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Egész évre szóló hirdetéseknél húsz százalék engedmény.

A szállodások nemzetközi egyesületének 
' nagygyűlése.

A szállodások nemzetközi egyesülete 1902. évi szep
tember hó 21-én délelőtt 10 órakor tartolta meg Buda
pesten a magyar tudományos akadémia dísztermében Hoyer 
Ottó szövetségi elnök vezetése alatt, XXXI-ik nagy
gyűlését.

A gyűlésen az egyesület következőleg felsorolt tagjai 
vettek részt:

Anderssohn Dávid (Oskarshamn), Baglioni Guido 
(Bologna), Bcrgmann L. (Köln), Badtke W. (Aachen), 
Beekel Christian (Wiesbaden), Bielefeldt Hans (Zoppot), 
Berkovitz János (Budapest), Blaschka István (Budapest,) 
Boeltchen 0. J. (Breslau), Börner Bobért (Leipzig), Börner 
Sobn (Leipzig), Buerose Garl (Frankfurt a/M.), Burger 
Károly (Budapest), Bretholz Julius (Bad Elster), Brenner 
C. (Baden Baden), Burkardt C. (Freiburg i. B ), Caracciolo 
Ottó (Georg) (Remagen), Ghristensen Oluf (Kopenhagen), 
Caramelli II. ('íriest), Doepfner Josef (Luzern), Dittrich 
Franz (Teplitz-Böhm). Ehrenborg S. (Gothenburg,) Etten- 
berger G. (Bregenz), Ellmer J. (Trier), Elmer Adam, (Hei- 
delberg), Eggers Emil (Göteborg), Ermekeil Garl (Königs- 
winter), EberbacbEriedrich (Bremen), Evert Wilhelm 
(Maleportus-Essen Ruhr) Fehrl Garl (Berlin), P'leisch- 
mann Christian (Landshut,)Fleischmann Rudolf (Salzburg), 
Förster Conrád (Budapest,) Gottlieb Max (Wien), Grebert 
Ernst (Langen-Schwalbach), «Gasterea» Eachblatt (Wien), 
Geissler Jaques (Gastein), Georger D. (Génévé), Glück 
Frigyes (Budapest), Gundel János (Budapest), Grahu Her
máim (Görlitz), Hast Hugó(Svlt-Westerland), Hangiund 
Emil (Zoppot), Hauser Wilhelm (Luzern), Heger Férd. 
(Wien), Herold Alfons (Wien), Heinrich Bobért (Berlin), 
Heinrieh Frau (Berlin) Heinrich Nichte (Berlin), Herfs 
Arnold (M-Gladbach), Hoepke E. (Berlin), Holímann A. 
(Baden-Baden), Hoíímeister H. (Hamburg), Holstein Ru
dolf (Berlin), Holstein Frau (Berlin), Hoyer Ottó (Achen), 
Hoyer Frau (Achen),.Huebner R. A. (Schwarzburg i. Th.), 
Hustsedt Hurich (Dresden), Hnstedt Frau (Dresden), 
Hillengass Ottó (Wiesbaden), Illits József (Budapest), 
Jensen N. P. (Kopenhagen), Juergensohn Christian (Riga), 
Juergensohn Frau (Riga), Jobst C. (Reicbenhall), Jung 
G. (Schalzburg), Kathe Emil (Trier), Kab Olló (Baden- 
Baden), Kammer Ernő (Budapest), Kamposch Anton 
(Bozen), Kámpfer Oskar (Schandau), Kommer Ferencz, 
(Budapest), Kraft B. (Bern), Knöringer M. (Lindau), 
Kramer Hermán (Malmö), Kramer Fritz (Stocholm),

Krist Ferencz (Budapest), Krüger Max (Berlin), Krü
ger pConstanee (Berlin), Kolb Richard (Wiesbaden), 
Lagerström Th. (Stocholm), Lauwens Marié (Ant
werpen), Leukrolh Richard (Basel), Lorenzen Tho- 
mas (Kopenhagen', Landsee Cári (Innsbruck), Lotz 
Rudolf (Kristiania), Lángé Herm. (Leipzig), Martens 
H. (Amsterdam), Miehael Rudolf (Ilmenau), Mohr A. (Forst 
i. L.) Morlock G. (Paris), Möller Paul (Kopenhagen), Mül- 
ler Antal (Budapest). Müllw Cári (Köln), Miiller C. W. 
(Frankfurt a/M.), Müller Mhx (Swinemunde). Mühling W. 
(Berlin/ Neumann Friedtich (Berlin/ Niermatm August 
(Godesberg), Nielsen Juliils (Koporrhrrgen/Nitzscbkc Adolf 
(Gr. Lichtenfelde), Norz Andreas (Nizza), Pansdorf Albin 
(Dresden), Pattermann N. (Sarajevo), Pelzmann Fe
rencz (Budapest), Petanovits József (Budapest), Palko- 
vics Ede (Budapest/ Pommereng Georg (Ghristiania), 
Preil Oskar (Dresden), Prüfer G. (Blankenburg) Platz- 
hoíí N. (Berlin/ Radisch Garl (Dresden), Rampoldi 
A. (Bologna) Reininger C. (Stuttgart), Baitel Gustav 
(Swinemünde), Reul Auguszt (Nodernev), Riedl Julié 
(Isehl), Bivolta L. (Mailand), Rosalowsky N. (Berlin), Sailer 
Ch. (Génévé), Seeauer Cári (lseid), Setidig Rudolf (Dres
den), Simon Paul (Dresden), Spátli W. i.Lindau) Spatz J. 
(Mailand), Sprengel Férd. (Bad-Nauheinr,- Schapitz Gusztáv 
(Düsseldorf;, Schaurté L. t, Berlin), Schenk Richard (Bad- 
Grüna), Schmitt Charles (Budapest), Sehnorr C. (Nürnberg) 
Schörring N. (Kopenhagen), Schuenemann Tbeodor (Fal- 
kenstein) Schulz August (Berlin), Schulz II. (Berlin), 
Schurr Adolf (Draehenfels), Schwartz Hans (München), 
Sebünké Franz (Chemnicz), Schweitzer C. W. (Moskau), 
Stadler Károly (Budapest), Steinwall Georg (Stockholm), 
Stenbeck Josef (Prag), Stöekel Georg (Berlin), Stranberg 
Hanna (Stockholm), Tiiuber Ludwig (Wien), Törnquist 
John. (Malmö), Uhl Conrád (Berlin), Unger Ottó (Charlot- 
tenburg), Vrugtmann E. (Amsterdam), Weberdörfer H. 
(Wien), Weller Garl (Dresden), Wilkening II. L. (Kopen
hagen), Wolf Garl (Wien), Wolfschütz Anton (Berlin), 
WerminghoíT H. (Zoppot), Witzmann N. (Wien), Zetten- 
berg Gotthard (Umea), Zillinger Josef (Wien), Zimmer- 
mann Ottó (Köln).

A magyar kormány nevében Széli Ignácz államtitkár, 
Budapest székesfőváros törvényhatósága nevében pedig Már
kus József főpolgármester üdvözölte az egyesületet, mire 
Hoyer elnök mondott köszönetét.

A gyűlésen még jelen voltak: Szapáry Pál grófdisz- 
elnök, Bezerédy Viktor miniszteri tanácsos, Budnav Béla 
főkapitány, Heltai Ferencz és Vészi Józsel országgyűlési
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képviselők, Gelléri Mór az országos iparegyesület igazga
tója ; továbbá ipartársulatunk vezérféríiai: Gundel János 
elnök, Glück Frigyes, Stadler Károly és a nemzetközi szö
vetség többi magyar tagjai.

A gyűlésen tárgyalták az alkalmazottak munka és pi
henő idejét, a hitelnyújtás kérdését a német vámtarifális vi
szonyokat ; a rabbat rtndszert; a tisztességtelen reklámot; az 
idegen forgalmat és a szállodák túlságos fényűzését. Végül 
elhatározták, hogy a jövő évi gyűlést Eisenach városban 
fogják tartani.

A nagygyűlést szeptember 23-án este a Hungária 
nagyszállodában tartott ismerkedési estély előzte meg, 
mely alkalommal a székesfőváros nevében Halmos János 
polgármester üdvözölte a külföldi vendégeket.

A közgyűlés után a vendégek szórakoztatása czél- 
jából megállapított ünnepségek következtek, az alább je
lölt sorrendben :

Szeptember hó 24-én fényes disz-lakoma volt a vi
gadó épület nagy termében, azután pedig díszelőadás a 
m. kir. operaházban;

szeptember 25-én a központi vásárcsarnokot tekin
tették meg a vendégek, onnan pedig a svábhegyre rándul- 
tak ki, hol a rendezőség villás reggelivel vendégelte meg- 
őket;

ugyanaz nap este fényes estély volt a promontori 
Törley-kastélyban;

szeptember 26-án megtekintették az uj országházat 
és az igazságügyi palotát.

Azután a földalatti villamos vasúttal a városligetbe 
mentek a Gerbaud-féle kioszkba villásreggelire.

Reggelizés után a Park-clubbot tekintették meg, hol 
Szapáry Pál gróf igazgató fogadta a vendégeket.

Ugyanaznap délután bucsu-lakoma volt a Royal nagy 
szállodában, este pedig a főváros által rendezett tűzijáték 
a Dunán s ezzel a hivatalos ünnepségek befejezést nyertek.

Az ünnepségeken a külföldi vendégeken kívül részt 
vettek a következő budapestiek:

Aich János sörgyárképp, Barabás József vendéglős, 
Barta Béla szerkesztő, Berger Leó kávés, Berger Leó 
neje, Berkovicz János vendéglős, Berkovicz János neje, 
Bittner Alajos vendéglős, Bokros Károly pezsgőgyárképv., 
Burger Károly Hungária-szálloda igazgatója, Burger Károly 
neje, Blaschka István vend., Belatini Braun A. pezsgő- 
gyáios, Braun Nándor vend., Braun Jaques vendéglős, 
Bruckner József vend., Bruckner Nándor vend., Danczinger 
József vend., Deutsch Adolf. Doktor László vend., Dökker 
Ferencz vend., Drechsler Béla vend., Ebner Ferencz vend., 
Ehm János vend., Fejér Gyula szállodás, Fejér Gyula neje, 
Fechner Miksa pezsgőgyárképviselő, Fechner Miksa neje, 
Auenbachi Fischer Gyula, Förster Konrád vend, Förster 
Konrád neje. Foltin Antal szállodás, Francois Caesar 
pezsgőgyáros, Francois Luis pezsgőgyáros, Fiirst Tivadar 
vend., Gerbaud Emil vend , Glück Frigyes szállodás, Glück 
Erős, Gregorics Ferencz vend., Gundel János szállodás, 
Gundel János neje, Gundel Károly, Gundel Katicza, Gürchs 
Ferencz vend., Harkai Mór kávés, özv. Herich Károlyné, 
Horváth Nándor csemegekereskedő, Holstein Zsigmond 
szállodás, Hruska János vend., Huber Antal pékmester, 
Ihász György szerkesztő, Illits József szállodás, Jahn Ede 
vend., Jajczav János vend, id. Kammer Ernő, Kamarás 
Mihály vend., Koch József vend., Kommer Ferencz 
szállodás, Kommer Ferencz neje, Kommer Antal, Kommer 
János vend., Kováts E. M., Kraraer Miksa vend., Kramer 
Miksa neje, id. Krist Ferencz vend., ifj. Krist Ferencz vend., 
Kubanek Vendel vend., Kucsera Richard vend., Kaps József 
vend., Kahn Gusztáv igazgató, Leheti István vend , Lippert 
Lajos vend., Mádai Lajos vend., Maloschik Antal vend., 
Maloschik Antal neje, Maloschik Ferencz vend., Marschal 
József, Mayer b'erencz vend., Merkl Adolf M. A. V. főellenőr, 
Müller Antal vend., Müller Antal neje, Müller Mariska. 
Maloschik János vend., Mayer József vend., Nagy Jenő

vend.. Némái Antal kávés, Nősek Ignácz vend., Neisziedler 
Géza vend., Palkovics Ede szállodás, Palkovics Ilona, 
Pelzmann Ferencz vend., Pelzmann Margit, Petanovics, 
József, Petanovics József neje, Prindl Nándor vend. 
Prindl Nándor neje, Paris Vilmos sörg\árkép., Rajágh 
La; os sörgyárkép., Skupil József, dr. Solti Ödön jogtaná- 
cs<s, Spalt Mátyás vend., Sperl Flóris, Színnel János, 
Se imidt Károly szállodaigaz-gató, Schnell József vend., 
Stadler Károly szállodás, Steger Károly vend., csantavéri 
Törley József pezsgőgyáros, Vincze Lajos vend., Wilburger 
Károly vend., Wirth Ferencz vendéglős, Waldmann Imre 
orfeumtulajdonos, Waldmann Imre neje.

