett ki és a szállodás és vendéglősipar 
körül nagy érdemeket szerzett.

Neues Testcr Journal: A főváros egyik legköz
ismertebb és legnépszerűbb alakja Gundel János a 
fővárosi szállodások és vendéglősök szeniorja ma, 
72 éves korában hosszas szenvedés után meghalt. 
Gundel szembetűnő egyéniség volt és bizonyára alig 
élt Fudapestcn ember, aki tekintélyes alakját, gyö
nyörű patrlczus fejét ne ismerte volna. A legutóbbi 
emberöltő szál odás és vendéglősiparának fejlődése 
szó osan eg bafüződik az ő nevével. Harminczöt évig 
ál ó t a  > Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs
márosok ipartársulata élén, azonkívül a »Magyar Ven
déglősök Orszígos Szövetsége elnöke majd diszel- 
nöke, a > Szá lo Jások, vendéglősök, kávésok, pin- 
tz'rek és kávé.segédek orsz nyugdijegyes leteadísz- 
elnöke is volt, és tagja volt az Első Magyar Rész- 
vényserfőzle R.-T. igazgatóságának is. Mint borfiu 
kezd.c íré ; pályafutását a »Téli-sörházban« és sokat 
kellett küzdenie, mig pinezér lett. 1872-ben vette 
át a ; Virág'bo'or«-vendég'öt, 1875-ben az »Erzsé'oct- 
szál'o Já:«. tvtiz deken át bérlője és v ndéglőse volt 
az »lstvén-őh.r zeg-szá olínik« ; z Ak. d mia-p ta
tájával szemben és mert előtte a pihenés ismeretlen 
foga’om volt, akkor sem vonult nyugalomba, mikor 
e szállóját jónak látta megszüntetni. Az »István fő- 
herczeg-szílloJa« vend g ő  ének egykori látogatói 
még ma is szívesen emlékeznek vissza arra a csodá
latraméltó fáradth Hanságra, bámulatos figyelmes
ségre és szolgálatkészségre, amelyet Gundel vendé
geivel szemből tanúsított. Valósággal versenyzett 
szamélyze é e', a c  yn k mi d g utánzásramélló min
taképe, jóságos, habár szigorú főnöke volt. Ven
déglője hires volt és »a Gundeinél« mindig jól lehe
tett enni, a gourmandok jól el voltak nála látva. 
Ez'rt so'tak a Gund.l vendéglőiben mindig állandó 
asz altársaságok, és főként a tudományos és irodalmi 
társaságok mind g nála tartót ák symposióikat. Az ő 
vendéglő ében volt a »Mikszá h-asztal«, amely köré 
a hét maghatá ozott es é n a politika és irodalom elő- 
ke'öségei c oportosultak. A társadalomban Gundel 
kifogástalan jellemével, szeretetreméltó eg/éniségé- 
vel cs sz'vének jóságával nagy rokonszenvre tett 
szert, részt vett minden emberbaráti és társadalmi 
mozgalomban, vezetője volt a Hajléktalanok Men- 
helyénak, a jó é onyságot nagy sly u ben gyakorolta. 
Vendég'ő ében állandóan nagyszámú szegény tanuló 
és sok más szegénysorsu ember kapott ingyen ebédet. 
A székeslöváros kommunális életének is nagytekin
télyű té iyezöje volt, évtizedeken kérész ül — a fő
város egyesítése óta — tagja volt a törvényhatósági 
bizottságnak, ahol főként közélelmezési ügyek
ben szavának döntő súlya volt. Gundel jó szónok 
is \olt és bár birodalmi német volt (Bajorországban 
szü’etett cs 1857-ben telepedett le Búd '.pesten) nyel
vünket olv jól Inegtanulta, hogy magyarul is hosszabb 
és hatásos beszédeket tudott tartani, ha mindjárt 
az idegen hanglejtést észre is lehetett venni be- 
szjilén. 0  Felsége a király érdemeinek elismeréséül 
a Ferenez Józscf-rcnd lovagkeresztjével tüntette ki.
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Gundelt, aki a Kommer, Marchal stb. családokkal, 
Fudapest legelőkelőbb szá'lodáscsaládjaival rokonság
ban álló t, nagyszámú előkelő család gyászolja.

Az Újság: A jó öreg Gundel bácsi ma hosszas 
betegség és a vele járó szenvedés türelmes elviselése 
után, ti zteletreméltő agg! o bán, hetvenkét éves ko
rában meghalt. A régi Pest egyik tekintélyes pat- 
ri z us családjának sarja azt a mesterséget folytatta, 
amivel a legtöbb barátot és tisztelőt lehet szerezni, 
ha az ember egész szívvel és tiszta lélekkel űzi fog
lalkozását és a legtöbb ellenséget, ha az ember kapzsi 
és haszonleső és szűkmarkú. Gundel János vendég
lős volt, szállodatulajdonos és bormérő, de ugv ve
zette a dolgait, mintha nem is fizető fogyasztókat fo
gadna helyiségeiben, hanem testi-lelki jóbarátokat, 
szívesen látott, kedves vendégeket, akiknek jóvoltáról 
gondoskodni nem üz'et, hanem magyaros vendégsze
retet. Az István főherczeg-szállőnak lett is olyan 
Ilire az országban, amelyhez foghatóra alig is em
lékszünk. A legfényesebb, a legnagyszerűbb társasá
gok özönlöttek Gundel bácsihoz, hozzájárt a Szi
lágyi Dezső híres asztaltársasága,odaözönlött az egé^z 
akadémia, ott ütöttek tanyát a »puroszok«, odajárt 
néhanapján barátaival Tiszt Kamin és hosszú évekig 
ott volt tanyája a Mikszáth Kálmán művész- és iró- 
társaságának is. Egy-egy este több magyar mágíiás 
fordult meg a régi Istvánban, mint akárhányszor a 
főrendihíz ülésén. S járt-kelt k zöttünk Gundel bácsi 
tisztán, rag ogőn, hófehér bajuszsz.il és szakállal, 
s (örökké derfis, barátságos arcz zal. Mindönkinek csak 
»Gundel bácsi« volt ő, mindenkinek ő volt a ba
rátja, a tanácsadója, a kedves házigazdája. S hogy 
tudott ő mindönkiről gondoskodni. Mintha minden 
vendégének külön főzetett volna, a szájaize szerint. 
Micsoda étele volt Gundel bácsinak a »Mikszáth- 
leves«, tejfölös bableves csipetkével, finom süldő- 
körmévé', füle-farkával. Vagy micsoda csudaétel volt 
a »Galó;za«, ez a mesehal, ami csak a Tisza felső 
folyásában nő meg s amiket Rosner Ervin báró kül
dözgetett iekedőesebb Írójának, Mikszáth Kálmánnak. 
Vagy a csibeleves májjal, zúzával, száz meg száz 
kakastaréjjal. Gundel bácsi nemcsak főzetett, de po
étája volt a Vendéglőnek. Most is, legutóbb is, amikor 
a városligeti Wampct cs-vendéglőt vette át. Persze a 
nagyszerű gondoskodás, páratlan szeretet, mgy tisz
tességet és vagiont szerzett Gundel Jánosnak. Fő
városi bizottsági tag lett, a Ferencz József-rend lo
vagja, a szállodások elnöke és igen sok jótékony in
tézet vezető férfia. Bizonyos, hogy a tiszteletreméltó 
öreg ur halála a legnagyobb részvétet váltja ki az 
egész fővárosban.

Világ: Egv kedves,francziás fejű öreg ur hagyott 
itt bennünket: Gundel János meghalt. Népszerű em
ber volt, neve fogalommá vált, a publikum úgy is
merte s úgy is mlegette a nevét, mint a közélet nagy 
szereplőiét. Pedig Gundel bácsi szerény ember volt. 
A nyilvános szereplést elkerülte. Dolgozott. Ötveri 
esztendeig dolgozott és megtanitot'a a pestieket, hogy 
mint kell berendezni és miképpen kell vezetni a 
modern szállodát és vendéglőt. Hogy Budapest szál
lodás- és vendéglősipara olyan igazán európai szín
vonalon áll, abban nagy része van Gundelnak, aki 
egy I o'.elier d nasztiának volt a feje. Bajorországban 
született, de teljesen magyarrá lett ö is, a (családja is. 
Vezetőszerepet vitt a főváros közéletében is. A fő
város egyesítése óta tagja volt Budapest törvény
hatósági bizottságának. A plénumbaii keveset sze
repelt, de annál hasznosabb tevékenységet fejtett ki 
a szakbizottságokban, A főváros közgyűlésén úgy 
emlékszünk — csak egy Ízben szólalt fel. Évekkel 
ezelőtt a pékmizériák kérdésénél szólalt föl, akkor 
azonban nagy sikere volt. Azt beszélte el, hogy a

vendéglősök miből csinálják a »császármorzsát«. A 
vendéglősök és szállodások nagyon szerették és tisz
telték az öreg urat, aki a »Budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmáro ok ipartársu!atá«-nak 35 éven 
át volt vezető elnöke, majd pedig tiszteletbeli 
elnöke és a Magyar Vendéglő ök Országos Szövetsé
gének és a »Szállodások, vendéglősök, kávésok, pin- 
ez rek és káxéssegédek orsz. nvugdijegyesületé«-nek 
tiszteletbeli elnöke. Szerepet játszott a jótékonysági 
és társadalmi akcziókban is. így például a Hajlékta
lanok Menhelye vezetőségében évtizedek óta élénk 
tevékenységet fejtett ki. A »Neusch!oss Régi Hivek« 
czimü szabadkőmüves-páholy is egyik érdemes tag
ját veszítette el benne. Az utolsó években sokat be
tegeskedett, inig végre a halál megváltotta szen
vedéseitől. Ismerősein és tisztelőin kívül a Gundel, 
Kommer, Marchal-családok gyászalják.

Pesti Hírlap: Gyásza van a vendéglösiparnak. 
Meghalt Gundel János, Budapestnek egy régi is
mert vendéglőse, az István föli rczeg-szálloda tulaj
donosa, a íő\á 03 tö. vénvató. ági b z >tt 'áginak több, 
mint három évtized óta általánosait becsült tagja, 
a Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsm.í- 
rosok ipartársulatá«-nak tekintélyes elnöke. Hetven
két éves volt. Érdemei elismeréséül a király a Fe
rencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Tisz
telői seregén kívül nagy rokonsága, köztük fia, Gun
del Károly városligeti vendéglős gyászolja »a jó öreg 
korcsmárost«.

Alkotmány: Gundel János székesfővárosi bizott
sági tag, a »Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulatá«-nak 35 éven át volt ve
zető elnöke, ma 72 éves korában elhunyt. A meg
boldogult a főváros közéletében évtizedek óta élénk 
tevékenységet fejte.t ki, és a szállodás- és vendéglős- 
ipar fejlesztése körül nagy érdmeket szerzett ma
gának.

Budapest: Budapest egyik legismertebb, leg
régibb vendéglőse, Gundel János, az István főher- 
czeg-szálloda tulajdonosa, a főváros törvényhatósági 
bizottságának harminezhárom év óta tagja, a »Buda- 
pesti szál'odások, vendéglősök és korcsmárosok ipar- 
társulata« elnöke, hetvenkétéves korában meghalt. 
Bajorországban született, s mintegy hatvan év előtt 
jött Budapestre, ahol nagy része volt a modern 
vendéglősipar meg eremtésében. Érdemei elismeréséül 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki 
a király. Elhunytét kiterjedt rokonság gyászolja, köz
tük fia, Gundel Károly, a városligeti Gundel-ven- 
déglő tulajdonosa.

Neues Politisches Volksblatt: Budapest legismer
tebb és legrégibb szállodása és vendéglőse, a fő
város egyik legnépszerűbb alakja, az öreg Gundel 
János ma 72 éves korában elhunyt. Gundel János 
több, nrint hat évtizeddel ezelőtt jött hazájából, Ba- 
jo orszigbó' mint pin zár Magyarország fővárosába, 
ahol lankadatlan munkásságával, szorgalmával és ta
karékosságával igen tekintélyes pozicziora tett szert. 
Munkásságát mint pinczár a régi Tüköry-féle sör- 
csarnoöb m kezdte meg a külső Váczi-uton, majd nem
sokára t'őpinczér lett az »Ujvilág«-ban, innen a Jó- 
zsef-téri »Virágbokor«-ba került, nőül vette Kommer 
szállodás leánvát Annát, majd bérbe vette a »Vi- 
rágbokor«-vendég'öt, később pedig az Emmerlingörö- 
kö öktől az »ht.án :őlur:zcg-szálIoüát«. Harminezhá
rom éve tagja a törvényhatósági bizottságnak és még 
hosszabb ideje elnöke a Budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatá«-nak. Tu
lajdonosa volt a Ferencz József-rend lovagkereszt- 
jcnek. Halálát fián Gundel Kirolyon kívül nagyszámú 
rokonság gyászolja.

Politisches Volksblatt: Ki ne ismerte volna őt.
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a kis, agilis ezüstös, tolgárfejü férfiút, hogv cpp egy 
oly típust válasszunk, mely nem 'felel meg ugyan a 
megboldogult nemzetiségének, de profiljának annál 
jellemzőbb \onása, és emellett épp ma még rokon
szenves is. Ez a fej még egészen száké volt, midőn 
Gundel János a pesti vendéglős életbe lépett, a 
pestibe, mert akkor a testvérvárosok egvesitése még 
csak terv vo t. A király-utczai Gundel János-fcle ven
déglő, nem messze a Mező-utczától. nem messze és 
egy kissé balra a terézvárosi templomtól, közvet
lenül a tcrt 'neti n evezetességü Benkert-kávéház után 
a hatvanas évek végén, illetve a hetvenes évek elején 
teljes \irágában állott. Ebben a helyiségben, ahol 
még ma is vendéglő van, maga Gundel, aki való
sággal megtestesítője volt a vendéglős jo tulajdon
ságainak, \olt a fő vonzóerő. Mindenkivel szem
ben udvarias volt, és nagy buzgalommal mindén 
iránt éid'k'őd tt, szemé yzetének állandóan segített 
a kiszo'gálá b n és a íranczia mondás szerint, melv 
a munkakedv legmrgasabb lókénak kifejezésére szol
gál: valósággal »feln egyelte:: önmagét. Vendéglős, 
felszolgáló, borfiu és csaposlegény, kisegítő és buz- 
di'ó egvarínt tudott lenni alárendeljél között, emel
lett azonban a legke’lemesebb társalgó volt k.'t ven
dégszobájának, az élteremnek és a söntésnek leg
különfélébb látogatóival szemben, akiket egyformán 
patroniz ált <. Már megint egv franczia kifejezés! 

Pinczéje-konvbája egyaránt kitűnő volt és vállalata 
csakhamar oly virágzásnak indult, liogv rövid idő 
múlva már jómódú ember lelt és működésének szin
terét egy elsőrangú vendéglőbe a .József-téri Virág
bokorba: helyezhette át, amelyet megvet és évek 
bosszú során át nagv sikerrel vezetett. Gundel egyé
nisége melle t nem is történhetett másként, mint 
hogy pályatársai közt is nagv tekintélyre tett szert, 
akik — mivel nemcsak iiz'eti inicziativája, hanem 
szakismeretei és általános műveltsége által is ki
tűnt — ipartársulatuk elnökének választo'ták meg, 
amely tisztséget Gundel a leg.nintaszerübb módon 
töltötte be, és amelynek a különböző Budapestre 
egybehívott országos és nemzetközi vendéglőskon
gresszusok alkalmával sok diszt és méltóságot szer
zett. Mint különböző előkelő és elsőrangú szállo
dák tulajdonosa és nagvrabecsiilt vezetője Gundel 
János a vendéglősipari munkásság legmagasabb fo
kán is tevék nv munkásságot fejtett ki. Nagy ideje 
azonban már, hogy a magánéletbe vonult vissza, 
azóta csak annvit hal'otlunk felőle, hogy sok családi 
bánat érte. Gundel 72 éves volt. Gundel Károly 
városligeti v ne'églös a megbold gultban édes atyját 
gyászolja.

Uj h 'rik : Egysz rü vendéglős, d- nem közön
séges ember \o 't az öreg Gundel bácsi. Pályáját mint 
borfiu kczltc és mint tekintélyes férfiú és vezető 
egyéniség végezte. Felküzdötte magát ház- és szál
lodatulajdonosnak, az ipartársulat elnökének ésszékes- 
főváio i törvén ható ági bízott ági tignak. Szeretet
reméltó és szép férfiú vo't Külszínre elegáns fran
czia áll unférfiun k, viselk dé.-re jókedélyü, becsü
letes ba'or sörfőz nek látszott. Embertársai iránt 
előz'kém és szívélyes volt; olyat nem lehetett tőle 
kérni, mit ha tehette — nem teljesített volna. 
Működésének virágkora volt a .Virágbokor' — sör- 
ház bérlete, ahol sok évi fáradtsággal tekintélyes va
gyonra tett szert, úgy, hogy még férfikora delén 
visszavonult az üzlettől és a reáltanoda utczai saját 
házában mint tőkepénzes élte további napjait. A 
sors azonban megirigyelte a derék férfiútól a korai 
nyuga'mat és kizárólagos közéletit szereplést. Nagv 
családja és nagy any. gi igények ké íyszerittték, hogy 
még egyszer ki'cpjen a pénzkeresés porondjára. Né
hány évi nyuga'on után kivette az István főherezrg-

szállodát és ezt valamint saját vagyoni viszonyait 
ismét felvirágoztatta. Modern szálloda lett a régi 
házról, melv Gundel alatt a legjobb társaság talál
kozó helye volt. A régi szabadelvű párt itt tartotta 
nártvae óráit és itt volt a híres Mikszáth-asztal, mely
nél a magyar Bret Harte oly sok anyagot gyűjtött 
karczolatai számára. Gundel, mihelyt módját ejt
hette, ismét visszavonult, megszűnt aktív vendéglős 
lenni és az István-szálloda is megszűnt és vissza
vonult a gazdája mintájára a magánéletbe lakó
háznak. A vendéglősök szövetségének a sok évi elnök 
ö:ö ös ti zteletbeli elnöke lett; a tanácsteremben ki- 
lüggcsz ették élelnrgrságu képét és felálli ották mell
szobrát. Glürk Frigyessel, a nagy emberbaráttal és 
Walter Károly igazgatóval egyetemben alapította a 
vendéglős-tanoncziskolát, és ezen felül is mindig 
azon volt, hogy a szakma ku'turszinvonalát emelje, 
ami sok tekintetben sikerült is neki. A főváros tör
vén', hozásában szerényen és tartózkodóan viselkedett, 
csak szikkérdésekben szólalt fel. Jól beszélt, ke
resztül is \itte, amit akart. Most a Világegyetem nagv 
vendéglősé,.él jelentkezik szólásra; most, nem későn, 
hanem családja és embertársai számára még mindig 
korán. Ott is szívesen fogják meghallgatni, mert 
indokolá-ul elmondhatja: »Jó ember voltam!« és 
abban az örök f.énves csarnokban ez minden másnál 
nagyobb ajánló levél.

Magyar Ipar: Részvéttel, igaz fájdalommal vet
tük azt a gvász'apot, amely Gundel János vendéglős
nek, egye ü'e ünk régi tgéának elhunytét tudatja. A 
magvar szíllodás- és vendéglősiparnak egyik legki- 
vá'óbb v.zető alakja ti nt el Gundel János halálával. 
Ezt az iparágat Glück Frigyessel együtt ő emelte 
Mag> a: országon európai - z nvonalra, úgy, hogynem- 
csak itthon, hanem a külföldön is' becsületet és 
éli mérést :z rz tt sz kmájának és önmagának. Mint 
pikkoló kezdte pálya utasát és most, amikor 71 éves 
korában meghalt, nemcsak azok a testületek gyászol
jak, amelyeknek hosszú éveken át elnöke vagy mun
kás tagja volt, hanem mindenütt osztatlan részvéttel 
fogadták a haláléról szóló hirt. Harminczhárom esz
tendeig volt a budapesti szállodás- és vendéglős 
ipartársulat eln ke, diszclnöke volt a vendéglősök 
országos szövetségének. Egyesületünknek isharmincz- 
két észt ndiig volt hűséges tagja. A közélet egyéb 
terén is élénk tevékenységet fejtett ki, résztvett 
minden en b.rbaráti és s;o zális mozgalomban, igy 
pé'd u! a h j éktal.nok menhehének vezetésében is. 
Mint városi képviselő is szerepet vitt és különösen 
közélelmezési kérdésekben véleményének döntő sú
lya. Munká sága legfelsőbb helyen is elismerésre ta
lált, amenn iben a király a Ferencz József-rend III. 
ősz1 ályu keresztjével tüntet e ki.

A temetés.
A kerepesi úti temető halottas házának délszaki 

n v nvekkel di z t t és koszorúk tömegével borított 
raiaka'o; terméből a lé város közönségének és vendég
lőseinek osztatlan részvéte mellett deezember h ő s i 
én dé után 3 órakor kisértük utolsó útjára Gundel 
Jánost. Az általános részvét hatalmas megnyilatko
zása volt a komor gyászünnepély, amelynek kere
tében a vendéglő ipar nagv halottját elköltöz
tettük, erők pihenőre kisértük. — A ravatal 
köi ü1, melyet loskadá-ig elborítottak a koszorúk, kan
deláberek lángjai égtek és világították be halvány 
fény nyel a résztvevők sokaságát. A mély meghatott
ság, amely a megjelenteken uralkodott, méltó volt 
iparunk elhunyt vezérének emlékéhez. Pont három 
órakor kezJődött a temetési szertartás, amelyen a 
hozzátartozókon, rokonságon és barátokon "kívül 
iparunk is méltóan volt képviselve.
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Jelcmoltak a főváros képviseletében: Dr. B'dv 
Tivadar alpolgármester; továbbá; Qoretzky Zsg.r.oncf 
elöljáró, Szabó József a közmunkák tanácsának tag
ja, Hahó'hy Sándor fővárosi bizottsági tag, Thék 
Endre udvari tanácsos, a kereskedelmi és iparkamara 
alelnöke, Kunz József kereskedelmi tanácsos, Pózéi 
István nyug. árvaszéki elnök, Schmidl Félix igaz
gató, Horváth Sándor ev. esperes, a hajléktalanok 
egylete menhelyének képviseletében Eckermann Ede 
miniszteri tanácsos, dr. Roóz titkár és Leyrer Emil, 
a Részvényserfőzde képviseletben dentai Gomperz 
Miksa és Móriét Lajos igazgató, Glück Frigyes 
ipartársulati élnék, Görgey Imre az állandó horvizs- 
gáló-bizo tság elnöke, Sdiuszter Réz ő kúriai bíró, 
Darányi Béla min. tan., idősb. Haggetimacher Hen
rik, Jármav Jenő műszaki tanácsos, Weingruber Ig- 
nácZ, a kávésipartársulat elnöke, dr. Solti Ödön jog
tanácsos, Miitler Antal, Bokros Károly, a vendég
lős nyugdíjintézet elnöke, Pelzmann Ferencz, Pc- 
tanovics József, Wampetics Ferenc, Malosik Antal, 
Dökker Ferencz, Kommer Ferencz, Verbőczy Lajos, 
Gaál Arnold, Buiger Károly, Palkovics Ede, Fejér 
Gyula, Simon Pál, Pfcnder Emil. a Törley-gyár 
igazgatója, Francois Lajos gyáros. Kittner Mihály. 
Gerbaud Emil, Harsányi Adolf, Gárdonyi József. 
Strausz Miksa, Wilburger Károly, Dévény Ferencz. 
Glück Erős János, Hack István, Walter Károly igaz
gató, Rajágli I ajos, Littke Ernő Zimmer Ferencz, 
Frischauff Szabira Ferencz, a Kéve elnöke, Tóvá
rosi FisCher Emil, Stefjnovi.s I , Palotay Ödön föv. 
bizottsági tag, Steuer Marcell, Neusziedler Géza, 
Brükner József, Klekkor Alajos, Kamarás Mihály, 
Kedvessy Nándor, és még számosán. A pesti és a 
budai vendéglős ipartársulat küldöttsége zászlók alatt 
vonult ki, szintúgy a kávésipartársulat küldöttsége is.

Az egvhizi szertartás megkezdése előtt kivitték 
a koporsót a szabad ég alá. Körülötte diszőrséget 
álltak a vendéglős ipartársulat választmányának tag
jai fáklyákkal és a Részvényserfőzde tűzoltóságának 
küldöttsége, valamint a gyászoló sokaság. A szer
tartást Raffay Sándor evang. lelkész végezte, aki 
búcsúztató beszédében könnyeket váltott ki minden
kinek szeméből. Gyönyörű szavakkal méltatta az el
hunytnak kiválóságát, példás, munkás és jótékony 
életét, melynek elmúlása őszinte vesztesége a tár
sadalomnak.

