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Az ipartársulat díszközgyűlése.
A «Budapesti szállodások, vendéglősök és koresmá- 

rosok iparlársulata» Gundel János negyedszázados elnöki 
jubileuma és id. Kammer Ernő liszlelelbeli elnök negyed- 
százados iparlársulati szereplése alkalmából 11)1)1. évi 
május hó 28-án délután I órakor, Budapest székesfőváros 
törvény halóságának a IV. kér. Váczi-utczai uj városház 
épületben levő közgyűlési termében Stadler Károly elnök
lése alatt dísz-közgyűlést, tarlóik

A dísz-közgyűlésen ti következő vendégek jelentek 
meg: Márkus József főpolgármester, Halmos János pol
gármester, Maluska Alajos alpolgármester, Vosils Károly, 
(Ír. Vaszilievits János tanácsnokok, dr. Barabás Béla, dr. 
Bellái Eerenez országgyűlési képviselők, Beltéri Mór, az 
országos iparegyesület igazgatója, Eritz Péter, ti budapesti 
kereskedelmi és iparkamara főtitkára, Némái Antal, a

Mósch Béla, Skoupil József, Eischer Miksa, ilj. Panda Pál, 
Kemény Géza és azonkívül számos hölgy vendég.

Az ipartársulal részéről jelen voltak: Badegruber 
Károlv, Barabás József, Berkovilz János, Billner Alajos, 
Blascíika István, Bokros Károly, Braun Jaques, Braun 
Nándor, Brückner József, Burgér Károlv, Bürgermeister 
Venezel, Csillag Illés, Döeker Eerenez, Drechsler . Béla, 
Elun János, Eörster Konrád, Eiirst Tivadar, Gittek frigyes, 
Cradwohl Antal, Ilnselbeek János, Hausknecht János, Ilesz 
Gyula, Ileszmann Karoly Holstein Ármin. Holstein Zsig- 
mond, Horváth János, lllils József. Jálin Ede, Kamarás 
Mihály, Karikás Lajos, Karikás Mihály, Kaslel Mihály, 
Klivénvi Eerenez, Koeh József, Kommer berenez. ilj. 
Kommer Eerenez, Kovács E. Mátyás, Krámer Miksa, Krist 
Eerenez, Kuhanek Venezel, Leheli István, Leth Lajos, 
Leyrer Károly, Lippert Lajos, Maloschik János. Maloschik 
József, Maver Eerenez, Maver János, Maver Józsel. Meb
ringer Bezső, Müller Antal. Nagy Jenő, Neusiedler Géza, 
Nősek Ignáez, Pellzmann Eerenez, Petanovits Józsel, PelzNősek I<mácz Pellzmann Eerenez, Petanovits József, Pelz ma egy nyugvó ponthoz, e jubiláns ünnepnaphoz vezet
Károlv. Poppd Miklós titkár, Prindl Nándor, Rosner Ignáez, bennünket. L'gy érezzük, mintha egy magas berczrol at
Seiclf Károly Szimon Pál. dr. Solti Ödön ügyész, Spalt lehetne tekintetűik ezt a 2.) esztendőt. Ezt a magas ber-
Mátyás SnerÍElóris. ifi. Sprung János. Slaudhammer Ignáez, czet telkeink és szíveink szeretetéből emeljük s e magas-
Q . . ’ i j  £•> • i i  L   . I.' m i  v-í <1 K í’ l i m i l t  l n t r n l  ln h » k  in t v p  t á t i n k  b n c fv  :i In lelked, a le  szivedSueby Eerenez, Szinell János, Scbmidt Konrád, Scbmitt 
Károlv, Scbnell Józsel, Schreiber Károly, Schyyaizei 
Eerenez, Toch Samu, Tóth József, Vineze Lajos, \\ ilbui-

ger Aulai, Wilhurger Károly, Wirtb Eerenez, Wuchetich 
N. Eerenez.

Továbbá résztvettek a dísz-közgyűlésen: A szállodá
sok, vendéglősök slh. országos nyugdíj-egyesületének kül
döttsége Bokros Károly elnök vezetése alatt. A budapesti 
kávés ipartársulal több tagja Némái Antal vezetése mel
lett. A budapesti pinezér-egyesület küldöttsége Szűcs Lajos 
elnök vezetése alatt; e küldöttségben resztvettek: Balika 
György, Bernbard Eerenez, Beek Henrik, Ebenböcb Ká
roly, Eábik Aula1, Gelbmann András, Hertlendv György, 
lliibner József, Kis Henrik, Klal'l János, Körösi József, 
László Zoltán, Liltmann József. Móbr Eerenez, Müllner 
József, Peyerl Eerenez. A kassai vendéglősök slh. egye
sülete képviseletében Seress Márton.

A dísz-közgyűlést Sládler Károlv elnök nyitotta meg, 
üdvözölvén a megjelenteket s köszönetét mondva a jelen 
volt előkelő vendegeknek, a kik megjelenésükkel a köz
gyűlést díszessé telték.

Azután felkérte Wirtb Eerenez, Mebringer Bezső, 
Barabás József, Nősek Ignáez, Krist Eerenez, Billner 
Alajos, Prindl Nándor, Petánovits József, ifj. Sprung Já
nos, Lippert Lajos, Eörster Konrád és Elun János urakat, 
hogy a mai nap ünnepelt jeil: Gundel János iparlársulati 
elnök urat és id Kammer Ernő tiszteletbeli elnök ural a 
d í sz - k özgy ü 1 és be meghívják.

A küldöttség rövid idő múlva megjelent az ünnepei
tekkel, kiket a közgyűlés lelkes éljenzéssel fogadott.

Áz ünnepeltek az emelvényen beivel foglalván, Glück 
Erigyes a következő üdvözlő beszédei tartotta:

Szeretett barátunk és vezérünk!
A inai kor a lázas sürgés-forgás, a sietős munka 

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

De ha ünnepnap megállapodunk egy-egy pillanatra 
és szemlél tartunk arról, ami velünk és mellettünk tör
tént, jóleső örömmel bitjük azokat a kimagasló esemé
nyekei, melvek egv-egy nyugvó pontot képeznek életünk 
szerény folyása közben.

Áz a 2Ő éves nyilvános munkásság, melyet Te a 
magvar vendéglős- és szállodás-ipar érdekében kifejtettél,

czel lelkűink és szíveink szeretetéből emeljük s e magas
latról
mindig a közügyekért beviilt és doboj.
mindig a mi munkánkkal volt elfoglalva.
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Mi is volt ez a munka?
Csak egv-egy forgácsot gyalulok le arról a nagy 

fáról, a mely a le közlevékenységed gerendája gyanánt 
szolgál.

Te szervezted át a régi egyesületet, hogy azt modern 
alapokra helyezd s fejleszszed közöttünk a társulati szel
lemet és az összetartozóság érzetét.

Az 1885-iki kiállításban Te rendezted a szállodai és 
vendéglői kiállítást, inelv a zürichi után a második volt 
a kontinensen.

Itt kifejlett ernvedetlen munkáddal és szaktudásod
dal elismerést, dicsőséget szereztél szaklársaidnak a bél
és külföldön egyaránt.

Te fogadtad a bécsi vendéglősök és szállodások tes
tületi látogatását és rajta voltál testtel-lélekkel, hogy ez 
is dicsőségünkre váljék nekünk és fővárosunknak.

Az országos szövetség létesítése érdekében tett kez
deményezés, később a szövetség létesítése, az a négy 
vendéglős-kongresszus, melyet eddig szerveztél és vezet
tél. a nyugdíjegyesület, a szakirányú tanoncziskola, a 
szakmának képviselete az ipartörvény módosításánál, vá
rosi szabályrendeleteknél slb stb. mind-mind csodákat 
regélhetnek arról a fáradságot nem ismerő, lankadatlan 
munkásságról és áldozatkészségről, melyet a magyar ven
déglős- és szállodás-ipar érdekeinek képviselete körül 
az utolsó 25 év alatt szünet nélkül kifejtettél.

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

Ez a diádéin vissza fogja sugározni a mi igaz szere
tetünk, mély bálánk és örökké biztosított nagyrabecsülé
sünk battériáink millió villámszikráit, melyekből dicsfény 
alakul lényed körül.

Ez a dicsfény hajdan a szenteket övezte. Mi e dics
fény mellett léged csakis mint kiválasztott embert, mint 
követendő nemes példái ismerünk fel, a kit jutalmazni 
kell a múltban szerzett érdemeiért és követni, támogatni 
a jövőben kivívandó küzdelmeiben.