Vidékiek: (a magyar vendéglősök országos szövetsé
gének tagjai Baluch János (Kassa), Bisztriczky József (Arad) 
Braun Gusztáv (Arad), Braun Ferencz (Kassa), Ehrhardt 
Antal (Győr), Exner Károly és neje (Fiume), Éried Ferencz 
(Szatmár). Gyárfás Pál (Győr). Dauer Bertalan (Debreczen), 
Haunold János (Temesvár), Herczeg Ferencz (Győr), Her- 
diczky János (Kassa), Hertz Bernát (Ungvár), Hillinger 
Miksa (Nagyvárad), Illits Gyula (Temesvár), Juranovics 
Ferencz (Szeged), Kalocsai Zsigmond (Szatmár) Kass Béla 
(Arad), Kaszanits Ferencz (Temesvár), Lengyel Zsigmond, 
(Bonyhád), Löw Béla (Kassa), Lukovits János (Győr), Ma- 
jer József (Kassa), Major Balázs (Győr), Nagy Lajos (Arad), 
Német András (Debreczen), Osanits Ferencz (Orsóvá), 
Osterreicher L. (M.-Sziget), Pongrácz Lajos (Szatmár), 
Purmann Ferencz (Mártonfalva), Ráczkv Ágoston (Med- 
gyes), Reichhardt József, neje és fia (Békés Csaba), Ross- 
bacher Ferencz és neje (Fiume), Roth Sándor és neje 
(Ungvár), Szállási Alajos (Kassa), Szeilfert Antal, neje és 
leánya (Újvidék), Seress Márton (Kassa), Skergula István 
(Kassa), Schenk János (Fiume), Schuch Ferencz (Arad), 
Schubert Péter (Temesvár/ Scheiber Lajos (Temesvár), 
Stern Lipót (Kassa), Tatár Gusztáv (Szeged), Wolll Pál 
(Győr), Zapletai Károly (Újvidék), Zsebedics Mátyás (Új
vidék).

Hogy mennyire sikerültek az összes ünnepségek és 
milyen volt azoknak hatása úgy a külföldi vendégekre, 
mint honi szaktársainkra, erről megkapóan számol be az 
alábbi jelentés, melyet Glück Frigyes, mint a rendező
bizottság elnöke terjesztett a nagy bizottság elé a novem
ber hó 4-én délután az «István főherczeg* szállodában 
tartott záró ülés alkalmából.

íme a jelentés:
Mélyen tisztelt uraim! szeretett kartársaim!

Őszinte örömtől és igaz lelkesedéstől áthatva állok 
ma önök elé, hogy habár röviden is, de lehetőleg főbb 
vonásaiban a szállodások nemzetközi egyesületének folyó 
évi szeptember havában szeretett hazánk székesfőváro
sában tartott harminczegyedik rendes évi közgyűlésének 
rendezésével egybekötött előmunkálatainkról a közgyűlés
nek és a vele kapcsolatos ünnepségeknek lefolyásáról és 
végül fáradozásunk várható eredményeiről beszámoljak.

Tisztelt uraim !
A midőn önöket ily szép számban egybegyülve és 

jelenlétükben egy uj és hatalmas megnyilatkozását látom 
ama nagyszerű lelkesedésnek, mely Önöket szeretett kar- 
társaim a szeptemberi dicsőséges napok előkészítésében 
hónapokon át betöltötte, ernyedetlen munkára, lankadat
lan kitartása és páratlan áldozatkészségre késztette és a 
midőn mindnyájuk arczán visszatükröződni látom a jól és 
egészen teljesített köteleségeiknek azt a felemelő önér
zetét, melyben joggal találják jól megérdemelt jutalmát 
önzetlen munkásságuknak: valóban első szavam csak a 
köszönet, a hála szava lehet.

Meg akarom Önöknek köszönni azt az önzetlen lel
kesedést, melylyel bizottságunkat fáradalmas munkájában 
támogatták és azt a páratlan ügybuzgalmat és nemes áldo
zatkészséget, melylyel nemcsak iparuk igaz szeretelének, 
hanem a múltban is már olv sokszor bebizonyított haza-
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szeretetüknek is ereznél maradandóbb, soha el nem múló 
emléket állítottak!

Uraim!
Mi, akik mint a szállodások nemzetközi egyesületé

nek régtől fogva tagjai, évről-évre vándorútra keltünk és 
egy évtizedes munka küzdelmeit vállaltuk magukra, hogy 
ezen egyesületet szeretett hazánk és székesfővárosunk 
meglátogatására bírjuk; mi, akik kezdettől fogva lelkünk 
mélyen szeretettel gondoztuk ama nagy erkölcsi és anyagi 
érdekeket, melyeknek megvalósítását és beteljesedését e 
nagyjelentőségű egyesület látogatásától vártuk, miként 
győztes vezérek, győztes csaták után, híven osztozkodunk önök
kel a diadalom babérain!

Fogadják tehát miannyian, kik velünk együtt dolgoz
tak és faradtak, külörnbség nélkül őszinte szívből jövő 
hálás köszönelíinket, mely bizonyára erős lánczszem lesz 
a kartársi szeretet ama kapcsában, mely bennünket mind
eddig is nagy és kis dolgokban, egyaránt és elválaszthatat
lanul egybefűzött.

Rendező-bizottságunk tevékenységének főbb vonalai
ban ismertetésére térve át, mindenekelőtt a rendező-bizott
ság szervezetével kívánom önöket megismertetni és pedig 
rtemcsak azért, mert arányairól igv tárhatom
önök elé a legtalálóbb képet, hanem azért is ,“ mert ily- 
formán fog leginkább nyilvánvalóvá válni, hogy mily 
tervszerűen és egyértelműséggel osztozkodtunk a munkán és 
hajtottuk azt végre.

Hogy a közgyűléssel és az azzal egybekötendőknek 
tervezett ünnepségek előkészítésével járó munkálatokat 
minden tekintetben a legnagyobb gonddal, pontossággal 
és a legkisebb részletekre is kiterjedő figyelemmel végez
hessük el és a közgyűlés meghívásával egybekötött haza
fias vállalkozásunknak oly lefolyást biztosítsunk, melyek 
feladataink jelentősége köz- és nemzetgazdasági, valamint 
idegenforgalmunk emelése szempontjából követelt meg: 
a változatosnál is változatosabb teendőket rokonságuk 
alapján csoportosítottuk s azok ellátását egy elnöki-, pénz
ügyi-, rendező-, fogadó-, lakoma-, közlekedési- és sajtó
ügyi bizottságra bíztuk, melyek vezetését Gundél János, 
Glück Erős, Förster Komád, Palkovics Ede, Müller Antal 
Stádler Károly kartárs urak vállalták magukra E bizott
ságok az ünnepi programm alapján, melyei később fogok 
ismertetni, egymástól teljesen függetlenül működtek, hozott 
határozataikat pedig jegyzőkönyvekben terjesztették a ren
dező-bizottság es illetve az elnöki ügyosztály elé, mely 
azokat érvényre juttatta, illetve szankcionálta. Ilvformán 
e bizottságok összesen 21 gyűlést tartottak, melyek közül

és a melyekről felveti jegyzőkönyvek az irattárban fognak 
megőriztetni. A pénzügyi szakosztály, melynek élén Glück 
Erős ur állott, mint főpénztáros és a sajtóügyi bizottság, 
melynek élén Gelléri Mór kir. tanácsos ur, az országos ipar
egyesület igazgatója, mint Barta Béla ur, a < Magyar Vendég
lős és Kávés Ipar* szerkesztője állottak, utóbbi mint ügy
vezetője a bizottságnak, külön üléseket hatáskörük ter
mészeténél fogva nem tartottak és csak a rendező-bizott
ság ülésein terjesztettek be Írásbeli jelentéseket a pénz
tár állapotáról és végzett munkálataikról. E két bizottság 
jelentései közül a pénzügyi-bizottság záró jelentésének 
előterjesztését a mai ülés napirendjére tűztük.

Ami e bizottságok tevékenységét illeti, igaz örömmel 
említem, hogy az egyes bizottságok a részükre kidolgo 
zott ügyrend alapján reájuk bízott teendőket ipari szak

fejezze ki őszinte és hálás köszönetét Barta Béla, 
Förster Konrád, Gelléri Mór, Glück Erős, Müller Antal, Pal

kovics Ede és Stádler Károly bizottsági elnökünknek, külö
nösen pedig a mi szeretett és érdemes vezérünknek, mind
nyájunk büszkeségének, Gundel János urnák, kinek a leg
többet köszönhetjük és aki, mint mindig, most is első 
helyen küzdött, fáradt és dolgozott sorainkban !

Es mondjunk hasonló hálát és köszönetét névtelen 
munkatársainknak, bizottságaink összes tagjainak, kik czim 
nélkül ugyan, de ép oly fáradhatatlanul dolgoztak, mint 
a vezetők.

Miként a nemzet napszámosainak milliói áldásos mun
kát végeztek, méltán jár ki nekik ezért köszönő elisme
résünk :

Tisztelt nagygyűlés!
Tekintettel arra, hogy a szállodások nemzetközi egye

sületét annak magyar tagjai az 1900 bán Comóban tartott 
közgyűlésen a «Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipar társulata* nevében hívták meg és hogy a ren
dezést és ennek erkölcsi és anyagi garancziáit is ezen 
ipartársulal vállalta magara az 1900-dik évi rendes évi 
közgyűlésen hozott határozattal a bizottsági tagsági helye
ket is, ezen ipartársulat tagjaival töltöttük be. Azonban 
mivel vállalkozásunk iránt minél szélesebb körben kíván
tuk az érdeklődést felkelteni, de meg azért is, mivel ipa
runk sok oly más iparággal is szoros összeköttetést tart 
fenn, melyekről tudtuk, hogy a közgyűlést élénk érdek- 
lüdéssel fogják kisérni a rendező-bizottságot ezek képvi
selőivel is kiegészítettük. Igv felvettük a rendező-bizott
ság tagj»i sorába Walter Károly igazgatóval együtt a szak
iskola teljes tanári karát, továbbá Francois Lajos, Gerbeaud 
Emil, Gerendái Nándor, -Lörvenstein Nándor, Hubert Antal, 
Törley József, ifj. Wampetics Ferencz, belátini Braun Ar- 
thur, Huberth József (Pozsony) és Littke Ernő urakat, is, 
kik e választásunkat a legnagyobb készséggel és öröm
mel fogadták el s több ülésünkön részt is vettek.