Raffay Sándor beszéde.
Minden vigasztalásnak és békességnek örök, szent 

Istene, mi jő atyánk, töltsd be megszomorodott 
sziveinket szent lelked v g.asztalásával, a mi Urunk, 
a Jézus Krisztusba vetett hittel, Ámen! Két halot
tat temetünk e gyászravatal mellett, szomorú halotti 
gyülekezet, szeretett testvéreim a z ú rb an ! Az egyik 
az elmu'ó esztendő, mely oly végtelenül sok bánattal 
és keserűséggel illetett minket, a másik egy álta
lánosan tisztelt, szeretett embertársunk, aki nem oko
zott keserűséget és fájdalmat, tudva, soha, senki
nek. Az clinu’ió. a költöző esztendőnek koporsójára 
nem tudunk több könnyet ejteni, mert kifacsarta 
már lelkűnktől minden elsírható könnyünket, de Cilii
déi János koporsójára csak hadd hulljon a könny, 
sirassuk meg, könnyekkel búcsúzzunk el attól, akit 
mindenki szeretett és mindenki tisztelt! Az elmúló 
esztendő talán egy családnak sem hozott annyi gyászt, 
annyi keserűséget, mint éppen annak, mely most 
is gyászolva áll e koporsó körül. Egv sirlialomnak a 
terhe már ott fekszik a leikükön. Amikor a haza 
oltára áldozatot kívánt jövendő boldogságáért, ők 
meghoz ák ezt az láldoz itofs így szép, áld t jövendő 
reménységével teljes életet adtak oda a haza ol
tárára; egy másik pedig ott a messze idegenben

hazavágyó lélekkel sóhajtozik a szabadság után s 
lelke talán most is itt röpköd e koporsó mellett és 
nem érez mást, mint csupán csak azt, amit mind
nyájan érzünk, a veszteségnek fájdalmát és a 
gyásznak keserűségét. A harmadik most jött haza 
elsírni könnyeit, arról a messze csatatérről, ahol 
olyan nagyon olcsó az élet, oly nagyon gazdag az 
áldozat. S azután, ha elhullatja a koporsó felett 
a maga könnyeit, vissza kell térnie ismét oda, ahol 
ni híz megpróbáltatás, sok keserűség, végtelen teher 
várakozik reá. S a negyedik az, aki vérző szivével 
a legnrg.obb áldozatokat hozta meg, aki ott állott 
immár kiszenvedett testvérünk mellett a gyer
meki szeretett könnyeket törlő, sóhajokat elnémító 
mélységes, Önfeláldozó szeretetével, s ennek a sze
retetnek az áldozatánál, ennek a szeretetnek oltárá
nál megtört testtel, de szerzetében soha meg nem 
fogyatkozó lélekkel, most még elsírja megmaradt 
könnyeit e ravatal felett. Most is megosztja a lelkét 
e koporsó gyászt és az otthon maradott, szenvedő 
édesanyának gondjai között. Testvéreim az Urban, 
mondjátok meg igazán, nem veszi-e fel méltán ez 
a család a prófétának ama szavait ajkaira: »Jöjjetek 
mindnyájan, akik általmentek az utón cs lássátok 
meg, hogy van-e olyan bánat, mint az én bánatom, 
amelylycl illetett engemet az Ur az ö meglátogatásá
nak idején. Mert ime, az Ur egyik bánatomra más 
bánatot adott?.: És mi mindnyájan a legőszintébb 
együttérzésnek résztvevő érzéseivel állunk meg a 
gyászoló, sokst szenvedett, nagyon megpróbált csa
lád fájdalma mellett. Őszinte és igaz részvéttel osz
tozunk gyászában és keserűségében. Hiszen ennek 
az embernek, akit most elsiratunk, akinek koporsóját 
most körülálljuk egyező érzéssel, ennek az ember
társunknak az életiben megvalósult a zsoltárok királyi 
hójának ama n oldása: »lgazaknak pedig segedelem 
az Ur, ő az ő erősségük a háborúságukban, megsza
badítja őket a gonosztól és megerősíti őket, mert ő 
benne biznak«. Tekintsünk csak végig Gundel János 
testvérünk életén, szomorú halotti gyülekezet! Nem 
kell-e letcniink őszinte szívvel azt a vallomást, hogy 
ez az ember igaz volt, minden ő cselekedetében és 
egész életében. Nem kell-e vallomást tennünk e 
koporsó mellett, hogy olyanok az igazságai az emberi 
életpályának e földön, hogy nem a munkaköir ma
gassága vagy mélysége, hanem a munkakörben ki
fejtett buzgó ág, lelek, ig zság, öszinteségi; meleg- 
szivüség teszi igazzá, értékessé, az ember életét. 
Nézzétek meg: Gundel János mindenütt ott volt, 
ahol az igazságot szerették, hirdették, kutatták és 
művelték. Mindenütt ott volt, ahol a jíőj, ahol a szép, 
ahol az igaz mellett csoportosultak az emberek. Min
den intézményt szívesen, szeretettel karolt fel, ahol 
csak annak parányi részében is a közjóra, áldás 
származhatott. Akár mint polgár, a közügyekben, 
akár mint ember, a maga otthonában vagy mun
kája mezején, akár mint egyháztag a maga egy
házának minden szép és szent munkájából elsőnek 
kereste és vetíe ki a maga részét minden munkából!, 
minden nemes törekvésből. Igaz volt a maga család
jának hoídogitásában. És mikor könny folyik az ő 
koporsója feleit és amikor a koporsóba tételnek ne
héz órájában, néma, csendes, családi otthonából, 
az otthon áldott és szeretettel megszentelt falai kö
zül mélységes fájdalommal, sűrű könnyhullatások- 
kal bocsátották el utols'i utjíra ide, a pihenés he
lyére ezt a koporsót, akkor minden sóhajtás, mely 
elröppent a lelkek mélyéből, minden egyes könny
csepp, mely felíakadt a szemekből, vallomás volt, 
hogy a maga szeretetében, jóságában, boldogító 
készségben Gundel János igaz volt, az Isten és 
emberek előtt egyaránt. És amikor ide zarándokolt
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Budapest székesfőváros társadalmának minden rétege, 
amikor adózni kíván egy elmúlt élet érdemeinek és 
áldott emlékezetének, akkor ez vallomástétel, hogy 
Gundel János minden munkájában kereste és tá
lán meg is találta az igazságot s ezért az igazság'ért 
övezi őszinte és igaz részvét az ő távozását. És ami
kor eljött ink mi is, a pesti két evangélikus testvér- 
i_‘g\h iz 1 ogy az ő hűséges, hogy az ő fáradhatatlan 
és pédaszerü munkásának megadja a végső tisztes
séget, akkor ez vallomátétel arról, hogy egy ember 
a maga egyházi, vallási kötelességeit mindig meg 
tudja a maga lelkében egyeztetni polgári és emberi 
feladataival és kötelességeivel, mert csak úgy válik 
igazán igazzá Isten és ember előtt egyaránt. És 
amikor megjelenik előttünk a végtelen szenvedéssel 
sújtott embernek a küzdése és a küzdelemben, szen
vedésben az ő példaszerű türelme, melylyel elvi
selte az életnek minden nehézségét, akkor úgy áll 
előttünk, mint igaz ember, aki vallomást tett, most 
a megpróbáltatások nehéz idején, hogy: az igazaknak 
segedelme az Ur, aki megsegíti őket háborúságuk
ban és erőt ad nekik mindennek elvislésére, mert 
az Urban bíztak. Legyen az ő hite szerint, amint 
igaz hite és meggyőződése szerint az igazság utján 
járt egész életén, legyen most az ő hite szerint 
attól, akit szolgált, akiben oly törhetetlen, igazi 
evangéliumi buzgósággal bízott, az Istentől is legyen 
az ő jutalma az örök élet. Nektek pedig, gyászoló 
testvéreim, az Urban, az a lélek, mely ezt a meg
siratott, mindnyájunk által meggyászolt embertár
sunkat áthatotta és boldogította, maradjon a ti jel
szavatok, életeteteknek törvénye, ami az ő életének 
igazsága volt, hogy az igazakat megsegíti az Ur 
s megsegít majd titeket is, erőt ad a h iboruságban. 
ahogy neki erőt adott, mindig veletek lesz, mint 
ahogy vele volt az ő szent segedelmével, csak ti 
is bízzatok Ö benne, ebben a bizodalomban, ebben 
a hitben keressetek megnyugvást most és mind
örökké! Ámen. És most boruljunk le mint a min
denható Isten szent szine előtt és imádkozzunk e 
koporsó mellett ő hozzá, ahogy szívben, lé! 'ben 
megaláz' odva leborulunk elölted, minden vigasztalás 
örök sz.nt lst:ne. A bucsuzásnak e nehéz, fájdalmas 
pillanatában Téged kérünk, küld el hozzánk a Te 
atyai kegyelmedből a Te szent lelkednek hatalmas 
erejét, mely felerősítse a gyengéket, támogassa a 
tántorgókat, ad o.i békességet a békctlen szivekbe, 
adjon inegn ug ást a gyászolóknak! Mindenható Is
tenünk és Atyánk! A rohanó idő, a múlandóságot 
hirdető koporsó ime, hirdeti nekünk, hogy mi csak 
maiak és tegnapiak vagyunk. De hirdeti azt is, hogy 
ha nincs nekünk itt a földön maradandó létünk, sze
meinket és szivünket és lelkűnknek minden vágyát 
és törekvő ét iránviteuk oda, Tefeléd az örökkévaló
ság álc'o t Istenéhez s keressük itt a földön is azt, 
ami örökkéva’ó, ami szép, ami jói, igaz és isteni ; hogy 
a földön lo  dogu á unkit k.r.ssük abban, h>gy a Te 
szent igéd inegvalósu.ását munkáljak e földön sze- 
szeretet el, jó ággal, igazsággal, hittel és erővel; 
keressünk vigasztalást abban, hogy te velünk vagy 
minden nemes törekvésünkben, áldottá teszed éle
tünket és emlékezetünket egyaránt. A testvérünket 
is, akit vezettél, a Te lelkednek buzgóságával e föl
den, most, az élet után, jutalmazd meg mindenható 
Isten hűségének ama koronájával, amit hitünk sze
rint mindannyian kérünk és várunk tőled, a mi Urunk
tól, jézus Krisztustól.

A lelkét, mely halhatatlan volt és nemes e földön, 
vedd fel a Te örökkévalóságodnak boldogságába. A 
testnek, amely megtört a szenvedések és a munka 
súlya alatt, adj csendes pihenést az édes hazai föld
ben. A gyászolókat, emeld fel, mindenható Isten,

vigasztaltd és erősítsd Te magad. Minket pedigi, 
mindnyájunkat vezessen a Te bölcsességed, oltal
mazzon a Te jóságod, tegyen boldogokká a Te 
gondviselésed most és mindörökké, Ámen!

Mi Atyánk__
Elhunyt testvérünk, menj a te örök nyugalmad

nak helyére békességgel. Nyugodjék a te meghide- 
gült tetemed az anyaföld kebelében, az Urnák szent 
oltalmában mindama nagy napig, amelyen az Ur 
szava téged is előhív, hogy részt vehess az örök 
boldogságban. Velünk pedig, mindnyájunkkal Is
tennek, a mi atyánknak sz.nt léleknek vigasztaló 
és megszentelő ereje és áldása legyen és maradjon 
mindörökké! Ámen.

A megható beszéd után az Operaház énekkara 
gyászdalt énekelt, melynek elhangzása után Qlück 
Frigyes elnök lépett a ravatal elé és a következő 
beszédet mondotta:

Glück Frigyes búcsúztatója.

A Budapesti szállodások-, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartársulata«, a »Magyar Vendéglősök Or
szágos Szövetsége*, a »Szállodások, vendéglősök, ká
vésok, pinezérek és kávéssegédek országos nyugdij- 
egvesü'e e és a >Budapo ti vendéglősök szakirányú 
tanoncziskolája* nevében jöttünk el ide, hogy bú
csút vegyünk Tőled Gundel János, szeretet diszel- 
nükünk, felejthct'en Neszorunk! Szomorúan, köny- 
nyezve cs mé’ységes fájdalommal szivünkben álljuk 
körül toporsódat és úgy érezzük lesújtott lelkűnkben, 
hogy elhalálozásoddal nagyon sok hasznos terved 
árvaságra jufott és halomba dőlt! Harminczöt évig 
elnököltél közöttünk és ezen hosszú idő alatt olv sok 
eredményes munkát végeztél, hogy hasznos és szép 
alkoásaidat egyenként felsorolnunk most nem is le
het! De mi tudjuk, hogy érdekünkben mit végez
tél és tudjuk, kit és mennyit veszítettünk benned. 
Olyan őszinte és igaz a mi gyászunk, mint amilyen 
őszinte cs igaz volt a te iparod iránti lángoló lelke
sedésed abban a nemes törekvésedben, amelylvel 
a magyar vendeglősipart fejleszteni, magas szín
vonalra emelni, az ipar, művelőinek társadalmi ál
lását javít ni, jólétét biztosítani és boldogulását elő
segíteni igyekeztél. Polgári mivoltod kifejezte pu
ritán becsület d és ideális tisztességed, amelyeknek 
egyenes útjairól hosszú és tisztes életedben egyet
lenegy pillanatra sem tértél le. Az élet kereszjét 
megadással és keresztény türelemmel viselted1, és nem 
ismerve csüggedés1, megtetted kötelességedet hazád, 
családod és iparod iránt, amelyeket oly nagyon sze
rettél, amelyekhez érző sziveddel olynagyon ragasz
kodtál. Egy igaz, egy egész ember voltál teljes 
életeden át, és most, hogy annyi küzdelem, annyi 
munka után örök nyuga'omra térsz, Ígérjük, hogy 
drága emlékedet kegyelettel és hálás szeretet el fog
juk megőrizni, mert a Te munkás életed tisza em
lékéül a soha el nem múló kegyeletes szeretet fa
kad kartársaid gyászszal telt szivéből! Búcsút veszek, 
búcsút veszünk tőled, drága Mesterünk, én jó öreg 
barátom Gundel János! Isten veled! Isten veled!

Ezután újra az énekkar adott elő gyászdalt, majd 
a koporsót a gyász kocsira tették és megindult a 
hosszú menet, elő! a koszorúkkal telirakott kocsikkal 
és a kü d itt égek zász'óival, a vendéglős szakiskola 
növendékeivel az árkádok alatt lévő családi sírbolthoz. 
Itt Bro.chko Gu zfáv Adolf ev. lelkész mondott szép 
imát, és beszentelte a koporsót, melyet aztán le- 
hocsatottak a sírboltba örök pihenésre. Az Opera- 
ház énekkara zárta be a temetői szertartást.
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A koszorúk.
Koszo ukkal, az általánosan 'megnvilatkozott rész

vét látható jelével gazdagon volt borítva Oundel 
János ravatala. A család és széleskörű rokonság 
ko zo u n kisü’ el üld é'< ko zaruikrt az egyesülete^, 
melyekkel együ t  működött, a tes ület-k. melyeknek 
tagja vö t, a jóbarátok, tisztelők, ismerősök nagy 
serege. A következő koszorúkat jegyeztük fe l: Az 
imádóit atyának — Mama és Katicza, Felejthetetlen 
drága jó apukájuknak — Károly és Maca, Aludj 
jól Apukám — Katiczád, Az én kedves János fivé
remnek —- Marié, Imádott apuskának — Ferike és 
Edith, Szeretett jó sógorunknak — Paula, Gábor, 
Irma, A mi kedves Gundel bácsinknak — Feri, 
és Ernesztin, Fájó szeretettel — Mamádtól, Szere- 
retett János fivéremnek Kiite, A mi jó Gundel 
bácsinknak — Jani, Vili, Szeretett kedves nagy
bácsinknak — Feri, Matild. Editke, Gundel bácsi
nak — Károly, Józsi, Béla, Szeretett Gundel bá
csinak — Lajos, Kegyeltcs szeretettel — Karolin. 
Irma, Ernő, Felejthetetlen drága jó Gundel bácsi
nak —• Tóni és gyermekei, Szeretettel őrizzük em
lékét — Kató és Tibor, Felejthetetlen jó Gundel 
papának — Nagymama és Mariska, Utolsó üdvöz
let — Borhegyi F., Utolsó üdvözlet — Brückner 
József, Uto'só üdvözlet Döcker család1 Részvétünk 
jeléül — Fisch Márk és családja, Utolsó üdvözlet 
Gundel bácsinknak — Mariska, Lajos, Szeretett Gun
del bácsinak — Fracois család, Gundel Jánosnak, 
felejth tutién bará'urknak — Glück Frigyes és csa
ládja, Utolsó üdvözlet Gártner család. Dr. Hoff- 
hauser István, Tisztelete jeléül — Haggenmacher 
Henrik és Oszkár, Horvá'h Nándor. Utolsó üdvöz
let kedves Gundel bácsinak — özv. Danner Gvörgy- 
ná, Utolsó üdvözlet — Kommcr József és családja, 
Gundel Jánosnak tisztelete jeléül — Littke család1, 
Hálás nagyrabecsülésem jeléül — Moiret igazgató, 
Szeretett, jó barátunknak — Malosik Antal és neje, 
Tiszteletik jeléül - - Nagy István és neje, Szeretett 
öreg barátjának — Müller A»tal és családja, Szere
tett Gundel papának — Marschall család, Baráti 
üdvözlettel Pelczmann Ferencz és családja, Igaz 
rész é tel — Petánovics család, Nyugodjon békében
— Stahler H. és családja, A mi kedves Gundel 
bácsinknak — Pie<z eh család, Tiszteletem jeléül — 
Sláger József, Mély részvéttel — Szikszay Ferencz, 
Uto'só üdv z'et — Spalt család, Hálás tisztelője — 
Scmiedl Félix, Utolsó üdvözlet — Simon Pál és 
családja, Utolsó üdvözlet — Verbőczv Lajos, Sze
retett közgondnokunknak — A Deák-téri ev. testv. 
egyházak ,A kedves jó házi Urnák — Bellagh Lajos 
dr., Első magvar részvényserfőzde ig.yzgitósága és 
felüg- elő bizo t ága, Szeretett vezérünknek, tiszte
le b .li elnökünknek — A nyugdíj egyesület igazgató
sága, Iparunk díszének kivá’ó kartársunknak — Deb- 
re z ni szá lodá-ok- vendéglősök, kávésok ipartársu
lata (let -t .e Bokros Károly), Gundel Jánosnak — 
A budapesti kávésipartársulat, Gundel J ínosnak 
Budapest székesfőváros közönsége, néhai szeretett 
elnökének - Budapesti szállodások, vendéglősök és 
köre marosok ipartársulata, Gundel Jánosnak Lö- 
evenstein Utóda Horváth Nándor ezég személyzete. 
Néhai nagyé demü elnökének há'ás megemlékezéssel
— Magvar Vend'g’ősök Országos Szövetsége, Tisz
telete jeléül — a Budapesti vendéglős szakiskola, 
Oundel Jánosnak, —■ Törley József és Tsa., Hü 
tagjának Gundel Jánosnak — az Eintrach, Igaz tisz
telői — Gundel Károly személyzete, Emlékünkben 
tovább fogsz élni — Kiinger család, Hungária nagy
szálloda Igazgatósága, Gundel Jánosnak — Neus- 
ch'osz A Régi Hívek Páholya, Érdemdús elnökének. 
A Hajléktalanok Menhelv Egylete, Első Magyar Ipar

bank Igazgatósága, Gundel Jánosnak — Első Magyar 
részvényserfőzde tisztikara, Dunajobbparti szálló
dé ok, vendégősök ipar ársukta, Háziurunknak tisz
teletünk jeléül — Lakói stb. stb.

A részvét.
Fővárosszerte az egész országban, sőt a kül

földön is impozáns mértekben nyilvánult meg a 
Gundel-család1 vesztesége feletti mély részv't. A posta 
szüntelenül hozta a táviratokat és részvételeket, tár- 
su'a ok és egyesületek át'rata t melyek nagy tömegé
ből a következőket emeljük k i:

Istenben boldogult néhai férje, Gundel János 
ur ha'á a alkalmából fogadja ip-rtársuk tank nevében 
mély fájdalmunk és igaz részvétünk kifejezését. Mi 
nemcsak a fájdalomban de a veszteségben is osz
tozunk Nagvsá"o 'dal, hi z?n ország-világ tudja, hogy 
ki volt nekünk Gundel János! Forrón szeretett csa
ládja után mi voltunk az Ö szerettei, velünk töl
tötte, nekünk szente'te minden szabad idejét, ve 
lünk érzett jóban és rosszban, mi a legjobb barátot 
a legideál'sabb kartársat vesztettük tenne! Áldassék 
az Ö kedves emléke 1

Budapest, 1916. január 6.
A „Budapesti szállodások, ve' dég ő sö k  és korcsm árosok 

ipáit .rsulata"
Poppel Miklós, titkár. Olück Frigyes, elnök.

*
A „Magvar Vendéglősök Országos Szövetsége 

központi igazgatósága és igazrptó tanácsa úgy a 
maga, mint a szövetség minden egyes tagja nevében 
fájdalmas kötelességet teljesít, midőn Nagyságodnak, 
valamint tisztelt családja minden egves tigjának — 
sz retet férjének, ötökké fe'e theteíle t e n  'künknek, 
majd diszelnckiinknek, Gundel János urnák elha
lálozása alkalmából mély megilletődéssel őszinte, 
igaz szi bői fakadó részvétét fejezi ki. Nagyságodon 
és mélységes gyászba boru't kedves családja tagjain 
kívül mi vagyunk azok, kik leginkább tudjuk érté
kelni azt a póto'hatlan veszteséget, melyet az O 
elhalálozása a legköz lebbi hozzátartozóknak jelent, 
mert miként Nagyságodnak, a szerető gyermekek 
és kisded lu nokák, a leghübb férj, a leggondosabb 
apa és a legg.engédebb szivü nagyapa elvesztését si
ratják, ugv Szövetségünk is egyik legjobb hívének, 
vezérének és a legörzeílenebb támogatójának elvesz
te, ét g\á;zo'ja Amid .n le kiinkn éiyé g megrendülve 
a magunk vég elen fájdalmára a vallás szent igéiben 
keresünk vigasz alást, kérjük Nagyságos As: zonyun- 
kat és szervtett gyermekeit, hogy a pótolhatatlan 
ve z eségért a csalásukat össze.űző nagy szereltben 
és odaadó ragaszkodásban keressenek és találjanak 
enyhülést és vigasztalást, valamint abban a lélek
emelő tud tb n hogy a Megboldogult drága emléke
zetét tií z e ő nek végtelen sorában Szövetségünk tag
jai is m nátn or há ával, tisztelettel és kegyelettel 
lopják áro'ni g z Hag\rabccsülésünk és mély tiszte
le ünk kife ezé ével m r dunk Nagyságos Asszonyunk 
igaz tisztelői. Budapest, 1916. január 4.

„Magyar Vendéglősök O rszágos Szövetsége"
F. Kiss Lajos, titkár. Gittek Frigyes, elnök.

*

Mélyen megrendülve a nagy csapástól, amely 
bennünket iparunk vezérének, szeretett tiszteletbeli 
elnökünknek elhunytéval ért, a nyugdijegyesület igaz- 
ga ósága a leg’bvníőbb részvéttel osztozik Nrgyságjos 
Asszony mély bánatában. A veszteség nekünk is p - 
to'hatatlan, a legbensöbb szeretet mely minket hozzá 
fűzött mu'hatknul fogja őrizni leirhatlan érdemeinek 
em'ékét. Enyhít e Nagyságos Asszony mély bánatát 
a Mindenható akaratában való megnyugvás cs azon
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tudat, hogy a megboldogult jóságos munkássapjit 
sz;retettel áldva rész veszünk mély bánátiban és őriz
zük legmélyebb tisztelettel emlékét. Budapes*, 1916 
évi január hő 3-án. Kiváló tisztelettel:
„Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pincérek és Kávés- 

srgédek Országos Nyugdijegyesiilete"
Dr. Nagy Sándor, jogtanácsos. Bokros Károly, elnök.

*
A budapesti vendéglősök szakiskolájának felü

gyelő bizottsága nevében fogadja Nagysáepd és 
kedves csa'ádja, kedves férjének, felügyelő bizott
ságunknak kezdettől — húsz év óta buzgó és értékes 
tagjának elhunvta felett érzett őszinte, igaz fájdal
munknak, legbensőba részvé.ünknek kifejezését. Eny
hítse Nagyságod és ked.es családjának a pótolhatat
lan veszteség okozta mélységes fájdalmát a mi és 
velünk érezők igaz részvéte ; legyen gyógyító balzsam 
mélyen sajgó sebükre a tudat, hogy felejthetetlen 
barátunk emléke örökké él emlékünk/zen és alkotá
saiban, Igaz tisztelettel v gyünk. Bidapest, 1916 
január 5-én.
A budapesti vendéglősök szakirányú tanonciskolája felü

gyelő bizottsága nevében.
W alter Károly, igazgató. Palkovics Ede, elnök.*

A budapesti kávésipartársulat átérezve annak a 
csapásnak a nagy súlyát, mely kiváló férjének elhuny
téval elsősorban szűkei* családját, de velük együtt 
társadalmunkat érte, kötelességének tartja fájdalmá
nak és igaz részvétének teljes mértékben kifejezést 
adni. Gundel János ur egyénisége és közhasznú te
vékenysége mindnyájunk előtt nyitott könyv volt és 
Így nagyon jól tudjuk, hogy mit vesztett fővárosi 
iparostársadalmunk és mi benne. Legyen meggyő
ződve Nagyságod, hogy gyászában mindannyian te l
jes szívvel osztozzunk. Budapest, 19tő. díczcr bér 
29. Kiváló tisztelettel:

Budapesti kávésipartársulat.
Gárdonyi József, h. elnök.

*

A legnagyobb fájdalommal értesülünk arról a 
fóö'hatlan veszteségről, mely Nagyságod nagy em
lékű férjének elhunytéval Nagyságodat, szükebb csa
ládját és távolabbi családját, fővárosunk ipari tár
sadalmát érte. E veszteség súlyát mi is, akiknek al
kalmuk volt Gundel János Urnák a köz érdekében 
kifejtett munkásságát láthatni, teljes mérvben át- 
trezzük és kötelességünknek tartjuk, hogy Nagysá
godnak igaz rész. étünk kifejezését tolmácsoljuk, tu d 
juk, hogy ily csapás felett a részvét szavai nem al
kalmasak a fájda’om eloszlatására, de legalább eny
híti azt a tudat, fogy közpályán működött kiváló fér
fiú emléke, mindnyájunk szivében élni fog. Buda
pest, 1915. deczember 29. Kiváló tisztelettel: 

„Budapesti kávésok szövetsége*1
Gárdonyi József, elnök.