Igen, az ünnep delén nem is arra gondolunk, hogy 
'leged 25 év után nyugalomba küldjünk, hanem arra, 
hogy < a múlt csak példa legyen most» s hogy a mai ünnepi 
pihenő után a Te vezérleted alatt csakhamar ismét mun
kába álljunk ügyünk tökéletesebb diadala érdekében. 
Hogy le légy az az újkori vezér, a ki népét az igérct- 
l'öldjére vezérli, de ne úgy mint a bibliában, bogv a vezér 
kint maradjon, hanem úgy, hogy Te foglald el a mi élün
kön az első helyet minden vívmányunk, minden dicső
ségünk élvezetében.

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

A vándor, aki megpihent a fa árnyékában s élvezte 
üdítő gyümölcsét, báláját így fejezte k i:

Szép vagy te fa, lombod hatalmas sátor, gyümölcsöd 
üdít, árnyékod enyhít, minden megvan, ami kell! Csak 
azt kivánbalom tehát, hogy gyümölcseid magvából is oly 
szép, hatalmas terebélyes fák legyenek mind magad vagy.

Te, kedves barátunk és vezérünk, földi javakban 
sem szenvedsz hiányt, üzleted virágzik, családi boldogsá
god tökéletes, barátaid, szaktársaid szeretnek, tisztelnek 
és elismeréssel vannak bokros érdemeid iránt.

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

első sorban, hogy a Te családi fádnak drága gyümölcsei 
is érjenek el olyan sikereket és eredményeket, mint Te; 
azt kívánom neked, de nekünk is másodsorban, bogv 
azok a magvak, melyeket Te a köztevékenység baráz
dáiba 2o év alatt elhintettél, keljenek ki s teremjenek 
gazdag gyümölcsöket a magyar szállodás- és vendéglős
ipar javára, édes hazánk dicsőségére.

És érd meg boldogan, jó egészségben, friss erőben 
és a maihoz hasonló ifjú kedélylyel azt az időt, a mikor 
fáradozásod gyümölcsét százan,’ ezren élvezik s a mikor 
elmondhasd: érdemes volt élni és dolgozni, mert a jó 
Isten megáldotta munkámat és fáradságomat.

Igen, a jó Isten áldjon meg Téged és Tiéidet sok, 
számos esztendőn keresztül!

Éljen (iundel János!
E beszédre a közgyűlés lelkes éljenzéssel és tapssal 

felelt, melynek csillapultával Clück Frigyes az elnöki 
emelvénv elé lépve néhány bevezető szó elmondása után 
felolvasta az ipartársulat díszes emlék-lapjának szövegét, 
mely ekként szól:

E m lék lap .
Nagyságos (iundel János urnák, a „Budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsniárosok ip a rtá rsu la ta"  elnökévé tö rtén t meg

választatásának huszonötödik évfordulója alkalm ából. 

Szeretett elnökünk! •
Iparunkért való rajongásod késztet arra, hogy 25 év 

óta viseld azt a lisztet, mely sok gondot, olykor keserű
séget, örömet csak ritkán termett !

Az elismerési szerénységednél fogva mindig elhárí
tottad; a keserűséget csodálatos türelemmel győzted!

Kitartásod nemes gyümölcsöt hozott, mert a Te ve
zérleted alatt születtek örökbecsű intézményeink!

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

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

Eleied javát, tetterőd zömét szentelted ügyünknek 
és mi önfeláldozó munkádért csak bálával fizethetünk, 
bálával, mely azonban szivünk mélyéből fakad és szálló 
igévé lesz a vendéglősök ajkán, utódról-ulódra száll aszó ’

/Tiszteljed (iundel János nevét!»
Isten áldása kisérjen életed végső napjáig!
Ezt kívánják szakiársaid!
Erre újból felhangzott a lelkes éljenzés és taps, 

melynek csillapultával Gundel János köszönetét mondott 
az ünnepélyes formában nyilvánuló elismerésért és a mai 
nap emlékére felajánlott díszes emléktárgyért.

Azután ismét Glück Frigyes vette ál a szót és id. 
Kammer Ernőt, az ipartársulat tiszteletbeli elnökét a kö
vetkező beszéddel üdvözölte:

Mélyen ,. közgyűlés! A közgyűlés azt is elhatározta, 
hogy szeretett tiszteletbeli elnökünket (Éljen!) ez alka
lommal szintén szivünk mélyéből üdvözöljük. Érdemes 
tiszteletbeli elnökünk, szeretett Nesztorunk! A te szeretett 
személyed soha sem hiányzik, ha iparunk képviseltelésé- 
ről van szó. Te vagy nekünk talizmánunk. Híven és ki
tartóan állasz előttünk és csak akkor vagyunk teljesen 
rendben, ha te megjelensz. Mit mondjak rólad? Azt, bogv 
első vagy a legelsők közt, azt, hogy egv fejbólintásod 
többet beszél es reánk több jelentőséggel bir, mint min
den szónoklat ; azt, hogy híven teljesíted kötelességedet, 
hogy munka és kitartás volt éleled czélja ? Az marad már 
csak bálra, hogy kijelentsem, hogy mi téged nagyra be
csülünk és szerelünk, mi ragaszkodunk hozzád és kívá
nom a jó Istentől, bogv sokáig, nagyon sokáig légy közöt
tünk, mint a mi érdemes tiszteletbeli elnökünk és a mi 
szeretett Nesztorunk. Sokáig élj boldogul!

Es most szeretett diszelnökünk átadom neked ezen 
diszserlegel. Hidd meg, hogyha az ősrégi magyar szokás 
még mindig dívnék, akkor iparunknak valamennyi tagja 
egy vércsöppet öntene ide be, hogy azzal a vérvegyülék- 
kel telujuljon a te szeretett személyed és hogy újból 
kezdhetnéd a kezdetnél. Ezt adja a mindenható Isten. 
Isten éltessen! (Lelkes éljenzés.)
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Glück Frigyes azután igv folytatja :
Mélyen t. közgyűlés! Ünnepélyünk nem volna teljes, 

ha hálánk és szeretetiinknek jelét nem rónánk le azzal a 
kartárssal szemben, a ki időközben az örök életbe költö
zött. Értem Reutter Nándor kartársunkat, t i ki éltél utolsó 
perczig a mi ügyünknek szentelte, a ki a mienk volt, a 
ki híven teljesítette kartársi kötelességét. A mi hálánkat 
leróni vele szemben nem volt éleiében alkalmunk, de ti 
mi hálánk nemcsak addig terjed, t i mig kartársaink él
nek, hanem a mi hálánk állandó, a mi hálánk igaz. a mi 
hálánk őszinte és éppen azért maradandó. Kedves kar
társaim! Azt hiszem Heulter Nándornak emléké, nem 
tudjuk jobban megörökíteni, mintha azt a serleget, a 
melyet az ő tiszteletére át akartunk neki adni. az ipar
társulat tulajdonába iktatjuk és az ő emlékére, akkor a 
mikor alkalom adatik (mert az ő szelleme igazi be
csületes polgári szellem volt) az ő szellemére ürítjük. 
(A közgyűlés az elhunyt emlékének — Stadler Károly 
elnök indítványára — felállással hódol.)

Most a szakiskola növendékei, névszerinti Tömör 
Fércnez pinezér-, Egger Béla szakács-, lliesz Mihály por
tás- és Arany József pinczemester tanulók léptek az 
emelvény elé és nagy hatást keltve szavalták Száva Já
nos tanár ezen alkalomra irt szép és igen találó költeményét.

Közöljük azt teljes egészében, hogy azok is élvezhes
sék, a kik nem voltak jelen.

E lső  fiú. (Pinezér).
Az élet e lő ttünk m aholnap kitárul,
Gondoljunk inihát egy és más titkáru l ; 
Kezdjünk most mi ezen egymás között vitát,
S a ki jól dönti el, az lesz köztünk — vlvát! 
Négyféle jelm ezben, négyen kik itt állunk. 
Ugyanazon pálya munkásivá válunk.
Azért kérdésem re feleljen meg ki-ki :
^Pályánkon a silart, ki mivel küzdi ki ?‘i 

t
M ásodik fiú. (Szakáesfiu.)