Arra való tekintettel, hogy úgy a magas kormány
nál, mint a székesfőváros hivatalos köreiben és társadal
mában a közgyűlés iránti érdeklődést felkelthessük és 
ügyünk iránti jóindulatukat magunknak biztosíthassuk, de 
másrészt és főleg azért, hogy külföldi vendégeinknek be
bizonyíthassuk, hogy a szállodás és vendéglős ipar köz
érdekű törekvései közéletünk valamennyi tényezője ré
széről osztatlan méltánylásban részesülnek, egy diszbizott- 
ság egybeállítását határoztuk el s ebben a védnöki tiszt
ség elfogadására nagyméltóságu duka és szentgyörgyvölgyi 
Széli Kálmán m. kir. miniszterelnök urat kértük fel. Rajta 
kívül a közgyűlés diszelnöki tiszt jé t:

pusztaszentgyörgvi és telétleni Dr. Darányi Ignácz 
m. kir. földművelésügyi miniszter,

Dr. Láng Lajos m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
ur () Felsége valóságos belső titkos tanácsosa,

muraszombati, szécsiszigeti és szápári Szápáry Pál 
gróf ur, cs. és kir. kamarás, főrendiházi tag,

vásárosnáményi l)r. báró Eötvös Lóránt ur, egyetemi 
tanár, a m. tudománvos akadémia elnöke,

nemeskéri Kiss Pál m. kir. földművelésügyi állam
titkár ur,

duka és szentgyörgyvölgyi Széli Ignácz m. kir. bel
ügyi államtitkár ur,

zichi és vásonkeői gróf Zichy ./enő ur v. b. t. taná
csos,

Márkus József ur, Budapest székesfőváros főpolgár
mestere. főrendiházi tag,

Halmos János ur, kir. tanácsos Budapest székesfő
város polgármestere.

Bezerédy Viktor ur, belügyminiszteri tanácsos.
Fáik Miksa ur, orsz. képviselő,
rudnói és divékujfalusi Rudnay Béla m. kir. állam

rendőrségi főkapitány,
Rákosi Jenő ur, az <Otthon» irók és hírlapírók egye

sülete elnöke,
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Mártonff'y Márton ur, orsz, iparoktatási főigazgató, 
miniszteri osztálytanácsos,

Heltai Ferencz ur, orsz. képviselő,
Vészi József ur, orsz. képviselő, a budapesti újság

írók egyesülete elnöke, és
Gelléri Mór ur, kir. tanácsos, az országos iparegye

sület igazgatója fogadták el, kiknél részben személyesen 
tisztelegtünk, részben írásban terjesztettük elő kérel
münket.

Jóleső örömmel jegyzem meg, hogy a felejánlott 
tiszteséget mindannyian a legnagyobb készséggel fogadták 
el, közülök többen nevezetesen Széli Ignácz államtitkár 
Bezerédy Viktor, miniszteri tanácsos, Márkus József fő- 
polgármeter, Halmos János polgármester, Rudnay Béla 
főkapitány, Eötvös Lóránt báró, Vészi József és Gelléri Mór 
kir. tanácsos urak közreműködésük által különös bálára 
is köteleztek bennünket. Szereplésükre joggal lehelünk 
büszkék, mert hogy e tisztségüket elfogadták s ben
nünket támogattak, nem szereplési viszketegnek a 
jele, hanem kizárólag annak, hogy tisztes iparunkat 
becsülik és hazafias törekvéseinket azok érdeme sze
rint meg is becsülik. Meg lévén állapítva az előké
szítő bizottság, valamint az egyes albizottságok munkála
tainak ügyrendje, mindenekelőtt várható kiadásaink fe
dezetéről kellett gondoskodnunk. elvi megállapodá
sunk kezdettől fogva az volt, hogy a közgyűlési ünnepségeket 
teljesen a saját erőnkből rendezzük anyagi segítséget pedig 
senkitől sem kérünk’, saját körünkben gyűjtést indítottunk 
olyformán, hogy a főváros minden egyes kerületében több 
gyüjtőivtartó vállalta magára a gyűjtést. Keményünkben, 
melyeket e gyűjtéshez fűztünk, nem csalatkoztunk. Mert, 
a miként az a főpénztáros ur által előterjesztendő jelen
tés mellékleteiből kitűnik, nemcsak szorosabb értelemben 
vett ipartársulati tagjaink, hanem mind azon iparvállala- 
latatok tulajdonosai, igazgatóságai és képviselői, a me
lyekkel és a kikkel üzleti összeköttetésben állunk spon
tán, saját elhatározásukból oly szép áldozatkészséggel rak
ták le áldozataikat hazafias törekvésünk oltárára, mely va
lóban párját ritkítja, és a melyért hálás köszönetünket 
nemcsak itt, hanem egyébként is kifejezni kedves köte
lességünk leend.

Tisztelt uraim!
Legelső teendőink ezen rövidre fogott ismertetése 

után áttérek bizottságunk ama teendőinek ismertetésére 
mely kiváló fontosságánál és jelentőségénél fogva a leg
több gondot, fáradságot és munkát adta és ez : a köz
gyűléssel kapcsolatos ünnepségek programmjának megálla
pítása.

Uraim!
E pontnál hosszabb ideig kívánok idézni és pedig 

nemcsak azért, mert hisz Önök is jól tudják, hogy a mi
dőn ünnepségekről szólunk; nem a szó mindennapi, hogy 
úgy mondjam : frivol értelmében vett mulatságok rende
zéséről volt szó, hanem sokkal fontossabb nemzeti érde
kekről hazánk és székesfővárosunk minél szebb és 
mennél méltóbb bemutatásáról ; hanem főleg azért is 
hogy bebizonyítsam, miszerint mi, a magunk részéről meg
tettünk mindent, de mindent arra, hogy a közgyűlésnek sze
retett hazánk székesfővárosába történt egybehívásával összekö
tött önzetlen és hazafias czéljainkat, minél nagyobb mérvben 
elérhessük és megvalósíthassuk.

Ezen a ponton fordul meg a közgyűlés egész jelen
tősége. itt kell eldőlnie annak a kérdésnek, gyümölcsöző 
áldozatokat hoztunk — érdemes munkát végeztünk-e és 
itt kell megbírálnunk azt is, hogy az a mód és azok az 
eszközök, melyeket czélunk elérésére felhasználtunk, jók, 
helyesek és czélszerüek voltak-e?

Ezért kell itt hosszasabban időznöm, részletekre is 
kiterjeszkednem, az időért a levonható tanúságok gazda
gon fognak kárpótolni.

Mi volt a közgyűlés egybehivásának czélja?

Szeretett hazank teljes közjogi önállóságának és függet
lenségének önálló állami mivoltának bemutatása, a magyar 'ipar 
és kereskedelem, tudomány és műveltség fejlettségének és európai 
színvonalának megismertetése, legkiválóbb és kivitelre alkalmas 
mezőgazdasági termékeinknek, de főleg és kwáltkép virágzó 
bortermelésünknek, kiváló és páratlan magyar boraink régi jó 
hírnevükhöz méltó bemutatása, végezeiül pedig a minden te
kintetben tökéletes, a modern kor összes technikai vívmányai
val, kényelmi és fényüzési berendezéseivel ellátott szállodáink 
és közlekedési eszközeink bemutatása és mindezek révén: kivi
telre alkalmas ipari és mezőgazdasági czikkeink bemutatása és 
ezzel együtt: az ország és a főváros idegenforgalmának emelése 
és előmozdítása.

Hogy csakis ezen bevallott és a meghívott egyesület 
tagjainak foglalkozása folytán kézen fekvő, tisztán nem
zeti s nem holmi egyéni" avagy tán üzleti érdekek voltak 
indító okaink a meghívásnál ép úgy, mint vezérfonalunk 
az ünnepségek megállapításánál, legjobban kitűnik abból, 
hogy alig vált biztossá és lett köztudomásúvá, hogy a 
szállodások előkelő és tekintélyes nemzetközi egyesülete 
hozzánk ellátogat, nyomban a legkülönbözőbb helyekről 
a legszivélyesebb hangú lelkes és hazafias áldozatkész
ségről tanúskodó meghívások érkeztek hozzánk, a melyek 
kivétel nélkül arról tanúskodnak, hogy a közvélemény 
épugy, mint mi, a szállodások nemzetközi egyesületének 
látogatásától a legfontosabb nemzetgazdasági és idegen- 
forgalmi törekvések és érdekek megvalósítását várja.

Hogy tehát jelzett czéljainkat a rendelkezésünkre 
állott idő rövidségére való tekintettel minél nagyobb mérv
ben elérhessük legelső programmunkban, melyet az 1901. 
deczeraber hó 2-an tartott ipartársulati ülésen állítottunk 
össze, nemcsak egy oly kiállítás rendezését vettük fel, mely 
az összes exportképes élelmi és élvezeti czikkeket ölelte 
volna fel, hanem már ugyanekkor egy a Dunán rende
zendő velenczei éj tartását, a Pozsonyban tartott II. orsz. 
mezőgazdasági kiállítás megtekintését egy kecskeméti szü
reti ünnepély rendezését, kellő számú jelentkezések ese
tére pedig egv Fiume s illetve Abbáziába vagy Tokajba 
és a Magas Tátrába s végül egy a Vaskapuhoz rendezendő 
kirándulás tervét is felvettük programmunkba.

Sajnos e tervezetből már 1902. ápril havában az ön
álló kiállítás tervét törülnünk kellett, úgy, hogy az 1902 
ápril hó 17-én a m. kir. földmivelésügyi minisztériumban 
tartott ankéten, melyen nemeskeri Kiss Pál államtitkár el
nöklete alatt a m. kir. kormány képviseletében Vértessy 
Ferencz és Dobokay Lajos miniszteri tanácsosok, Dr. Viczián 
Antal min. titkár, Olgyay László és Iiadisieh István minisz
teri fogalmazó urak, ipar társulatunk képviseletében pedig 
Gundel János, Kommer Ferencz és magam vettünk részt, 
az előbbi tervezethez kellett kérnünk a magas kormány 
pártolását.

Az ünnepi programul lebonyolítását olykép tervez
tük, hogy külföldi vendégeinket az ország határszélén 
kívántuk fogadni ünnepélyesen, ahonnan vagy esetleg 
Nagymarostól, egy későbt) felmerült terv szerint pedig 
Kovácspataktól az utat egy külön hajóval tettük volna 
meg, hogy székesfővárosunk páratlanul szép természeti 
fekvését és szépségeit és hatalmas arányait minél nagyobb 
mérvben érvényre juttathassuk.

Nem mulaszthatom el itt újból kiemelni, hogy amint 
már említettem, az érdemes pozsonyi testvéripartársulaton 
kívül, mely a határszéli fogadás rendezésére a legnagyobb 
örömmel és készséggel vállalkozott, az ország legkülönbö
zőbb helyeiről a legkedvesebb meghívásokkal halmozták 
el rendező-bizottságunkat. Kassa, Szeged, Gyöngyös. Versecz, 
'lokaj hatóságai, ipartársulatai és gazdasági egyesületei ver
senyeztek egymással a szállodások nemzetközi egyesületének 
látogatásáért. Sajnos, e meghívásnak legjobb akaratunk 
ellenére nem felelhettünk meg.

Mert daczára, hogy úgy az ápril 17-iki ankéten, mint 
minden más alkalommal a magas kormány mindig a lég-
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nagyobb jóindulattal felelt hozzá felterjesztett kérelme
inkre, a nagy méltóságú magyar kir. földmivelésügyi mi
niszter ur egy nagybecsű leiratában egyenesen kijelentette, 
hogy Tokaj meglátogatását kívánatosnak és óhajlandónak 
tartja, a kereskedelemügyi kormánynál az 50%-os viteldij- 
kedvezmény megadásán kívül mit sem voltunk képesek 
elérni, illetve kieszközölni.

Ily körülmények között azt hiszem nagyon termé
szetesnek fogja találni a tisztelt nagy-bizottság, hogy telje
sen a magunk erejére lévén utalva, arra határoztuk el 
magunkat, hogy a közgyűlési ünnepségek rendezésében 
a fővárosra magára fogunk szorítkozni, annyival is inkább, 
mivel a pozsonyi fogadástól és a vidéki kirándulások ter
veitől a szállodások nemzetközi egyesülete felügyelő bizott
ságának határozott óhajtása folytán, mely szerint ők, tud
niillik a nemzetközi egyesület tagjai itt időzésük egész 
idején kizárólag a budapestiek vendégei kívánnak lenni 
— el kellett tekintenünk.