*

Felejthetetlen, drága férje: Gundel János ur 
elhunyta alkalmából fogadja úgy a magunk, mint 
ipartársulatunk legmélyebb részvétét. Nagyon közel 
állt hozzánk a megboldogult s ezért soha nem feled
jük el ő t.. Emlékét és igen jelentékeny érdemeit 
jegyzőkönyvbe fogjuk iktatni és kegyelettel meg
őrizzük, jó-ágá.rt, fáradozásáért, mint lelkes úttörőt, 
mint fáradhatatlan vezért haló porában is áldani 
fogjuk. Szeged, 1195. deczember 30 Készséges 
szolgái.
Szegedi Szállodások, Kávésok, Vendéglősök és Korcsmá- 

rosok Ipartársulata.
Cterzy Mihály, titkár. Juránovics Ferenc, elnök.

Mélyen megrendülve vettük szeretett atyja Gun
del János ur, ipari életünk egyik legkiválóbb veze
tője elhunytéinak hírét. Ipartársulatunk mindenkor 
szeretet el és büszkeséggel emlékezik arra, a szü- 
kebb viszonvra, amely szeretett atyját hozzánk fűzte, 
és épp ezért a legnagyobb fájdalommal átérezzük 
a veszteség súlyát, mely elsősorban családját és ipari 
életünket érte. Fogadja legőszintébb részvétünk ki
fejezését, a l oldogu t emlékét mindenkor tisztelet- 
teljes szeretet.el fogjuk megőrizni. Budapest, 1915. 
deczember 29. KiváVi tisztelettel:

Budapesti kávésipartársulat.
G árdonyi József, h. elnök.

*

Szeretett atyjának, Gundel János urnák elhunyta 
a legnrgvobb fájdalommal tölti cl a budapesti ká- 
véssz vétség összes tagjait. Mindannyian jól tudjuk, 
hogy mit vesztettek Önök az elhunytban és mit ve
szített vele a főváros iparostársadalma. Fogadja e 
szomorú alkalomból igaz részvétünk kifejezését, fáj
dalmát enyhítse az a tudat, hogy a közbecsülésben 
állott férfiú emléke mindnyájunk szivében élni fog! 
Budapest, 1915. deczember 29 Kiváló tisztelettel: 

Budapesti kávésok szövetsége.
G árdonyi József, elnök.

*
Ipartársulatink mélységes részvéttel értesült ama 

nagy csapásról, mely igen tisztelt Uramat, édes. 
boldog emlékű apja elhunytéval érte. Nagy csapás az 
O elhunyta az ország szakiparára is, melynek érde
kében olyan kiváló, Ö Felsége dicsőségesen uralkodó 
királyunk által is elismerésben részesített tevékeny
séget fejtett ki. Ipartársula unk ez alkalommal egybe- 
seregle'.t választmányának megbízásából fogadja i. t. 
Kartárs Ur igaz részvétünknek, őszinte együttérzé
sünknek nyilvánítását, azzal a kijelentésünkkel, hogy 
elhunyt disztagjának emlékét a debreczeni szak- 
ipartársulat mindenkor hűen fogja megőrizni. Deb- 
reczen, 1915. deczember 30 Kartársi üdvözlettel:
A Debrecen sz. kir. városi Szállodások, Vendéglősök, Ká

vésok és Korcsmárosok Ipartáisu lata.
Szatbmáry Zoltán, titkár. Németh András, elnök.*

Önnek és egész becses családjának őszinte és 
legbensőbb részvétünket fejezzük ki, édes apjuk el
hunyta alkalmából.
Pozsonyi vendéglősök és kávésok ipartestü lete Elnöksége.

*
Meghalt Gundel Já//os! Szomorú lemondással 

jegyezzük föl, hogy eltávozott közülünk a Nesztor, az 
O patriárchá’is alakja nincs többé.. Megszűnt mű
ködni értünk, az ország vendéglőseiért az az okos 
természetes ész, melynek minden gondolata a mi 
javunkra irányult, elcsöndesedett az a nemes s z ív , 
az a mélyen érező s z ív , melynek nagy és tiszta sze
retette átölelte az ország vendéglőseit, mintha atyai 
kar lett vo.na. Elszomorodik a szivünk Gundel János 
elmúlásán, a szemeinkbe könny szökken s a világ
tragédia sűrű korulatán át élénk fájdalommal tekin
tünk a díszes  ̂ravat il feléi, 'hol a mi vezetőnk, tanács- 
aduik es jóságos elöljárónk kihűlt szive pihen. Soha 
sem feledjük emlékét; krónikás könyvünkbe felje
gyezzük, hogy volt nekünk egy puritán lelkű, szép, 
teher emberünk, akinek olyan volt a haja. mint a 
lelke, ezüstös, fényes, ragyogó és csodálatraméltó 
s ez a magos kort ért szép aggastyán úgy beszélt 
hozzánk évi közgyűléseinken, mintha megöletett pró
féta lett volna, szebb, boldogabb jövőt helyezvén 
munkánk árán kilátásba,, úgy fáradt, dolgozott, kért. 
tájékoztatott és meghajlott érdekünkben a fensőbb-
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ség előtt, mintha Ö maga akarná nekünk a teljes 
jólétet és a boldogabb korszakot megteremteni. Nem 
teremtette meg, de ehelyett megalapozta azt. Út
irányt mutatott s a tanítását a lelkűnkbe oltotta. 
Mi haladtunk az útirány felé és áldással ajkunkon 
gondolunk Qundel Jánosra. Isten veled, Te felejt
hetetlen drága halott!.. Nyugodj szelíd békében. 
A tekintetes elnökség iránt változatlan nagyrabe
csüléssel és kartársi üdvözlettel vagyunk. Szegeden, 
1915. deczember 28-án.
Szegedi Szállodások, Kávésok, Vendéglősök és Korcsmá- 

rosok Ipartársulata .
Cserzy M ihály, titkár. Juránovics Ferenc, elnök.*

Ezenfelül Juránovics Ferencz elnök a következő 
levelet intéz e Glüek Frigyes szövetségi és ipartársu
lati elnökhöz:

Kedves Barátom! Őszinte fájdalommal értesül
tem, hogy szeretett t. elnökünk, egyben kedves és 
igazlelkü barátunk itt hagyott bennünket. Ma dé
lután e tárgyban rendkívüli választmányi illést hívtam 
egybe, melynek határozati szerint kedves halottunk 
emlékét és nagy érdemeit jegyzőkönyvbe iktattuk, 
koszorú megváltás czimén pedig 100. — K egyszáz 
koronát a Budapesti Hírlap utján a vak katonák ja
vára adományoztunk. Ipartirsulatunkat Gundel János 
végtisztességén — sajnos — nem tudjuk képvisel
tetni, mert a mai nehéz idők igen sok kartársat el
vontak közülünk, én pedig tekintettel egészségi ál
lapotomra és a nem éppen kedvező vasúti összekötte
tésre ,nem bírok eleget tenni szivem érzésének. Fo
gadjátok valamennyien mindnyájunk részvétét és kér
lek jelentsd be e körülményt az igazgatósági ülésen. 
Vagyok igaz barátsággal. Szeg'ed, 1915 decz. 29.

ju ránovics Ferenc.*
A legnagyobb fájdalommal vettük hírét annak 

a súlyos veszteségnek, mely a t. testvértársulatot 
köztiszteletben állott diszelnökének, Gundel János 
urnák elhunytéval érte. Mi, akik mindig büszkék 
voltunk arra, hogy a boldogemlékii elhunyt a mi 
ipartársulatunk kötelékébe is tartozott, teljes mér
tékben átérezzük, a veszteség súlyát és gyászukban 
teljes szívvel osztozunk. Fogadja a t Elnökség e 
szomorú alkalomból kartársi részvétünk kifejezését. 
Legyenek meggyőződve, hogy Gundel János ur em
lékét, mint iparunk egyik legkiválóbb úttörőjét min
denkor kegyelettel és tisztelet ei fogjuk megőrizni. 
Budapest, 1915. deczember 30.

Budapesti kavésipartársuU t.
G árdonyi József, h. elnök.*

A budapesti kávésok szövetsége a legnagyobb 
fájdalommal és részvéttel vette tudomásul nagynevű 
elnökük, il'etve d szelr.ö'tük elhunyténak hírét. Teljes 
mértékben át tudjuk érezni azt a fájdalmat, mely 
t. egyesületüket eltölti, mert hiszen mi is nagyon 
jól tudtuk, ki volt ipari életünk vezetői közt Gundel 
János. Amidőn e szomorú alkalomból igaz rész
vétünknek adok kifejezést, biz ositom a t Elnöksé
get, hogy Gundel János ur emlékét mindenkor a 
magunk részéről is a legnagyobb tisztelettel cs ke
gyelettel fogjuk megőrizni. Budapest, 1915. de- 
czember 29-én.

Budapesti kávésok szövetsége.
G árdonyi József, elnök.

*
Gundel János elnök és diszelnök elhunyta al

kalmától fogadják ipartársulatunk őszinte részvétét. 
Budapest, 1915. deczcmber 30.
B udapest székesfőváros dunajobbparti szállodások, ven

déglősök, bot- és söimérŐK ipartársulata.
Kuncze Ödön, elnök.

A mélységes gyász őszinte érzései közt vettük 
hírül Gundel János egykori, boldog emlékű elnö
küknek elhunytét A megboldogult neve, egy hosszú, 
munkás életre kiterjedő tevékenysége, örök időkre 
arany betűkkel lesz bevésve a magyar vendéglősipar 
történetébe. A Gundel nevet fogalommá tette az 
nagynevű férfiú, akinek minden cselekedete szak
iparunk müveit, modern erkö csi és anyagi fejleszté
sének szólt. A debreczeni ipartársulat ez alkalomból 
összelő.olt választmányi ülése határoz ,tóból fogadja 
a t. elnökség az elhunyt iránt érzett hálánk, halála 
fölö.ti igazin átérzett részvétünk kifejezését és ama 
kijelentésünket, hogy Gundel János volt ipartársu
lati disztagunk emlékét minden időkben hálás ke
gyelettel fogjuk megőrizni. Debreczen, 1915. de- 
czember 30.
D ebrecen sz kir. városi szállodások, vendéglősök, kávé

sok es korcsm árosok ipartársulata.
Szathm ári Zoltán, titkár. Németh András, elnök.

*

Fogadjátok néhai Gundel Jánosnak halálesete al- 
ka'mábó' őszinte részvétem. Nagvon sajnálom, hogy 
a temetésen nem vehettem részt. Budapest, 1916. 
január hő 2-án.

Dr. Vita, tanácsnok.*
Fogadjátok őszinte részvétemet hü elnökünk el

halálozása alkalmából.
Nika, (Budafok.)

Hervadhatlan emlékű diszelnökiinknek Gundel Já
nos urnák hirtelen halálának hírét mély megrendülés
sel olvastuk, kérjük úgy a gyászoló családnak, mint 
egyesületünk elnökségének részvétünket tolmácsolni.

Kiskunfélegyházi Vendéglősök Iparlársulata.
*

Fogadjátok nagyságos Gundel János diszelno- 
künk elhalá'ozása alkalmából legbensőbb részvétün
ket. Az elhunyt iparunk dísze és büszkesége volt, 
kinek elvesz ése piótolh itlan veszteség. Elküldött ko
szorúnkat kérjük a ravatalra helyezni.
Pozsonyi szállodások, vendéglősök, kávésok ip a rtá rsu la ta  

elnöksége.
*

A Roval-szálloda R.-T. nevében Gundel János 
elhunyta felett őszinte fájdalmának részvétét fe
jezi ki.

Várady, igazgató. (Budapest.)
*

A Délmagyarországi szállodás, vendéglős és 
kávésipartársulat nevében őszintén érzett részvé
tünket fejezzük ki szeretett diszelnökünk Gundel Já
nos ur elhalálozása alkalmából.

Schubert Peter, elnök, (Temesvár.)
*

Fogadjátok részvétemet. Szivem mélyéből saj
nálom, hogy megboldogult szeretett elnökünk Gundél 
János temetésén nem jelenhetek meg.

Grünwald, (Zenta.)
*

Mély megilletődéssel vettük a hirt, mely ked
ves férjének, a mi régi, jó testvérünknek elhunytét 
jelenlétié és kérjük fogadja ez alkalommal páholyunk 
őszintén átérz.tt részvétének kifejezését. A megbol
dogult csaknem négy évtizeden át tartozott páholyunk 
kötelékébe; fiatalabb korában hü és odaadó aktív 
részese \o 't munkánknak, melyre minden szépért és 
jóért lelkesed i, igaz emberszeretett >1 áthatott gon
dolkodásával mindenkor hatni tudott, viszont ő is 
híven fogadta be a humanizmus és haladás jegyé
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ben dolgozó szövetségesünk eszméit. Négy évtizedes 
szabadkőmives munkájában bőségesen vette ki ré
szit a szép és jó kultuszából és jogot váltott rá, hogy 
mély és hálás kegyelettel őrizzük meg áldott emlé
két. Elhun>ta fájdalmas gyász; szolgáljon azonban 
némi vigaszul ,hogy az áldás, amit sok jó és ütemes 
tette kiváltott, elkísérik őt oda is ahova költözött: az 
örök keletbe. Budapest, 1916. január hó 2-án 

N cusclilosz A Régi H ívek  sz. k. páholy.
*

Fájdalmas megilletődissei értesültünk szeretett 
férjének, Cu idei János urnák elhunytéról és kérjük, 
fogadja úgy Nagyságod, mint kedves családja őszinte 
részvétünk kifejezését. Intézményünk nagyon sokat 
köszönhet a megboldogultnak. Egyik alapítója és az 
alapi táj tói kezdve annak állandóan buzgó és lelkes 
támogatója volt. Mint gondnok és később, mint al- 
elnök a menhelyek kezelésének intézését mindenkor 
Ő látta el azzal a szeretettel, amelylyel Ö minden 
nemes és humánus ügy iránt viselkedett. Utolsó út
jára elkíséri Öt annak a sok-sok ezer hajléktalannak 
hálája, akiknek nyomorán Ö is enyhíteni segített, 
és elkíséri Öt a mi kegyeletes érzésünk, amelylyel 
mindenkor hüeri megfogjuk őrizni elhunyt vezetőnk 
kedves emlékét. Budapest, 1916. január 2-án 

„H a jlé k ta la n o k  M e n h e ly e “ E g y le t Igazgatósága.

•
Igazgatóságunk és felügyelő bizottságiunk mély 

megindulással vette t. férje Gundel János ur el
hunyténak h rót A megboldogultban, ki évek hosszú 
sora óta vo’.t választmányunk buzgó tagja, szeretett 
munkatársunkat veszítettük el, kinek elmúlását igazán 
fájlaljuk, és kérjük Nagyságodat, hogy a pótolhatat
lan vesz e-ég felett érz.tt őszinte részvétünk kifeje
zésé. e.fogadni k g esked ék Kiváló tisztelettel. Bu
dapest, 1915. deczember 30.

„E lső  M a g y a r Iparbank** Igazgatósága.

*

Mélyen megrendülve tisztelt férjének Gundel Já
nos urnák balá.hire által, kérjük Nagyságodat, fo
gadja őszn‘e rész élünk kifejezését. A megboldogult 
mint int zrtünk részvényese és választmányának tagja, 
évek hosszú során át "buzgalommal és lelkesedéssel 
szolgálta intézetünk érdekeit. Emellett egyéni sze- 
retetreméltósága, jellemszilárdsága, a nagyobb sza
bású iparosra valló képességei által igaz nagyrabe
csülésünket vívta ki, Em ékét benső kegyelettel őriz
zük. Kiváló tisztelettel. Budapest, 1913. decz. 30, 
„M agyai O rszágos K ö zp o n ti T a k a ré k p é n z tá r1* Igazgatósága  

*

Engedje meg Nagyságod1, hogfy néhai férje, vá
lasztmányunk régi tagja és intézetünk jóakarójának 
elhunyta alkalmával igaz részvétünknek adjunk ki
fejezést. Kiváló tisztelettel. Budapest, 1915. de
czember hó 30-án.
„Budapest L ipótváros i T a k a ré k p é n z tá r R -T.“ Igazgatósága  

*

Az első magvar részvény-serfűződé igazgató- és 
felugvelo hízó t ága csznte részvéttel osztozik abban 
a tajcia centi; n, amely Nagyságodat és kedves csa
ladját az által érte, hogy szeretett férje elhunyt. 
AZ elhunyt eosszu éveken át volt igazgatóságunknak 
tagja es az alatt az idő alatt mint kartársunk Inind- 
nyajunk szcretetét és tiszteletét vivta ki magának.
< El!i0 |-VIf a , kírí nk a nagv csaPás elbírásához 

deczember 2g e“ e maradtunk- Budapest, 1915.

„Első M ag yar Réazvényaerfőződe** Igazgatósága

I ogadja általam mindenkor nagyrabecsült aty
jának elhunyta' oz egész családjával együtt szívből 
fakadó ősz nte részvétemet.

D a rá n y i Ignác.
*

Ma érkeztem linzi vidékről és igy csak most 
értesültem kedves férje elhunytéról. Fogadja Nagy
ságos Asszon, om mély égés gyá zúban őszinte rész
vétem nyi v ínitását. Őszinte nagyrabecsüléssel va
gyok Nagyságos Asszonyom készséges tisztelője. Bu
dapesten, 1915. deczember 31-én.

B á rc zy  István.*
fogadja legősz'n éob ,g z ré zvétemet.

Festetics G é za  g ró f alpolgármester.
*

Mély megilletődéssel értesültem arról a nagy 
csapásról, mely férje e.hunytával érte. Amidőn e 
szomorú alka'o nblóil a legöszinté'ob részvétemnek adok 
kifejezést, fogad a igaz fisz.ele em nyilvánítását. Bu
dapest, 1915. deczember 31-én.

B oda Dezső, főkapitány.*
Megrendülve olvasom e pillanatban, minő sú

lyos \e z eség égető fájdalma nehezedett Nagyságos 
Asszony nemes szivére. Fogadja kérem — ismeretle
nül bár — a boldogult iráz/t régóta táplált őszinte 
tiszteletem és nagyrabecsülésem csekély jeléül leg
bensőbb részvétem nyilvánítását. Nyugodjék béké
ben és ne halványuljon el soha az az utánzásra méltó 
pé'da, amelyet pihenést nem ismerő tevékenysége, 
takarékossági érzéke, előkelő modora és jelleme ál
tal nyújtott. Mély tisztelettel alázatos szolgája. Esz
tergom, 1915. deczember 30.

D r. W a lte r  G y u la , c püspök, kananok.
*

"Féleségemmel együtt szivünk mélyén érezzük a 
bánatot és a mérhetetlen veszteséget, mely Nagy
ságodat kedves fór ének elhunytéval éri. Kérjük, fo
gadja legbensőbb részvétünk nyilvánítását. Adjo.i Is
ten Nagyságodnak és kedves családjának erőt és 
vigaszt, hogy a csapást elviselhessék. Kiváló tiszte
lettel Budapest, 1915. deczember 30.

G ara n c s y  M ih á ly .

Édes Apádnak, a jmi szeretett, kedves, jő Gundel 
bácsinknak elhunyta mélyen meghatóit. Atyai jóba- 
rá ómat tiszíe tem Ö benne aki irányomban min
denkor csak szeretettel és jóindulattal viseltetett. 
Fogad átok a nagy csapás fölött érzett őszinte rész- 
vé.em nyi ván tását. Budapest, 1915. deczember 31 
Szerető barátod.

M á rk u s  Jenő.
*

, T~öbb napi vidéki tartózkodásról visszatérve, mély 
részvé téi é.te üliem a súlyos csapásról, mely felejt- 
, d c  ei! emlékű férje elhunytéval érte. Budapest, 
1916. januar 1. Kiváló tisztelettel

Pulszky.

i . Szeretett és nagyrabecsült öreg barátomat meg
hatott szívvel gyászolom.

Benedek János, képviselő-főhadnagy.

Fogadj,! boldogemlékü férje elhunyta alkalmá
ból i (szinte részvétemet. J

Ltr Kovách Aladár.

h„ n 2  •negületödésscl értesültem édes Atyád el- 
etm'nkéWii inc.k tiszteletreméltó és rokonszenves 

g hez évtizedek óta a legbensőbb tisztelet
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fűzött. Végtelen sajnálom, hogy a temetés napján 
egész mostanáig ágyban feküdtem és nem kisérhettem 
el utolsó Htjára és Veled nem szoríthattam kezet. 
Fogadd tehát ezúton legbensőbb részvétem kifejezé
sét súlyos gyászodhoz, melyben igaz baráti szívvel 
teljes mértékben ősz ozom. Budapest, 191ö. január
3. A régi változatlan szeretettel

Gálos Kálmán.
*

Kedves Atyja elhunyta alkalmából, akit oly iga
zán nagx rabecsültem, kérem fogadja részvétem kife
jezését. Aposztrofálnom sem kell, mily kiváló ve
zetőjét ve z tette el benne a vendéglősipar! Érde
mekben dús emlékét megőrizni fogom. Kedves neje 
Űnagysága kezeit csókolva, vagyok mindenkor igaz 
hive. Budapest, 1015. dcczember 30

Borhegyi Ferencz.
*

Megdöbbenéssel vett-'m a gyászjelentést szeretett 
jó Oundel bácsinak váratlan elhunytéról, s szomorú 
kötelességet teljesítek, midőn ezen alkalomból mind
annyiunk legőszintébben érzett igaz részvétét tol
mácsolom. A Mindenható jó Isten adjon elég lelki
erőt mély fajdal ruk elviselésére. Nehéz gyászukban 
szilünk íegm 1 é ől o. z ózunk. Ismételt részvétemet 
tolmácsolva kezeit csóko.va igaz h.ve Budafok, 1915. 
deczember 31.

Mélyen meghatva, előttem nagyrabecsült, szere
tett jó. férje elhunyténak hírére, fogadja úgymint 
nagyrabecsült családja is e fájdalomteljes és pótol
hatatlan veszteség felett legmélyebben érzett rész
vétemet. Kiváló tiszteletem kifejezésével maradok 
Budapest, 1915. deczember 28.

Jósé G alla tt Girbal.
*

Szeretett édes Atyád Ilire megdöbbentett, mély- 
gyászodban fogadd igaz részvétem kifejezését és egy
ben kívánom, hogy az Egek Ura adjon erőt a pó
tolhatatlan veszteséget elviselni tudni. Szívélyes üd
vözlettel igaz híved és barátod. 1915. decz 28.

Litlke Ernő.
*

Mély megilletődéssel értesülök szeretett férje 
elhunytáról, s fogadja kérem igaz részvétem nyil
vánítását. Kiváló tiszteletiek

Mattoni Henrik.
*

Mély megdöbbenéssel és őszinte fájdalommal 
értesültünk néhai szeretett jó férjének, Nagyságos 
Oundel János urnák hosszú szenvedések után bekö
vetkezett hir elen elhalálozásáról. — A megboldogul
tat az ősznte barátság, igazi jóindulat és a kölcsö
nös becsű.és érzései liiz.ék hosszú évtizedeken keresz
tül hazánkhoz, amely benne egyik legjobbindulatu 
barátjának és támogatójának korai elhalálozását si
ratja és ezért fájdalmas kötelességünknek teszünk 
csak eledet: midőn úgy Nagyságodnak, mint kedves 
családja minden egyes tagjának, a megpróbáltatás 
e nehéz napjaiban ősznte részvétünket küldjük és 
arra kérjük Nagyságos Asszonyunkat, hogy leljen vi- 
vigasztalást a vallás szent igé ben, valamint abban 
az odaadó és hűséges szrretetben, amelylvel családja 
tagjai és megboldogult férjének barátai és tisztelői 
az Ön végtelen fájdalmában teljes sz.Vxel osztozkod
nak. — Igaz tiszteletünk és kiváló nagyrabecsülésünk 
biztosításával maradunk kitűnő tisztelettel Budapest, 
1915. deczember 28.

Őszinte sajnálattal értesültünk a súlyos sorscsa
pásról, mely Önöket érte. Fogadják mély részvé
tünket! Teljes tisztelettel Budapest, 1915. decz. 30

Zwack J. é s  társai.*
Fogadba mélyen érzett fájdalmas részvétem nyilvá

nítását kedves férje, a mi jóakaró és jóindulatú ba
rátunk elhunyta alkalmából. Kiváló tisztelettel Bu
dapest, 1915. déczember 20.

Bokros Károly.*
A hozzám érkezett gyászhir engem nagyon lesúj

tott, fogadja tőlem e felejthetetlen angyali jóságat 
és közkedvelt férje halála alkalmából igaz szivbőli 
rész.é emet, a jó Ist.n enyhítse Nagyságos asszony
nak mérhetet'en fájdalmát. Igaz hive Budapest, 1915. 
deczember 30.

Dökker Ferencz.*
Mélyen el zomori ot. bennünket, nrgyrabecsölés- 

ben és köz zeretetben állott kedves férje elhalálozása, 
kérjük fogadja úgy Ön, mint kedves családja leg
bensőbb részvétünk nyilvánítását.

G ottlieb György és családja (Frankfurt).*
Általános köztiszteletnek örvendett kedves fér

jének elhalálozása alkalmából, aki iparunk és annak 
tekintélye err.e ése körül oly hervaőhatlan érdemeket 
szerzett magának, őszinte részvétét fejezi ki.

Hess N ándor (Wien).
*

Mély megrendüléssel vettem tudomást édes jó 
apádnak hirtelen elhunytáról. A jó öreg »galambősz« 
hajú Oundel bácsi nincs többé, de emléke itt él 
közöttünk. Jól mondtam én azt egyszer, (a nálad 
rendezett vacsorán), hogy az Ö egyénisége úgy áll 
előttünk mint egy fehér márványtábla, melyen e 
szavak állanak: »£n vagyok az ut, az élet, az igaz
sága. Aki az Ö útját követi az Krisztus igéjét követi, 
aki az Ö életét veszi egy munkás élet mintájául, 
az nem csalódik; aki az Ö vallását magáévá teszi, az 
az igrz ág zászlajára esküszik fel. Vigasztalódj kedves 
Károly barátom, a mi körünkben próféta volt a te 
jó atyád, aki csak testileg halt meg, de nem lelkileg. 
Munkás életének hervadhatatlan virágkoszoruja le
gyen a legszebb koszorú, melyet sirhantjára helye
zünk. Amikor pedig az emberi élet gyarlóságán el
gondolkodva, melyen megrendülve állunk itt a sir 
szilénél a jórágos Isten áldását és kegyelmét kérem 
a gyászoló családra, a távozónak nyugalmat kérek az 
irga mas Istentől.. - Mindenkoron nagyratisztelö ba- 
rálod Kiskunfélegvháza, 1915. deczember 30.