Pályánk nehéz pálya, m unkája é j-n ap o s : 
Kemény munkába ál a kirendelt „napos*1.
Mert ez a mi p á lyánk : munka és ezolyálat-.
A lelket is töri, míg nyomja a vállat.
De mi azt tanultuk, hogy ez a mi pályánk, 
Nemzeti nagy czélnak nevében is vár ránk. 
Mert szép m agyar hazánk, szülő édes anyánk. 
Ez a mi jó, drága fölnevelő dajkánk.
Ezt a mi pályánkat m egbecsüli: ennek 
Állván a módjában, hogy az idegennek,
Mikor e földre lép, első pillanatban 
Nyerje meg a szivét, hogy ébredjen abban 
Szeretet, barátság a m agyar nemzethez,
S azt hirdesse mind, mind : nincs hasonló ehhez ! 
Hogy a forgalom nak ne legyen apálya.
Abban sokat lendít e kicsinylelt pálya.
A m ikor tehát mi c pályára állunk.
Édes m agyar hazánk. Teneked „szolgáiunk" ! 
Eljő az idő, hogy a a meghajtó derék.
Mely m unkában görnyed, tisztelt lesz és derék. 
Mert mi a kenyeret tisztes munka árán 
Szerezzük az erős küzdelm eknek várán. 
Barátom , testvérem , Íme semmi mással,
Csak ilyen érzéssel, ilyen felfogással 
V ívhatunk ki sikert a mi szép pályánkon —
S Isten áldása is úgy lesz a munkánkon !

E lső  fiú.
Barátom , testvérem , a rany  minden szavad! 
Emberül fe le lté l! Magyar vagy és — szabad ! 
Most m ár m ásodiknak, barátom , te felelj. 
Pályánkon a s ikert te mivel éred el ?

H arm ad ik  fiú. (Portásfiu.)
A felfogást, é rzést magam is táplálom.
Ez vezet engem is utam on, pályám on.
De nehéz m unkánkhoz szorgalom, buzgalom, 
Soha nem lankadó erős fogadalom ; 
V asakarat is kell, ez az a mi ritka  — 
Szorgalom, buzgómig: ez a pályánk titka.

E lső  fin.
Böviden feleltél, de velős a válasz.
Em ber vagy, barátom , te is félre állhatsz. 
Es most harm adiknak, barátom  le felelj, 
Pályánkon a sikert te mivel éred e l?

N egyedik fiú. (P inczem ester.)
Barátim , a mit ti kelten m ondottatok,
Ahhoz én valam it már alig m ondhatok.
Csupán e két szót még, hogy hiány ne essék: 
Vezessen m unkánkban : becsület, tisztesség! 
Mondják, hogy e kettő m anapság m ár ritka, 
T alálják  fel nálunk -  s ez lesz pályánk titka!

E lső  fiú.
B arátom ! Büszkeség dagasztja keblem et:
Párja m indeniknek ez a szép felelet! —
S m ost én vagyok há tra  magam negyediknek. 
Felelettel adós im m ár mindegyiknek.
Nos, a mit én mondok, úgy borul az rája 
A ti választókra , mint a koronája :
Ragyogjon felettük, mint a nap a hegyen 
A mi pályánk titk a : a m űveltség legyen!
S mind a többi titko t foglalja m agába’ — 
így bízhattok pályánk fölkelő napjába !
De édes barátim  hátra  még egy titok,
A legfőbb, m elyet lm én m ostan felnyitok.
Van-e a rra  példa, van-c eset rája,
Hogy mind e titkoknak ékes bokrétája 
Valakiben együtt mindegyik meglegyen.
A kiről az ifjú dicső példát vegyen ? . . .
Itt a dicső példa — Itt ragyog elöltünk,
A kit ünnepelni m ostan ide jö ttünk .
Az ö élte pé lda: oly nemes, oly ritka,
Meg van abban fejtve pályánk minden titka! 
Szorgalom, buzga.om. becsület, tisztesség; 
Szakism eret m ellett szép, igaz m űveltség;
Igaz hazafiság, hűség e hazához,
Mely ót idegenből fogadta m agához;
S édes gyerm eke le tt az édes a n y á n a k :
Magyar honpolgára a m agyar hazának ;
M egszerette szívvel, m egszerette szóval —
Meg is ju ta lm azta  é rte  minden jóval:
Szép vagyonnal, kedves, szerető  családdal.
Száz és száz tisztelő, szerető  bará tta l.
Es amíg m agának tiszteletet szerzett.
Pályánkról egy perezre meg nem feledkezett. 
Beszélt, tett, á ldozott . . . sok volt a teendő . . .
De beszél errő l ma huszonöt esztendő . . .
Teljesült-e  vágya, küzdelme és á lm a:
Elmondja helyettünk a k iküzdött pálm a.
Mely szépen ráboru l a rra  az ősz főre . . .
Ez itt a mi p é ld án k ! . . . Utána ! . . . E lő re ! . . .
()t, a ki éltével fejté meg a v itá t —
.4 éltessük szívvel —- mondván : v iv á t! v iv á t! — Éljen !

A közgyűlés viharos éljenzéssel és tapssal jutalmazta 
a tiuk gyönyörű előadását.

Ipartársulatunk érzékeny lelkű elnökét pedig annyira 
meghatotta a fiuk lelkes szavalása, hogy könny csillogott 
szemében s csak nehány pillanat múlván tudott megszó
lalni, szorgalomra, kitartásra, takarékosságra s mindenek 
lelett hazafiasságra intvén a derék fiukat, s példaként 
idézte eléjük id. Kömmel* Ernő és Glück Frigyes életét 
és munkásságát,

Ezután a küldöttségek tisztelgése következeit és pedig
üdvözletei hoztak:

Az I—III. kerületi vendéglősök ipartársulatának kül
döttsége Petz Károly elnök vezetése alatt.

A szállodások, vendéglősök sth. országos nyugdij- 
egvesülelének igazgatósága, Bokros Károly elnök-igazgató 
vezetése alatt.

A szakiskola tanári karának küldöttsége, Walter 
Károly iskolaigazgató vezetése alatt.

A helybeli szaksajtó küldöttsége F. Kiss Lajos veze
tése alatt.

A budapesti pinczéregycsület küldöttsége Szűcs 
Lajos elnök vezetése alatt.

Bokros Károly a nyugdíj egyesület nevében díszes 
kötésű emlékiratot adott át ipartársulatunk elnökének, 
melynek szövegét itt közöljük:



1 A budapesti Szálloilások. Vendéglősök és Korcsinárosok Ipari íirsulntának L itcsiló |i «>. szám.

«Mélyen tiszteli elnök Ur! Nagyságos Urunk!
A legszebb férfierénv, a legnemesebb emberi törek

vés az, melynek czéljn, hogy embertársainkat bajaikban 
segítsük, önzetlen felebaráti szeretettől indíttatva őket 
gyámolítsuk. Csak keveseknek jutott osztályrészül az anyagi 
s főleg erkölcsi erőnek azon összetalálkozása, mely az 
egyesnek lehetővé teszi, hogy e nemes felebaráti köteles
séget gyakorolhassa és gyakorolja. Te, Nagyságos Urunk, 
ezen kevesek közt is kiváló vagy! Kiváló az önzetlenség
ben. kiváló a díszes állásoddal egvbefüzött kötelmek tel
jesítésében s mindenek felelt kiváló pályatársaid érdeké
ben évtizedek óta nem lankadó buzgalommal kifejteit 
áldásos tevékenység gyakorlásában. Méltán csodáljuk 
benned a szocziális erények ily gyönyörű harmóniáját! 
Méltán sietnek most üdvözlésedre a társadalom kitűnő
ségei, pályatársaidnak és tisztelőidnek téged szeretettel 
övező serege, midőn ezen pályatársak bizalma liuszon- 
ötödször tisztel meg léged és tiszteli meg önmagát azzal, 
hogy léged, Nagyságos Urunk, az ipartársulat elnökévé 
megválasztott. Az ünneplők közül egyesületünk sem marad
hat cl, hisz lángbuzgalmaddal, tevékenységeddel olt voltál 
mindenütt, a hol egyesületünk létesítése érdekében lenni 
kellett. Éppen ezért, midőn örömmel csatlakozunk az 
üdvözlők seregéhez, kik a te és családod javát bőn kíván
ják, kik az egek áldását reád és a tieidre esdik. azt bisz- 
szíik, a te óhajtásoddal legjobban forr egybe azon kíván
ságunk, engedje az ég Ura, hogy buzgó, önzetlen és ön
feláldozó törekvésedet siker koronázza és lásd virágzónak 
a vendéglősipart, boldognak és megelégedettnek a magyar 
vendéglősosztályl. Hálás tisztelőid a Szállodások, vendég
lősök, kávésok, pinczérek és kávéssegédek orsz. nyugdij- 
egvesiilete központi igazgatósága.