Annál nagyobb hálával és köszönettel kell megem
lékeznünk Budapest székesfőváros törvényhatóságáról, 
mely kérelmünkre a folyó év junius hó 26-án tartott 
közgyűlésen a pénzügyi és gazdasági bizottságoknak a 
tanács állal pártolólag előterjesztett javaslata alapján 
“•tekintettel arra az elsőrangú erkölcsi és közgazdasági erdekre, 
amely a székesfőváros idegenforgalmának emeléséhez fűződik, 
tekintettel arra, hogy az idegenforgalom fellendítésére a szál
lodások nemzetközi szövetsége, mint a világ minden részéből 
tagokkal biró testület a legkedvezőbb befolyást gyakorolhatja*, 
tízezer koronáit szavazott meg a közgyűlés fogadási költségeire.

Bizottságunk a székesfőváros törvényhatóságának, 
valamint Márkus József főpolgármester úrnak, végre Hal
mos János kir. tanácsos polgármester úrnak, annak ide
jén illő formában fejezte ki ipar társulatunk és rendező
bizottságunk háláját és köszönetét, és amidőn e helyütt 
iparunk e két előkelő és kiváló pártfogójának közgyűlé
sünk sikere körül szerzett érdemeiről újból megemléke
zem, nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy jó részt nekik 
köszönhetjük azt is, hogy a székesfőváros hatósága köz
gyűlésünk sikeréhez annyiban is hozzájárult, hogy a szé
kesfővárosi vigadó dísztermét a szeptember 24-iki disz- 
ebéd czéljára teljesen díjtalanul átengedte, a megszava
zott hozzájárulással erkölcsi súlyának teljes latbavetésé- 
vel a szeptember 24-iki dunai ünnepélyt maga rendezte 
és hogy a központi vásárcsarnok meglátogatása alkalmá
val vendégeinket Almády Géza úr a tanács közélelme
zési ügyosztályának feje fogadta es kalauzolta.

Kiváló és soha el nem múló hálára kötelező érde
mek ezek, melyek betetőzést nyertek azáltal, hogy úgy a 
főpolgármester úr, mint a közgyűlés díszelnökei vendé
geink fogadásában és üdvözlésében hivatalos minőségük
ben ismételten is résztvevőn, összejöveteleink fényét je 
lenlétükkel is emelték, arany betűkkel Írván be nevöket 
a magyar vendéglősipar fejlődéstörténetének ama jelentős 
korszakának lapjaira, a melyekkel egy új és jobb jövő 
megírását fogjuk kezdeni.

Ünnepi programmunkról szólva, melynek minden 
egyes pontja különben is mindnyájunk friss emlékében 
él, kedves kötelességünk köszönettel megemlékeznünk 
duka és szentgyörgyvölgyi 6>éW Kálmán miniszter- 
elnök úr ő nagyméltóságáról, ki a azeptember 24- 
iki közgyűlésen és az aznapi díszebéden Széli Ignáez 
belügyi államtitkár úr által képviseltette magát, va
lamint Szapáry Pál gróf úr díszelnökünkről, ki ebben a 
minőségben nemcsak összes összejöveteleinken részt vett. 
ismételten felszólalt, hanem mint a Park Club igazgatója 
vendégeinket a Park Club helyiségeibe, az ország e leg
előkelőbb exclusiv klubhelyiségeibe, ebéd utáni theára 
meghívta, őket, a legkedvesebb és lekötelező szívélyes
séggel maga fogadta és kalauzolta és miként egy másik 
főurunk, ki a magyar iparosságnak már évtizedek óta

lelkes szószólója, igaz iparbarátnak bizonyult ez alka
lommal.

örömmel és büszkeséggel emlékezvén meg róluk, 
önkéntelen kél lelkűnkben az óhaj, vajha adna az isteni 
gondviselés a magyar iparnak sok ily jó barátot. Nem
zeti jólétünk sok gazdag forrása fakadna áldásos kezük 
munkája nyomán!

Last nőt least emlékszem meg csantavéri Törley Jo- 
zszf pezsgőgyáros úrról, rendező-bizottságunk érdemes 
tagjáról, aki szeptember hó 15-én fogadta vendégül köz
gyűlésünk tagjait budafoki kastélyában oly pompa, fény
es ragyogás kíséretében, mely bármely főúrnak is becsü
letére vált volna és nemcsak a házigazdának a magyar 
vendéglősiparral szemben viseltetett páratlan áldozatkész
ségé mellett szólt mint fényes bizonyíték, hanem a ma
gyar pezsgőborgyártás magas színvonalának és fejlettség
nek bemutatására is kedvező alkalmul szolgált.

Kiemelkedő pontja és ragyogó befejezése volt köz
gyűlési programmunknak a szeptember hó 26-ikai operai 
díszelőadás és ugyanott a közgyűlési tagok fogadása a 
magas kormány képviselői részéről. Diszelnökeinknek 
duka és szentgyörgyvölgyi Széli Ignáez m. kir. belügyi 
államtitkár urnák, Bezerédy Vikor, a szinügyek vezetésé
vel megbízott belügyminiszteri osztálytanácsos ur Ő Mél
tóságának köszönhetjük e nagy kitüntetést, melyhez hasonló 
kitüntetésben nemzetközi egyesület ezeddig aligha része
sült és a mely bizonyára felejthetetlen emléke lesz mind
azon külföldi vendégeinknek, kik a magyar művészet e 
ragyogó csarnokában először gyönyörködhettek a magyar 
szó, a magyar dal és zene fülbemászó, daliomos ritmusában

Uraim'.
Ez volt nagyjában a mi programmunk. Ez volt az, 

amit nyújtottunk, amit nyújthattunk.
Ha ehhez hozzáteszem még látogatásunkat a Margit

szigeten, Svábhegyen, a királyi palotában, az uj ország
házban s az igazságügyi palotában, azt hiszem, joggal el
mondhatjuk, hogy Isten látja lelkeinket, hogy hazafias és 
önzetlen lelkesedésünkben mindent megtettünk, amit tehet
tünk és nem rajtunk mull, hogy nem tettünk többet.

Igaz. Nem mulattuk be külföldi vendégeinknek sem 
a délibábos róna aczélhuza-tengerét, sem Isten áldotta 
borvidékeink lankás hegyoldalait, hol éppen akkor állott 
pompájában az aranyszínű gerezd, nem a Tátra bérczeit, 
enyhet és gyógyító irt adó páratlan fürdőinket, nem kin
cset adó banyáinkat, virágzó ipartelepeinket stbit, stbit, 
de szerény polgári eszközeinkkel bemutattuk legalább 
székesfővárosunk páratlan természeti szépségeit, hatalmas 
szőke Dunánk ragyogó kincsét: a Margitszigetet, a remek 
Svábhegyet, ahol kegyelettel áldoztunk Erzsébet nagy
asszonyunk áldott emlékeinek: bemutattuk a magyar tu
domány, művészet, fejedelmi kincseken felépült palotáit • 
az akadémiát és a magyar királyi Operaházat és a kép 
kiállítást, a modern magyar technikai tudomány vívmá
nyait, az uj Ferencz József hídban, a villamos és föld
alatti villamos vasutakban; bemutattuk a magyar államot, 
a magyar állam önállóságát, dicsőségét, a magyar király 
és a magyar nép házában s az igazságnak szentelt palo
tában, bemutattunk mindent-mindent, amit ennek a hazá
ját rajongva szerető, sokat szenvedett, de nagy jövőre 
hivatott népnek munkás keze odaadással, lelkesedéssel 
hordott, gyűjtött össze az ország szivébe és amikor lát
tuk, miként röppen el a bámuló idegen ajkáról a bámu
lat és csodálat halk hangja, hogyan tör ki onnan az el
ragadtatás, láttán a páratlan természeti szépségeknek és 
mindannak, amit egy hazája javán czéltudatosan működő 
nemzet épített fe l; megnyugvás szállott lelkűnkbe a haza 
sorsa felől és megerősödött bennünk a hit, hogy e nemzet 
nagy, erős és dicső leend és hogy a nagy nemzeti mun- 
ból im nekünk is jutott rész.
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Szeretett kartársaink!
Elérkeztem feladatom második részéhez: a közgyűlés 

és az ünnepségek lefolyásának ismertetéséhez Miként az 
előkészületek ismertetésénél, itt sem kívánok apróbb 
részletekbe bocsátkozni. L)e ha megemlítem, hogv a nem
zetközi egyesület közgyűlésén, melyet dbzelnökün k vásá- 
rosnaményi dr. báró Eötvös Lóránt urnák kitüntető előzé
kenysége és engedélye folytán a magyar tudományos 
akadémia dísztermében tarthattunk meg, a magyar királyi 
kormány képviseletében duka és szentgyörgyvölgvi Széli 
Ignácz m. kir. belügyi államtitkár, Bezerédy Viktor minisz
teri osztálytanácsos, Dr Fáik Zsigmond miniszteri titkár, 
a székesfőváros részéről Márkus József főpolgármester ur 
és Almády Géza tanácsnok ur, diszelnökeink, gróf Szápáry 
Pál és Gelléri Mór kir. tanácsos ur foglaltak helyet az 
elnöki pódiumon, azt hiszem eléggé illusztrálnom sikerült, 
hogy a közgyűlés, az állam és a székesfőváros oly kife
jezett érdeklődésében részesült és e két kiválóan fontos 
tényező közreműködése mellett ment végbe, aminőben — 
bátran merem állítani — kevés országos ipari értekezlet 
részesült.

A nemzetközi egyesület komoly tanácskozásainak 
befejezése után vette kezdetét ünnepi programmunk, 
melyről legyen elég annyit megjegyeznünk, hogy elejéiül végig 
oly szépen, oly tökéletesen sikerült, hogy még legvérmesebb 
reményeinket is felülmúlta. Minden a legnagyobb rendben 
folyt le, az ünnepi hangulatot és kedvet mi sem za
varta meg.

Tisztelt uraim!
Jelentésem, mely természetesen csak a főbb dolgokra 

leijedhet. nem volna tökéletes, ha e helyütt nem emlé
keznénk meg arról a diszalbumról, melyet ajándékul 
szántunk közgyűlési vendégeink részére és a mely «Buda
pest leírása czimen* jelent meg és tartalmában behatóan 
foglalkozik fővárosunk szállodáinak és vendéglőinek szak
szerű ismertetésével is. A munkát, mely magvar, német 
es fi anczia nyelven jelent meg, Barta Béla ur szerkesz
tette oly kiváló gonddal és szakértelemmel, melyről csak 
a legnagyobb elismeréssel szólhatok, kiállítása, csinossága, 
dísze és ízlésessége tekintetében oly tökéletes, hogy nem
csak minden ilynemű eddig megjelent kiadványt felülmúl, 
hanem a külföld legelőkelőbb szállodái olvasótermeinek 
asztalán bizonyára szolgálatot fog tenni idegenforgalmunk 
emeléséie irányított tevékenységünknek is. Ennek a mun
kának egész egybeállítása oly érdekes és praktikus, elter
jedésének haszna oly szembeszökő és kívánatos, hogy 
bizottságunk elhatározta, miszerint azt egy második 
kiadásban is megjelentetvén, idegenforgalmunk emelése 
es fodrosunknak minél szélesebb körben megismertetése 
czeljabol, a szállodások nemzetközi egyesülete mindazon 
tagjainak is megküldi emlékül, kik az egyesület budapesti 
közgyűlésén részt nem vehettek.

A tisztelt nagy bizottság ezen határozatunkat azt 
hiszem ep oly helyesléssel fogja tudomásul venni, mint 
azt, hogy ha indítványozom, miszerint Barta Béla urnák 
k* sajtóügyi bizottság ügyvezetője a közgyűlést
megelőzőleg hónapokon át, de még a közgyűlés tartama 
alatt is a legnagyobb önzetlenséggel és buzgalommal tel
jesen díjtalanul fáradozott a közgyűlés sikere érdekében, 
fejezzük ki őszinte köszönetünket e mű megszerkesztéséért 
es kiadásáért, melyre iparunk mindenkor méltó büszke
seggel fog hivatkozni, mint egv oly áldozatra, melyet 
tisztán a közérdeknek hoztunk.