Kneifel Béla.*
Fogadja N.-gyságos Asszonyom, valamint kedves 

családjának méhen tisztelt tagjai legőszintébb rész
vétem kifejezé ét ama szomorú és pótolhatatlan vesz
teség alkalmából, mely Önöket Oundel János ur 
elhalálozásával érte. Oundel urban nemcsak a köz- 
becsülésben álló család a drága és mindenki által 
szeretett családfőt, hanem mi, összes kartársai is 
egy drága bará ot és ősz nte tanácsadót veszítettünk, 
aki iparúnak dísze volt, és csakis az Ü kezdeménye
zéseinek és fáradozásainak köszönhető, hogy iparunk 
tekintélye Magyarországon is emelkedett. Mi, a 
»Szállodások Nemzetközi Egyesületének« és az ausz
triai egyesületek összes tagjai Oundel János emlékét 
mindenkoron igaz kcgvelettel fogjuk ápolni és Nagy
ságoddal a drága elhunytat gyászolni. Innsbruck, 
1915. deczember 31.

Törley J ó n .  é l T érié Landsee Károly.
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Mely megilletödéssel hallottuk a lesújtó hirt, 
hogy a Mindenhatónak tetszett magához szólítani 
Nagyságod férjet, kit mindenki tisztelt, szeretett. 
Akik ismerték, akik érintkeztek vele, azokra, tehát 
reánk is súlyos e veszteség; de a csapás '.teljes 
súlyával, Isten bölcs akaratából Nagyságodra nehe
zedik. A legmélyebb részvéttel együtt érzőnk Nagy
ságoddal. E részvét enyhítse fájdalmát, melynek el
viselésére adjon az Egek Ura Nagyságodnak elég 
erőt s majdan vigaszt. Mély tisztelettel Budapest, 
1915. deczcmber 28.

Palkovics Ede és családja.
*

Mélyen meghatott az a hir, hogy kedves Atyja 
meghalt. Én ö t egy olyan szaktársnak ismertem 
aki a tökéletességnek tetőpontján állott, mint ember 
pedig szeretetteljes volt mindenkivel szemben. Adjon 
neki a Mindenható teljes nyugodalmat, önöket pe
dig vigasz alja meg mérhetkn fájdalmukban. Őszinte 
igaz ré z.éttel Budapest, 1915. deczember 30.

Szikszay Ferencz.

A legjobb apa és férj elhunyta alkalmából fo
gadják ősz'nte részvétünk kifejezését.

W eingruber Ignácz és neje.
*

Mélységes gyászában igiz részvéttel osztozom, 
mint az elhunyt kezdeti működésének méltatója. Kí
vánom, hogy Önt megvigasztalja az Isten rendel
tetésbe vetett hit és abbeli bizalom, hogy a háborús 
mozgalmak elmúlásával a boldogult által lerakott 
alapokon folytathassa munkásságát!.. Kérem tol
mácsolja a nagyrabecsült családján Í1 is mély rész
vétemet. Vagyok őszinte tisztelője Budapest, 1916 
január 2-án. v

Dr. Bognár.
*

Ha a magas évek mellett —- a »jő fiunak« el
vesztése miatt:< — volt az a súly, melynek nyomása 
alatt .»fejük koronája« összetörött, szolgáljon önzet
len szivük vigasztalására az a bizonyos tudat, hogy 
felejthetetlen kedvesük Istentől és édes övéitől Iste
néhez és édes fiához tért. S vezesse közelebb az 
Istenben elmerülő s z ív  békességéhez az az édes re
mény, hogy kegyeletes vágyuk, t. i. »az apának 
és fiunak« együtt pihenése egy helyen — lelkeik 
már úgyis egyesültek — sz ntén megvalósulhat, hisz 
Radlin, édes fiuk temetője Isten kegyelméből és 
vitéz katonáink ellenállhatatlansága folytán újra ke
zeink közö t van s a > felejthetetlen fiu« porrészeinek 
hazahozatala elé már akadály nem gördülhet. Legyen 
mepg öződve s e meggyőzöd s szolgáljon mindnyá
junknak megnyugtatására, hogy ha a hálás nemzet 
a leggyengédebb figyelemben és ápolásban részesiti 
a sebesülteket, — azokat, kik — mint Önök is — 
sziveiken sebe ültek, még gyöngádebb ápolásban ré
szesülnek, mert ezeknek gyógyító orvosa maga a 
mindenható és jóságos Isten. Hogy fájó sebeik mi
előbb begyógyuljanak, én is kívánom attól az Isten
től, akié e hatalom, de aki egyúttal merő jóság, 
merő szeretet és merő irgalom. Á csapások, melyek 
Érték, szolgáljanak Istenben való hitük mélyítésére 
és erősité éré. Együttérző szívvel és mély tisztelettel 
alázatos szolgája. Aszód, 1915. deczember 30

Chugyik Pál, aszódi lelkész.
*

Fogadja legmélyebb részvétem nyilvánítását azon 
súlyos megpró áltatás alkalmából, amely Nagyságos 
Asszonyomat és kedves családját sz rétéit férjének 
az én kedves János barátomnak elhunytéval érte. 
Gyöngélkedő állapotban lévén, őszinte sajnálatomra
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nem vehetek részt személyesen a végtisztesség meg
adásán. Mély részvétem ismétlése és kézesókóm je
lenese mellett vag\ok Nagyságos Asszonyomnak igaz 
tisztelője, Budapesten, 1915. deczlember 30.

Fridrik Géza, m. kir. jószágigazgató.
*

Mcgd bbenve vettem hírt, hogy az a jó Gundel 
bácsi, akit annyira tiszteltem, a gondviselés elszállí
totta az élők sorából. A csapás nagy, a veszteség 
kipó olh titlrn Sebeit csak az idő gyógyíthatja meg. 
Fájdalmát csak az évek hosszú sora enyhítheti. Szi
vemből kívánom, hogy a Mindenható nyújtson kedves 
Gundel néninek mielőbb vigaszt. Midőn őszinte rész- 
ót temet még egyszer kifejezem, s Önnek 'öten ál
dását kivánom, maradók igaz tisztelője Budapest. 
1916. január 2.

Gach Istvánná.
*

A pó‘.óhatatlan veszteség alkalmából, amely a 
Megboldogult elhalálozásával ért benneteket, leg
bensőbb és legőszinté b részvétem biztosítását kül
döm. Szarettem vo'na őt még egyszer látni és beszen- 
te'ésénél jelen lenni, de öregségem és gvengeségtem 
meggátolt ebben. Adjunk hálát a Mindenhatónak, 
hogy elmúlása könnyű volt. A sok szenvedés és 
fájdalom után nyugodjék békében! Nemsokára én 
is követni fogom. Isten veletek. Gyászoló nagy- 
nénétek.

özv. G ártner Győrgyné.*
Pótolhatatlan nagy veszteséghez fogadja kérem 

igaz ré^z.éíem kifejezését. Jól tudom, hogy a leg- 
őszintéb'o szavak sem nyújthatnak vigaszt, de biz
tosítom arró', hogy szívből csatlakozom azon széles 
köréhez, akik toldogult kedves férjét mindig nagy- 
rabecsülték és emléhét kegyelettel fogják megőrizni. 
Mély tisztelettel, Budapest, 1915 deczember 31.

Hiittl Frigyes.*
Engedje meg kérem, hogy nagy gyásza alkal

mából legbensőbb és legmélyebb részvétemnek ad
hassak őszinte kifejezést. Mély tisztelet lel maradok 
Nagyságos Asszonyom készséges Ilivé. 1916. jan. 1.

Járm ay Elemér.*
Istenben boldogult igen érdemes férje-urának 

gyászos eihunytáva! Nagyságodat és kedves család
ját ért súlyos veszteség felett midőn őszinte rész
véttel adózom, egyben kérem az Istent, hogy vi
gasztalja meg bánatos szivüket. Nagyságos Asszo
nyomnak örz'nte tisztelője 1915. deczember 31.

Kaczián János, ev. fóesperes.
*

Nagy szomorúságukban, úgy Nagyságos Asz- 
szonyomnak, mint b. családjának, őszintén átérzett 
részvé.ét tolmácsolja tisztelő hívük. Budapest, 1915. 
deczember 31.

Kajlinger Mihály és felesége.
*

Nagy sajnálattal értesültem nagyrabecsült sze
gény férje haláláról — fogadja Nagyságod és tisz
telt családja mély részvétemet. Budapest, 1915 de
czember 31.

M aurer Mihály, ny. főispán.

A beküldött gyászjelentésből mély részvéttel ér
tesülök ama suivos és pótolhatlan veszteségről, a 
mely Nagyságodat drága férje elhalálozásával érte. 
akit mindenki, aki csak szeretetreméltó és tiszteletet 
parancsoló jellemét megismerhette, tisztelni és nagy- 
rabecsü ni tudott. Részvé tel telve együttérzem Nagy-
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Ságoddal nagy fájdalmát és ezért indíttatva érzem 
magamat, hogy őszinte részvétemről biztosítsam. 
Többet nem kockáztathatok, mert egy ily sorscsa
pásnál, mely az egész életre pótolhatlan iirt hagy ma
ga után, nyelvünk nem találja meg a vigasz szavát, 
mely hatástalan a megsebbzett szívre, melynek csak 
az Idő, e nagy vigaszáé, adhat enyhülést. Legőszin
tébb óhajom, hogy az idő műveljen csodát az Ön 
szivén is. A mindig tevékeny, a mások javáért 
fárad h t'rnul c’olgazni kész nugbildogaltat hagyjuk 
pihenni, életét, áldásos működését pedig őrizzük 
meg hűséges emlékezetünkben. Budapesten, 1915. 
deczember 30. őszinte részvéttel

özv. Mechwart Andrásné.
*

Midőn a családi gyász felett legnagyobb rész
vétemet fejezem ki, kiváló tiszteletid maradtam 
Nagyságos Asszonyom kész szolgája Budipest, 1915. 
deczember 31.

Dr. Moravcsik Ernő Emil.
*

Bánatos érzéssel, mély meghatottsággal vetiem 
hírét kedves jé férje elhunyténak, kiben én is sze
retve ti:z e t barátomat vesztettem el.' Bud pest, 1915. 
deczember 31.

L. Oláh Gyula.
*

Mély megrendüléssel értesültünk arról a pótol
hatatlan veszteségről, amely drága jé férje urának 
elhunytéval Nagyságodat, kedves családját és szak
irányú közügyeinket sújtotta. Engedje kijelentenem, 
hogy lelkünk mély gyászában őszinte szívvel osztoz
kodunk. Régi igaz tisztelő híveik Budapest, 1915. 
deczember 31.

Révyék.
*

Édes atyja halála alkalmából fogadja úgy Ön, 
mint Önagysága kcd.es neje és egész családja igaz 
szívből fakadó részvétemet. Kiváló tisztelettel kész 
hive. Budapest, 1916. január 1.

Stetka Gyula.
*

Mély megrendüléssel hallom e pillanatban mé
lyen tisztelt férje elhalálozásának hírét és fáj a szi
vem, ha arra a fájdalomra gondolok, amelyet Nagy
ságodnak és kedves családjának e pótolhatlan vesz
teség okozni fog, és amely — sajnos — immár a 
második, amelyet e rettenetes háború ideje alatt 
el kell rz nvednie. Legyen meggyőződve Nagyságjos 
Asszonyom, hogy mindnyájan együttérző szívvel osz
tozunk fájdalmában és engedje meg, hogv ezt az 
őszülte részvétünket családom nevében is kifejezésre 
juttathassam azzal az óhajjal, hogy a Mindenható 
adjon Önnek erőt ahhoz, hogy ezt a sorscsapást 
is törhetlenül tudja elviselni. Kitűnő tisztelettel. 
Kassa, 1915. deczember 30.

Schirger Gusztáv.
*

Kedies édes atyja halála alkalmából tisztelt édes 
anyjával és testvéreivel együtt fogadja mély rész
vétem kifejezését. Hosszú ismeretség fűzött engem 
a bo'dogulíhoz, akit nemes jelleme, minden szépért 
és jóért való lelkesedése miatt nagyrabecsültcm és 
tiszteltem. Sok kedves órát töltöttem kellemes asz
talánál és büszke vo'tam vonzalmára, amelylyel meg
tisztelt, Emlékét mindig becsben fogom tartani. Ki
váló ti - ztelcttel Budapest, 1916. január 2.

Suppán Vilmos, kir. tan.
*

Mélyen tisztelt férje ura elhalálozásának Ilire 
valósággal megrendített. Évekkel ezelőtt a vendég-

lósipartársulrtban, mely közhasznú tevékenységének 
mindig dédelgetett alkotása volt, állandóan alkal
mam \o 't csodálni ama ritka energiát és a maga 
elé tűzött ezé ok elérésére irányított soha el nem 
lankadó buzgalmat, mely kétségkívül magyarázata 
élete ír,ege dereit sikereinek is. Polgárerényei, me
lyek őt díszítették és melyek őt pályafutásai min
taképévé emelték fel, tiszteletreméltó emléket biz
tosit mk neki a legszélesebb körökben is. Fájdalmas 
érzéssel gondolok vissza azon időkre, amelyekben 
tanúja és szerény munkatársa lehettem pályatársaim 
javára irányított munkásságnak. Leginkább megren
dülve azonban Nagyságos Asszonyomra gondolok. Ak
kor, amidőn most már Istenben boldogult férjéhez 
közel állottam, gyakran nyílt alkalmam egy pillanatra 
otthonuk bizalmas körébe is betekinteni. Virágzó 
gyermekek derűs csoportja, a szülői büszkeség fa
kadó reménységei a békés, családi meleg sugaraival 
árasztották el e kört. Ám azóta már ismételten szo
morú napok köszöntöttek Nagvságos Asszonyomra 
és — jól tudom, — hogy nehéz megpróbáltatások 
soha el nem múló szomorúsággal töltötték el lelkét 
és anyai szivén soha be nem gyógyuló sebeket ej
tettek. S most még a sors e csapása! Vétenék s^ent 
fájdalma ellen, ha vigasztalni próbálnám. De en
gedje meg mélyen tisztelt Nagyságos Asszonyom, 
hogy mély meginduétságomban meleg, tiszteletteljes 
kézszoritásomat küldhessem, amelylyel szívből jövő, 
őszinte részvétemet szeretném kifejezésre juttatni. 
Fogadja Nagvságos Asszonyom kiváló nagyrabecsülé
sem biz ositását, amelylyel maradok mély alázattal, 
Budapesten. 1915. d.czember 31.

Teasdale Otló.
*

Nagyságos Asszonyom! Kedves jó apósának, az 
általam is igen nagyrabecsült jó Gundel bácsinak 
elhunyta alkalmából fogadja őszinte részvétem kife
jezését. Nekem élénk és kedves emlékemben él a 
derék öreg U r! Attól az időtől kezdve, midőn Klapka 
tábornok lakott nála, majd Szilágyi Dezső asztalá
nál, majd az úgynevezett Mikszáth kabinetben én is 
gyakori vendége voltam. Kid öltével nekem is igen 
kedves embe.e/nmel lett kevesebb. Hódoló kézcsókkal 
szívesen kcszöntve nagy tisztelője .Komárom, 1915. 
deczember 30.

Tuba János, vezérigazgató.*
Mély megilletődéssel értesülök szeretett apósának 

elhunytáról. Engedje meg, hogy ezen, m. t. egész 
családját ír t súlyos veszteség alkalmából őszintén 
érzett ré z étemnek én is kifejezést adhassak. — Ki- 
vá'ó ti z elet eí maradok Nagyságos Asszonyom min
denkor kész hive. Budapest, 1915. deczember 29.

Vater József, kér. nűnsz. igazgató.*
Mély részvéttel olvasom szegény jó édes atyád 

halálának szomorú hírét. Fogadd kérlek mélységes 
gyászodban való igaz és őszinte osztozásoni jelenté
sét és kérlek, légy kegyes azt a család összes tagjai 
előtt első sorban édes anvád önagysága és Katicza 
nővéred előtt valamint k dvcs Nőd őnagyságánál ki
fejezésre juttatni. A megboldogult a fő- és székváros 
egy igazán érdemes polgára volt, aki tett, alko
tott és meg nem szűnt dolgozik Szeretettel üdvözöl 
régi barátod. Budapest, 1915 deczember 28.

W lassics Tibor.
*

Édesatyád,— a derék ember mintaképének. — 
elhalálozása mélyen megrendített. Fogadd igiz szív
ből jövő részvétemet, Baráti kézszoritással. Budapest. 
1915. deczember 30.

Dr. Z im m erm ann Lajos.
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Meleghangú részvétnyilatkozatok érkeztek még a 
következőktől:

Báró Roszner Ervin Őfelsége személye körüli mi
niszter, Dr. Wlassics Gyula b. t. t. ny. m. kir, 
miniszter, Lányi Bertalan ny. m. kir. igazságügy
miniszter, Mayor Kálmán ny. m. kir. curiai bíró, 
Dr. Heinrich Gusztáv főrendiházi tag, az akadémia 
főtitkára, Csadara János udv. tan. cgvet. tanár, Dr. 
Pasteiner Gyula egyet, tanár, Prf. Bársony egyet 
tanár, ürmösi Maurer Mihály nv. főispán, Dr. F.á- 
biny Ferencz ny. curiai biró, Radocza János m. kir 
udv. tan., Schmidt József ny. államtitkár, Dr. Bák- 
ker József egyet, tanár, marosi Máday Izidor ny. 
min .tanácsos, Pecz Samu udv. tan. müegyet. tan., 
ormódi Ormódy Vilmos udv. tan., Dr. Haberern J. 
P. udv. tan., báró Szalay Imre min. tan,, a Magyar 
Nemzeti Muz um igazg., Dr. "Zsigmondi Jenő főren
diházi tag, Sz'ly Kálmán, báró Guttman Vilmos, 
Gerenday László udv. tan. és neje, Dr. Petrovics 
Elek min tan., a Szépművészeti Muzeum igazgatója, 
Rózsavölgyi Gyula kir. tan., v. alpolgármester, Dr. 
L. Szent Ivány Kálmán és neje, Dr. Rátli Endre 
orsz. képviselő, Ofner József m. kir. államvasuti 
üzl. vezető, Zsigmondy Géza min. tan. Koppély 
Géza, Heller Iván c. apát. tanfelügyelő, Antalffy 
Arthur kér. akadémiai tanár, Bajthay Péter tanár, 
Dr. Baseli Imre főorvos, Basch Gyula festőművész, 
Dr. Bellág'h Lajos, Dr. Biscara Endre, Dr. Bognár 
Dr. Demko Belánszky Béla tiszti orvos, Dr. Far
kas Elemér, Dr. Fodor Károly ügyvédj Gerstenberger 
Emil kir. tan., Dr. Göbel József tiszti orvos, Gye- 
nes László a Nemzeti Színház tagja, Dr. Havas Ernő, 
Dr. Hámos Pál, Dr. Hammersberg Miklós curiai 
tanácsjegyző és neje, Dr. Heinrich Kálmán. Dr. Hof- 
hauser István főorvos, Hofherr Albert udv. tan. és 
neje, Hikisch Lajos és családja, Ihász Aladár szer
kesztő, Dr. Ihrig Lajos. Knoblauch Sándor, Kom- 
mer József és neje. Kovácsy Sándor ny. min. tan 
Dr. Kunz Jenő, Dr. Ludvik Endre udv tan., Dr. 
Máyer Árpád főorvos, Mezey Mór ügyvéd v. or
szággyűlési képviselő, Mezey Ernő hírlapiról, Dr. 
Nagy Sándor ügyvéd, Németh Titus, Dr. Orbay Dé
nes kir. járásbiró, Dr. Petánovics József. Dr L. 
Oláh Gyula, Dr. Török Arthur, Dr. Surányi Miklós, 
Stettka Gyula festőművész, Szenté Mikló szék. föv. 
főjegyző, Dr. Schreyer Jakab udv. tan., Dr. Stra- 
usz István min. tan., Dr. Szerénvi Aladár. Dr. Szé- 
nássy Sándor egyet, tan., Dr. Székács Béla, Dr. 
Szőnyei Dezső, Dr. Taub Ferencz, Dr. Thébisz Béla, 
Dr. Tímár Pál igaz., Dr. Turnoszky Jenő, Dr. Vály 
Ernő főorvos, Dr. Vásárhelyi Lajos. Weiner Emil 
mérnék, Dr. Zimmermann Lajos eörsi Balogh Brúnó 
a magy. bank. és keresk. részv.-társ. igazg., Blumenau 
Alfréd kér. tan. és neje, Beretvás Hugó és neje, Bloch 
Pál, nemes Dillmont Frigyes, Domány József kér. 
tan. (Aradi, Blanck Leoihard (Wien), Birkner Fri
gyes és családja, maro'.hi Fürst Bertalan és neje, 
Frei Ferencz és neje, Gergely Jenő oszt. főnök. 
Gompecz Károly és neje, Goldschlaeger S. és neje, 
Geiger Fülöp (Wien), Cosztonyi Mór és neje, Hein
rich Ferencz udv. tan., ids. Haggcnmacher Henrik, 
Haggenmacher Oszkár, Halmos Aladár és neje, Eber- 
hardt János és neje (Fürth I/B-). ids. Jurany Hen
rik kér. tan., Kommer Lajos, Kögler Gusztáv, Klin-

gler Hugó és neje, Krausz Gittlicb (Wien), Jármay 
Zoltán és neje, Leyrer Emil, Hanisch György, Jónás 
Károly a magy. tud. akadémia gondnoka, Ordődy 
Alfréd, muraközi Radnai Rózsai Károly, kelenföldi 
Rock István, Scott H. Jón. igazg. Sípos A. Gyula 
kamarai elnök (Kassa), Salzer Lajos és neje, Pürner 
Rudolf és neje, Schödl Lipót gázgyári igazg.. Sze- 
vers Károly, Sdhrott Béla, Schirger Gusztáv és csa
ládja (Kassa), Szitányi Gézi. Szlatényi Béla igazg.. 
Semler Illés Ede, Sénler Síndor kér. tan.. Sc'h.ön- 
feld Zsigmond és neje, Abeles Zsigmond, Bruszt 
Dávid kér. tan. és neje, Holzer Sándor kér. tan., 
Káldy Lajos, Lönig Ottó és neje, Weisz Ármin 
kér. tan., Wein Károly (Késmárk). Berki Zsófia, 
nemes Gross Blasivich Emília, Brückner Nándorné, 
czv. Császír Gyulánt, Csodolai Etelka, Fahiny Fe- 
renezné, Frenreisz Istvánná, özv. Fhroner Józsefné, 
Giergel Margit, Gráf Henrikné, Gundel Helén (Ans- 
bac'h), özv. Grünvald Bernátné, özv. Haggenmac
her Árpádné, özv. Haberern Johnatánné, Hüttlin- 
ger Katinka (Grünstidt), Hoepfner Gyuláné, Holub 
Rezsőné, íz  . Hültl Tivadarnál Jármay Irén, özv. 
Kammermayer Károlyné, özv. Kaylinger Mihályné, 
Láng Á. Árpádné, özv. Löffelmann Vilmosné. Min- 
derlein Vük Amália, Marschall család. Molnár Mi
hályné, özv. Natter Ferenzié. Nemesik Aladárné, 
Nikora Lajosné, Pelcznann Ferencz é, özv. Quentzer 
Henrikné, Quentzer Ad'él,. Qentzcr Mariska, özv. Rub- 
ner Károlyné, Sátor Gyulíné özv. Sthümer Frigves- 
né, csantavéri Törley Józsefné. Dr. Vásárhelyi La- 
josné, Mad íme de Wodiáner. Weinhappel Anna 
(Nürnberg), Baár József vendéglős, Baum Ferencz 
vendéglős, Braun Gusztáv szállodás (Arad). Brück
ner József (Budafok), Burger Károly és Margit. 
Dózse Döme vendéglős (Temesvár), Glück Eröss 
és családja, Grünvald Mór szállodás (Zenta), Heu- 
rigs Nándor, Holstein Zsigmond szállodás, lllits 
Gyula szállodás és neje, Keresztes Ede szállodai 
igazgató Kleczker Alajos vendéglős és neje, Ko
vács Aladár szállodás, (Debrecz n), Kovacsics Ist
ván vendéglős, Láng A. Árpád szálloda-igazgató 
(Tátralomnicz), Lábesz Frigyes, Mayer Ferencz ven
déglős, Márk Károly kávés és neje, Márkus Jenő 
szállodás (Debreczen), Nika Antal és családja, Me- 
ringer Rezső, Nagv Lajos szállodás (Arad), Nősek 
Ignácz vendéglős, Pelczmann Ferencz Reiner Mór 
kávés, Rustler Lajos, Stancsu József, Szikszay Fe- 
rencz vendéglős, Szederké íyi János vendéglős, Szuchy 
János vend.glős és családja, Pietzsch Félix és csa
ládja (ürácz), Aranyossy András és neje, Bossánvi 
Gusztáv és neje, Eo.hacek Lász'ó Pál, Braun Samu 
és neje, Burger József. Dukker Károly, Dubovetz 
Emil, Doclfcl György és Vilmos (Kitzingen), Beck 
Károly és neje (Ansbach), Fabisch József, Fekete 
Adolf, Fischer Miksa és neje, Griinblatt Lipót és 
neje, Hoepfner Gyula, Hoepfner Sándor, Horváth 
Sándor, Huber Antal és neje, Kern Emil Lábesz 
Henrik, Lö.inger Károly, Mahler Gyula, Mayer Ottó 
és családja, Mautner Ignácz és családja. Paris Vil
mos és családja, Pongrácz János. Rechiitzer János, 
Reinisch Henrik, Rosenthál I. Richárdí, Schvimmer 
Leó, Simon Imre és neje Simon Miksa, Srmogyi 
Dezső, Sorg Antal, Scholz Pál, Schmidt Gyula, 
Wampetich Feren.z Weiner A„ Weiszenstein Mór, 
Wohl Gyula és neje stb.
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Az „István Főherceg41 nekrológja.
Irta: Mikszáth Kálmán

M egjelent a „Vasárnapi Újság" 1904. évi 36. számában.