Végül felolvastatok a budapesti kávés ipartársulat 
üdvözlő átirata.

Ipartársulatunk elnöke minden üdvözletre külön 
válaszolt; az igaz meghatottság hangján mondván köszö
netét úgy a maga, mint ünnepelt társa nevében is a ked
ves megemlékezésért,

A dísz-közgyűlés pedig lelkesen éljenzett minden 
egyes üdvözlő beszéd után, s hasonlóan fogadta az ünne
pelt válasz beszédeit is.

Sladlcr Károly a dísz-közgyűlés elnöke a következő 
beszéddel fejezte be a dísz-közgyűlést:

'Piszlelt közgyűlés! A napirend ki volna merítve; 
mielőtt a dísz-közgyűlést berekeszleném, hálás köszönetét 
mondok a vendégeknek, a kik szemtanúi voltak ezen pol
gári iparünnepélynek. Hogy ünnepélyünket megjelenésük
kel magasra emelték, azt szívből érezzük, de azért bálá
val is tartozunk, mert ezzel elismerték, hogy egy önérze
tes ipartársulat ünnepén akarlak résztvenni.

A dísz-közgyűlés alkalmával a következő üdvözlő 
táviratok érkeztek:

Gundel János Budapest.
Az aradi vendéglősök és kávésok ipartársulata kívánja, 

hogy Nagyságod öl ven éves jubileumát is jólétben és 
egészségben érje cl. A társulat nevében Nagy Lajos elnök.

Gundel János Budapest.
Huszonöt éves jubileumod alkalmából fogadd szívé

lyes szerencse kivánalaimal. Nagy Lajos szállodás Arad.
Ginidol János Budapest.

Szívből eredő szerencse kivánatainkat. Pinczér-egylet.
Arad.

Gundel János Budapest.
Ahány csepp hamisítatlan bort 25 éven át vendég

gel megitattál, ahány szegényt asztalodnál étellel elláttál, 
annyi boldog napol tölthess együtt élted bű párjával. 
Braun Gusztáv. Arad.

Gundel János Budapest.
Ezerszeres éljent az ezüst múltra és ezerszeres éljeni 

az arany jövőre. Tisztelő híve Domány. Arad.
Gundel János Budapest.

Miután sajnálatomra a mai szép ünnepélyen részt nem 
vehetek, ez úton fogadják a legjobb és legőszintébb sze
rencse kivánataimat. Éljenek sokáig! Üdvözlettel Maloschik 
Antal Budapest.

Kammer Ernő Budapest.
Miután sajnálatomra a mai szép ünnepélyen részt nem 

vehetek, ez úton fogadják a legjobb és legőszintébb sze
rencse kivánataimat. Éljenek sokáig! Üdvözlettel Maloschik 
Antal Bunapest.

Gundel és Kammer uraknak Budapest
Fogadják Önök jubileumok alkalmából őszinte és 

legszivélyesebb szerencse kivánataimat. Nemes munkálko
dásukat kisérje továbbra is a legszebb siker. Törley József 
Budapest.

Burger igazgató úrnak Budapest, Hungária-szálloda.
Szerencse kivánataimat a jubilánsoknak. Salzer Buda

pest.
Gundel János úrnak Budapest.

Csak most értesültem a lapokból, tegnap végbement 
kedves ünnepélyéről, mely alkalomra szívből eredő sze
rencse kivánatait tolmácsolja, Nagyságodnak alázatos szol
gája Putzer György, Budapest.

Vendéglős diszlakoma Budapest, Hungária szálloda.
A mai gyönyörű ünnep azt bizonyítja, hogy a lisztes 

vendéglős ipar meg tudja becsülni nagyjait, kiknek is sok 
szerencsét, boldogságot kíván: Halász István ügyvédjelölt, 
hírlapíró, Budapest.

Gundel János Budapest.
Lélekemelő ünnepélyükön üdvözöljük az ünnepeltet 

szívvel és lélekkel. A budapesti pinczérek szak- és mun
kaközvetítő-egyesülete rendkívüli közgyűlése. A közgyűlés 
elnöksége. Budapest.

Nagyságos id. Kammer Ernő és Gundel János uraknak 
Budapest.

A mai ünnepély alkalmával fogadják kérem szívé
lyes üdvözletemet azon őszinte kívánságom kíséretében, 
hogy Isten segedelmével még számtalan éveken át jó 
egészségben, teljes erőben állhassanak az ipartársulat 
élén. Prohner József, Budafok.

Gundel Budapest.
Engedd meg ez ünnepélyes alkalommal, hogy távol

ból, de szívóm mélyéből irániad érző tiszteletemet han
goztassam és mint igaz híved üdvözöllek. Schambach 
Budafok.

(tündéi János, id. Kammer Ernő Budapest.
Isten éllesse még sokáig iparunk úttörőit és bajno

kait. Adja az ég, hogy sok ily fia szülessék a hazának. 
Kívánóin, hogy jó erőben és egészségben sokáig áldásdus 
tevékenységüket a közérdeknek szentelhessék. Hölle Már
ton Budaörs.

Gundel János Budapest.
Örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy a pol

gári erények mai diadalünnepén lelkileg mi is ott legyünk 
s Nagyságodnak legforróbb szerencsekivánatainkat kife
jezzük. Isten éltesse és áldja meg munkás életét. Debre- 
czeni szállodások, vendéglősök, kávésok és korcsmárosok ipar
társulata. Debreczen.

Gundel Budapest.
Üdvözöllek ugv téged, mint Kammert. 25 éves jubi

leumotok alkalmából! jelek soká! Ars, Duna-Adonv.
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Gundel János urnák Budapest.
A debreczeni szállodás, vendéglős, kávés és korcs- 

máros-iparleslülel sem zárkózhatok el azon örömünnepély
ben való szivbeli résztvétellől, melyben budapesti szak
társaink Önnek méltó érdemeit jubilálják! Az Isten éltesse 
mindnyájunk őrömére és büszkeségére! Hauer elnök. 
Debreczen.

Gundel János Budapest.
Negyedszázados fáradhatatlan működésedhez fogadd 

szerencsekivánatom. Adja az ég, hogy a hazának, liivalá 
suliknak még sok üdvös műveleteknek megteremtője légy ! 
l£l foglaltságom miatt ünnepélyen részt nem vehetek. 
Schleiffcr, Esztergom.

Gundel János Budapest.
lker-jubilálókat szívből üdvözöljük s kívánunk hosszú, 

boldog életet műküdésük megérdemelt jutalmául! Őszinte 
részvétünket a harmadik kartársunk vesztesége felett. 
Pósch és Kustcr, Győr.

Gundel János Budapest.
Szívből üdvözlik a jubiláló kartársakat. A győri 

vendéglősök nevében : Pósch, elnök. Győr.
Gundel János Budapest.

Számos jóbarát üdvözletéhez őszinte szívből csatla
kozik : Iiakovszky István, Irsa.

Gundel János Budapest.
Mai szép ünnepnapon igaz kartársi szeretettel üdvöz

löm nagyérdemű mesterünket. Kívánom: a magyarok 
Istene tartsa meg még számos éven át a magyar vendég
lős ipar javára, örömére és büszkeségére ! Schallcház, Kassa.

Gundel János Budapest.
Lélekben ott vagyok a magasztos ünnepélyen, hol 

igazi érdemnek hódolnak és szívből csatolom legőszintébb 
jó kivárna la im át! Szálasi Alajos, Kassa.

Gundel János Budapest.
A félszázadnál tovább teljesíteti becsületes munka 

találja meg jutalmát családja boldogságában és polgártársai 
törhetetlen ragaszkodásában! Éljen Gundel János! Mayer 
József, Kassa.

Gundel János Budapest.
Megérdemlett ünnepeltetése alkalmából kívánom: 

tartsa meg Önt a magyarok Istene hazánk díszére, kedves 
családja boldogságára és iparunk javára ! Schubert Ferencz, 
Kassa.

Gundel János Budapest.
A huszonöt év alatt szenvedett tövisszurásokért hoz

zanak kárpótlási az élet örömvirágai! Üdv az ünnepeitek
nek ! Skergula István, Kassa.

Gundel János Budapest.
Lelkem mélyéből üdvözlöm mesterünket, érdekeink 

legfáradhatatlanabb harezosát, védőnket! Sokáig éljen! 
Ad multos annos. Greiner, Kassa.