• k komoly czélu ajándékon kívül közgyűlési vendé
geink hölgyeinek is kedveskedni akarván részükre a hír
neves pécsi Zsolnay gyárban díszes kivitelű magvar motí
vumokkal díszített miniatűr kulacsokat készítettünk, melyek 
övön hordhatók s azoknak kik ezt a magyar speczialistást 
hazájukba magukkal vidék, bizonyára kedves emlékül 
fognak szolgaim.

Tisztelt uraim!
Közgyűlési ünnepségeink fényes lezajlása még sokkal 

inkább élénk emlékezetében áll mindannyiunknak, hogv- 
sem annak minden egyes részletére ki kellene terjeszked
nem. S ha most mégis, sőt ennek daczára a közgyűlés 
láiogatottságáról kívánok megemlékezni, teszem ezt azért, mert 
ebben látom a közgyűlés sikerének egyik legfényesebb 
bizonyítékát. Nemcsak a szállodások nemzetközi egyesüle
tének teljes felügyelő-bizottsága, hanem : Achen, Amsterdam, 
Antwerpen, Baden-Baden, Basel, Bécs, Berlin, Bern, Blan- 
kenberg, Boroszló, Bősen, Bregenz, Bréma, Charlottenburg, 
Christiania, Drachenfels, Dresda és Düsseldorf, Elster, 
Forst, Frankenstein, Frankfurt, Freiburg, Genf, Görlilz, 
Gothenburg, Gladbach, Godeberg, Grünau, Hamburg, 
Heidelberg, Ilmenau, Insbruck, Ischl, Koppenhága, Köln, 
Königswinter, Langenschwalbach, Landshut, Lichtenfelde, 
Lindau, Lipcse, Luzern, Malmö, Milánó, Moskwa, Nauheirn, 
Nizza, Nordernev, Nürnberg, Oskarsham, Páris, Prága, 
Remagen, Reichenhall, Teplilz. Trier, Trieszt, Salzburg, 
Schandau, Schwarzburg, Schwinemünde, Serajevo, Stock
holm, Stuttgart, Umea, Wiesbaden, Zoppot iegelőkelőbb 
szállodásai, iparunk eliteje vett részt a közgyűlésen, úgy 
hogy bátran elmondhatjuk, miszerint látogatóink nemcsak 
számuk, hanem kvalitásuk tekintetében a szállodások nem
zetközi egyesületének összes eddigi közgyűlését messze túl
szárnyalta.

Kedves kartársaim!
Az idő sietésre int, jelentésemet be kell zárnom, noha 

bizony mondom, még igen sok, igen kedves mondanivalóm 
volna, de mielőtt innen távoznék, hadd legyen utolsó szavam 
közgyűlésünk sikerének egy olyan tényezőjéé, melyről 
eddig még nem esett szó, és ez : a magyar sajtó.

Uraim!
Mi, akik a magyar sajtót ismerjük és tudjuk, hogy 

annak valamennyi képviselője, mily önzetlenül, mily oda
adással és lelkesedéssel dolgozik minden szépért, jóért 
és nemesért, kell, hogy őszinte hálával emlékezzünk meg 
a magyar sajtónak arról a szinte páratlanul álló jóindu
latáról és szeretetének jóleső megnyilatkozásáról, melylyel 
közgyűlésünk fényét és sikerét emelni igyekezett, annak 
jelentőségét méltatta, hazafias vállalkozásunkat annak ér
deme szerint méltányolta.

A magyar sajtó jóindulatának e nagyszerű megnyi
latkozása előtt azzal a hódoló tisztelettel kell meghajolni, 
mely közéletünk e hatalmas tényezőjét nemcsak azért 
illeti meg, mert bennünket czéljaink elérésében oly hathatósan 
segített előre, hanem azért is, mert a nagy nyilvánosság elé 
ez alkalommal vitték először önzetlen hazafias munkánk dicsé
retét az igaz magyar vendéglősnek, aki önzetlenül küzd, fárad 
és dolgozik sreretett hazája javán és boldouulasán.

Köszönet adassék ezért a magyar sajtónak, annak a 
sajtónak, mely mindenkor a hazaszeretet és haladás lán
goló tüzeit lobogtatta és biztató szavával im bennünket 
aczélossá tette hazánk és iparunk szerétét!

Es most uraim, szeretett kartársaim zárom e jelen
tést. Isten áldása legyen e hazán, annak minden egyes 
polgárán s lengje körül közületek mindazok házatáját, 
akik bennünket nagy, szép és hazafias munkánk végre
hajtásában oly hathatósan támogattatok.

Szövetségi ügyek.
A ^Magyar vendéglősök országos szövetsége* a folyó 

1902. év szeptember havának 23-ik napján tartotta meg 
Budapesten Il-ik évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés lefolyásáról az alábbi jegyzőkönyvben 
számolunk be.

Jegyzőkönyv. Felvétetett a «Magyar vendéglősök orszá
gos szövetségének Budapesten 1902. évi szeptember hó 
23-án délelőtt az «István főherczeg* szálloda termében
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Gundel János szövetségi elnök vezetése alalt tartott II. évi 
rendes közgyűléséről.

Jelen voltak: Glüek Frigyes szövetségi alelnök, Stad
ler Károly az idegen forgalmi osztály elnöke, Mehringer 
Rezső pénztárnok, l)r. Solti Ödön ügyész. Poppel Miklós 
titkár. Barabás József, Bokros Károly, Brückner József, 
Doktor László. Ehm János, Eörster Konrád, Fttrst Tiva
dar. id Kammer Ernő, Kamarás Mihály. Malosehik János, 
Mádai Lajos, Nősek Ignác. Petanovits József, Pelzmann 
Ferencz. Prindl Nándor, Schnell József, Schmidt Konrád, 
Wirth Ferencz, Wilbur er Károly, Zapletal Károly Buda
pestről.

Braun Gusztáv és Nagy Lajos Aradról, Ilauer Ber
talan Debreczenből, Herczeg Ferencz Győrből, Herditzky 
János, Szálasi Alajos, Seress Márton Kassáról, Purmann 
Ferencz, Báczkv Ágoston Medgyesről, Killinger Miksa 
Nagyváradról, Ozanics Ferencz Örsováról, Fried V. Fe
rencz és Pongrácz Lajos Szalmárról, Juranovits Ferencz 
és Priváry Pál Szegedről, Szeiffert Antal Újvidékről.

I. Gundel János elnök a következő megnyitó beszé
det intézi a közgyűléshez:

Mélyen tisztelt közgyűlés!
• Örömmel üdvözlöm a szövetség tagjait jelen közgyű

lésünk alkalmával. Mindenekelőtt szomorú kötelességet 
kell azonban teljesítenem, midőn megemlékezem azon 
nagy csapásról, mely bennünket és iparunkat Kommer 
Ferencz tagtársunk elhunyta által ért!

(A közgyűlés felállással ad részvételének kifejezést.) 
Mindenki ismerte a boldogullat, kiben a legkitűnőbb 

jellenvonások pártosultak a humánus érzéssel. Kedves 
kartársat, őszinte barátot, derék tagtársat vesztettünk benne. 
Beám kétszeresen súlyos volt a csapás, mert rokoni köte
lék isfüzött a megboldogulthoz.

Őszinte részvétünknek Glüek Frigyes elnök-társam 
volt szives a múlt évi közgyűlésben kifejezést adni, miért 
is ez alkalommal hálás köszönetét mondok neki.

Tisztelt közgyűlés!
Ezek után áttérek annak indokolására, hogy miért 

tartjuk ez évi közgyűlésünket is Budapesten.
Már a múlt évi közgyűlés úgy határozta, hogy az 

idei közgyűlést is itt tartsuk, mert a szállodások nemzet
közi egyesülete is itt tartja ez évi közgyűlését. Czélszerü 
volt a kettőt összekapcsolni egyrészt, hogy szaktársaink 
az ide érkező külföldi szaktársakkal megismerkedjenek; 
másrészt, hogy a kétszeri gvülésezéssel járó terheket el
kerüljük.

Őszintén sajnálom, ha egyesek talán sértve érzik 
magukat érzékenységükben, mert nem vehetnek részt az 
ünnepségeken, de annak az illetők maguk az okai, mert 
a felhívás ellenére sem jelentkeztek kellő időben. Most 
pedig már sokkal többen jelenkeztek, mint a mennyire 
gondoltunk s igy a mellett, hogy ráfizetünk, nincs ele
gendő helyünk. A rendezőség legföljebb 300 résztvevőre 
számított, holott máris 440-en jelenkeztek.

A nemzetközi kongresszusra vonatkozólag annyit 
szükségesnek tartok megjegyezni, hogy a közgyűlés min
den tagja jól tudja, hogy úgy iparunkra nézve, mint ha
zánk idegenforgalmának emelése szempontjából is, mily 
nagy vívmány az, hogy szakmánk nemzetközi egyesülete 
ez évben minket tisztel meg látogatásával!

Vívmánynak nevezem a nemzetközi egyesület ide
jövetelét, mert hiszen köztudomású dolog, hogy a világ 
összes nagy városai versenyre kelnek az egyesület láto
gatásáért !

E kijelentéssel egyúttal jelezni akaromazt is, hogy 
mennyi gondot és fáradságot okozott nekünk és mily ha
tártalan áldozatot követel tőlünk a nemzetközi egyesület 
méltó ^fogadása és vendéglátása!

Epén azért bocsánatot kell kérnem a mélyen tisztelt 
közgyűléstől, ha talán azt tapasztalnák, hogy szövetségünk

közgyűlésére nem fordíthattuk a már megszokott kiváló 
gondosságot és figyelmet.

Azl azonban nyugodt lelkiismerettel és önérzetesen 
jelenthetem, hogy a múlt évi közgyűlés határozatait a leg
nagyobb szigorúsággal végrehajtottuk. Sőt az időközben 
még hozzánk érkezett különféle feljelentéseket és javas
latokat is figyelembe véve, összes panaszainkat a magas 
kormány elé vittük.

Hálával említem, hogy a kormány részéről valamenyi 
felterjesztésünk még az év folyamán tárgyalás alá véte
tett és azoknak nagyrésze elintézésben is részesült, mi
ként ez a szövetség t. tagjainak megküldött jelentésből 
kitűnik.

Tisztelt Közgyűlés!
Az imént említett jelentésből, továbbá a szövetség 

egyes szakosztályai által, a napirendhez képest, még a 
közgyűlés folyamán előlerjesztendő jelentésből meggyőző
dést méltózlatnak meríteni arra nézve, hogy a szövetség 
érdekeit képviselni és szakiparunk javát előmozdítani, a 
lefolyt évben is. buzgó törekvésünk volt.

Ezek után, melyen tisztelt Közgyűlés, mély fájdalom
mal emlékezem meg egyik szeretett és nagyrabecsült kar
társunknak, szövetségünk volt lelkes hívének : Schalkház 
Lipót kassai szállodásnak elhunytáról!

A boldogultban egyik nagyműveltségü és nemes gon
dolkozásig országszerte tisztelt szaktársunkat veszítettük!

Szakiparunk terén szerzett érdemeire való tekintet
ből indítványozom, hogy a t. közgyűlés az elhunyt emlé
kezete iránt érzett tiszteletét felállással nyilvánítsa (Meg
történik) s e megemlékezés tényét jegyzőkönyvbe vétesse.

'fisztelt közgyűlés!
Elnöki hivatásomból kifolyólag e4 nem mulasztha

tom még sajnálattal említeni, hogy az országos szövetség 
a t. szaktársak részéről nem részesül abban a pártfogás
ban, melyet czéljánál fogva méltán megérdemelne.