Minden emberben van poézis, legalább bizo
nyos fokban. Ha nem a szivéből jen, (inért vannak 
üres szivek is, amelyekből nem jöhet semmi) hát jön 
a gyomrából. Mert üres gyomrok is vannak ugyan, 
de azok nem igen állják sokáig az ürességet. A s z ív  
ellenben nemcsak hogy kiállja, de sőt üresen dohog 
a legtürelmesebben, a legcgyenletesebbn.

A gyomor maga igen prózai dolog, de azért 
a tőle szármáz) poézis is szép. Mert a mi poézis, 
az csak szép lehet. Ez a poézis pedig abban hyil- 
vánul, — hogy az élet bizonyos időszakát elérve, 
mikor már a gyomor functionaritusai megkopnak 
és az étel nem izük, az ember azt a koszt szám
lájára lójja fel. Gyakran hall ni ilyen felkiáltásokat.

— Hiába, főzni csak az én anyám tudott.
A fele égek har. gu íznek ezért, zsémbelnek, csap

kodnak az aj .ókka1, az élelmiszerek rosszaságát, a 
c seé l ügyetlenségét emlegetik a helyett, hogy egy
szerűen azt mondanák a férjeiknek: »Szamár vagy. 
nem az ételben van a hiba, hanem a te étvágyad
ban. Még mosolyoghatnának is hozzá, mert hiszen 
a főzési talentumnak ez a dicsőítése őket is elérte, 
ha majd a kis elkényeztetett pulyák, akik most nyeg
lén bigygyesztik ei ajkukat az ételekre, hogy ezt 
nem eszem, ez nem jó( az nem kell, ha majd meg
öregszenek, odvas fogaikat megcsikorgatva szintén 
azt fogják hirdetni egy napon: »Jaj, hogy tudott 
főzni a mi anyánk. Azóta sem ettem olyan töltött 
káposztát, olyan túrós lepényt, olyan juhhusos ká
sát^ És igy vándorol nemzedékről-nemzedékre az 
összes magyar asszonyok főzési ügyességének glori- 
fieatiója, — csakhogy nem mindenik éli meg s csak 
a ho'ta után jut az elismeréshez.

Körülbelül igy van ez a szállodákkal is. A mai 
generáczió csodákat beszél Mihalekről, vagy az 
»Arany Sas«-nól, mivel hogy már nincsennek meg. 
A megle.ö ho.e'eket és vendéglőket mindenki szidja 
Kivétel csak az egy »Kis Pipa« volt, melyet sacrileg- 
gium lett vo'na bántani. A nemzeti sovinizmus nem 
engedett hozzá nyúlni. Ámbátor most már ő is a 
múlté. Bizony elegen sóhajt inak utána.

Közelebb megint hasonló gyászhir járta be a 
lapokat egy másik hires pesti vendéglő, az István 
föherczeg-szálloda vetíe fel a »néhai« nevet. Volt - 
nincs. B.'Zárták és hü koszíosai szétszéledtek a szél
rózsa minden irányában.

Az »István főherczeggel« ismét eg/ darab régi 
pesti i'i’et pusztult el. A tó'ok hiszen építhetniük 
sz :bb palo át, vagyis lcg .lá b modernebb :t helyette, 
de az Istvánhoz t ipád) történeteknek, eseteknek nem 
lesz többi emlékeztető tárgya. Hideg, idegen kő- 
halmaz lesz, mint a többi ezer meg ezer bérház.

A maga idejében különben az »István főherczeg-. 
is sz 'p  voit A híres Zitterbrrth Mát,ás építette.

Az alig múlt század elején József Nándort ugyan 
az a kérdés foglalkoztatta, ami most a pestieket, 
hogyan lehetne a főváros idegenforgalmát növelni? 
Vendéglőket kellene épiteni, — emlegeíte a nádor, 
szép vendéglőket, amelyekbe szívesen szállnának és 
időznének az utasok. Jönnének ide idegenek, higy- 
jék meg, ha vendéglők volnának.

A város primipilus polgárai erre a maguk szoká
sos okoskodását gurit itták elő.

— Hiszen volnának itt vendéglők fenséges uram, 
csak már jönnének azok az idegenek.

— Igen — jegyzé meg egyszer a palatínus, — 
de valakinek meg kell kezdeni. S aki megkezdi, az 
az okosabb.

S lego t ekkor (egy deputáczió alkalmával) egyet
len sziv..vil rávette a gazd ig polgért, Emmerlinget. 
hogy vendéglőket építsen.

Ige keletkezett a »Nádor« szálloda és az »István 
őh.rzegí', melyei akkori tulajdonosától, llkey Sán- 

i'o tó’ vet meg s alakitot szállodának 1846-ban. De 
nem sokáig maradt épségben, 1849-ben a Henczi 
l onbái rombolták össze és felgyújtott ík. Úgy, hogy 
a rákövetkező évben Kasselik építőmester kezében új
ra más fizognomiát kapott. Ez a voltaképeni is
merősünk, a Kasselik-féle István főherczeg. Még 
akkor nagyon künn volt a városból. Mióta aztán köz
vetlen odaépült az akadémia, a litrátus körök és a 
vidékről érkcz\ leginkább dummelléki (hajónjáró) 
gin xi  vend'g'.ő e le t A sz badsághar-z al tt Koisut'.i 
édes anyja is itt lakott. Lakása tele volt mindennap 
friss virággal, melylyel tisztelői kedveskedtek. Az 
ötvenes években, mikor még nem volt készen a re- 
i'o’at, az emeleti nagy teremben tartották a kisebb 
elite-báokat Valamikor ott lakott Deák Ferencz is, 
ugyanabban az időben, mikor az a hir terjedt el.
l.ogy anyagi gondokkal küzd az ország bölcse, mire 
Emmerling abban a hitben, hogy jót cselekszik, fe
lére szállította le  a szoba árát. Deák megneheztelt e 
miatt és az »Angol-királynő«-be költözött.

Virág'o át azonban az utolsó évtizedekben, Gun- 
del János, a vendéglősök derék elnökének bérlete 
alatt érte. Disztingvált, csendes, lakályos fészek 
le t belő e, min'hi mindenk'nek otthona lenié. Tisz
taság rag ogott mindenünnen. Czigánv nem czin- 
ezogo t ör ö ;ké, úgy, hogy akik beszélgetni akartak, 
az Istvánt keresték fel esténkint. Nyáron szép, ár
nyas udvara volt, a fákat, a szálloda strébereit 
fölhúzta a nap egész a második emelet fedeléig, azaz 
ők maguk kapaszkodtak fel a nap után, úgy, hogy bár 
hetven évesek voltak, mégis olyan vékonyak ma
radtak, mint a növendék fák. mert az erejük a föl
felé való kúszásba veszett, nem a vastagságba.

Nagyobb zaj az Istvánban csak akkor volt, ha 
az akadémikusok vagy a Kisfaludysták ott tartatták 
bankettjüket.

Némelyko- az eksztrákba került be egy-egy lár
másába kompánia, érettségit tét diáit >k vagy lako
dalmat ülő társaságok, de rendes viszonyok közt 
olyan volt, mint egv előkelő, disztingvált londoni 
étkezőhelv, ko' susogva beszélgetnek a miladyk és 
gentlelmenek.

Aki muzsika mentes helyet keresett, ide tért 
te. Ko r.o’y tu lós kompániába d jhajkod ístól meg- 
cscir.ö-lö t öreg urak szürcsölgették a Gundel hires 
jó to-ait az aranyszegélyes h'ifehér falak közt. A 
Lipó.város területén lévén, h í jelzője volt a bör
zei árfolyamnak is. Ha jó szél fújt a börzéről, pezs
gőz) Lipótvárosiakkal teltek meg az asztalok, h,a el
lenben a szerény »két deezi« járta, az akkor »fekete 
napot« jelentett.

Egyik lcg lrdekesel o emlék, mely a szállodával 
egysz:rre enyészik el, a xMikszá'i.-szo': a«. Majd egy 
évtizedig gyű helye egy erősen összetartó liberális 
po'itikai ki kknek, mely naponként itt vacsoráit, s 
itt becz lt: meg a politikai eseményeket Gundel kü
lön épi t .tte Miksz ith és társasága számára a csinos, 
kedélyes, báron fülkéből álló helyiséget. Mikszáth 
munkáibó' vett alakokkal, valamint a Mikszáth arcz- 
képével díszítette fel a falakat. Kivált az egyház- 
po'itika napjaiban volt ez a hely érdekes. Közéletünk 
majd minden nevezetes alakja megfordult itt, de 
a szót leginkább Fzilágyi Dezső vitte, itt öntött 
lelket az ingadozókba s innen áradt szét az üde 
légáram, mely az országot megmozdította s még egy
szer kigyultak a I iberálizmus tüzei tiszta lánggal. 
Gyakr, 1 vacsoráit itt Tisza Kálmán is, ha polgári
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kimenőt kapott. Kemény János jóízű adomákkal es 
parabo'ákkal világította meg a helyzetet. Jókai Mór 
is sokszor itt vacsoráit, mikor még szabad legény 
volt. Szélcsendes napokon, de még az egyházpoli
tikai harezok előtt gyakran bejött Klapka is, aki 
ott lakott a szállodában s ott is halt meg. |A társa
ságnak egyik törzsökös tagja volt Rádió Kálmán, 
aki azért hagyta el a főispáni széket is, hogy az 
István szobát jobban frequentálhassa. Mindennapos 
volt a szerencsétlenül járt Lukács Béla. Régente 
Horváth Gyula volt a társaság egyik vonzó ereje. 
Ide járt Darányi Ignácz, ki azonban tizenegykor 
mindig haza mént. Egy párszor megjelent Bánffy 
Dezső is, Tisza István, ha künn vacsoráit, Berze- 
viczy Albert, Wlassics Gyul<t, Roszner Ervin, Benke 
Gyula, Vörös László stb. a nem politikusok közül 
Farkas c'oktor, hogy praesente medico legyen a kom
pánia. A szerkesztők közül Nagy Miklós volt sokszor 
jelen. A Hungária abeli »keddi vacsorák« főgazdái, 
Láng Lajos, Münnich is megjelentek némelykor ud
variasságból, mint egy szomszéd vacsoráid hatalom 
representánsai. Az István szoba valóságos hatalommá 
nőtt lassan-lassan, úgy hogy delegácziók kiküldésénél 
közhivatalok és bizottsági helyek betöltésénél tekin
tetbe ellett venni a szobát. Falai ki nem tágulhat
tak, mint a hires debreczeni professor, Hatvani ör- 
dengős szobájáé, minélfogva immár nem bírta be
fogadni a belekivánkozókat. És bármily demokrata 
szellemben van is valami tervezve, — Magyaror
szágon minden hamar vissza ugrik az arisztokratikus 
vágón okba. Az; »István szót a exclusiv társasággá kez
dett átvedieni. Meg kellett körvonalazni, kik tar
tozhatnak a klikkhez s kik nem, mert a numerus 
clausus kényszerűsége állt be.

Erre nézve egy ócska elsárgult papír szolgált 
támpontul. Mikor a szoba megalakult és csak tizen
öt tagja volt, a legcsinosabb boriit uniformisba öl
töztette a társaság s a libéria költségét kivetette 
az egyes tagokra. A borfiu nemsokára megszökött 
a spen.zerrel és az ezüst paszomántos vörös sipkával 
egyetemben, hanem a lajstrom megmaradt és most 
ez bizonyította, ku a szoba előkelői, az ősfogi u >k. 
Ily patricziusok voltak Szilágyi Dezső, Darányi Ig
nácz, Radö Kálmán, Lukács Béla, Terényi Lajos, 
Szily Tongrácz, stb Talán a kor'hadtságnak ez a beléje 
oltott baczillusa ölte meg a Mikszáth-szobát, mert 
ezentúl hanyatlani kezd, mintha őrlő szu volna benne. 
Szilágyi összetűz Bánffyval s a szoba patricziusai 
szinte kétfelé szakadnak, egy része Bánffyval megy, 
más része Szilágyival indul. Aztán jön a Széll-aera. 
Mind többen-tö ben kezdenek a kosztra ráurni. Egyik 
is elmarad, másik is. Tizenkét évig paradicsomot 
is meglehet unni, nem egy konyhát. Pedig ami 
raritás van az országban mind ide kerül. A Mik
száth szoba népszerű és mindenütt vannak hívei. Ha 
mouflont lőnek a nyitrai erdőségekben ide küldi a 
kompániának Thuróezy Vilmos főispán. Ha galóczát 
fognak a máramarosi Tiszában, legott útnak inditja 
Roszner főispán. Ha egy bődön túró felségesen si
kerül Liptóben, az is ide vándorol. Túzok pecsenyét 
szállít Ta’lián Béla, hurkát., kolbászt, Rónay Jenő, 
hegyaljai borokat Molnár Béla, barabolyt, pisztrán
got küld Erdély. 'Mindegy — mindenre ráun az 
ember: úgy van teremtve.

Mindig több több ember pártol el a Mikszáth- 
szobától, hogy rósz a koszt. Egymást disgusztálja 
a sok panaszkodó, már maga Mikszáth is az »Angol 
kirá!ynő«-be jár, a nagy törzsvendégek lassanként 
kihalnak: Szilágyi, Radó. Lukács Béla. — Végre 
pedig föl kerek Ad k maiga a szoba is és átmegy a 
múlandóságba, hogy ezentúl csak az emlékekben él
jen, a Gundel bácsi kedves, nyájas alakjával egye

temben, ki már soha sem fog többé megállni egy-egy 
vendége élőit, mint hajdanta megkérdezve:

— Teczet már rendelni?
És amint így él, majd az emlékekben tovább 

az »István«, éppen megfordítva ahogy valóságban 
történt, hogy egyre rosszabb lett a koszt, egyre 
javulni fog a fantáziákban, — felséges ételek ize 
jelenik meg öreg fogatlan politikusok memóriájában, 
régi rápörlöltek, balatoni fogasok és székelygulyások 
illata lóg in selkedni az orrlikaikkal, míg egyszer 
ugv ülepszik le az egész »lstván« a reliquiák köízé — 
mint az utolsó hely, ahol még főzni tudtak. És mivel 
tovább távolodnak időben azok, akik itt valaha min
dent fig máltak, annál élénkebb sóhajjal fogják em
legetni a Mikszáth szobát.

... Hej, de jó volna ott ülni most is a gáz
kandallónál, a havannákból fölszálló füstben, hall
gatva a Kemény János adomáit, vagy Szilágyi éles 
vitatkozását.

Az „István“  alkonya.
Irta: Scarron.

M egjelent a i  „Az Újság" 1904. évi évfolyamában.

Minden darab föld szent ebben az országban csak 
az nem, amin ez a bűnös nagy város áll. Minden 
kis falu nyílik valakinek a szivében, csak ez a város 
nem; minden torony harangjának édes a csengése 
valahol, csak itt bömbölnek a harangok lomhán, 
közömbösen, idegenül, szétmálva az utczák zajába, 
a gépek, és villamos kocsik zúgásában. Mivelhogy 
minden hely szülőföldje valakinek és arra elég jő 
a legközönségesebb kis puszta, vagy egy kunyhó 
kopár hegyek közt, de ez a város senkinek se a 
szülőföldje, mert aki innen elmegy vagy négy-öt 
évre, az már hiába térne vissza, az már a szülővárosát 
nem találja: itt mindig rombolnak, zúznak, épí
tenek és helyezkednek, utczát nyitnak, házat s ja
vítanak, feltöltenek és mélyítenek és egyszer csak 
senki sem találja fel többé a helyeket, ahol játszott, 
ahol ez vagy az történt vele, a helyeket amikhezwisz- 
szavágyik az élet delén túl s amelyeket még egyszer 
megnézni az oczeánon túlról is visszajő. Ah minő 
szegénység itt születni! Még annak is, akinek sen
kije ííincs a világon, legalább szülőföldje van, oda 
vágyik meghalni. A pesti embernek még szülőföldje 
sincs, mert itt mindig minden uj, minden más, ki- 
vévén a városi magisztrátust, mely most is még az 
az ócska kupaktanács, aki Simon Ferencz csecsem- 
korában vezette az ügyeket, azaz böfögött a ban
ketteken és tosztozott ugyanazokkal a tosztokkal, me
lyekkel most.

De minek szidom én a város fejeit. Bizonyára 
igazságtalanság, mert ez egyszer nem ők okozták az 
esetet, amelyért tolihoz nyúlok, s amely a fentebbi 
mclancholikus hangulatba hozott. Ugyanis arról van 
szó, hogy egy régi ismerős ház (az István főherczeg- 
szálloda) eltűnik a föld színéről. De csak azért, 
mert eljutott a házkor legszélső határáig, —j a hogy 
a becsületes megboldogult Ráth Károly mondaná 
kacskaringós tosztjaiban, melyeket utána a szép sza- 
kálin Márkus József örökölt. De mi közöm ezek
hez? Nekem mindössze a nekrológot kell megírnom 
az eltűnő szállodáról s ezzel punktum. Egyéb fel
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adatom nincs. Tisztesség, békesség adassék tehát 
mindenkinek.

Ámbátor jobb lett volna, ha e témával engemet 
is békességben hagy a tekintetes redakczió, mint
hogy az István szobát (melyet voltaképen Mikszáth- 
szobának nevez lünk), már én leírtam összes poli
tikai alakjaival s a kortírténelmi emlékeivel s benne 
lesz »Az Ujságx húsvéti albumában, szép képek
kel illusztrálva. Nem lettem én azóta okosabb. Jobban 
leírni rrost se tudom. Hanem magáról a szállodáról 
is, kihagyva a külön szobát melyet a mi kedvün
kért csak most vagy tizenöt év előtt építtetett a szép 
ezüst hajú Gundel bácsi, a legszeretetreméltóbb ven
déglős a világon.

Mtga Gundel ur története is elég érdekes. Bajor 
emberből lett igazi magyar, hogy akár egy milliót 
szeretnék átgyurni olyanná. Régente a »Blumen- 
stcckl«-t bírta, de minthogy nem voltak gyerme
kei csinos vagyont gyűjt itt, visszavonult az üzlettől, 
akképen gondolkodván :

Adtál uram elég pénzt, de nem adtál hozzá 
gyereket, hát minek törjem magam?

Csakhogy a gondviselés is leleményes és meg
tréfálta Gundel urat. A munka ezres bankókat ho
zott neki. A pihenés aztán meghozta a gyermekeket 
oly szép számmal, hogy most már megint igy gon. 
dolkod'hatott magában :

— Adtál uram elég gyereket, de nem adtál 
hozzájuk elég pénzt!

Minélfogva ismét visszavágyott az üzlethez, va 
gvonát megsokszorozni és erős magyarokat nevelni 
gyerekeiből. Az István főherczeg-szállodát bérlte ki 
melynek tulajdonosa Emmerling Volt.

Az »Istvánt« a híres Pollák építette, aki egy
szersmind a mi fenséges homlokzatú múzeumunkat 
alkotta. A vérmes pestiek azt hitték, hogy ez a 
legszebb szálloda Európában. Itt tartották akkoriban 
az elite bálokat. Itt volt bálkirályné a csodálatos 
szépségű Hiergeist Nina, akinek még Kazinczy is 
tette a szépet.

Bizony akkor még kis helyen volt a főváros 
és szerény. Egész múltjában nem volt egyéb meg
említeni való, csak hogy Gül-Baba Budán fekszik, 
hogy XII. Károly svéd király erre lovagolt egyszer. 
Azután jöttek egvéb nevezetességei: hogy Pepita 
Olíva az István főherczeg-szállodában lakott, hogy 
Napóleon Lajos, aki III. Napóleon lett. a Korona- 
kávéházhan biliárdozott egy délután. Efféle szegé
nyes történetek fűződtek a város egyes házaihoz. 
Büszkék voltak rá a pestiek, hogy az Drczy-ház olyan 
tyuk, amelyik minden órára egv körmöczi aranyat 
tojik. A nagy Kristóf mint csodálatos látnivaló sze
repelt a világ előtt.

Egykor Deák Ferencz is az Istvánban lakott, 
de aztán megneheztelt és kiköltözött innen az >An- 
gol királynö«-be. Deák Ferencz szerényen szeretett 
élni abból a néhány száz arany vitalitiumból, melyet 
a birtokáért fizettek és a bizonytalan képviselői napi
dijakból. Hogy mégis némi kényelmet élvezhessen, 
barátai és tisztelői gyakran nyúltak a csaláshoz, fi
nom havanna szivarjait öt krajezáron hozatták, szóval 
olcsó beszerzési forrásokat találtak számára, de azt 
nem volt szabad neki észrevenni. Emmerling ur is 
igv akart eljárni. Olvasván a lapokban, hogy Deák 
szűk viszonyok között él, leszállította a lakása árát 
felcnyire, — mire Deák egy szót se szólt, hanem 
fölszedte a sátorfáját.

A Gundel-regime alatt is volt nevezetes lakója 
az István-nak, az öreg Klapka György, aki ott is halt

meg a Gundel család gyöngéd gondoskodásától kör
nyezve.

Hogy most az István lebontását jelzik a lapok 
és a helyén kis idő múlva már csak törmelék lesz 
s aztán egy ismeretlen, uj kőpalota, a legtöbb fő
városi lakos ha elmegy arra, legföljebb híres rák- 
pörköltje re és loston pirult fogasaira gondol, egy- 
egy Kisfaludysta vagy akadémikus meglehet elér- 
zékenyedik az évtizedek óta itt lezailott irodalmi 
bankettekre szalajtván fürge képzeletét, de a kép
viselői generácziók megilleiődéssel fogják mutogatni 
a helyet. '

Itt egv vendéglő állt valamikor. Ebben mula
toztak a mi eleink, mikor még komoly parlament 
volt Magyarországon. A híres Tisza Kálmán is ide
járt, ha polgári kimenőt kapott. De nem sokan jár
tak még1 ide, ki emlékeznék a neveikre? Rég el
porladtak a temetőkben. Volt valami Szilágyi nevű, 
állítólag nagy disputáié talentum abban a korban. 
Valami Kemény János nevű. Ide járt ama Darányi 
aki egy szónoklattal visszaüzte a királynak Budapestre 
küldött miniszterelnökét. Milyen daliás kor! Milyen 
emberek voltak még akkor a képviselők!

Igv lesz talán interpretálva a messze jövőben, 
amikor az idők aranyos köde borul rá a dolgokra, 

mint ahogy hátrafelé nézve a hegyek kék ruhájába 
öltözött már is a kezdet.

Szapáry alatt az 1887-iki országgyűlésen kaptuk 
fel az István-t s tettük meg képviselői tanyának. 
Azaz, hogy mea culpa. Eleinte csak én jártam oda 
harmadmagammal. Hej! az lett volna Rosenberg 
Gyulának való korszak. Annyi mágnás volt a párt
ban, hogy még magamnak is két gróf jutott, az 
öreg Pongrácz Károly és Csáky Kálmán. A két gró
fommal mindennap az István-ba jártam vacsoráink 
Hárman diskuráltuk el a hosszú téli estéket, ám
bátor a képviselők estéi nyáron is hosszúak. Mind a 
két képviselőtársam nagy műveltségű, kedVes ember 
volt s amellett katonaviselt emberek, (úgy gondol- 
do'.om. mind a kettő generális), sok kalandot éltek 
át, sokat hallottak, tapasztaltak s mind a kettő jól 
tudta elbeszélni az éleményeit. Én is körülbelül tő
lük tanultam az előadás titkait. Sokat evödtem ve
lük ilyenkor.

Adj egy gyufát Károly'. Nyomd meg a villamos 
gombot Kálmán. Szolgáljatok ki Az én őseim úgyis 
mindig a grófokat szolgálták. Megfordult a világ. 
Most már a grófok szolgáljanak fel engem. Hiszen 
csak kell valami recziproczitásnak lenni a termé
szetben. !

Mosolyogtak, tudták ők, hogy a világ nem for
dul meg ennyire. Azután Széchenyi Tivadar csat
lakozott hozzánk. De ez már sok volt, ennyi mág
nás között mégis tönkre kellene menni az ember
nek. Mire magam kezdtem beédesgetni a polgári 
elemet. így nőtte ki magát az István kompánia szem
látomást azzá a hatalmas képviselői klikké, mely 
kivált az egv házpolitikai h rezok alatt élesztő kovász 
lett a sz'badelvüpártban.

Az a!oé minden száz évben nyílik. A liberaliz
mus talán csak egyszer nyílt. (Hiszen maga a plánta 
most is jó, hanem a cserepe kezd repedezni). De 
hagyjuk ezt most. . .  Szóval akkor volt in floribus 
az egyházpolitikai harezok alatt, széteresztette ró
zsáját és a levegő szinte mámoritó lett illatától. 
Lázas, érdekes élet bugyborékolt az István-ban. — 
Szilágyi mindennapos volt, zsémbelt, panaszkodott, 
mert az udvar egyre jobban kezdett már távolodni 
magyar minisztereitől. Néha kifakadt, fenyegetődzött. 
mint ahogy szabadon bőg a bölény a maga ere
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jében. És az erdőnek fülei voltak. Mert amit este 
beszelt, rzt másnap már tudta a király Bécsben. 
A Burgnak is fülei voltak.