Gundel János Budapest.
Osztozom fővárosi kartársaink örömében és lelkese

déssel kiáltom: Gundel János száz évig éljen még családja 
boldogságára és a közjó javára! Ifj. Mandl Lipót vendég
lős, Kassa.

Kammer és Gundel elnök uraknak Budapest.
Legjobb kivánataimat az ünnepeiteknek ! Puhr, szál

lodás Komárom.
Gundel, Budapest.

Jubileum alkalmából szívélyesen üdvözlöm és kívá
nom — mint társulatunk elnöke, — még számos éven 
keresztül tartós egészségben működhessen. Oszterreicher, 
Mármarossziget.

Nagyságos Gundel János úrnak Budapesten.
Eogadja Nagyságod szívből fakadó szerencsekivána- 

taimal a mai szép ünnepély alkalmából! Ilöpfner, Lőcse.
Gundel János urnák udapest.

Jubileuma alkalmából szívélyesen üdvözli a Hétfői 
társaság, Ors-l’jfalu.

Gundel, Budapest.
Nem az az ünnepelt, aki csak azért, mert legtöbb

ször személyes hiúsága követeli, hogy esetleg a közérde
ket szolgálja, de az, ki mellőzve személyes hiúságát, egy 
oly közérdeket, a társadalomnak olyan részéi szolgálja, 
hiúság nélkül, mely része megérdemelte, hogy egyszer 
küzdelmét méltányolják; a bérezek fenyvesei közül küldi 
üdvözletét a 25 éves önzetlenségért, annak a férfiúnak, 
ki azért a részért értünk annyi sokat tett. Isten áldja 
örökké! Beöthy vendéglős, Háhó.

Gundel János elnök urnák Budapesten.
A szép ünnepélyhez fogadja legszivélvesebb szerencse- 

kivánataimat. Stern kávés, Trencsén.
Gundcl János urnák Budapesten.

25 éves jubleumához szívből eredő ezerszeres élj ént 
és üdvözletét az összes kartársaknak tolmácsolja: Wéber 
Ede csárdavendéglős, Bécs.

Herrn Prásidenten Fridrich Glück Budapest.
Bitté an die Jubilanten, Ilerrn Gundel und Kammer 

unsere herzlichsten Glückwünsche zuübergeben. Hermann 
Klos sarut Familie, Budapest.

Grand Hotel Hungária.
Ein 3-mal Hoch sei den Jubilirenden dargebracht! 

Gott erhalte beide! Hoch! Hoch und Hoch! Piffel test
vérek, Budapest.

An den Prásidenten und Jubilár, Herrn Johann Gundel 
Budapest.

Ein donnerndes Hoch auf die Jubilare Ilerren Gundel 
und Kammer! Hochachtungsvoll Syllaba, ein Veterán, 
Budapest.

Gundel, Budapest.
Alis Anlass des heutigen Eesttages sendet dem sehr 

geliebten, hochgeachteten Prásidenten, Herrn Johann 
Gundel die vöm Herzen aufrichtigen kommenden Glück
wünsche! Gott erhalte sie bis an das áussersle Menschen- 
alter in bester Gesundheit und höchsten Glücke zu unserer 
weiteren Zierde! Familie Sziklai. Hotel Erzherzog Josef. 
Budapest.

Johann Gundel, Budapest.
Gratulire zu deinem Jubileumfeste und dér ganzen 

verehrten Genossenschaft! Bitté Gott, dass du uns nocli 
lángé erhalten bleibst! Gruss! Rainer, Belisce.

Grand Hotel Hungária, Budapest.
Mit blutendem Herze, nicht theilnehmen zu kőimen, 

sende ein dreimaliges Hoch den Jubilaren Gundel, Kammer ! 
Theilnehmer: Wrabec, Fiume.

Johann Gundel, Budapest.
Zu deinem Jubileum sendet herzlichste Gratulation: 

Adolf Révész, Karlsbad.
Gundel, Budapest.

Herzliche Gratulation zűr heutigen Jubelíeier Herren 
Gundel und Kammer! Den dritten Jubilál’ miissen wir 
— leider — betrauern. Edmund Reutter, Ravelsbach.

Banquet Gundel, Hotel Hungária, Budapest.
Zum heutigen Jubileumsfeste übersende Ihnen die 

herzlichsten Glückwünsche! Ihr ganz ergebener Gotllieb 
Kraus, Wien.
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A dísz-közgyűlést este a Hungária nagyszállodában 
tartott rendkívül népes és élénk dísz-lakoma követte, 
melyen az első felköszöntőt Stadler Károly mondta a 
királyra.

Azután felköszöntőket mondtak: Glück Frigyes Gun- 
del Jánosra, Ifj. Kommer Ferenez a vendégekre, Márkus 
József főpolgármester az ünnepeitekre, Bokros Károly nvug 
dijegyesületi elnök Rákosi Jenőre és Vészi Józsefre, mint 
a sajtó kiváló képviselőire, Rákosi Jenő a «Budapesti Hír
lap* szerkesztője a két ünnepedre, Dr. Solti Ödön ipartár
sulati ügyész a sajtóra. Vészi József a «Pesli Napló» szer
kesztője az ünnepeitekre. Nagy Jenő vendéglős az ünnepei
tekre. Dr. Barabás Béla országgyűlési képviselő az ünnepei
tekre és családjukra. Gelléri Mór az országos iparegye
sület igazgatója az ünnepély rendezőire, Stadler Károlyra 
és Glück Frigyesre. F. Kiss Lajos a «Magyar Vendéglős és 
Kávés Ipar* szerkesztője Glück Frigyesre mint a szak
iskola megteremtőjére. Kalmár Fábián, a budapesti pin- 
ezér egyesület nevében az ünnepeitekre. Gundel János 
a vendégekre. Gundel Károly szintén a vendégekre. Rud
ii ay Béla főkapitány a vendéglős ipar jövőjére. Azután 
újból szólt még Gelléri Mór és Vészi József a vendég
lős iparról. Végül Stadler Károly Gundel Jánost köszöntő 
fel, leírhatatlan lelkesedést keltve ifjúi tűzzel elmondott 
felszólalásával.

Mire Gundel János válaszolt, hálával emlékezvén 
meg Stadler Károlynál; a vendéglősipar körül kifejtett 
ügybuzgó és hazafias munkásságáról.

Mindezek után megszólalt a Radics Béla hegedűje, 
s a legjobb kedélyhangulatban még soká maradt együtt a 
társaság s azt hiszszük, mindenki édes emléket vitt el 
lelkében ipartársulatunk e magasztos ünnepélyéről.

Ipartársulati ügyek.
Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, ven

déglősök és korcsmárosok ipartársulatának 1901. május 
hó 21-iki üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Kammer Ernő 
tiszteletbeli elnök, Wirt Ferenez alelnök, Mehringer Rezső 
pénztárnok, Krist Ferenez, ifj. Kommer Ferenez, Sperl 
Flóris, Bokros Károly, Kommer Ferenez, Bittner Alajos, 
Burger Károly, Glück Frigyes, Wilburger Károly választ
mányi tagok, Poppel Miklós titkár.

Távollétüket igazolták: Stádler Károly, Blaschka 
István, Steinbeisz János, Sehnell József, Malosehik Antal, 
Tóth József. Fürst Tivadar választmányi tagok.

I. Elnök megnyitja az ülést s jegyzőkönyv hitelesí- 
tőkül Burger Károly és ifj. Kommer Ferenez urakat kéri fel.

II. Az 1901. év április hó 12-én tartott ülésről felvett 
jegyzőkönyv felolvastatván,

tudomásul vétetett és hitelesíttetett.
III. Elnök jelentést tesz a jegyzőkönyvben foglalt 

határozatokra vonatkozólag, nevezetesen előadja, hogy a 
Dréher-alapítvány egy évi kamatai a kiküldőit bizottság 
által a segélyért folyamodók között kioszlatlak. Egyúttal 
előterjeszti a segélyezettek kimutatását.

jelenti továbbá, hogy néhai dr. Kresz Géza elhalálo
zása miatt annak özvegyéhez, nemkülönben a mentő egye
sület igazgatóságához is, az ipartársulat nevében részvét- 
nyilatkozat íntéztetett.

Kommer Ferenez pedig bejelenti, hogy Auguszt János
nak a rendelkezési alapból 40* korona segélyt kifizetett.

A választmány e jelentéseket jóváhagyólag tudomá
sul veszi.