Ha nem volna nekünk egy olyan szeretett kartár
sunk, mint Stadler Károly, (Éljenzés) a ki oly nagy lelke
sedéssel szolgálja a szövetség eszméjét, a ki a szövetség 
három évi összes kiadásait sajátjából fedezi, (Hosszas él
jenzés) akkor ma nem tudom mint állanánk! 871 korona 
kiadással szemben 596 korona bevételünk volt, tehát 275 
koronával kevesebb. Ez nem méltó egy országos szö
vetséghez.

Pedig a szövetség eddigi fellépéséből, széles meder
ben mozgó tevékenységének eddigi eredményéből máris 
látható, hogy erejének van hatása; létjogosultsága pedig 
nemcsak indokolt, de iparunk jövőjében ki nem számít
ható hasznos szerepet van hivatva betölteni.

Éppen azért most is arra kérem a közgyűlés t. tag
jait, hogy a szövetség nagyratörő czéljait fennen hirdes
sék s annak országszerte híveket gyűjtsenek.

Éljen a szövetség!
Szívből üdvözlöm a jelenlévőket s a közgyűlést 

ezennel megnyitom.
A jegyzőkönyv vezetésére Dr. Solti Ödön ügyész 

urat és Poppel Miklós titkár urat, hitelesítésére pedig 
Nősek Ignácz és Fürst Tivadar urakat kérem fel.

A napirend következő pontja a központi igazgatóság 
és igazgató-tanács előterjesztése, a melyet ha a közgyű
lés megengedi, miután az mindnyájunk kezében van, fel
olvasottnak tekintünk. Áttérve a napirend többi pontjaira, 
tárgyaljuk először a Hl. d) pontját. Mielőtt azonban erre 
áttérnénk, indítványozom, hogy pénztárnokunknak, kinek 
sürgősen távoznia kell, szavazzon a közgyűlés szorgal
mas és jól végzett munkájáért köszönetét. (Helyeslés.)

Az idegenforgalmi szakosztály jelentése.
Stadler Károly, az idegenforgalmi szakosztály el

nöke :
T. közgyűlés! Az idő rövidsége miatt nem szabom 

hosszúra beszédem keretét. Jelentésünk a közgyűlés színe
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előtt fekszik, felolvasására majd a jegyző urat fogom fel
kérni. Örömmel jelenthetem, hogy a múlt közgyűlésen 
reánk hízott dolgokat sikeresen oldottuk meg és a mai 
közgyűlésen reánk hízandó dolgoknak is sikeres megol
dását fogjuk lehetővé tenni. Van szerencsém jelenteni, 
hogy a minisztériumhoz egy folyamodványt adtunk be, a 
melyben az idegenforgalom alapkövét akartuk letenni 
azzal, hogy a magyarországi szállodások és vendéglősök czim 
könyve állíttassák össze. Próbáltunk először mindent 
felkértük vidéki kartársainkat, hogy legyenek segítségére 
ennek a bizottságnak, de bizony csak négy ilyen jelentést 
kaptunk. A magas kormányhoz történt folyamodásunk
nak azonban lett eredménye és örömmel konstatálhatom, 
hogv az előttem fekvő öt doboz (felmutatja) nem más, 
mint a magas kormány által rendelkezésűnkre bocsájtott 
czimlára a magyar vendéglősök és szállodásoknak. (Elénk 
éljenzés.) Nem kevesebb mint 01 város és 55 megyének 
összes szállodái és vendéglői vannak benne leírva és pe
dig úgy hogy nemcsak a neveket említi fel, hanem azt 
is, hogy mennyi szobája van a szállodának, milyen 
árúak a szobák, milyen a fűtés, minő a világítás, minők 
az étlapárak. Nagy becsű kincsnek jutottunk tulajdonába, 
a minisztérium jóvoltából. Nagybecsű ez, mert gondol
juk meg, hol fekszik az idegenforgalom emelésének súly
pontja. Mindenki tudja, hogv ma szeretett fővárosunk egy,ra
gyogó csillag, a melynek fényéből nem sok, de egy 
kevés reánk szállodásokra is esik. Tényezők vagyunk 
tehát az országban és ezt meg kell mulatnunk. Sajnos 
vidéki szaktársaink nincsenek egészen tudatában ennek 
és a szövetség tagjainak száma nem hogy növekednék, 
de apad s cserben hagynak támogatásukkal még azok is, 
a kik a szövetségnek fizető tagjai. Ámde nemcsak pénz
zel segíthetnek nekünk, hanem munkával is. Utalok Gun- 
del elnök ur és Glück Frigyes ur nagyhatású működé
sére, kik az anyagi áldozatokon kívül töméntelen erőki
fejtéssel igyekeznek a szövetség czéljainak elérését lehe
tővé tenni. Már G—7 év óta hívjuk a nemzetközi szállo
dásokat, hogy látogassák meg Budapestet, hogy megmu
tassuk nekik, hogy mi nem Ázsiában vagyunk, hanem még 
Közép-Európában. Ámde legközelebbi szomszédunk és 
legnagyobb ellenségünk, bástyát épit Magyarország körül 
e bástyát kellett előbb megtörnünk és örömmel konsta
tálom, sikerült megtörnünk. Hogy ezen idegenforgalmi 
bizottság működésének meg van a sikere, mutatja az, 
hogy ma az egész művelt világról szaktársaink itt lesz
nek és a közvélemény, valamint a magas kormány és a 
székes-főváros érdeklődnek és a fényes eredménvt pár 
nap múlva fogják látni. Még csak egyre kérem Önöket. 
(Halljuk!) Ne lankadjunk! Ezt a szövetséget sok ember 
feleslegesnek tekinti. Gondoljunk vissza azon küzdelmekre 
a melyekbe ezen szövetség alakítása került, azon nagy 
feladatokra, a melyeket e szövetség megoldani hivatva 
lesz. Legyünk rajta tehát, hogy e megalakított szövetsé
get fenlartsuk, felvirágoztassuk, nagyohbitsuk és minél 
magasabb színvonalra emeljük. Törekedjünk erre vállvetve 
fővárosiak és vidékiek egyaránt, mert czélt csak igy fo
gunk érni (Hosszantartó éljenzés.) Most pedig kérem a 
jegyző urat, szíveskedjék jelentésünket felolvasni.

Titkár olvassa az idegenforgalomügyi szakosztály 
következő jelentését:

, Tisztelt közgyűlés!
Midőn szakosztályunk II. rendes évi közgyűlésünk 

elé terjeszti jelentését, nemcsak az a gondolat tölt el 
bennünket, hogv a múlt évtől a mai napig terjedő mun
kálatunk kézzel fogható eredményeket termelt, hanem 
jóleső örömmel tekinthetünk az eredmény minőségére 
is nielylyel idegenforgalmi osztályunk részére megalkot
tuk azt az alapot, melyen biztosan lehet fejleszteni a je
len és jövő komoly, czéltudatos, szükséges és hasznos 
munkálatait.

Osztályunk ezimében benfoglaltatik az a czél, me

lyért. össziparunk érdekében küzdenünk kell és ez nem 
más, mint az idegenforgalom megteremtése és fejlesztése 
Azonban mi vendéglősök a magunk erejével, anyagi esz
közeinkkel képtelenek vagyunk hazánkban idegenforgal
mat teremteni a jelenlegi viszonyok közölt, ennélfogva 
azt a határt szabtuk meg eddig működésünknél, melyet 
elérve, innen lépésről-lépésre vihessük előre osztályunk
ügyeit.

Daczára annak, hogy az idegenforgalom kérdése 
évek óta napirenden van, a hatóságok, társadalmi ténye
zők különböző régelmult és nem régen tartott gyűlésein 
mégis azt a szomorú következtetést kellett az összes eddig 
nyilvánosságra jutott anyagból levonnunk, hogy az összes 
idegenforgalmi tárgyalásokon iparunk alig volt szóbe
szédtárgya és vagy mint egy régi bútordarabot, lélre- 
doblák a berendezkedés keretéből, vagy mint újonnan 
beszerzendő bútordarab oly helyre jutott a kellékek kö
zött, melyet csak a legnagyobb szükség esetén kell figye
lemre méltatni. Szóval velünk szállodásokkal és vendég
lősökkel csak mint «szükséges rosszal*, avagy egyáltalá
ban nem számoltak azok a tényezők, akik akár becs
vágyból, akár szaktudással, akár társadalmi vagy politi
kai állásukból kifolyólag eddig hazánkban az idegenfor
galom kérdésével foglalkoztak.

M' ezen érdemtelen felfogással szemben még sem 
veszítettük el bizalmunkat és arra törekedtünk, hogy tő
lünk telhetőleg iparunk törekvéseit, idegenforgalmi osz
tályunk kitűzött czéljait érvényre juttassuk.

Es éppen ezért gondosan meg kell állapítanunk 
ama eszközöket, melyek segítségével el fogjuk foglalhatni 
az idegenforgalmi ügyeket intéző körökben azt a helyet, 
melyet szaktudásunknál fogva az idegenforgalmi kérdések 
gyakorlati megoldásánál méltán megérdemlőnk.

Es midőn mi ily öntudatos hangon a szerepkörbe 
való bevonulásunkat csak mintegy jelezzük, tesszük ezt 
azon tapasztalatok alapján, melyeket alkalmunk volt gyűj
teni ama helyeken, ahol idegenforgalom már évtizedek 
óta lé ezik, ahol az idegenforgalom fokról-fokra fejlődik, 
ahol elérte virágzásának korszakát.

Tudjuk jól, hogy bármily megerőltető törekvés meg
törik, ha idegenforgalmi ügyekben mellőzni óhajtanak 
bennünket, szállodásokat és vendéglősöket, ennélfogva — 
mert eddig csak madártávlatból voltunk kénytelenek a 
várható éredmények képét szemlélni — első feladatunk 
volt osztályunk működésének kezdeténél a legilletékesebb 
helyen szolgálatunkat felajánlani, jelenteni, hogy szállo
dások, vendéglősök is léteznek széles e hazában.

Ennélfogva múlt év deczember hó 10 én a követ
kező beadványt intéztük a nagyin, kereskedelmi minisz
tériumhoz :

<Nagyméltóságu Miniszter Ur!
Kegyelmes Urunk !

A «Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége* idegen- 
forgalmi osztályának egyik határozatából folyólag azon 
alázatos kérelemmel fordulunk Nagyméltóságodhoz, kegyes
kedjék minden oly alkalommal, midőn a bölcs vezetése 
alalt álló minisztériumban hivatalon kívül álló faktorok 
közreműködésével az idegenforgalom emelését ezélzó tár
gyalásokat tartanak, szövetségünk által kiküldendő tagjain
kat Nagyméltóságod által megállapítandó számmal e tanács
kozásokhoz meghívni!

Kegyelmes Urunk! E kérelmünk indokolására csak 
egy fontos körülményre vagyunk bátrak nagybecsű figyel
mét felhívni, melynek lényege az, hogy ahol nincs idegen- 
forgalom, ott gyakran akadhatunk jó vendéglősre, de ahol 
nincs jó vendéglős, ott idegenforgalomról szó sem lehet. 
Vagyis az idegenforgalom emelése szoros kapcsolatban 
van a szállodások iparával, mert a szálloda az a hely, 
ahol az idegen az első benyomásokat szerzi és ha bár
minő áldozatokat hozna is a hatóság, a társadalom az 
idegeoforgalom emelésére, ha ezen mozgalmakkal együtt
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nem haladhat lépésről-lépésre szálloda-iparunk, mely a 
megélhetés nehéz gondjaival küzd, bizony meddő marad 
minden törekvés, minden munka, mely az idegenforgalom 
emelését czélozza.

Mi magunk már évek óta küzdünk oly irányban, 
hogy iparunknak szakképzett erőket neveljünk, és szak
iskolánk fennállása óta több ezer szakképzett ifjút bocsáj- 
tottunk ki az életbe, mely körülmény lehetővé tette azt, 
hogy a többi művelt államok példájára hazai szállodásaink 
el vannak látva, illetve elláthatok szakképzett, idegen 
nyelveket beszélő magyar munkásokkal.