Csakhogv bántuk is mi akkor a Burgot! Fiatalok, 
lelkesek voltunk, rzt hittük, hogy erősek is vagyunk. 
És Szilágyi feltüzelt; az asztalra ütött az öklével:

Ne féljetek. Az István a liberalizmust képvi
seli, a liberalizmus pedig jelenti a nemzetet. Az 
István erősebb a Burgnál!

Szép szó volt, de nem igaz, Bohókás álom. A 
kompánia szétesett, elmúlt, aki meghalt, csendes 
ember lett, aki élt, okos ember lett. Mintha soha 
együtt se lettünk volna. Magának az István-nak is 
harangoznak, ütött a végórája. De a Burg még áll.

Egy jó öreg ház.
Irta : Egy régi pesti.

Megjelent a „Budapestet Tagblatt 1904. évfolyamában

Mikszáth Kálmán a napokban >,Az István fő
ben zeg nekio'ogja« czimmel egy érdekes karczola- 
íot irt, melyben az »lstván főherczeg-szállodá« múlt
jával foglalkozik és amelyben a kiváló szerző e 
»régi jó házból« néhány adomát is közrebocsátott. — 
Mikszáth elbeszélésével kapcsolatban az Emmerling 
budapesti patriczius-család egy t gja, a ház egyik 
tártulajdonosa a következőket közölte velem:

sMiksz.th figyelemreméltó és igen érdekfeszitö 
ezikkét nrgy érdeklődéssel o.vastam \égg, az igazságj 
érdekében azonban néhány abban foglalt, tebbé-ke- 
vésbé fontos tévedést, amelynek eredete úgy előt
tem, mint családunk többi tagja élőt: is ismeretlen — 
helyre kell igazítanom. Mikszáth Kálmán ugyanis azt 
Írja, hogy az épültet az egykor oly híres építész 
Pollák építette, ugyanaz, aki a pompás faczadedal 
ellátott múzeumot is építette és hogv a régi Pest. 
elit-báljait* az épü et első emeletén levő nagyterem

ben szokták megtartani és végül, hogy a ragyogó 
szépségű Hiergeist Mária, akinek még Kazinczy ud
varolt, ebben a teremben aratta diadalait, mint bál
királynő.

Nos! Mindezek hamis adatok! Az épületet 1838- 
ban a dusgzdag Nemesteleki Sándor megbízásából 
Zitterbarth Máty ás akkoriban kiváló hirü építész épí
tette. A házat 1846-ban idősb. Emmerling Károly 
pesti polgár, közismert és igen nagy tekintélynek 
örvendő vendéglős vette meg, aki megelőzőleg a 
Vigadó bérlője volt. Valószínűleg innen ered ama 
tévhit, I ogy a h res j.Emmerling-bilokat*, amelyekre 
még akárhány »régi pesti« oly nagy örömmel emlék
szik vissza, ebben az épületben tartották, holott 
ezeket a bálokat a Vigadóban tartották, még pedig 
mindaddig, mig Emmerling volt a bérlő. Különben 
is a szóbanforgó terem, amint arról Ön is meg
győződhet sokkal kisebb volt, mintsem hogy abban

elitebálokat lehetett volna rendezni, mert körül
belül félakkora, mint a mai Vigadó kisterme. Az 
pedig, hogy Kazinczy ebben a teremben udvarolt 
vo'na Fi.rgeist Máriának, már azért sem lehetséges, 
mert a költő már 1831-ben meghalt. Sokkal való
színűbb, hogy a költő a Vigadóban igyekezett Hier
geist kcg.eibe jutni. Emmerling Károly azután a 
házat titmiokára teljesen ‘átalakítana, úgy hogy a 
pestiek rzt Európa legszebb szállodájának tartották.

A szíl'oda egyébként a későbbi években is Pest 
legelőkelőbb szállodái közé tartozott. Az évek folya
mán nagyszámú előkelő vendég fordult meg benne, 
akiknek jelenléte nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
a szálloda régi hírneve csorbítatlanul fennmaradt. Á 
szabadságit: rrz idején Kossuth Lajos is ebben a szál
lodában lakott édes anyjával, nővéreivel, Ferenlcz 
és Lajos fiaival és egyetlen leányával. A család a 
második emeleten levő 105, 106, és 107 számú
szobákban lakott, amelyek állandóan virágokkal vol
tak zsuío'va, amelyekkel a családot annak tisztelői 
valósággal elárasztották. Ám amikor a »Neugebáudé«- 
ben a tizenhárom vértanú közt Kossuth egyik ro
konát is kivégezték a Kossuth-lakáshan néma csend 
uralkodott. Később, mikor a család menekülni volt 
kénytelen, bútoraikat is eladták.

Deák Ferencz és Klapka György is az »István 
főherczcg -ben laktak, sőt az utóbbi a második eme
leten levő 75 számú szobájában halt meg. Később 
ennek tu  órait is eladták. Mindezeken kivál a :>Ste- 
fan«-ban, ahogy akkortájt röviden nevezték, a 
Habsburg dinasztia számos tagja is megszállt. Milán 
szerb király is itt lakott hosszabb ideig anyjával és 
nevelőjével, mig egy szép napon a szerb kabinet 
egy kiküldöttje jelent meg Pesten akinek megérkezése 
után az ekkor még csak 14 éves Milán kíséretével 
együtt sietve menekültek a szállodából. Mindez 40 
évvel ezelőtt történt. Elsler Fanny, Svoboda Albin, 
és újabban Pcrotti Gyula is ebben a szállodában 
laktak.

Kvésbé vagy talán egyáltalán ismeretlen tény, 
hogy 1840-ben Hentzi tábornok bombákkal levetett 
a házra. Az ág'Ugolyők pusztítása oly nagy volt. 
hogy a ház rendbehozatala és újjáalakítása 50.000 
forintba került, ami akkoriban természetesen renge
teg pénz volt. Az ujjáalakitási és építési munkákat 
Kasselik műépítész végezte. A bombázásáról Em- 
merlinget, aki mint zászlós szolgált a hadseregben, 
és akinek igen sok barátja volt, valaki névtelen 
levélben értesite te. Emmerling a szálloda pinezéjébe 
menekült és itt rejtet e el az egész berendezést is, 
mig családja egy városligeti villában rejtőzött el. 
A szál.oda egyik első eme.éti szobájának falában még 
most is két ágyúgolyó látható.

Ami az épület lebontását illeti, h rforrásom sze
rint az Emmerling család egyáltalán nem szándékozik 
a régi, de erős épületet a napszámosok csákányainak 
átengedni, annyival kevésbé;, mert egyik legelőke
lőbb építészünk szerint az épület még száz évig is 
elállhat helyén, és némi átalakítással bérházzá is 
változtatható. Egy darab »régi Pest« mindenesetre 
eltűnik és Budapesten »egv régi, jó házzal* megint 
csak kevesebb lesz.
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Kávésok közgyűlése.
A > Budapesti kávésipartársulat« f. évi január hó 

10-én d. u. 6 órakor elnökválasztó rendkívüli köz
gyűlést tar ott Erdélyi Frigyes Andrássy-uti vendég
lőjének első emeleti különtermében. A közgyűlésen, 
amelyen Brüek Károly elnökölt az ipartársulat tagjai 
szép számban jelentek meg és a napirend tárgyalá
sában élénken vettek részt. Jelen voltak: Almássy 
Károly, Árvái Lipót, Berger Leó, Bodó Adolf, Bőhm 
Mór, Briick Károly, Fejér Gyula, Fodor Mihály, 
Gál Arnold, Gárdonyi József, Géber Ignácz, Ger
mán Jenő, ülancz Lipót, Gláser Fült:p, Gross Ber- 
nát, Guttmann Vilmos, Harsányi Ferencz, Holsten 
Zsigmond, Kaiser Ede, Káldor Fülöp, Kallós Már
kus, Kiss Kálmán, Klauber József, Klein Ignácz, 
Losonczi Gusztáv, Lukács Miklós, Mandelbaum 
Adolf, Nagy József. Neumann Béla, Pethő György, 
Reich Frigyes, Reiner Mór, Reiszmann Sándor, Ró
nai Adolf, Scháffer Dezső, Sebők Mór, Steiner Jó
zsef, Stern Zsigmond, Strausz Miksa, Szabó Samu, 
Szántó Béla, Szeiffert Antal, Tauber Salamon, Ti
hanyi J ózsef, Ulits Lőrincz, Weisz Bertalan, Weisz 
Miksa, Werlh-ómmer Lajos, Dr. Havas Nándor, tit
kár, F. Kiss Lajos szerkesztő, és a napisajtó kép
viselői.

Brüek Károly közgyűlési elnök megnyitván a 
közgyűlést, megállapítja, hogy a közgyűlés alap
szabályszerűen lett egytehiva és a megjelentek szá
mánál fogva határozatképes. Melegen üdvözli a meg
jelent ipartársulati tagokat, a sajtó képviselőit és 
az ipartársulat szakiskola igazgatóját Walter Károlyt, 
a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Pethő Györgyöt 
és Tauber Salamont kéri fel. A napirend tárgyai a 
tagok előtt ismeretesek lévén, beható részletességgel 
ismerteti az ipartársulat igen érdemes volt elnöké
nek, Weingruber Ignácz lemondásának okait és előz
ményeit, valamint az ipnrtársulat vezetőségének ama 
rendkívüli, emberfelettinek mondható fáradozásait, 
amelyekkel a volt elnököt lemondásának visszavon i- 
sára kívánta bírni. Minthogy azonban e fáradozások 
úgy az elnökség1, mint a tagok legnagyobb sajnálatára 
eredménytelenek maradtak, sőt az elnök lomondását 
a két alelnök, a pénztáros és egy választmányi tag 
lemondása is követte, a legközelebbi rendes évi köz
gyűlés idejéig tervezett provisoriumot fentartani nem 
lehetett, s az elnökség megmaradt tagjainak a veze
tőség teljes kiegészítéséről a mai rendkívüli köz
gyűlés cgybehivása utján kellett gondoskodnia, hogy 
a társulat ügyeinek vezetésében a kellő fontosság 
meg ne szakadjon. Ezután felolvastatja Weingruber 
Ignácz volt elnök, Szeiftert Antal volt alelnök, Hol
stein Zsigmond volt pénztárnok lemondó leveleit 
és bejelenti, hogy ezeken kívül Upor József volt 
alelnök a legutóbbi választmányi ülésen élőszóval 
szintén bejelentette visszavonhatlan lemondását.
Felesleges volna (úgymond - ez alkalommal újból 

kiemelni ama kiváló érdemeket, amelyeket Wein
gruber Ignácz elnök az ipartársulat ügyeinek ügy
buzgó, lelkes és odaadó veztése körül szerzett ma

gának és amelyekkel az ipartársulat tagjainak soha 
el in'em múló háláját biztosította magának, amint 
hogy a lemondott aleln kök kiváló érdem i sem szo
rulnak ez alkalommal bővebb méltatásra. Az ipartár
sulat igen érdemes és több mint 25 éven át fárad- 
hatlanul működő pénztárosának, Holstein Zsigmond- 
nak lemondása is fájdalmas veszteség, reméli 
azonban, hogy mindezek lemondásuk daczára 
az ipartársulattól nem fognak teljesen visz- 
szavonulni, hanem tapasztalatikkal, tudásukkal és 
iparuk iránti szeretetükkel a vezetőséget közérdekű 
munkájában ezentúl is lelkesen támogatni fogják. E 
reménység ki van fejezve ama határozati javaslatokban 
is, amelyekkel a választmány a lemondásokat saj
nálattá tudomásul vevőn, elismerésének és hálájának 
ad kifejezést. Felolvastatja e határozati javaslatokat, 
melyeket a közgyűlés egyhangúlag fogadott el.

Bejelenti, hogy az elnökség és választmány a 
betöltendő állásokra nézve a jelöléseket megejtette 
és ezek alapján a szavazólapokat elkészíttette. A 
szavazó'apok kiosztása után Holstein Zsigmond elnök
lete alatt Klauber József, Gárdonyi József, Kallós 
Márkus, Strausz Miksa tagokból álló szavazatszedő
bizottságot küld ki és a szavazólapok egybegyűjtése 
czáljából a tárgyalásokat felfüggeszti.

A szavazásra kitűzött idő leteltével a közgyűlési 
elnök újból megnyitván a tárgyalásokat Holstein 
Zsigmond bizottsági elnök bejelenti a választás ered
ményét, mely szerint egyhangúlag megválasztattak: 
elnöknek: Harsányi Adolf, tiszteletbeli alelnöknek: 
Holstein Zsigmond, alelnököknek: Gaál Arnold és 
Reiner Mór, pénztárosnak: Brüek Károly, ellenőr
nek: BodÓ Adolf, választmányi rendes tagoknak: 
Weingruber Ignácz, Upor József, Szeiffert Antal, 
Sebők Mór, Rónai Adolf, választmányi póttagoknak: 
Géber Ignácz, Nagy József.

A közgyűlés a választások eredményének hir
detését lelkes és hosszantartó éljenzéssel vette tu
domásul, mire Brüek Károly közgyűlési elnök egy 
Gárdonyi József, Ullits Lőrincz, Kallós Márkus és 
Strausz Miksa tagokból álló bizottságot küldött ki, 
hogy az újonnan megválasztott elnököt értesítsék 
megválasztásáról és a közgyűlésbe hívják meg. Mi
után e bizottság megbízatásában eljárt, és az újon
nan megválasztott elnök Harsányi Adolf a terem
ben megjelent, a lelkes és hosszantartó taps és él
jenzés elültével Brüek Károly meleghangú beszéddel 
üdvözölte az uj elnököt. »Kedves és tisztelt barátom

igy szólott — van szerencsém igaz és őszinte öröm
mel tudomásodra adni, hogy ipartársulatunk mai 
rendkívüli közgyűlése tégedet egyhangú és osztatlan 
lelkesedéssel az ipartársulat elnökévé választott meg. 
Amidőn e díszes tisztségben, amelyet egy Ízben már 
oly sok és szép eredménnyel töltöttél be, úgy a 
magam, mint az összes tagok nevében szeretettel 
és barátsággal üdvözöllek, azt hiszem, hogy nem 
kell előtted ezen tisztség jelentőségét és feladatait is
mertetnem, mert hiszen mindezeket magad is na
gyon jól ismered, és tudod, hogy annak terhei a 
körülöttünk zajló világháborúban, mely iparunkat is
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| » A  P I K N Z A L V É T A
kiváló fehér krepp 1000 drb. korona 4.—. 
C / o I i h q c t q I szoPóka franczia minő- O / a l I l l a S Z d l  ség ICiOOdrb. kor. 5.—, 
hüvelyben kor. 7.—. Kívánatra legújabb 
papírszalvéta mintáimat bérmemve küldöm

V A w n  I t i  Hekt >graPh készítő éttermi, kávéháziBerKOVirS K a r o ly  és PaP.rkbnfectió raktál a BUDAPEST.
VII,. Slp-u. 5. szám. Telefon 106 07. szám.

válságba vitte, csak megszaporodtak és megnagyob- 
bodtak. Épp ezért amilyen nagy tisztesség reád néz
ve, hogy ma elnökünknek választottunk meg, épp 
oly nagy tisztesség az ipartársulatra, hogy te ily sú
lyos körülmények közt is szívesen vállaltad az elnök
séget, amelyben kivétel nélkül bizalommal üdvözlünk 
Megvagyunk róla győződve, hogy tehetségledet tel
jes odaadással fogod ipartársulatunknak szentelni, 
úgy amint ezt első elnökséged idején is tetted és ezért 
mindnyájunk nevében azzal az óhajtással üdvözöllek: 
xFolytasd ott, ahol félbenhagytad hasznos és üdvös 
munkásságodat iparunk és ipartársulatunk érde
kében* !

A gyakori éljenzéstől megszakított üdvözlésre 
Harsányi Adolf hosszabb és nagy tetszéssel fogadott 
beszéddel válaszolt, melyben egyúttal jövendő mun
kásságának irányát és czéljait ismertette. (A beszé
det egész terjedelmében lapunk legközelebbi számá
ban ismertetjük. — A szerk ). Beszéde végén, úgy 
a maga mint ujo.rnrn megválasztott tiszttársai nevé
ben köszönetét mondott a megválasztásért, s egy
ben Ígérte, hogy az ipartársulat ügyeit a tőle tel
hető lelkesedéssel és lelkiismeretességgel fogja vezetni. 
Végül határozati javaslatot terjesztett elő az iránt, 
hogy a közgyűlés a világháborúra és az általa te
remtett nemzetközi viszonylatokra való tekintettel üd
vözölje a bécsi, berlini, konstantinápolyi és szófiai 
rokonipartársulatokat. A közgyűlés ezen indítványt 
egyhangú helyesléssel elfogadta, s ennek alapján a 
nevezett iparíársula'.okhoz a következő üdvözlő távi
ratokat küldötte e l :

A bécsi kávésipartársulat tekintetes elnökségének
Bécs.

A százéves budapesti kávésipartársulat mai köz
gyűléséből folyólag legmelegebb üdvözletét küldi a 
nagyérdemű kávésipartársulatnak, megerősítvén e 
nagy időkben a közös harezok és küzdelmek tüzében 
még jobban összeforott testvérülés érzéseit. Bizunk 
igazságos ügyünk végleges és dicsőséges győzedel- 
mében és állandó barátságunkban a boldogabb jo- 
jőven.

A berlini kávésipartársulat tekintetes elnökségének
Berlin.

A százéves budapesti kávésipartársulat mai köz
gyűléséből kifolyólag szeretettel üdvözli a tesvér- 
ipartársulatot. Bizunk rendületlenül közös ellensé
geinkkel folytatott harczunk diadalmas kimenetelében. 
Bizunk benne, hogy a nagy német nemzettel a ba

ráti kapc-ok a legszivélyesebüek maradnak és a ber
lini kollegákkal a kölcsönös barátság és megbecsülés 
szálai még szorosabbakká szövődnek.

Ismét Bey polgárm ester Ő Exelenciájának
K onstantinápoly.

A százéves budapesti kávésipartársulat mai köz
gyűlésének határozatából folyólag tisztelettel kérjük 
Exe’.len ziádat, hogy Konstantnápoly fővárosában la
kió kávéso' nak és rokonszakma iparüzőinek és ezek 
egye. u ete'nek szeretetteljes üdvözletünkét tolmácsol
ni kegyeskedjék. Büszkék és boldogok vagyunk, 
fogy a dicső rokon nemzettel mint testvér testvérrel 
közös ellenségeinkkel diadalmas harezban forrtunk 
össze zá'ogul annak, hogy a jövő tesvéri együtt
érzés még jobban megizmosodik.

Radev polgárm ester innak
S zó fia .

A százesztendős budapesti kávésipartársulat ma f i  
közgyűlésétől folyólag tisztelettel kérjük Nagyságolij 
dat, hogy a Sófiai kávés- és rokonipar űzőinek va 
lám nt cg esületeinek szeretetteljes üdvözletünket tol 
mácro'ni szíveskedjék. Bámulattal tekintünk a ro 
kon bolgár nemzet dicső és sikeres haditényeire é 
abban a reményben élünk, hogy a közös harcbai 
megedzett barátságunk a boldogabb jövőben még1 
szorosabbá fejlődik.

Ezzel a közgyűlés az elnök lelkes éltetésével vé
get ért. Közgyűlés után látogatott vacsora volt a 
vendég’ö különtermében, amelyen az ipartársulat tag
jain kívül Coreczky Zsigmond IV. kér. elöljáró, Dr 
Hermann Feren.z ügyvéd, Erdélyi Norbert, Somogyi 
Dezső a Törley Józs. és Tsa ezég képviselője, Hor
váth Dániel, Vass Sanu, Árvái /.ipót, Oárdos Kál
mán stb. stb. is részt vettek A vacsora folyamán az 
első pohárkcszöntöt Brück Károly mondotta, majd 
Gárdonyi József, Goreczky Zsigmond, Kallós Már
kus, Reiner Mór, Dr. Herrmann, Wertheimer La- 
joy Walter Károly, Gerö Lajos, F. Kiss Lajos mon
dottak lelkeshangu beszédeket, amelyekre Harsányi 
Adolf elnök hosszas és nagy tetszéssel fogadott be
szédben válaszolt. A társaság a legjobb hangulatban 
a késő éjjeli órákig maradt együtt és nagy elismerés
sel kommentálta a Törley pezsgőgyár vezetőségének 
az ipartársulati tagokkal szemben tanúsított kiváló 
figyelmességét, amelylyel — mint oly gyakran — 
a közgyűlést most is arra használta fel, hogy a 
vacsorázó társaságnak a gyár pompás termékeivel 
kedveskedjék. Harsányi Adolf elnök beszédében e 
kedves figyelmességéről elismerő szavakkal külön is 
megemlékezett, s megkérte a gyár jelenlevő kép
viselőjét Tomogyi Dezsőt, hogy a kiváló figyelemért 
juttassa el illetékes helyre a társulat köszönetét.

elsőrendű szavatolt tiszta, — 
Magyar Mézkiviteli Vállalat: 
Nádor Árpád, Budapest, VII., 
Dembinszki-utcza 8 szám. 

T ele fo n : Jótarf 43 66. tz.
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozi
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A rekv irá lt fém tárgyak részbeni 
beszolgáltatása.

A honvédelmi miniszter 19267—eln. 29 fc— 
19ió. sz. alatt rendeletét bocsátott ki a már rek
virált fémtárgyak egy részének beszolgáltat ísa tár
gyában. E szerint az iparosok és kereskedők az e 
tárgyakból rakta on lévő készletük egy harmadrészét, 
mig a szállodások, vendéglősök, kávésok, sütők,ezuk- 
rászok a birtokukban lévő fémtárgyak telét beszol
gáltatni kötelesek.

A  rendelet szövege a következő:
Az 1915 szeptember 25-ről 13 462—eln. 20. 

b.—1915 szám alatt kelt rendeletemmel (1. a M. 
K. L múlt évi 40. számában) hadiczélokra igénybe 
vetteknek kije'entelt fém árgyak beszolgáltatása te
kintetében további intézkedésig ezennel a követke
zőket rendelem:

1. § Az olyan ipariizők és kereskedők, akik a 
bevezetésben említett rendelet 1. §-ában felsorolt 
tárgyakat előállítják, av gy azokkal kereskednek, kö
telesek egyelőre az e tárgyakból raktáron lévő kész
letük eg\h rtnadrészé, beszolgáltatni.

2. § A szállodás-, vendéglős- és kávésipar, úgy
szintén a sütő- és ezukrászipar körébe tartozó vál
lalatok, továbbá az olyan egyesületek, amelyek éte
leket és italokat szolgáltatnak ki, kivéve a kimon
dottan jótékony czélt szolgálókat, kötelesek egye
lőre az alább felsorolt fémtárgyakból való készle
tük felét beszolgáltatni :

1. főzőedényeket (főző-, beföző- és fagylaltké- 
szitő üstök, fazekak. 1 ábasok, serpenyők, kannák, sü
tőformák és hasonlók), egyszerű asztali készleteket 
(hűtők, tálak tál:Zik, gyertyatartók és hasonlók), vö
rös régből (még ha ónozva Vagy más fémekkel csu
pán bevonva vannak is);

2. az 1. pont alatt felsorolt tárgyakat tiszta nik
kelből, kivéve a szere'.vényes árukat (Gürtl;er-\vaa- 
ren), mint például leveses tálak kannák, sziták, már
tás csészék, főzelékes tálak és hasonl ók;

3. konyhaszereket (mozsarak, mozsártörők, hab- 
üstök, egyszerű öntött sárgaréz gyertyatartók, vasa
lók, tálezák és hasonlók) sárgarézből;

4. gyümölcs befőző (lekvár) üstöket vörösréz
ből és sárgarézből;

5 . egyszerű parázstartókat és kályhaelőtételeket 
vörösrézből , sárgarézből, bronzból és tombakból;

6 . félkilogrammos és ennél nehezebb súlyokat 
sárgarézből.

Vörösrézzel, sárgarézzel, tombakkal, bronzzal, nik
kellel bevont vagy lemezeit olyan tárgyakra, ame
lyek lényegükben más anyag ól készültek, az igény
bevétel nem terjed ki, azokat tehát nem kell beszol
gáltatni. ! ('■ * : I

3. § Az itt elrendeltek szerint kötelezettek bir
tokában lévő és hadiczélokra igénybeve.t fémtárgyak
nak beszolgáltatás alá eső egyharmad részét, illető

Schaum burg-Lippe lierczeg udvari 
pinezészete Villány

Magyarországi vezérképviselő:

Telefon: 31 Hoitz Valér Károly Rákospalota

200 fii. Badacsony
vidéki bor kisebb tételekben a l n t t í \  
is közvetlen a termelőtől
Bővebbet: Telefon 123-96.

lég felerészét minden egyes fémre nézve, az egyes 
fémekből meglevő tárgyak súlya alapján kell kiszá
mítani, e súly határán belül a birtokosnak szabad
ságában áll a beszolgáltatandó tárgyakat kiválasz
tani.

E súlyhoz azonban hozzá kell számítani azok
nak a fémtárgyaknak a súlyát, amelyekre nézve a 
birtokos igazolja azt, hogy azokat valamelyik ha
zafias Czélu fémgyűjtés részére ajándékképpen vagy 
cseretárgy ellenében átadta vagy a Magyar szent ko
rona országainak fémközpontja részvénytársaságnak, 
illetőleg az általa megbízott bevásárlóknak szabad 
kézből eladta.

Az ekként fémnemenkint kiszámított sulyok egy
harmad részéből, illetve feléből az ajándékképen^ 
cseretárgy ellenében vagy eladás utján átadott súly- 
mennyiségeket levonásba lehet hozni és csak az ily- 
képen kiadó súlymennyiségű fémtárgyak szolgálta
tandó^ be.

4. §. A beszolgáltatás ideje, helye és módoza
tai közhírré fognak tétetni.