IV. Előterjesztetett a székesfővárosi ni. kir. pénz
ügyigazgatóság f. é. május hó 4-én kelt 30322. számú 
végzése, melyben válaszol az ipartársulat által a kifőző 
helyiségekben engedély nélkül folytatott italmérés miatt 
hozzá intézett feljelentésre, értesítvén az ipartársulatot,

hogy a nyomozást megejtette, de a szóbanl’orgó engedély- 
nélküli italmérést nem észlelte. S egyúttal kijelenti, hogy 
tettenérés esetében az ily kihágásokat mindenkor bün
tetni fogja.

A választmány e végzést tudomásul veszi és elhatá
rozza, hogy Elked Antal feljelentő ipartársulati tagot úgy 
ezen végzésről, valamint a kifőzések, megrendszabályozása 
iránt a székesfőváros hatóságához intézeti emlékiratra 
vonatkozó 7078/901. szánni tanácsi határozatról is irás- 
belileg értesíti.

V. Előterjesztetett a budapesti kávés ipartársulat 
kétrendbeli átirata. Az egyikben az az értesítés foglaltatik, 
hogy nevezett ipartársulat a helybeli m. kir. pénzügyigaz
gatósághoz kérvényt intézett az italmérési engedélyek 
késedelmes kiszolgáltatása tárgyában. Ezzel kapcsolatban 
felszólítja ipartársulatunkat, hogy a pénzügy igazgatóság
hoz hasonló kérvényt intézzen.

A másik átiratban felhívja iparlársulalunk figyelmét 
a gyalogúti közlekedésről szóló szabályrendelet magyará
zása tárgyában a székesfőváros tanácsához intézett kér
vényükre, s ugyancsak felhívja ipartársulatunkat, hogy 
ebben az ügyben is hasonló lépéseket legyen.

A választmány az első átiratra nézve kimondja, hogy 
a maga részéről már régóta több Ízben lépéseket lelt 
az italmérési engedély kérvények gyors elintézése végett, 
sőt e kérdéssel a vengéglősök országos kongresszusai is 
foglalkoztak s az ügy rendezése iránti kívánság a kormány
hoz intézett kongresszusi feliratokban minden alkalom
mal benn foglaltatott. Ennek eredménye lön, hogy az 
állami italmérési jövedékről szóló 1899. évi XXV. t.-cz. 
előzetes tárgyalása alkalmával a meghívott vendéglős szak- 
lerfiak erre vonatkozó előterjesztése figyelembe vétetvén, 
a törvény IV. szakaszában kimondatott, hogy Budapesten 
az engedély az üzleti helyiség előzetes megjelölése nélkül 
is megadható, továbbá felvétetett a 7. § 4. bekezdése, 
mely szintén az eljárás gyorsítására irányul.

A kávés ipartársulat másik átiratára nézve ifj. Kom
mer Ferenez lir megjegyzi, hogy az üzleti czélokra el
foglalt gyalogjárók területére nézve a székesfőváros ható
sága kimondotta, hogy azok a bérlet tartama alatt nem 
képeznek közterületei és igy ez a kérdés is szabályozva 
van, minélfogva a választmány egyik ügyben sem tartja 
szükségnek lépéseket tenni.

VI. A VI. kerületi elöljáróságtól érkezeit 20741/901. 
számú hirdetményt, melyben nevezett elöljáróság közzé 
teszi, hogy az uj italmérések összeirási jegyzéke f. évi 
május 17-étől 24-éig, azaz 8 napra közszemlére van kitéve,

a választmány tudomásul veszi.
VII. Előterjesztetett Scbmidt Rezső ipartársulati tag 

felszólamlása, melyben óvást lesz az ellen, hogy a sör
gyárak palaczksört egyenkint is árusítanak, sőt, hogy azt 
olcsóbban adják, mint a vendéglős, s ez állal legyőzhe
tetlen konkurrencziát csinálnak az utóbbinak. Arra kéri 
az ipartársulatot, hogy a sörgyárak ezen eljárása ellen 
állást foglaljon.

A választmány Scbmidt Rezső felszólalását méltá
nyolja ugyan, de kimondja, hogy a sörgyárosokat a palaczk- 
sör elárusításában nem akadályozhatja, azonban elhatá
rozza, hogy a sörgyárosok egyesületéhez megkeresést 
intéz az iránt, hogy magánosoknak a sört drágábban 
számítsák.

VIII. Előterjesztetett a «budapesti pinezérek szak- 
és munkaközvetítő egyesületé‘-nek kérvénye, melyhez 
csatolva megküldi az egyesület alapszabályainak egy pél
dányát és az ipartársulattól támogatást kér, előadván, hogy 
a VII. kerület Dohány-utcza 40. szám alatt levő egyleti 
helyiségben díjtalan munkaközvetítő irodát tart fenn elég 
sikerrel, amennyiben egv év alatt 4000-nél több pinezért 
helyezett el díjfizetés nélkül. Az egyesületnek pedig 1500 
tagot gyűjtött s tő czélja úgy a vendéglősök, mint a pin
ezérek érdekeit is kielégíteni.
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A választmány az egyesület ezen kérelmét tudomásul 
veszi s elhatározza, hogy tíz ipartársulat hivatalos ♦ Érte
sítődében az egyesület működését illető figyelmeztetést 
tesz közzé.

IX. A szegedi kereskedelmi és iparkamarától érkezett, 
a < Kézművesség jövő alakulása* ezimíí szakirodalmi mun
kára szóló előfizetési felhívást

a választmány egyelőre tudomásul veszi.
X. Az «Eötvös-alap országos tanítói egyesület* kör

levelét, melyben a tanítók háza alapjának jövedelmező 
különféle iparczikkek fogyasztását a jánlja az iparlársulalnak

a választmány tudomásul veszi.
XI. I)r. Pajor Sándornak a VIII. kér. Szentkirályi uteza 

18. szám alatt levő vizgvógyintézel vezető orvosának a 
társulat tagjainak szánt árkedvezményről szóló ajánlatát

a választmány tudomásul veszi.
XII. Neukirehner Ferenezné segély iránti kérvénye 

előterjesztetvén,
a választmány folyamodó részére 20 korona segénvt 

engendélyez.
XIII. Előterjesztetett Krisl Ferencz választmányi tag 

következő indítványa :
Mélyen tisztelt választmány!

Ünnepre készülünk! emlékezetessé óhajtjuk tenni 
ipartársulatunk életében azt a korszakot, melyben mintegy 
uj életre kelve, a helyes, az igazi cselekvés terére lépett 
s iparunk érdekében korszerű eszméket hirdetve, azokért 
szünet nélkül kitartással küzdött!

Örömünnepel készítünk — elismerésünk jeléül — 
azoknak a szaktársainknak, a kik e nevezetes korszaknak 
kezdettől fogva mindmostanig lelkes előharczosai voltak.

Hálánkat akarjuk ünnepélyesen leróni különösen ama 
férfiúval szemben, a ki ipartársulatunk történetében, mint 
az említett korszaknak vezéralakja, mint iparunknak ren
dületlen hive, országszerte közhecsülést és szeretctct 
érdemelt ki magának!

Mélyen tisztelt választmány!
Nem kételkedem abban, hogy ünnepünk: a díszköz

gyűlés méltó lesz az ünnepeltek érdemeihez, mert tudom, 
hogy szaktársaink szeretete őszintén fogott megnyilatkozni, 
lelkesedésben lóg kitörni! mégis úgy vélem, hogy ama 
korszak méltánylására, melyben oly számos jeles intéz
ményünk keletkezett;

ama férfiú tiszteletére, a ki mindezen intézmények 
életbeléptetésénél 25 év óta mint ipartársulatunk Elnöke, 
szakmánk vezető egyénisége szerepelt, — maradandó em
lékről kell gondoskodnunk!

Ezen érzelemtől késztetve a következő indítványt 
teszem:

♦ Határozza el a választmány, hogy az ipartársulat 
összes készpénzvagyonából — a lefolyt 25 éves korszak 
emlékezetére és e korszak vezető szelleme: Gundel János 
ipartársulati elnök iránt érzett tisztelete jeléül — a székes- 
főváros területén ingatlant szerez, a mi most annál könv- 
nvebb, mert az ingatlan értéke mélyen csökkent.*

«A választmány, ezen indítvány elfogadása esetében, 
a végrehajtás iránt a legközelebbi közgyűlésnek kész javas
latot tegyen.*

Budapesten 1901. évi május hó 21-én.
A választmány ezen indítványt lelkes éljenzés mellett 

veszi tudomásul. S azután azt hosszasabban tárgyalván, 
Glück Frigyes ur javaslatához képest elhatározza, hogy az 
indítványt a maga részéről elfogadja, azonban a további 
eljárás meghatározása végett a legközelebbi rendes köz
gyűlés elé terjeszti.