Ily módon mi már előre dolgoztunk az idegenfor
galmi kérdésben és a közös állami, társadalmi érdekek 
keretébe beilleszkedtünk (Inként, mert eleve tudtuk, hogy 
a hatóságok és a társadalom egyszerre fogja tőlünk azt 
követelni, ami évek küzdelmes munkája után lehetsé
ges csak.

Ámde mégis sajnálattal tapasztaljuk, hogy midőn 
nálunk a közvélemény már elfogadja ama jogos állás
pontunkat, hogy csakis tudással megáldott és szakképzett 
vendéglősnél, szállodásnál érzi magát jól a közönség, — 
állításunk igazát, — akkor a magasabb intéző körökben 
még mindig nem veszik komolyan iparunkat, holott szak
iparunk államháztartásunknak egy fontos közgazdasági 
tényezője, mely a nyilvános bírálat és a tisztességtelen 
verseny nyomása alatt iparát folyton fejleszti, szakismere
teit tudással gyarapítja es arra törekszik, hogy iparából a 
képesítés elnyerése által kiküszöbölje azon betolakodó 
idegen, tudatlan elemekei, melyek az összes szakipari 
törekvéseket akasztják meg, sőt gyakran tönkreteszik.

Kegyelmes Urunk! Az előadottak alapján, habár 
mindenféle részletezéstől tartózkodtunk is, világos, hogy 
iparunk eddig elég mostoha bánásmódban részesült min
den alkalommal, midőn olv törekvésekért küzdött, melyek 
e kar tekintélyét voltak hivatva megteremteni. Most is a 
szakipari közérdek szempontjából folyamodunk Nagymél
tóságodhoz, mert ismerjük Nagyméltóságod álláspontját, 
hogy a magyar ipar fejlesztésénél az előhaladás fáklyájá
val vezeti a magyar iparost azon útra, amelyen haladva 
a tisztes munka megtalálja a maga fáradozásának, ipar
kodásának gyümölcsét!

Ezért bizalommal fordulunk Nagyméltóságodhoz és 
a legjobb reményekkel eltelve kérjük Nagyméltóságo
dat, hogy az idegenforgalmi ügyben tartandó tanácskozá
sokra kegyeskedjék szövetségünk meghatalmazottját, eset
leg meghatalmazottjait meghívni.»

E beadványra, mint azt a központi igazgatóságunk 
jelentéséből hallani tetszett, a magas kormány kedvező 
választ adott és e válasz egy olv fontos okmány szövet
ségünk irattárában, melylyeí mindig bizonyítani tudjuk, 
hogy kötelességünket a magas kormánynyal szemben már 
akkor teljesítettük, midőn ott e kérdéssel még nem is 
foglalkoztak.

Ahhoz a nagy közgazdasági forrongáshoz, melyet ed
dig idegenforgalmi kérdések idéztek elő, mi is felajánlot
tuk erőinket, legjobb tudásunkat és meggyőződésünk sze
rint a jövő be fogja bizonyítani, hogy e téren nemcsak 
kötelességet teljesítettünk, hanem az idegenforgalmi kér
dés nehéz megoldásához a kezdeményező lépést szövet
ségünk tette meg.

Midőn az előadattokban szakosztályunk elméleti mun
kálkodását világítottuk meg, áttérhetünk azon gyakorlati 
munkálatokra, melyekkel szolgálatot vélünk teljesíteni nem
csak az idegenforgalomnak és szakiparunknak, hanem 
szakiparunkkal összeköttetésben álló iparosainknak, ter
melőinknek és kereskedőinknek.

Ugyanis hiába törekedtünk magánosoktól, hatóságok 
tói mindezideig megtudni, hogy hazánkban — ideértve a 
legkisebb községet is — a vidéken hova helyezzük el a 
hozzánk tanácsért forduló idegeneket, mígnem azon elha
tározáshoz jutottunk, hogy a nagyméltóságu magyar ki

rályi Belügyminisztériumhoz intézendő kérvényünkben fel
tárjuk a helyzetei és megkérjük 0  Nagyméltóságát, hogy 
egy szállodaczimtár összeállítását ezélzó munkánk részére le
gyen kegyes hazánk összes szállodáit hivatalból összeiratni.

Folyó évi márczius hó 25 én indokolt beadványban 
terjesztettük Széli Kálmán miniszterelnök ur ő  Nagymél
tósága elé mint belügyminiszterhez, kérelmünket, melyre 
folyó évi augusztus hó 12-én a következő leirat érkezett 
szövetségünk elnökéhez, Gundel .János úrhoz:
«Magyar királyi Belügyminiszter ad 36,306/111 fő. szám.

T. Gundel János urnák, a <Magyar Vendéglősök Or
szágos Szövetsége» elnökének.

A magyar vendéglősök országos szövetségének folyó 
évi márczius hó 25 én hozzám intézett kérelme folytán 
felhívtam a vármegyei és városi törvényhatóságokat, hogy 
a területükön levő és éjjeli megszállásra berendeztet 
szállodák és vendéglők névjegyzéket terjesszék fel.

A törvényhatóságok nagyobb része ezen felhívásom
nak már megfelelt.

Minthogy pedig az eddigelé beérkezett adatoknak is 
már oly nagy halmaza áll rendelkezésre, hogy annak fel
dolgozása hzuamosabb időt igényel: czélszerünek mutat
kozik, hogy ezen munka az összes adatok bevárása nélkül 
már most megkezdessék.

Felkérem ennélfogva Tekintetességed, kogy mielőbb 
intézkedni szíveskedjék a gyűjtött névjegyzék átvétele 
iránt,'megjegyezvén, hogy azok az országos szövetség megha
talmazással kiküldött megbízottjainak a vezetésem alatt álló 
belügyminisztérium III. főosztálya részéről fognak átadatni.

Budapesten, 1902. évi augusztus 12-én.
A miniszter helyett Gulner s. k. államtitkár.

Nagyon természetes, hogy szakosztályunk sietett e 
nagybecsű felhívásnak eleget lenni s az értékes anyag 
átvételével szakosztályunk jegyzőjét bízta meg, aki a be
érkezett anyagot f. é. augusztus hó 29-én a III főosztály
ban dr. Hartl Sándor miniszteri tanácsos úrtól nevünk
ben át is vette.

Ezáltal szakosztályunk Arad és Szeged kivételével 
24 törvényhatósági város, továbbá Bereg, Hont, Mára- 
maros, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szilágy. Torontói, Turócz, 
Ung és Zala vármegyék kivételével 55 vármegye szállo
dásainak czimjegyzékéhez jutott és a hiányzó városok és 
megyék rövid időn belül ugyancsak beszolgáltatják össze
gyűjtött adataikat a nagyméltóságu belügyminiszter úrhoz.

Ha tekintetbe vesszük azon rövid időközt, mely 
beadványunk benyújtása és annak elintézése közt lefolyt; 
ha a birtokunkban levő czimanyag tömegére gondolunk, 
ha figyelembe vesszük ezen nagyszámú aktacsomók fárad
ságos rendbeszedését és rendbentartását és az átadás 
munkáját, kötelességünknek tartjuk kiemelni dr. Hartl Sán
dor miniszteri tanácsos ur önzetlen, hazafias és megbe
csülhetetlen közreműködését az anyag fontos és rendsze
res össszeállításánál. A gondos rendezés és tervszerű be
osztás folytán a czimtár kiadásánál óriási munkamegtaka
rítást nyertünk és büszkén mondhatjük, hogy szövetségünk 
foglalkozott először Magyarország szállodái és vendéglői 
teljes czimtárának a nagy nyilvánosság használatára való 
özessállításával és rendelkezésére bocsájtásával.

A nagyméltóságu belügyminisztérium illetékes intézői 
belátták, hogy amit kérünk, nem üres szalmacséplés; de 
egyúttal az ügy fontosságánál fogva erélyesen és gyorsan 
is intézkedtek, hogy az eredmény minél elébb kezeink 
között legyen. Ennélfogva engedje meg a tisztelt közgyű
lés, hogy mi mint szakosztály már e jelentésünkben is 
hálával gondoljunk Széli Kálmán miniszterelnökül', mint be
lügyminiszter értékes támogatására és midőn ezért itt e 
helyen igaz köszöntünknek adunk kifejezést, a nagybecsű 
anyagért a kötelességnek csak halvány árnyékával fizetünk.

Az általunk benyújtott kérdőív minden egyes pon 
tozatára az ország összes hatóságai világos feleletet adtak 
és a beérkezett adatok nemcsak a szállodák nevét, a szó
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bak számát sorolják fel, hanem betekintést engednek, hi
vatalosan bevilágítanak Magyarország összes szállodáinak 
árjegyzékébe is, ami rendkívül fontos már csak azért is, 
mert ezek alapján szövetségünk kiadványa megtudja majd 
czáfolni ama gyakran légből kapott híreket, hogy hazánk 
szállodásai és vendéglősei mily magas árakat szabnak a 
külföldiekhez képest. Es midőn mi majd közrebocsátjuk 
ezen adatokat, nemcsak védelemből lesszük ezt, hanem 
azért is, hogy végre a közvéleményt felvilágosíthassuk 
ama téves hirek tarthatatlanságáról, melyek uton-utfélen 
terjednek a magyar vendéglő-élet drágaságáról.

Becses értékkel bir szállodásainknak czimtára még 
a zárórák szabályozása tekintetében is.

Eontos hiányt pótol majd e czimtár a nagyközönség 
körében is, mert az utazó-közönség ennek összeállítása 
után egy oly tájékoztatót fog kézhez kapni, mely éppen 
oly szükséges, mint a vasúti menetrend.

Nagy szerepe lesz a hazai bortermelés, illetve fo
gyasztás rendszeresebb terjeszkedésére is, mert nemcsak 
száraz czimanyagot fog tartalmazni hanem a beérkezett 
étlapok borárjegyzékeiből ki fogja tüntetni az egyes he
lyek faj és minőségi szükségleteit és a különböző árakat 
is, amely áttekinthető adatok alapján az eladó termelők 
könnyen hozzáférhetnek a nagy fogyasztó kontingenshez 
és látni, tudni fogják, hogy hol képesek minél előbb túl
adni boraikon

De meg lesz a haszna a szállodásnak és vendéglős
nek is, mert az élelmes kereskedelem e czimtárak alap
ján elhalmozza majd Írott és nyomtatott áruajánlatokkal 
és a nemes verseny folytán sok áruczikk vásárlásánál 
tetemes megtakarítást fognak egyesek elérni.

Az eredmény különböző irányban biztosítottnak lát
szik a pillanatban, mihelyt elhagyja a sajtót a rendelke
zésre álló anyag.

Ennélfogva áttérhetünk egy másik pontra, mely az 
idegenforgalom emelésére ugyancsak nagy befolyással lesz.

Ugyanis a múlt év deczember hó 10-én tartott ta
nácsüléshez szakosztályunk a következő indítványokat 
terjesztette be:

«Tekintetes Szövetségi Tanács !
Idegenforgalmi osztályunk megkezdvén működését, 

azon fontos kérdéssel foglalkozott első sorban: hogy le
hetséges-e egyáltalában az idegen forgalmat emelni és 
ha igen, akkor mily eszközök volnának azok, melyekkel 
az idegenforgalom ügyét előbbre lehetne vinni?

Az kétséget sem szenved, hogy hazánk meg lévén 
áldva természeti szépségekkel, nagyon alkalmas arra, hogy 
az idegenforgalmat itt megteremtsük. Az is bizonyos, hogy 
a természeti szépségek ismertetése nálunk oly hézagos, 
hogy eddigi ezirányu munkák nem voltak czéiravezetők.

Éppen ezért szükségesnek véljük, hogy üzletforgal
munk emelésére és az idegenforgalom megteremtésére 
határozzuk el szakiparosaink helyiségeinek ismertetését, 
egybekapcsolva oly érdekes helyrajzokkal és irodalmi ér
tékű leírásokkal, melyek hivatva lesznek hazánk azon 
helyeit megismertetni melyek képesek az idegennek mind
azt nyújtani amit az idegen utazó méltán elvárhat, ha 
már odáig megtette az utat.