5. § A folyó évi 13.462 eln. 20. b,—1915, 
szám alatt kelt rendeletemmel hadiczélokra igény- 
bevetieknek kijelentett fém,árgyak valamennyi bir
tokosa, ezeket a tárgyait a folyó évi november hő 
30-áról 17.709—eln 20. b.—1915. szám alatt kelt 
rendeletemmel kitűz ':tt határidőn, tehát az 1916. ja
nuár 31-én túl is, egészen az azok beszolgáltatására 
kitűzendő napot megelőző napig továbbra is szabad 
kézből eladhatja a Magyar szénit korona országai
nak fémközpontja részvénytársaságnak, valamint az 
általa megbízott kereskedőknek.

6. § A rendelet kihirdetése napján (1915. decz. 
30.) lép hatályba Hatálya Horvát-Szlavonorszigok- 
ra is kiterjed1.

A dohányjövedéki kihágásokról.
A fő- és székvárosi m. kir pénzügyigazgatóság' 

végzésileg értesítette a > Budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatát«, hogy a 
pénzügyőri közegek több üzletben dohányjövedéki 
kihágás esetét állapították meg és mert a kihágás 
elkövetői közönséges csalóknak az áldozatai, fel
hívja az iprrtársulat, óvja tagainkat e csalóktól.

Figyelmeztetjük tehát t. kartársainkat, hogy a 
törvény értelmében minden dohányjövedéki kihágá
sért az üzlettulajdonos felelős, s az esetleges bün
tetést is viselni tartozik. Szigorúan őrködjenek kar- 
társa nk üzletükben és éber figyelemmel kisérjék az 
alkalmazottakat, nehogy ártatlanul bajba jussanak.

A pénzügyigazgatóság idevonatkozó Végzésének 
szövege a következő:

A fő- és székvárosi m. kir pénziigyigazgatóság- 
tól. 106 930. Vili.—1915. számi,

A szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulatának, Budapest. IX , Lónyai-utcza 22

Az utóbbi időkben nap-nap után előfordult, hogy
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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budapesti kávésok, kávémérők, szállodások, vendég
lő ök és ko.csmátosok vigyázatlanság folytán csalók 
áldozatai lettek. Ugvanis ilyen csalók, úgy férfiak, 
mint nők, megjelentek szállodákban, vendéglőkben, 
korcsmákban, — kávéházakban és kávémérésekben, 
ahol ezt mondták, hogy elbocsátott pinezérek, vagy 
azt, liogv nekik maguknak, illetve testvérüknek do
hán) tőzdejük megszánt, minélfogva rendes kincs
tári g ártásu szlvarkakészletük maradt fenn és azt 
eladásra kínált'k. A nevezett üzlettulajdonosok, vagy 
azok pinezérei lépre mentek és az ilyen módon kí
nált dohánygyártmányokat, amelyek kivétel nélkül 
magánosok által készített hamisítványok voltak, meg
vették és az üzletben levő vendégeknek elárusítot
ták. Továbbá gyakori az is, hogy egyes üzlettulaj
donosok, vagy azok pinezérei vagy más alkalma
zottai öngyártotta szivarkákat hoznak forgalomba, 
illetve adnak el a vendégiek részére. A pénzügyőr
ség szemletartás alkalmával vagy pedig feljelentés 
alapján nap-nap után foglal le ilyen készleteket, a 
melyekről a központi dohányjövedéki igazgatóság 
szakvizsgálat alapján megállapítja, hogy hamisítvá
nyok, illetőleg azok nem kincstári raktárból szárma
zó gyártmányok.

Miután pedig az 1887. évi XLIV t.-cz. 24. 
§-ának rendóik z^e értelmében vend'g'ősök, korcs- 
marosok, kávéház és minden más nyilvános helyek 
tulajdonosai 100 K-től 1000 K-ig terjedhető pénz
büntetés terhe alatt felelősek azért, hogy üzleteik 
helyiségeiben akár alkalmazottjaik, akár pedig ide
genek által nem a magvar szent korona országainak 
gyáraiból vagy raktáraiból származó dohánygyárt
mány el ne árusittassék; amiért is gyakori az, hogy 
egyes üzlettulajdonosok, a most érintett szavatos
ságból kifolyólag, az alkalmazottjaik által elkövetett 
jövedéki kihágás miatt büntető eljárás alá vonat
nak és a kir. büntető törvényszék Ítéletei alapján 
sulvos bírságokat kénytelenek fizetni, esetleg fog
ságbüntetést szenvedni.

Hogy azonban ezeknek az állapotoknak vége 
vettessék, a kir. pénzügy-igazgatóság felkéri czimet, 
hogy saját ipartársulatának tagjait és ezek utján 
azok alkalmazottait is ezen üzelmekre figyelmez
tetni szíveskedjék azzal, hogy saját jól felfogott 
érdekükben óvakodjanak attól, hogy dohánygyárt- 
mánvokat a m. kir dohánytőzsdéken kivül bárkitől 
is vásáro'jmak; annyival is inkább, mert amennyi
ben a szóban levő kihágások miatt jogerős ma
rasztaló bírói Ítélet hozatnék, az 1899. évi XXV 
t.-cz 3. §-ának rendelkezése alapján, az italmérési 
engedély megvonása iránt az eljárás folyamatba fog 
tetetni.

Felkéretik, hogy ezen értesítés folytán tett in
tézkedéseit ide közölni szivesktedjjék.

Budapest, 1195, deczember hó 28.

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.

A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pincérek és Kávés
segédek Országos Nyugdijegyesiilete közleményei.

3EGVZŐKÖKW.
Felvétetett a Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pin

ezérek és Kávéssegédek Országos Nyugdíj egyesülete igaz
gatóágának 1915. évi deczember hó 29-én délután féi 5 
órakor az Egyesület Központi irodájában megtartott ren
des havi ülésén.

Jelen voltak: Bokros Károly elnök, Francois Lajos, 
Dökkcr Ferencz, Mittrovácz Adolf, Waitz György, Párig 
Vilmos, dr. Soiti Ödön, F. Kiss Lajos igazgatósági és fcl- 
ügyelöbtzottsági tagok és jogtanácsos helyett dir. Daróczy 
János titkár.

2355. Elnök az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv veze
tésére dr. Daróczy János titkárt, hitelesítésére -pedig F. 
Kiss Lajos urat kéri fel.

Titkár felolvassa a múlt havi rendes ülés jegyzőköny
vét, melyet, észrevétel nem tétetvén, 

az igazgatóság hitelesít.

3350. Elnök meghatott szavakban ad kifejezést az 
igazgatóságot é$ az Egyesületet ért nagy csapás, tiszte
letbeli elnökünk, G u n  d é l  János halála feletti gyászunk
nak. Az igazgatóság mély gyásza és megrendülése jeléüí 
állva hallgatja einök s/a .ait. Elnök kegyeletes beszédben 
méltatja a Megboldogult érdemeit, amelyet különösen a 
nyugoijegyesület minden tagja mélyen szivébe vésve, sze
letelte! éiez á t. Indítványára

az Igazgatóság elhatározza, hogy a tiszteletbeli
elnök temetésén testületileg megjelenik, a sírra el-

STEIRHflRDT IÜULATÓ
Vili., Rákóczi-ut 63. Telefon! József 21—16.

Kezdete pont 8V2 órakor.
Esténként két sláger bohózat!

9 órakor fi rokonok. Bohózat
írták: Olingerés Taussig. Fordította és rendezte: HerczegJ.

11 órakor A nőtlen férj. Újdonság.
Bohózat. Ir'ák: Glingerés Taussig Fordította: Steinhadt G.
Vasárnap délutáni előadás feli'elyarakkal Kezdete 1 4̂ orakor

Uj kuplék és mutatványszámok.
Jegyek: délelőtt 10-től 1-ig, délután 3-tól 6-ig a Mulatóban, 
egész nap a Hirsch-féle nagytőzsdébe n Andrássy-ut 19. 

és a Hnngária-furdó pénztáránál kaphatók.______

É í  tiu t n  a táncz-barban elsőrendű tánezproduk tiók  B abáry 
11 Jó sk a  zenekisérete m ellett belépti díj nélkül.

TRADE MARK BORHEGYI F. M | B misorheavi bor
BORKERESKEDÉS

Budapest, V. Gizeda-tér 4. (Saját ház). 
Pinczek: Bnd dokin és V., Gizelia-tér 4. 
Telefon: 3i-'i9 FióitMet: V., Egyetem- 
ntc a 2. s»ém alatt. Telefonszám: >6-5'.

W A |in i |a  a le r lo b b : fran c ia  es  m a g y a r  pezsgőket, 
cognacot és  likő röket g y ári á ra k o n  B ello id i so ra it  
az első  h írn e v es  bo r erm elok lo l a le g ln tén y o sab b  
áro n  sz o !g iita i |a . V idéki m egrende e s e n  g y ő r ie n  

és pontosan  te l í t s !  te ln ek .VEOJEBr
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uök az igazgatóság nevében koszorút helyez. Az El
hunyt it.u hatlan érdemei és emléke a jegyzőkönyv
ben megöl ökittetnek, a családhoz és pedig özv. Gun- 
del Jánosáéhoz és Oundel Károly igazgatósági tag
hoz az igazgatóság részvétiratot intéz.

3357. Elnök jelenti, hogy a nyugdíj egyesül etet az el
múlt hó folyamán még egy szomorú veszteség érte. A kas
sai választmány alelnökc, Szentgyörgyi Ferencz, meghalt. 
Elnök méltatj'a az Elhunytnak, mint a nyugdíj egyesület 
hosszú éveken át volt tagjának és a kassai Választmány 
alclnökének érdemeit és indítványára

az Igazgatóság Szentgyörgyi Ferencz elhunyta fe
letti gyászának felállással is kifejezést ad ,és úgy 
a kassai Választmányhoz, mint az özvegyhez részvétira
tot intéz.

33:8. Titkár bemutatja a közgyűlés jegyzőkönyvét, a 
melyet

1 az igazgatóság észrevétel nélkül hitelesít.

3350. Titkár bemutatja a Választmányok elszámolá
sait :

A budapesti Választmány deczember havi bevételű 
1149 korona 83 fillér, kiadása pedig a folyósított nyug
dijakkal és tagdíj visszatérítéssel együtt 409 korona 69 fil
lér volt. Bekülde ett: 080 korona 14 fii ér.

A po/sonyi Választmány deczember havi elszámo’á- 
sán 018 korona 72 fillér bevételt és 37 Korona kiaddst 
tüntet fel. Csekkszámlán beküldetett 581 kor. 72 fillér.

A szombathelyi választmány november havi elszámo
lásán 191 korona 32 fillér bevétel (és 89 korona 74 fillér 
kiadás mutatkozik. Csekkszámlán beküloetett 110 K 58 fii!.

A kassai Választmány deczember havi bevétele 308 
korona 54 fillér, kiadása pedig 20 korona volt. Csekkszám
lán tekülde e t 28S kor. 54 fillér.

Z W A C K  L I K O R G Y A R
KÜLÖNLEGESSÉGEI

V  UN ICUM  V
C A C a O  g h o u w a  
CHERRY bRANDV  
CURAC4Q TRIPLE SEC 
CO RD IA L MEDQC
A N 1 S E I T E  D O U B L E  

• •  ü R IO T T E  stb • •

Az igazgatóság a választmányok els/ámolá. ait jó 
váhagyólag tudomásul veszi.

33C0. Titkár bemutatja Bohcs Lajos nyugdíjazás iránti 
kérvényét.

Az igazgatóság, mielőtt a nyugdíjazás kérdésé
ben határozna, elrendeli Bohos Lajos orvosi meg
vizsgálását.
3361. Titkár bemutatja Saiuga Lajos tagdijviss/a'é-

rités iránti kérvényét és jelenti, hogy az alapszabályok 
66 -69 . §-a értelmében az őt megillető tagdíj visszatérí
tés 1094 korona 03 fillért tesz ki.

Az igazgatóság Saruga Lajosnak ;agdijvisszatérí
tés czimén 1094 korona 03 fillért kiutal.
3362. Titkár jelenti, hogy özv. Szentgyörgyi Fe- 

renezné, a kassai Választmány utján végkielégítés iránt 
folyamodott. Jelenti, hogy az özvegyet, férjlének 12 évi 
tagsága folytán nyugdíj illeti meg és pedig (évi 450 K.

Az igazgatóság elrendeli czvegy Szentgyö gyi Fe- 
ret:czné nyugdíjazását; a nyugdíj az igazoló okmá
nyok beérkezte után a kassai Választmány utján folyó
sítandó. Amennyiben az özvegy nyugdíj helyett egy- 
s. e.sn.indenko:ra szóló végkielégité re té rt igényt, ez
iránt az igazgatóság aján’áttételre felhívja.
3363. Titkár bemutatja özv. Láng Emilné nyugdíja

zás iránti kérvényét; jelenti, hogy az alapszabályok 56. 
§-a értelmében nyugdija évi 480 koronát tesz ki.

A/ igazgatóság elrendeli özv. Láng Emilné nyug
díjazását és neki a budapesti Választmány utján évi 
480 koronát folyósít.
3354. Dulien Fe.er.cz pénzbeli segélyezés iránti kér

vénye, minthogy a nyugdijegyesület alapszabályai értel
mében csak tagjainak nyujtl at szolgáltatásokat, ő pedig 
a tagok sorába nem tartozik,

áttéteik a búd. pesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsma: osok ipartársulaíáioz.

3365. Titkár jelenti, hogy Giáf Pál pozsonyi tag meg
halt. Ben utat/a az özvegy végkielégítés iránti kérvényét, 
jelenti, hogy a vég'kic’égités összege az alapszabályok 63. 
§-a érte*méhen 150 koronát tesz ki.

Az igazgatóság (elrendeli, hogy ez összeg özv. 
Gráf Pálnénak az igazoló okmányok beérkezte után 
folyósittassék.

3366. Titkár jelenti, hogy a mai ;ülésből 1 darab 
tagsági igazolvány állítható ki.

Tudomásul szolgál.

3367. Titkár jelenti, hogy a postatakarékpénztárból 
4303 korúim utalható ki.

Az igazgatóság ezen 4300 koronát a Mag>ar Or
szágos Központi Takarékpénztárnál levő folyószám
lára utalja át.

f f  Pilseni Polgári Ser főző „Pilseni ősforrás" a m üncheni 
Pautaner Sörfóző Készvént)-Társaság Salváforsörgyár

JTlezei) és Tramagyarországi kizái ó- 
lagos vezérkepvisrlete 
Budapest, IX. kér., Ranolder-utca 4. szám.
Telefonszám : József 2 4 - 0 1 .

Ajánljuk következő világhírű söreinkéi úgy hordóban, mint palackban „Pilseni Ósfoz- 
rás sőr“ a Pilseni polgári Serfc zőból, alaplüatott 1842. „Müncheni Pauiancr sör“ a 
Müncheni Paulaner sörfözö Salvatorsörgyárból kapható egész éven át. „Salvator sör" a 
Müncheni Paulaner sörfözö Salvátorsörgyarból, kizárólag csakis március havában kapható

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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3363. Elnök visszapillant az clmult év munkásságára 
és meleg szavakban ad kifejezést jókívánságainak az igaz
gatóság minden egyes tagja iránt. Kívánja, hogy az uj 
évben az eddigihez hasonló munkás, de szerencsében sok
kal jobb, békés esztendő következzék. Különösen Isten ál
dását kéri tazokra, akik otthonuktól távol, /a harctereken 
fegyveresen küzdenek a haza javáért.

Francois Lajos' szeretettel köszönti elnököt, aki 10 
évet töltött már a nyugdíj egyesület élén, önzetlen mun
kájával és érdemdús kitartással. Tolmácsolja neki az igaz
gatóság és a nyuguSjegyesület minden egyes tagjának szív
ből jövő jiókivánatait.

Elnök indítványára az igazgatóság dr. Nagy Sándor 
jogtanácsosnak, aki katonai szolgálata okából van távol, 
táviratban fejezi ki ujesztcndei üdvözletét.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Kmft. i

Dr Daróczy János s. k. Bokros Károly s. k
titkár. elnök.

Kimutatás

a -Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és 
Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesülete Igazgatóságáénak 
1915. deczember hó 29-én délulán ‘/25 órakor tarlót! Igaz
gatósági ülésén folyósítóit nyugdijakról, tagdijvisszatérités- 
röl és végkielégítésről.

1.
2 .

3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12
13.
14.
15.

1.

I Nyugdijak.

Özv. Bagossy Vinczéné 
Benky Vilmos gyermeke 
Bohos Lajos (nyd. dec. 1-tól) 
Brukács Ferencz 
Havlicsek József 
Özv. Kéth Károlyné 
Kliman Imre
özv. Láng Emilné (dec. l-tői) 
Prindl Nándorné 
Özv. Rósner Ignáczné 
Özv. Schmidt Alajosné 
Özv. Sztanoj Miklósné 
Varasdi Nándor 
Wittreich Nándor 
Zwetkó Lajos

XII havi nyugd.K 12.05 
XII. « . 3 31
XII. « « <137.50
XII. « . . 28.33
XII. < . 26 25
XII. < « « 79.16
XII. < • « 66.66
XII. . , « 40 —
XII. « « « 10 62
XII. « 22.50
XII. « « « 26.25
XII. < « 26.25
XII. « « « 35.40
XII. « « « 33.34
XII « « . 75.-

II. Tagdijvisszatérités.

Saruga Lajos 1094 korona 03 fillér

III. Végkielégítés.

1. özv. Gráf Pálné 150 korona.

A „Budapesti kávésipartársulat”  közleményei.

Seggzőköngr.
Felvétetett 1915. évi deczember hó 23-án a buda

pesti kávésipartársulat választmányának üléséről.
Jelen voltak: Brück Károly mint helyettes einök, Bter- 

ger Leó) t. alelnők, U'por József alelnök, Bodó Adóit, 
Gál Arnold, Gá'donyi József, Holzer Leó, Kaliós Márkus, 
Kovács Jó/esf, Reiner Mór, Strausz Miksa, Glits Lőrincz 
választmányi tagok; Tauber Salamon felügyelcbizottsági ta g ; 
dr. Havas Náncbr titkár.

137. Brück Károly, mint az elnökségnek egyetlen hi
vat aíban lévő tagja, a választmány megbízásából meg
nyitja azi ülést és bejelenti, hogy a tisztikar legnagyobb 
részének lemonaása, viszont Upor József katonai szol
gálata miatt való akadályoztatása folytán kénytelen \i»lt 
az elnöki teendőket ideiglenesen ellátni. Napirend j_*iőtt 
bejelenti, hogy a választmány tagjai hivatalosan és ma
gánkon igyekeztek oda hatni, hogy ipartársulatunk elnöke, 
Weingruber Ignácz lemondását vonja vissza, de sajnos, 
eredménytelenül. Ennélfogva nem marad más hátra, tekin
tettel a még előterjesztendő lemondásokra, hogy a meg
üresedett állások betöltése iránt rendkívüli közgyűlésen in-

ÜVEGÁRUK
kávéházak, 
vendéglők és 
szállodák részére

Első M agyar Ü veggyár rt.
B l i r l a n e c f  v .  G izella-tér I. szám ■ M iU d p c S l, =  Telefon: 33 83
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tézkedjünk, mire nézve a napirend folyamán fog előter
jesztést tenni. Az 1915. évi november hó 25-én tartott ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésiére Holzer Leó és Kovács Jó
zsef, — nz 1915. évi november hó 29-én tartott ülés jegy
zőkön)'', ének hitelesítésére Gál Arnold és Reiner Mór u n 
kát kéri fel.

13S. A fentemlitett két jegyzőkönyv felolvastatván, 
csekély kiégés/ités u tán hitelesíttetett.

139. Titkár bejelenti, hogy Aczél Artúr 20 K és Grün- 
feltl Albert kávés 10 K beiratási díjjal az ipartársulatba 
beleptek, Benedek Rafael és Vida Pé:*,r pedig üzletü
ket megszüntették és kiléptek. — Tudomásul szolgál.

140. A V ili. kér. adófelügyelő helyettes végzésié, a 
melyben laküresedés czimén 54.40. adótörlésről értesít, — 
tudomásul vétetett.

141. Titkár jelenti, hogy a kávéssegédek, kávéfőzők 
segélyalapját kezelő bizottságnak, munkástagjai pótlólag 
még három, i l ’etve még egy, összesen négy folyamodónál 
6/avaztak meg 30--33 koirona segélyt. — (A választmány 
a segély kiutalása ellen ugyan kivételesen észrevételt nem 
tesz, de utalással az alapítólevél írendelkezésfeire, a jövő
ben az ily ügyekben való határozathozatalia csakis az ipár- 
társulat elnöksége által szabályszerűen összehívott bizott
sági ülést ismer e! illetékesnek.

141. Kchn Sándcrnénak segélye felemelését ezélzó ké
relmét a választmány a súlyos anyagi helyzetre való tekin
tettel nem teljesítheti.

142. Klein Ignácznénak a tagdíj fizetése alól való fel
mentését és a 45 K hátralék törlését kérelmező beadvá
nyára a választmány méltányolva a felhozott indokokat, 
akként határoz, hogy folyamodót a háború taTamára a tag
sági dij fizetése alól felmenti s hátralékát Jörli.

143. A ounaföldvári nőegylet kérvénye, mely a Duna- 
földváiott létesítendő Hadiárvák Otthonára adományt kér, 
az elnökségnek adá'ik ki elintézés végett.

144. Elnök felolvastatja a fémközipont rt. átiiatát, 
melyben erélyesen utal a fémbjszolgáitatás fontosságba 
és az erre irányuló kötelezettség teljesítésére. — A vá

M odern konyhagépek, tűzhelyek, vörösréz edények,

hütő- és fagyasztó készü lékek
valamint teljes 
konyha- berende
zések kávéház, 
vendéglő,szálloda 
és intézetek részére

MAYER 
HERMANN 
és HIRSCHLER
BUDAPEST,
V I., Teréz-körut48. sz.

Telefon 167-66. Állandó 
raktár. Saját gyártmány

lasztmány elhatározza, hogy a fémközpont átiratát kör
levéllel hozza a tagok tudomására.

145. Elnök, tekintettel az év végére, javasolja, hogy
remuneráció és újévi ajándékok fejében a szokásos jutal
mak az alábbi összegekben utaltassanak ki az ipartársulat 
alkalmazottai; a \ : Titkárnak remuneráció fejében 200 K, 
Vas.s Samunak újévi ajándék 203 K, Győry Margitnak G0 
K,, Szántó Simonnak újévi 40 K, Házmesternek újévi 30 K, 
Viczéházmesternek 10 K, A munkaközvetítőben alkalma
zott szolgának 10 K, a takarítónőnek 10 K. ,— A választ
mány az elnöki javaslatot elfogadva, az előirányzott ösz- 
szegeket megszavazza. f

146. Elnök előterjeszti ^Wcingruber Ignácz levelét, a 
melyben kijelenti, hogy lemondását továbbra is fentartja 
és köszöieét fejezi ki a működése ideje alatt a választmány 
részéről élvezett baráti támogatásért. Elnök javasolja, hogy 
a választmány Wcingruber Ignácz ur lemondását, miután 
ahhoz — amint mái a szóbeli utón is történt kísérletek is 
meggyőzlek szilárdan ragaszkodik, sajnálkozással bár, 
ue vegye tudomásul s neki az ipartársulat érdekében elnöki 
minőségben kifejte t kiváló munkásságáért, ipaiunk érdeké
nek megvédéséért jegyzőkönyvi köszönetét mondjon, ille
tőleg a legközelebbi közgyűlésnek ily tartalmú íelőtlerjesz- 
lést tegyen. — A választmány egyhangúlag kimondja, hogy 
Wcingruber Ignácz u r  lemondását sajnálattal veszi tudo
másul, neki a kifejtett sikeres munkásságáért a saját ré
széről is hálás köszönetét mond s eme határozatát hozzá
járulás és elfogadás végett a legközelebbi Iközgyülés elé 
terjeszti azzal, hogy az ipartársulat annak a reményének 
ad kifejezést, hogy Wcingruber Ignácz ur értékes támo
gatását az ipartársulattól a jövőben sem fogja megvonni.

147. Elnök előterjeszti Szeiffert Antal aleinök levelét, 
ki egészségi állapotára való hivatkozással állásáról lemond. 
A legnagyobb sajnálattal jelenti, hogy a lemondás visz- 
s/avonására \onatkozó többoldalú tárgyalásai eredményre 
nem vezettek, s így kénytelen azt a javaslatot terjeszteni 
a választmány elé, hogy azt vegye sajnálattal tudomásuk 
Egyúttal indítványozza, hogy a választmány Szeiffert An
tal urnák érucmes és közhasznú munkásságáért hálás kö
szönetét jegyzőkönyvébe.! fejezze ki s a közgyűlés elé ha
sonló javaslatot tegyen. — A választmány Szeiffert An
tal lemondását a legnagyobb sajnáattal veszi tudomásul, 
neki sok éven át kifejtett tevékenységéért jegyzőkönyvi 
köszönetét mond, illetve a közgyűlés elé ily értelmű ja 
vaslatot terjeszt. Reméli, hogy egészségi állapota és a 
norma.is viszonyok helyreálltával Szeiffert Antal ur munkás
ságára a jövőben is számíthatunk.

14S. Elnök felolvastatja Holstein Zsigmond pénztá
ros levelét, ki üzleti elfoglaltságára, előrehaladott korára 
és egészségi állapotára való tekintettel állásáról lemond 
és a pénztár kezelése alól való azonnali felmentését kéri. 
Elnök jc ’enti, hogy a lemondás visszavonása iránt folya
matba tett tárgyalásai ezúttal is eredménytelenek voltak 
és igy kénytelen \o lt Holstein Zsigmond uir kérésének en
gedni és őt a pénztár kezelése alól felmenteni. A pénztár 
ideiglenes kezelésével Kallós Márkus urat bízta meg, ki 
szives \o lt e teendőit egyelőre elvállalni. Javasolja, hogy 
a választmány Holstein Zsigmond urnák 27 éven át kifej-

fennálló3 Első Vegyi Kártyatisztitó Vállalat. Jutányos árak. —
özv. G auzer Ferenczné, B ptst, Vll., R ottenbiller-u . 5|c. j1 e“̂ *»
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tett s az ipartársulat érdekeit szivén viselő fáradságos mun
kássá >á jegyzőkönyvileg köszönje meg s a legközelebbi 
közgyűlés elé ,azt a javaslatot terjessze, hogy Holstein 
Zsiqmond urat érdemei elismeréséül második tiszteletbeli 
áléin őkének válassza. — Az előterjesztett indítványhoz a 
választmány egyhangúlag hozzá á ul és elha‘ározza hogy 
a közgyü'ésnek javasolni fogja, hogy Holstein Zsigmond 
ur ipartársulatunk tb. alel nőkévé váa«ziaisék.