XIV. Elnök előadja, hogy a szállodások nemzetközi 
egyesülete Stockholmban tartja meg a napokban folyó 
évi rendes közgyűlését. S miként tudva van, legközelebbi 
közgyűlését pedig 1902. évben Budapesten fogja tartani.

S minthogy az egyesület mostani közgyűlésének napi

rendjén szerepel a jövő évi közgyűlés idejének meghatá
rozása is, ennélfogva szükséges, hogy az ipartársulalnak 
a közgyűlésen megjelenő képviselői ez iránt javaslatot 
tegyenek. Felkéri tehát a választmányt: állapítsa meg, 
melyik időpont volna jövő évben legalkalmasabb a nem
zetközi szövetség közgyűlésének Budapesten való megtar
tására.

E kérdés felett hosszas eszmecsere fejlődvén, ennek 
eredményeként a választmány kimondja, hogy a nemzet
közi szövetség közgyűlésének Budapesten való megtartá
sára szeptember hó első felét, esetleg, ha ez az időpont 
az egyesületnek nem volna kedvező, akkor junius hó első 
felét tartja a legalkalmasabb időpontnak.

Egyúttal czélszerünek tartja a választmány, ha a ma
gyar vendéglősök országos szövetségének közgyűlése, vala
mint a nyugdíjegyesület közgyűlése is azzal egyidőben 
tartatnék meg.

főbb tárgy nem lévén napirenden, a válaszmányi 
ülés hefejeztetett. Kmft.

S z a k i s k o l a .
M e g h ív ó . A budapesti vendéglősök szakirányú ta- 

noncziskolájábnn (VI. kér Ersek-utcza 4. szám. I. em.) az 
1900—1901. isk. évben az évzáró vizsgálatok a következő 
sorrendben tartatnak: 1901. junius 17-én d. u. 1/i5—927 
az I. a és h; junius 18-án d. u. 725 l/ j  a II. a és b ; és 
a III. a és b osztályokkal. E vizsgálatokra tisztelettel meg
hívja, Budapest, 1901. junius hó 0-án Glück Frigyes s. k. 
a felügv.-biz. elnöke.

K ü l ö n f é l é k .
A  « M a g ya r V e n d é g lő s  és K á v é s  Ip a r *  szerkesztő 

sége az ipartársulat díszközgyűlése alkalmából az ünne
peltek arczképével díszített gyönyörű kiállítású emléklapot 
adott ki. Az emlék-lapba nemcsak ipartársulatunk legel- 
sőbbjei. hanem a székesfőváros társadalmának kiváló fér- 
fiai is írtak emléksorokat. Az emléklapot a legmelegeb
ben ajánljuk ipartársulatunk t. tagjainak megvételre, nem
csak azért, mert e lapokban a legutóbb lefolyt 25 éves 
korszakról iparunk történetének bű képét kapják igen 
becses emlékül, de különösen ajánljuk azért, mert a lap 
nemes gondolkodású szerkesztői, rendkívüli fáradsággal 
és költséggel kiállított ünnepi számuknak a jövedelmét a 
vendéglősök és pinezérek menedékhelye alapjának aján
lották fel.

A  k ifŐ Z Ő krŐ l. Az ipartársulat a hozzá érkezeti fel
jelentések alapján panaszt emelt a pénzügyigazgatóságnál 
a kifőző helyeken engedély nélkül folytatott italmérés 
miatt s panaszára a következő végzést kapta:

A  fő -  és s z é k v á ro s i in .  k i r .  p é n z ü g y ig a z g a tó 
s á g tó l.  Végzés. Feljelentés folytán megejtett nyomozás 
alapján értesittelik az ipartársulat, hogy a feljelentésében 
megjelölt kifőzési üzletekben engedély nélküli italmérés 
nem észlelteteti; megjegyeztetik azonban, hogy letten 
érés esetében ily kihágások mindenkor megbüntetendők.

Budapesten, 1901 május hó 1-én.
M u n k a k ö z v e tí té s . Figyelmeztetjük a f. szaktársakat, 

hogy a «Budapesti pinezérek szak és munkaközvetUöe' gyesülete* 
a VII. kér. Dohány-utcza 10. sz. a. munkaközvetítő irodái 
tart s a közvetítést díjfizetés nélkül végzi.

A z  á l la m i m u n k a k ö z v e t í tő  in té z e t  a múlt évről 
szóló jelentése szerint 10,122 férfi munkásnak, 2208 női 
munkásnak, 1497 íi-tanoneznak, 95 nő-tanoneznak. össze
sen 19,922 egyénnek szerzett állást.

Az intézet költségei 48,815 K. 9 fillért tettek, mely 
összegből 10,000 koronát Budapest székesfőváros, 10,000
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koronát a Budapesti kereskedelmi és iparkamara, 28,81 a 
kor. 9 fillért pedig az állam fedezett.

k im u ta tá s .  A budapesti ipari munkaközvetítő inté
zetnél bejelentett szállodások, vendéglősök és korcsmám- 
sokra vonatkozó kínálat és kereslet. Kínálat: Csapos, bor- 
fiu 3 ; Kereslet: Pinczér 15; (’.sapos, boriin 15; Bérszolga 21.

V e n d é g lő k  b é rb e a d á sa . Árverési hirdetmény. Buda
pest székesfőváros közönsége, a tulajdonát képező város
ligeti u. n. nagyvendéglőnek s az Aréna-ulon, a színkörrel 
szemben lévő vendéglő épületnek, akár kttlön-külön, akár 
együtt 1901. évi november hó 1-től 1901. évi október hó 
végéig terjedő bárom éven ál való bérletére nyilvános 
szó és írásbeli árverési hirdet.

Erről az árverésben részt venni szándékozók azzal 
értesít Lelnek, hogy a nyilvános árverés a tanácsi VI. (pénz
ügyi és gazdasági) ügyosztálynak a központ városházán 
(Városház-utczai rész 11. 51. sz. a. levő helyiségében 1901. 
évi július hó 3-án, szerdán, délelőtt 10 órakor fogja kez
detét venni olyképpen, hogy először a szóbeli árverés 
larlatik meg és ennek befejezte után a kitűzött határidőig 
beérkezett Írásbeli ajánlatok fognak felbontatni.

Bánatpénz a nagyvendéglő bérletére szóló ajánlathoz 
2000 korona, az Aréna-uti korcsma bérletére szóló aján
lathoz 500 korona, mindkét vendéglő bérletére szóló aján
lathoz 2500 korona értékben kívántatik.

E bánatpénz vagy készpénzben, vagy az 1887. évi 
deczember hó 7-én 981. sz. a. hozott közgyűlési határo
zatban felsorolt és elfogadhatóknak kijelölt értékpapírok
ban teendő le.

A mennyiben a bánatpénz értékpapírokban tétetik 
le, ezek legfeljebb tőzsdei napi árfolyam szerinti érték 
90%-ával, de semmi esetre sem a névértéken felül szá
míthatók.

A kik a szóbeli árverésen részt venni óhajtanak, az 
árverés fent megjelölt helyén a kitűzött időben magukat 
az előbb megszabott bánatpénzzel ellátva jelenjenek meg, 
a kik pedig Írásbeli ajánlatot kívánnak tenni, ezt a ta
nács VI. (pénzügyi és gazdasági) ügyosztályában a hiva
talos órák alatt kapható árverési feltételekkel együtt kap
ható ajánlati űrlapon, azt egy koronás bélyeggel ellátva 
és a székesfőváros központi pénztáránál előzetesen letelt 
megfelelő összegű bánatpénzről szóló letéti nyugtával fel
szerelve lepecsételt borítékban ugyancsak az előbb meg
jelölt helyen és napon délelőtt 10* óráig dr. Vaszilievits 
János tanácsnok ur vagy helyettesének kezéhez annál bi
zonyosabban nyújtsák be, mert elkésve benyújtott, vagy 
kellően fel nem szerelt, nemkülönben utóajaníatok figye
lembe vétetni egyáltalán nem fognak.

A székesfőváros fentartja magának a jogot, hogy a 
beérkezendő ajánlatok között tetszése szerint szabadon 
választhasson.

Budapest, 1901. május 23-án.
A székesfőváros tanácsa.

J á rd á k  f ö lö t t  a lk a lm a z o t t  lá m p á s o k . A székes 
főváros tanácsa folyó évi 33030. sz. a. kelt halározalávj 
arról értesítette az ipartársulatot, hogy vendéglők kávéhá- 
zak, slb. üzletek által elfoglalt járdaterületek megvilágí
tása tekintetében a bérlő a bérlet tartama alatt szabadon 
rendelkezik.

V iz g y ó g y in té z e t.  Dr. Pajor Ignácz a VIII. kér. 
Szentkirályi-utcza 14. sz. a. lévő vizgyógyintézet vezető 
orvosa arról értesítette az iparlársulatot, hogy a temet
kezési egyesület tagjainak a vizgvógymód használatánál 
20% árkedvezményt nyújt.

N é p s z ín h á z . A Népszínház igazgatója levélben ér
tesítette az ipartársulatot, bogv kedvezményes áru színházi 
jegyekre szóló utalványokat bocsát rendelkezésünkre. Az 
utalványok az ipartársulat hivatalos helyiségében, délután 
4 órától (i-ig kaphatók.

s-
d

T á n c z v iíy a lo m . A * Székesfővárosi tisztviselők és 
hivatalnokok otthona* segély alapjának gyarapítására folyó 
hó 15-én zártkörű tánezvigahnat rendez a budapesti pol
gári lövész-egyesület helyiségében.

S z a k iro d a lo m . «A kisipar sorsa* czím alatta hazai 
kereskedelmi és iparkamarák álla díjazott pályamű jeleid 
meg a kamarák szakirodalmi alapjának kezelésével meg
bízott szegedi kereskedelmi és iparkamara kiadásában. 
A könyv ugyanott megrendelhető. Ara fűzve 2 korona 
10 fillér.

Három nyelvtan. G itte k  Erigyes a «Pannónia*-szálló 
tulajdonosa S o m o g y i Ede segítségével három kitűnő 
kis nyelvtant szerkesztett pinezértanulók számára, másod
sorban a nagyközönségnek is. A könyvecskék szerkeszté
sénél az lebegett a szerzők szeme előtt, hogy a nagyob- 
bára németül beszélő pinezértanulókat megtanítsák főleg 
a magyar nyelvre, aztán a franczia és az angol nyelv is
meretére. Az intenczió tehát mindenesetre elismerésre 
méltó, s ugyanezt mondhatjuk a könyvecskék tartalmáról 
s kiállításáról is. Minden egyes kötet tulajdonképpen be
mutatás a legszükségesebb tudnivalók gyors és könnyű 
elsajátítására, a mindennapi életben előforduló szavak 
szólásformák és mondatok jegyzéke. Nem fejteget sokat, 
nem fárasztja el a tanulót sok szabály betanulásával 
egyenesen a tárgyra tér át, főgondja a helyes beszédnek 
mennél rövidebi) idő alatt való megtanítása. A kötetek 
háromnegyed része szótárból és beszélgetésből áll és mivel 
a szavak, beszédformák főként arra vannak tekintettel, 
hogy a pinczér az idegennel érintkezhessék. magától ér
tetődik hogy ezek a könyvecskék nemcsak a pinezérnek, 
hanem az idegenbe menőknek is megbecsülhetetlen szol
gálatot tesznek; mert hiszen bárhova >s megyünk ide
genbe, az érintkezés nagyon meg van könnyítve, ha a 
vendéglő, szálló személyzetével meg tudjuk értetni ma
gunkat. Három-négy hét elegendő, hogy a könyvecskék, 
bői a szükséges tudnivalókat magán utón is megtanuljuk. 
A bárom kis kötet kiállítása mintaszerű. Ha utón vagyunk, 
minden nehézség nélkül zsebben hordhatjuk, hogy kellő 
esetben a szükséges felvilágosítást azonnal megkaphassuk. 
Egy-egy kötet ára 81) kr. Megjelentek Singer és Wolfner- 
könvvkereskedésében.

pszaki nyomja részv.-társ.
Budapest, IX, Soroksári-utcza 5. 

Megrendelésre Részit legszebb kivitelben

v e n d é g lő i é t la p o d a t

úgyszintén minden a vendéglői szakmába 
vágó munkákat olcsó árszámítás mellett. 

-----  TELEFON. -----
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— '  S E U M Í f l J Y J Í f |S
legjobb asztali- és üdítő ital,

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél,
gégebajoknál, gyomor- ás holyaghu-

rútnál.

Matt#UÍ llc iilik , Kailsbad és Budapesl 
— -— -------------------

I S l

LOWENSTEIN Hl. (M iH A U )I
p z ó í r t n I i< I o n o s  ;c z é g tu  1 aj d o n o s

3 S  L Ö W E N S T E 1 N  F . N Á N D O R
7* ^  cs. és kir. udvari szállító, József fhg. 0 cs. és kir. fensége 4^4 és Fíilöp Szász Coburg Gothai herczeg 0 kir. fensége

udvari szállítója. 5̂
Főüzlet: Fióküzlet:

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

ajánlja nagy raktárát
-a&f m in d e n n e m ű  fű s z e r-á ru k b a n  a le g jo b b  m i- 

n ö sé g b e n ; bel- és k ü lfö ld i sa jto kb a n , hús, 
h a l, főze lék- és g yü m ö lcs -co n se rve kb e n ,

£4 csoko ládé , fra n c z ia  és m a g ya r co g n a cb a n  és
* 3  pezsgőben, ango l és fra n c z ia  kü lö n leg essé - 

geke t f in o m  k o n y h á k  ré s z é re ; főző  bort
z ’ M ade ira , M a rsa lla . S h e rry t.

^ 4
Kizárólagos főraktár az

5gS „Anglo Continenthal Thee A ssociation“ -nakW J 1 - • 1 V 1» 1 i i r 1 1 1 r J • T ll*»g legjobb fekete teákban , valódi Jam alka  rum ,
3H Kívánatra árjegyzék bérmentve.

Első Magyar Részvény Serfőződe
B U D A P E S T - K Ő B Á N Y Á N

Fennáll 1854 óta.
Az 1900. évi párisi villágkiallíUson collective a legnagyobb éremmel (Granő prix) kitüntetést nyert,

D I S Z O K M Á N Y  1 8 8 5 .  J U R Y -T A G  1 8 9 6 .
Városi iro d a : V ili. kerü le t, ESTERHÁZY-UTCZA 6. szám.

Ajánlja: ászok, király, márcziusi világos, márcziusi sötét, „bajor mód“, udvari „pilseni 
mód“, kétszeres márcziusi világos és sö té t, v a la m in t bak-söreit, továbbá saját töl
tésű palaCZkSÖreit gözpas teu rizá ló  ké szü lé kke l s a le g ú ja b b  te c h n ik a i be rendezésekke l 

fe lsze re li kőbányai palaczksör osztályából.
—- Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfőzödénknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter. -------
Az o rszá g  m inden  részében s ö rra k tá ro s o k  á lta l vagyunk  képv ise lve ; 
n ag yo b b  ra k tá ra in k  Arad-, Szeged-, M isko lcz-, K o lozsvár-, N agyvárad , 

Nyíregyháza-, Tem esvár- és D ebreczenben  vannak.
Hordósör-megrendelés: Budapestre, telefon-szám 52— 59. 

Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 5 2 - 6 0 .  
Palaczksör-megrendelés: telefon-szám 5 6 - 5 8 .
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TÖRLEY JÓZS.ésT8?

P E Z S G Ő  Ö F , 1 CHAMPAGNER
\  /  A  v /l><SQÍ 

\  'r.„ «/.,'•# ■ /■ !í'í\ y x - 'js? ■«. ■ ? .e: '-.j íSsaji? ■- f<|tia ' s á l : - . .

L O U IS  F R A N C O IS
PR O M O N T O R .
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Kitüntetések:
Paris 1889. EZÜST-ÉREM. 
Nizza 1890. ARANY-ÉREM. 

Lissabon 1890. Ilors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, NAGY ARANY-ÉREM.

A Auszeichnungen:
Paris 1889. SILB. MEDA1LLE

Nizza Í890. GOLI). MEDAILLE 
Lissabon 1890. Ilors Concours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Temesvár GROSSE GOLD. MEDAILLE

11 11 11

Főképv ise lők  : G e n e ra l-V e rtre tu n g :

RUDAes b l o c h m a n n
B U D A P E S T , A k a d é m i a - u t c z a  16.

»»»I
Műszaki irodalmi és nyomdai részvénytársaság (Eeldniann M.) Budapest, Soroksári-utcza 5. sz.
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