1 *9. Elnök utalással az elhangzott lemondásokra, az 
ipartársulat zava-ta’an ügymenetének biztositá a czéljáb >1 
szükségesnek tartja, hogy a megüresedett állások még 
az évi rendes közgyűlés előtt betöltessenek. Kéri az iránt 
a választmány tagjainak a nyilatkozatát. Bodó Adolf in
dítványozza, hogy az rpartá sulat elnökké jelölje Har- 
sányi Adolf volt elnököt. Kovács József, Holzor Leó, Gál 
Aj-nőid, Reiner Mór, Holstein Zsigmond, Berger Leó, 
Upor József, Gárdonyi József felszólalása utá.i a választ* 
máriy elha á o za, hogy a megü esedett állásokat a január 
10-én tartandó icndkivüli közgyűlésen betölti és az elnöki 
állásra, ha elfogadja, Harsányi Adolf volt elnököt jelöli. 
Elhatározza, hogy Harsányi Adólfot a jelöltség ,elválla,-* 
lására felkéri és a czélból Brück Károly, Gárdonyi József, 
Gál Arnold, Reiner Mór, Kallós Márkus választmányi ta
gokból álló küldöttséget küld' ki. Elnök a küldöttség visz- 
szaérkeztéig az ülést felfüggeszti.

A küldöttség visszaérkezvén, bejelenti, hogy Harsá
nyi Adolf a jelölést köszönettel elfogadta.

A kávéházak és a fém rekvirálás.
A kávéházi fémtárgyak rekviiálása tárgyában a „Budapesti 

kávésipaitársulat'1 a következő körlevelet bocsátotta ki:

Tisztelt Kartársak:
A magyar szent korona országainak fémközpontja a következő 

átiratot intézte ipartársulatunk elnökségéhez:
„Tekintetes Búd .pesti Kávésipartársulat Budapest. Folyó hó 

11-én kelt 366 1915. sz. b. átiratukból és az annak kíséretében 
megküldött körlevelükből megelégedéssel állapítjuk meg az lpar- 
táisulat lelkes és buzgó működését, miér őszinte kö zöneiünket 
ftjezziik ki. Evvel szemben konstatálni kell azonban azt a szo
morú tényt, hogy a köte ékükbe tartózó tagok a körlevelük 
október 26-iki kelte óta egyáltalaban nem mutattak oly buzgó- 
ságot, amelyet tőlük várni joggal lehetett volna. Az edényeken 
és konyhai felszereléseken kivul e heiyen még rá kívánunk mu
tatni a nagy súlyt lepre/entáló réztogasokra, függönyrudakra és 
egyéb rézdiszité--ekre, ameKek akár haj.itolt buorgyárakban, 
a:<ár vasbutoigyara-bán beszerezhető gyárt irányokkal pótolhatók. 
Amidőn a magas kormány álial elvben máris elhatároz .tt kény
szer rekvizicziora b. figyelmüket felhívni batrak vagyunk, még 
egv utolsó a kaimat kívánunk nyújtani a tagjainak arra, hogy a 
szóbanfoigó berendezési tárgyakat önkéntesen és sürgősen lel
ajánlhassak és beszolgáltathassak Bízunk benne, hogv ezt az 
újbóli telszólitásunkat tagjaikkal közölve, őket belátásra togjuk 
hangolni és nem fogják elmulasztani az alkalmat, már csak azért 
sem, mert igy módjukban lesz fémfölszert lésüket idejében pótomi 
alkalmas anyaggal. Szives intézkedésüket és eriől szoló szives 
értesítésüket várva, vagyunk kitűnő tisztelettel

A Magyar Szent Korona Országainak 
Lémközpontja Részvénytársaság.

K ornfeld, s. k.“

150. Upor József alelnök bejelenti, hogy az alelnök- 
ségről ő is lemond és kéri a választmányt, gondoskodjék 
a rendkívüli közgyűlésen az ő á llá s ia k  a betöltéséről is. 
Elnök, miután Upor József lemondását visszavonni sem- 
mitsetre sem hajlandó, javasolja, hogy a választmány neki 
sok éven át nehéz viszonyok között .kifejtett munkássá
gáért há ás köszönetét fejezze ki, lemondását vegye saj
nálattal tudomásul s a második a'.einöki állásra js ejtse 
meg a jelölést. - A választmány (az indítványhoz egy
hangúlag hozzájá ul és Upor József ur lemondását jegy
zőkönyvi köszönetének kifejezése mellett tudomásul veszi.

151. Elnök javasolja, hogy a többi megüresedett állá
sok a következőkép jelöltessenek: Gál Arnold alelnök, Rei
ner Mór alelnök, Brück Károly pénztáros, Bodó Adolf el
lenőr. Választrr.á íyi rendes tagok: Weingruber Ignácz, Upcr 
József, Szeifíért Antal, Sebők Mór, Rónai Adolf. Választ
mányi póttagok: Géfcer Ignác, Nagy József. — A választ- 
niány a jelöléseket elfogadja és azokat a rendkívüli köz
gyűlésnek javaslatba hozza.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést este 8 órakor
berekeszti.

Kmft.
Dr. Havas Nándor s. k.

titkár.
Brück Károly s. k.

h. elnök.

Bérbeadó vagy eladó!
Kolozsvárt a „Pannónia szálloda", mely 26 szobá
ból áll, teljes berendezéssel, vagy anélkül bérbe vagy 
eladó, FÖ dszinti utczai helyiségek kávéháznak, étterem
nek alkalmasak. — Bővebbet: Ferenczt Ignáeznál, 

Kolozsvár, Mátyás király-tér 26.

Igen tisztelt Kartársak!
Múltán a fémek önkéntes fölaiánlásának határideje vége felé 

jár, saját érdekükben lelhivjuk összes kaitá<sainkat, hogy féin- 
készleüiknek mindazt a részel, amely az üzem folytatásához nem 
feltétlenül szükséges, vagy pedig más nyagokbol valókkal pó
tolható, okvetlenülés süigősen váltsák be s az ennek megtör
téntéről szóló elismervényekei haladéktalanul küldjék be ipar
társulatunk irodájába. A beküldött elismervények alapjan, az 
öS'Zes kavéházak névsorát és az ezek által egyenként fe.ajánlott 
mennyiségeket tartalmazó jegyzéket kell a féinközpontnaK be
teljesítenünk, amely az elért eredményhez képest fog a további 
rekvirálás folytatásra vagy a még megmaradó eszközöknek ki
mé ése iránt a honvédelmi miniszteiiumnak javaslaiot tenni. 
Természetesen kényszerrekviralas esetén eg.általában nem lesz 
ni jdunkban kartársaink érdekeit eredményesen niegvédelmezni.

Ismételjük tehát, hogy mindenki a saját érdekéoen cselekszik, 
ha mmél több fémtárgyai szolgáltat be.

Beszolgá tatandok a vörös-, sárgaréz, nikkel, tombak és alu
míniumból készült edények, fogasok, függöny- és szönyegrudak, 
stb. stb. Akinek 4 —5 főzőedénye van -  legalább 2-3>at szol
gáltasson be, a rézfogasokat, függönyrudakat pedig minél nagyobb 
számban és súlyban, mert csakis ez esetben van kilátása arra, 
hogy készleteinek egyrésze birtokukban maradhat. Hogy tehát 
tisztelt K 1 rtarsaiuk érdekeit a kellő nyomatékkal védelmezzük, 
tudnunk kell, mennyi es milyen készületek és eszközök vaunak a 
kavéházakban, mennyi szolgáliattatott mar be es mennyit fog
nak a K irtarsak 1916. évi január hó 31-ig — az önkéntes fel
ajánlás határidejének lejártáig — még beszolgáltatni. M gjegyez- 
zuk, hogy a megígért mennyiség beszolgáltatása kötelező, mert azt 
mint az iparunk javára szambasba jövő mennyiseget — a fém- 
központnak haladéktalanul be fogjuk jelenteni.

Evégbol tehát csatoltan kérdőíveket küldünk, melyeket Kar- 
társaink kitöltve és a beváltási nyugták csatolása mellett posta
fordultával, de legkésőbb 1916 évi január hó 5-ig küldjenek iro
dánkba vissza. Azon kartársak által beváltott mennyiséged t, akik 
elismeryényüket már beküldötték, hivatalból fogiuk a kimutatásba 
fölvenni. A beva tás tárgyabrn ipart írsulatunk iiodája a hivata
los orak alatt (d. u 4 6-ig, telefon: József 21— 0>.) felvi ágosi- 
tást szívesen ad. Tisztelt Kartársak! Tö ténelmi időket élünk, 
amelyben a hazafias társadalom minden tagja bőséges részt kér 
az áldozatokból. Ho/tuuk mi is sok á dozatot, de a haza még 
többet kivan, legye meg hát mindenki teljes mértékben a köte
lességet es ^artsa szem előtt, hogy minden beszolgáltatott fém
darabbal dicsőséges hadseregünk győzelmét és ez/el a mind
nyájunk áltál hon óhajtott béke bekövetkezését segíti elő.

Kartársi üdvözlettel
Budapest, 1915. évi deczember hó 28.

- - j - í T - i — - . .. . , - — —-— —   _________ ______________  Brück Károly, h elnök.
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkíThiv^tkozni.----------------
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A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata“ a pénteki

tá r s a s  r e g g e l i k e t
a következő vendéglőkben tartja meg:

1916. évi január hó 21-én: Mitrovátz Adolf vendég
lőjében. (VII., Dohány-utcza 20. sz.)

1916. évi január hó 28-án: Putnoky István vendég 
leijében. (VIII., József-utcza 26. sz.)

1916. évi február hó 4 én : Palkovics Ede vendéglő 
jében. (Angol királynő-szálloda.)

M ie lő tt szükségletét valódi hegyi

MÁLNASZÖRPBEN
fedezné, kérjen m in tázott a jánlatot

STEINER és LÖWY
első beszterczebányai hydraulikus 
gyüm ölcssajto ló- és szörpgyártól

B E S Z T E R C Z E B Á N Y Á N .

L öw enstein  M. utóda Horváth Nándor cs. és kir. 
udvari szállító. Főüzlet: IV., Várnház-körut 4. Telefon: Józsej 
39—88 vagy 39—89. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodái
nak, vendéglőinek és kávéháizainak állandó szállítója. Fióküzletek:
IV., Türr lstván-utca 7. (Telefon 11—48.) és Svábhegy, Eötvös- 
ut 8. (Telefon 43-31.)

VEGYES HÍREK.

Köszönet nyilvánítás
A mély gyászunkban osztozóknak képtelenek va

gyunk hálánkat külön külön kifejezni, s kérjük, fogad
ják ezúton meleg köszönetiinket jóleső részvétükért. 

Budapest, 1916. január hó 1.
Özv. Gundel Jánosné 

és gyerm ekei.

Kim utatás a „Budapesti szállodások, vendégősök és 
korcsmárosok ipartársulata“ tagjai alial tartott pénteki réggé i 
összejöveteleken eszközölt gyűjtés eredményéről: Fischer Miksa 
ur adománya K 50.—, Szívós Zsigmond 5 70, Készéi Vincze 3.50, 
Mitrovácz Adolf 8 10, Putnoki István 10.90, Palkovics Ede 4 30, 
Frenreisz István 7.20, Verbőczy Lajos 7.40, Oláh G) árfás M 
30,—, Kittner Mihály 10 20, Paczer János 4. , Wagner Vilmos
8.60. Fejér Gyula 3 60, Kamaras Mihály 2.50, Neiger Jakab 6 40, 
Kittner János 3.50, Butin János 10. , Potzmann Mátyás 4.80, 
Elő József 4.20, özv. Jáhn Edéné 3.50, Erdélyi Frigyes b.—, 
Gundel Károly 8. , Waltz György 7.—, Kovács E. M. 3 50, 
Klecker Lajos 4 —, Döcker Ferencz 7— , Gregorics Ferencz 4.—, 
Ritz-szállo la 2.—, Hethnger János 2 50, Müller és Holub 4.20, 
S huher Ferencz 18.—, Nyugdíj Egyesület kö/gy. vacsora 100.—, 
Hungátia-szálloda ö.—, Schártiáti Jánosné 4 40, Hack István
9.60. Schumitzky Venczel 11.—, Neményi Béla 2.50, K'ttner Mi
hály 6.20, Kovács E. M. 13.—, Kővári Jenő 5. , Gundel Károly 
20.—, Glück Erős 25.50, Komnier Ferencz 1.80, — összesen :
459.60. Ruda és B'ochmann kiadás 47.64, marad 411.96, kamat
8.04, 1915. évi gyűjtés összege 420.— korona. Budapest, 1916. 
január 7. Glück Frigyes elnök, Malosik Antal pénztáros, Wil- 
burger Károly ellenőr._____________________________________

A gyógybor és az adó. Eddig az volt a szokás, hogy az 
úgynevezett gyogyborok után, amik a patikákba kerüllek és azok
ból mmt orvoságok jutottak ki, nem kedeti a fogyasztási adót 
megfizetni. Így tehat a gyógy bot ként leginkább szereplő tokaji 
ászuk, i.yen vagy o yan szerrel vegyítve, kikerültek a finánezokat. 
A pénzügyminiszter most ezen a regi állapoton gyökeresen vál
toztatott, kimondva, hogy ettől az é lői kezdve minden bor után 
fogyasztási adót kell tizetni, legyen az bár Oiyan, hogy az emberi 
egészségnek ha-znara valhatik.

A söripar 1915-ben. A sörgyártás az 1915. év folyamán 
a rendesnél jóval kiset b mennyiségre volt szoiitva, mert hiszen 
a nyersanyagok jelentékeny részét rekviiá ták és az ebben a tárgy
ban kiadott miniszteri rendítetek az előállítás mennyiségéi is 
korlátozták. Ennek dacára a hazai, ehősoroan a budapesti sör
főzdék, bár ónási erőfeszítéssel, elég nagy forgalmat tudtak le
bonyolítani.

A sörgyárak az árakat felemelték ugyan, de azzal szemben 
az összes uyeisanyagok és segédanyagok is megdrágultak és a 
munkabérek is emelkedtek

A fogyasztás jó volt, sőt igen jó lehetett volna és a sör- 
gyáiakra az 1915. év sokkal eredményesebb esztendővé fejlőd- 
h telt volna, ha elegendő nyersanyag állott volna rendelkezésre.

A szűk kereiek i\öze szorult forgalom lebonyolítása is sok 
bajjal és akadállyal járt, u.eit nemcsak a sör e s/ailitasa volt ne
hézkes, iiane u az üres edények is vontatottan étkeztek vissza.

A jégszukseglet ellátása sem volt kielégítő, korú beiül csak 
kétharmad reszel lehetett a szükségelt mennyiségnek megszerez
ni. A jövő évre, ha az időjárás ilyen marad, a kilátások ebben 
a tekintetben is még losszabodnak.

Persze iparunk erősen érzi a szénhiányt, munkáshiányt, az 
igavonó állatok hiányát, a forgalomnak a háborúval járó gyakori 
zavarait es mé- sok más az ipari és kereskedelmi tevékenysé
get á tálában megbénító körülményt.

ünnepély . Az Első Magyar Részvény Serfőződe, mely már 
a mű t év karácsonyán is nagyszabású ünnepélyt rendezett a kő
bányai kisegilő kórhazában elhelyezett üdülő haiczosok részére, 
ezidén meg fényesebb keretekben ünnepelte meg karácsony es
téjét. A kóiház vezetőségén kivúl nagy számban jelentek meg 
a kerület előkelőségei, a kiket a kórház einöke, Moi et Lajos 
seifözdei igazgató logadott. A dúsan megraxo t s villamos fény
árban uszo karácsonyfa kórül félkörben állották a katonák s mi
után Bodtndjrfer Géza orgonakisérete mellett elhangzott Cilde- 
rom Lucy ahiuios karácsonyi eneke Moiret Lajos karházi elnök 
épp oly megnato, mint további küzdelmekre lelkesítő ünnepi be
szédet mondott, ennek végeztével pedig kiosztotta az ajándéko
kat, melyeket a nemzetiség sorrendűén lelal.úoti katonait a saját 
nemzetiségbeli hyinnusuk orgonahangjai medett mély meghatott
ság közepette egyenként veLek át. Minden egyes katona aján
déka egy teljes rend meleg aisóruhabol, 1UU dib. szivarka es 
szivarból és egy izleses bortarcában elhelyezett 30 koronából 
állott. A meieg alsó ruhákat Moiret La,osné adományozta, a ki 
úgy ezen, mint számos tgyéb alkalomkor is különös áldozatkész
ségnek adta tanujelét. Kovácsy Páiné a katonákat még külön 
egy-egy talcza csemegével ajá idékoz a meg Magyar István cs. 
es kir. 101. gyalogeziedbeii őrmester mondott ezután bajtarsai 
nevében is köszönetéi, mire az egész ünneplő közönség eléne
kelte a hymnusi s ezzel az igazán lélekemelő ünnepség véget 
ért A nagysikerű estét Bodendorfer Géza serfőzdéi főkönyvelő 
rendezte, a ki mellett a rendezés munkájából Wiirsching Dezső, 
a kóiház telkes gondnoka is bőven kiveue részét.

1
r

r "  SAVANYÚ Víz! ||a ttoni
Legjobb asztali és üdítő Ital.

111
=Henrik

Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyaghurutnái.

matton! Henrik ÍMfXlü: Budapest
Tini kiiut 38

HIRDESSEN A MAGYAR
VENDÉGLŐS- ÉS KÁVÉS-IPARBAN

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Szállodás és vendéglős arak ügyeimébe
Páratlan olcsó ajánlat
vászon és damaszí árakban !1

Lenvászon lepedő 220/150 dbja . 
Kárpáti « 230/150 « .
Nehéz damast abrosz 150 150 dbja 

« « « 150 180 «
« « « 150/220 «
« « « 150 300 «

Kerti abrosz minden színben . «
Dupla kerti abrosz 150/200 «
Ajour kávés szalvéta tuczatja 
Nehéz damast szalvéta 60 60 «

« « « 65 65 «
« « « 70/70 «

Damast törülköző 60 120 «
Dupla damast 60 130 « .
Szegélyes párnahuzat 88/76 dbja .

« paplanhuzat 130/170 dbja 
Nehéz flanell takaró 200/130 dbja 
Vászon pohár- és edénytörlő tucatja

Kor. érték
. 4.50 
. 5 . -  
. 5 — 
. 6.50 
. 7.50 
. 9 . -  
. 3.50 
. 5.— 
. 4.80 
. 10.—
. 12.-
. 14.
. 14.—
. 18.—
. 3 —
. 7.50 
. 8.—
. 12.—

DEUTSCH F É R E ü C Z
vászon- és damast áruháza, szállodások és 

vendéglősök szállítója
BUDAPEST, Vili., MUZEUM-KÖRUT 10 SZ.

Alapítási év 1895. O Telefon : József 4 —60.

Előfizetőinkhez.

A beállott rendkívüli vasúti foigalom következ
tében megtörténhet, hogy lapunk egyes helyeken 
a rendesnél későbbi időben jut előfizetőink kezébe. 
Kérjük tehát olvasóink elnézését az esetleges kése
delmekért, mivel mi mindent megteszünk, hogy la
punk lehetőség szerint miméi előbb kézhez jussion.

Felkérjük egyszersmind azokat! az előfizetőin
ket. akiknek előfizetése lejárt, vagy akik előfizetési 
díjjal hátralékban vannak, hogy előfizetésüket újít
sák meg, vagy arra részlettörlesztést teljesítsenek, 
nehogy a lap szétküldésében fennakadás álljon be.

„Magyar Vendéglős és Kávés Ipar" előfizetési ára:

egész évre ..................... ]< 12 —
f<ü „ .................. „ 6 -
"egyed „ ...........................  3.

A kiadóhivatal.

Tengeri halat
tisztítva szállít kilónként
l a60 boronáért
nagyban a . . . .

Magyar Halkonzervgyár 
és Halhereshedelmi B.-T.

központja . . . .
Budapest, UJ. Uagany-u. ÍZ.

Kicsinyben a fióküzletek : 
Központi Udstírcsarnok, 
B aray-téri Halcsarnok, 
Ferőintínö-téri H alcsarnok

Telefon: 5Z-44. és 49-71.

H i r d e t é s e k e t

jutányosán 
vesz fel a 

kiadóhivatal.

L
M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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H I R m f l H H  f  E R E H C Z
F É m Ö H T Ű D E  É S  R É Z R R U B Y Ö R  -

B U D R P E S T .U II., C5í=)NYI-UTrZF) 7 —9.
Készít: sörkimérő készülékeket légnyomással, hűtőszek

rényeket, bor és sör- 
sziuattyukat, csapo
kat és pinczefelsze- 
relési czikkeket, oo
Árjegyzék ée költségvetés 

d íjta la n .

Eijadfili liljesen pormentes, ruganyos ós higiénikus paddzat a
tökéletesen zajtalan, pormentes és 
meleget tartó, szövetszerü hatással, 
ízléses sima színekben és jutáid 
keresztül dolgozott modern mintá
zatokkal. Legkitűnőbb tartósság és 
egyszerű kezelés. Építkezéseimé 

elvállaljuk az egész munkát, szakszerű fektetési munkát 
biztosítunk.

ELSIN6ER M. 3. és Flíll
BUDAPEST, V., Báthory*utcza 6.

G y á r : Lajta-Szt.-Miklós (Sopronmegye), m e l y b e n  
g y á r t u n k :  vízmentes szöveteket, ponyvákat, sátrakat, 
esőköpenyeket, öltönyöket. Pamut- és vitorla-szövetek.

Juta-szövőde. Zsákok minden célra. 
Költségvetés díjtalan. Telefon 32—58.

Telefon 2 7 -0 8 . Telefon 27—08.

1907. évi húsipari kiállításon 
arany éremmel kitüntetve.

FLEISCHHUNH LIPÚT
szalámi, fiistölthus és 
k o l b á s z i r u  g y á r a

B udapest, VII., Holló-utcza 11.

UNGÁR MÓR
szá l lo da i ,  ve nd é g lő i  és k á v é 
h á z i  a d á s - v é t e l i

ügynökségi irodája
B u d ap est ,  V i l i  , d ó z s e f -k ö ru t  
11. s z á m  — T e le fo n :  2 6 — 3 2

Szakmabeli transzabczlókés 
bankkölcsönök közvetítése.

A K o l i n i  pótkávégyárak
ajánlják kitűnő

K ávépótlék-gyártm ányaikat.

Különlegesség: Füge, Maláta es Rozskávé-
Képviselet:

BRf lDOVKf lGUSZTÁV
Budapest, VII., Dembinszky-utca 41. szám 

Telefon József 4 2 —44.

T Ö R 5 és O R m m
m É R n ö K ö K

B U D R P E 5 T ,
Ulll. kér., 5zildgyi-utca 3. sz. alatt.

K Ö Z P O n n  PÜTÉ5, S Z E L 
LŐZTETÉS, U ÍZ U E Z E T É K  
É 5  C S R T Q R n R Z A S  B E - 
R E D D E Z É 5 E K  B Y A R R .

MUNKÁCSY GYULA
MAGY. KIRÁLYI SZAB. 
TAKARÉKTÜZHELY ÉS 
KÉMÉNYTOLDÓ GYARA

BUDAPEST, VII. KÉR.,
RÓZSA-UTCA 39 . 

TELEFON: JÓZSEF 1 2 - 8 0 .  SZ.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



IV Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1916. január 15.

T R f l R S Y L V f l D I f l  S E C
Lools Francois & Go.

császári ás királyi sátort szálltlók, 
rflIOp S z á s z  G o k s r g  f i á i b ó l  Herczeg ö  Fensége szállítói

B U D A F O K .

16 •Isőrendü kitüntetés.

FÓRAKT ÁH e

BORHEGYI FERENCZ
TELEFO N: 8»—7 *  

B U D A P E S T .  V ., Q IZ E L L A - T É R  

S ü rg ö n y e im : Francois Budafok.

□  O □  H or» Gon.ura. □  □  □

VEZÉR K É P  V ISELÓSÉO

l m  n  l u m u i i  Uh u i
TELEFO N : * • —88.

B U D A P E S T ,  V., A K A D E M IA - U .  IS . 

TELEFON : Budafok 15. szám.

r i

AJeggazdaságosabb_és^eghafásosabb 
eröfénylorrás. — Áramfogyasztás 
g y e r t y a f é n y e n k é n t  c s ak  Vt w a tt. 

Legelőnyösebben pótolja az 
ivlámpát.

kapliató_6C()^3000^g£ertyafényberr

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T-
Újpest.

J

Hirdetők
figyelmébe!!

Gyári-, kereskedelmi- és 
iparvállalatok, borter
melőkés borkereskedők 
a szállodás, vendéglős, 
korcsmáros és kávés
iparral összeköttetésben 
álló ezégek legjobb 
hirdetési orgánuma a

Magyar Vendéglős 
és Kávés-Ipar
a szakmabeli ipartársulatok hiva
talos lapja. Hirdetéseket ársza
bás szerint felvesz a kiadóhivatal

Budapest, VI., Szondy-utca 
45-47. — Telefon: 117-61.

Endrényi Lajos könyvgyomtató műhelye, Szeged, Jókai-u. 4. Laptulajdonos: F. Kiss Lajos.
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