Azonban bármily szükségesnek is véljük az idegen 
forgalom emelése czéljaból az ismertetés bármely for
máját, első sorban meg kell állanunk ama alapkő leté
telénél, mely nélkül az alapozó munkát megkezdeni nem 
lehet. Ez pedig semmi más, mint anyagi kérdése az eszme 
gyakorlati megvalósításának.

Azt tudjuk, hogy szövetségünk, sajnos, nem rendel
kezik semmiféle alappal, egyszóval nincs vagyonunk s 
igy e tekintetben magától a szövetségtől nem várhatjuk 
azt, hogy az idegenforgalmi osztálynak tervbe vett esz
méjét megvalósíthassa.

Ez azonban koránt sem jelenti azt, hogy azért 
tervbe vett munkánkat hátráltassa.

Mindig büszkén és joggal hangoztatjuk, hogy a szál
lodás és vendéglős az első iparosok közé tartozik és 
jóleső érzés tölti el keblünket, midőn látjuk, hogy a 
társadalom legelőkelőbb tagjai is elismerik ezen állí
tásunkat.

Éppen ezért bizalommal fordulunk a tekintetes 
Tanács bölcs itélőszéke elé, midőn arra kérjük, hogy azon 
szakiparosainkat, akiknek tehetségében áll, kérjük fel egy 
oly anyagi áldozat megtételére, mely karunk tekintélyét, 
komoly törekvéseit, önállóságunkat és üzleti érdekeink 
megvédését hivatva van előmozdítani. Nem óhajtunk ezen 
kérelemmel senkit sem kényszeríteni anyagi áldozatok 
megtételére, nem akarunk senkire eszménk megvalósítása 
czéljából adót róni azonban midőn arról van szó, hogy 
iparunk is vegye ki a maga részét ama munkálatokból, 
melyet iparunk hasznára válnak, akkor nem szabad vissza* 
riadnun^ anyagi áldozatok hozatalától sem.

Ennélfogva, amit szövetségünk nem tehet meg, hajt
suk végre magunk között és e czélból küldjünk ki egy 
szőkébb körű bizottságott, mely vitassa meg e kérdést és 
szövetségünk fenhatósága alatt és nevében hajtsa végre 
mindama munkálatokat, melyekre iparunknak szüksége van.

Amennyiben a tekintetes Tanács e kérdés anyagi 
részének ilyen formában való eldöntését helyesnek ta
lálja, a következőket ajánljuk:

а) Indítson a szövetség egy önálló, több nyelven 
szerkesztett lapot, melynek czélja volna ismertetni a fő
várost és az ország különböző vidékeit. Ezen lapot a kül
föld mintájára szállodákban, az ország határain és a fő
város közvetlen közelében a Máv. vasutain helyezzük el 
ingyen kiosztásra A lap megjelenési idejét a viszonyok 
állapítanák meg. Megjelenhetne eleinte havonta egyszer 
és a szükséglethez képest többször is. Ebben a lapban 
hoznánk azon leírásokat, melyeket a különböző érdekelt 
felektől kapnánk megfelelő díjazás mellett.

б) Továbbá adjunk ki egy művészi kivitelű album
szerű művet, melyet a jobb külföldi szállodáknak külde
nénk díjtalanul.

c) végül lássuk el hazai szállodáinkat apróbb kis 
füzetkekkel, melyek a helyi viszonyokat ismertetik rövid 
kivonatokban.

Hálás köszönettel jelenthetjük közgyűlésünknek, hogy 
a jelenlevő tanácstagok nemcsak lelkesedéssel karolták 
fel javaslatainkat, hanem azonnal kötelező nyilatkozattal 
a következő jegyzések történtek:

(ilück Frigyes 200, Stadler Károly 200, Kammer 
Ernő 50, Förster Konrád 50, Petánovics József 200, Müller 
Antal 100, Prindl Nándor 100, Wilburger Károly 100, 
Schnell József 100, Kommer Eerencz 50, Ehm János 50, 
összesen 1200, azaz egyezerkétszáz korona.

Ezen összegek még nem lettek befizetve, mert az 
időközben felmerült nemzetközi nagy gyűlés lefoglalta 
mindnyájunk teljes idejét. Azonban éppen a nemzetközi 
nagy gyűlés alkalmat nyújtott arra, hogy szövetségünk elé 
jövő országos kiadványaink érdekében egy kész mintával 
léphessünk és a «Budapesti Vendéglős-Ipartársulat» tagjai 
lehetővé tették, hogy ma szövetségünk jelenlevő tagjai
nak bemutathatjuk «Budapest leírása* czimű kis albu
mot, melynek czélja, hogy az idegen érdeklődését fel- 
költse székesfővárosunk iránt.

Az előterjesztés alapján a tisztelt közgyűlés bölcs 
belátására bízzuk, hogy szövetségi tanácsunk nyomdokain 
haladva, czélszerünek s szükségesnek véli-e, hogy ez ügy
ben országos akcziót kezdjünk?

És ha igen, akkor kérjük szövetségünk minden egyes 
tagját, hogy tehetségéhez képest támogassa úgy erkölcsi
leg, mint anyagilag összes kiadványainkat.

Osztályunk már megtette a kezdeményező lépéseket 
mindama határozatok végrehajtására, melyet ugyancsak a 
deczember hó 10-én tartott szövetségi tanácsülés egyhan
gúlag elfogadott és a melyek a következők: ;
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1. Turista-egyesületek és fürdőhelyek czimjegyzéké- 
nek beszerzésével szakosztályunk megbízandó.

A beszerzett czimjegyzek alapján a turisia-egyesüle- 
tek és fürdőhelyek értesilendők:

■a) az idegenforgalmi szakosztály megalakulásáról.
b) Bekérendők az eddig nyomtatásban megjelent le

írások oly czélból, hogy szakosztályunk minden irányban 
tájékozódást szerezhessen az ország összes vidékeinek 
szépségeiről, előnyeiről, hogy a beszerzett anyag alapján 
szövetségünk tagjaival megismertethessük mindama kirán
dulóhelyeket, melyeknek látogatását az idegennek nyu
godt lelkiismerettel ajánlhatja szövetségünk mindenegyes 
tagja.

c) A turista-egyesületekhez és fürdőkhöz intézendő 
átiratokban, amennyiben a szövetségi tanács a b) alatti 
indítványt elfogadja hangsúlyozandó lesz az a körülmény, 
hogy a leírások közlését egy bizonyos megállapított díjért 
eszközli az idegenforgalmi osztály a magyar idegenforga
lom érdekében az esetleges rajzok és clichék elkészítte
tése is mindenkor a turista egyesületet terhelik.

d) Amennyiben egyes turista-egyesületek, avagy fürdők 
nem rendelkeznének nyomtatott leírásokkal, bekérendők 
volnának az illető turista-egyesületektől rövid leírásban e 
vidékről mindama adatok, melyek alkalmasak az illető 
vidék idegenforgalmát emelni.

0 A turista-egyesületekhez és fürdőkhöz intézendő 
levélben kiemelendő, hogy idegenforgalmi szakosztályunk 
semmiféle társadalmi mozgalomnak, avagy hatósági intéz
kedésnek nem akar elibe vágni, de sürgősnek tartja az 
informatív adatok beszerzését már most is, mert egyedül 
a szállodás adhat felvilágosítást a tanácsért hozzáforduló 
idegennek mindaddig, mig hazánkban is a külföldhöz 
hasonlóan nem működnek rendszeresen ama tényezők, 
melyeknek hivatásuk lesz az idegenforgalmat a külföldről 
hazánkba terelni.

A szövetség tanácsa felhatalmazza az idegenforgalmi 
'osztály elnökségét, hogy saját hatáskörében az a)—e) pont 
alatt foglalt határozati javaslatokat hajtsa végre.

Ezen egyhangúlag elfogadott határozatok közül az 
összes «)—<?) pontban előirt munkákat végrehajtottuk és 
ez ügyben szakosztályunk eddig 64 ügydarabot intézett el. 
Es pedig meglehetős sikerrel.

Ugyanis felszólításunkra nagyobb fürdőhelyeink és 
turista-egyleteink kötetekre menő könyvtárt bocsájtottak 
rendelkezésünkre, ennélfogva már az eddigi előmunkálatok 
is azt bizonyítják, hogy biztos czél felé irányítjuk tevé
kenységünket, mely nem téveszti el hatását és előbb vagy 
utóbb, de eredményhez vezet.

könyvtárunk részletes kimutatását ezen jelentésünk
ben nem adhatjuk közre, mert az idő rövidsége a gondos 
és pontos összeállítást nem engedte meg, azonban a reánk 
háramlott sok munkaanyag feldolgozása után szövetségünk 
összes tagjainak rendelkezésére fogjuk bocsájtani.

Rövid körvonalakban ime megismertettük szakosz
tályunk működését.

Az eredmények nagy horderejét azonban türelmesen 
be kell várnunk, tekintettel arra, hogy egy év nem elég 
hosszú idő évtizedek hiányai pótlására; de elég ahhoz, 
hogy letegyük iparunk érdekében azt a világító testtel 
ellátott távjelzőt, mely nemcsak az utat irányítja, hanem 
bevilágít oda is, ahol eddig csak tapogatódzva jártunk, 
sőt néha meg is botlottunk.

A tisztelt közgyűlés bölcs belátására bízzuk jövőre 
tervezett munkálataink sorsát, ennélfogva tisztelettel kérjük 
alábbi indítványaink elfogadását:

1. A közgyűlés szavazzon jegyzőkönyvi köszönetét 
nagyméltóságu Széli Kálmán miniszterelnök urnák azon 
támogatásáéit, melylyel hazai szállodáink és szállóvendég
lőink összeírását kegyes volt elrendelni.

2. Ugyancsak jegyzőkönyvben köszönje meg a köz
gyűlés dr. Hartl Sándor belügyminiszteri tanácsos urnák

azon önzetlen és hazafias közreműködését, melyet a czim- 
anyag rendszeres összeállításánál és átadásánál tanúsítani 
szives volt.

3. Azon hizai gyógyfürdőknek, melyek osztályunk 
részére leírásaikat beküldték, külön-külön jegyzőkönyvi 
köszönet szavazandó.

4. Hatalmazza fel a közgyűlés idegenforgalmi osztá
lyunkat, hogy a szövetségi tanács elé terjesztett és múlt 
év deczember hó lö-én a tanács állal elfogadott javasla
tokat a saját hatáskörében végrehajtsa.

Budapest, 1902. évi szeptember 10-én.
A közgyűlés az idegenforgalmi ügyosztály összes 

indítványait egyhangúlag elfogadta.
A közgyűlési elnök indítványára köszönetét szavaz 

Stadler Károlynak az idegenforgalom-ügy körül kifejtett 
tevékenységéért.

Elnök: Áttérünk a napirend III. a) pontjára. Felké
rem Bokros Károly urat a nyugdijegyesület jelentésének 
beadására.

Bokros Károly: Jelentésemet Írásban van szerencsém 
benyújtani. Kérem annak tudomásul vételét. (Helyesles.)

Elnök: Ha szólani senki senki sem kíván, kimondom, 
hogy a közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s Bokros 
Károly urnák fáradhatatlan tevékenvségeért köszönetét 
szavaz. Áttérünk a tanonczügvi szakosztály jelentésére. 
Ennek megtételére a lanonezügyi szakosztály elnökét Glück 
Frigyes urat kérem fel.

A lanonezügyi szakosztály jelentőse.
(ilück Frigyes a tanonczügvi szakosztály elnöke: 

Mélyen t. Szövetség! Mielőtt a tanonczügvi szakosztály je
lentését headnám, méltóztassanak megengedni, hogy azt 
megelőzőleg néhány szót szóljak. (Halljuk! Halljuk!) A 
vendéglői kar, annak jelentősége és horderejű nemcsak a 
hazában, hanem egyáltalában az összes világtársadalom
ban egy olyan tényező, a melylyel minden embernek szá
molnia kell. Ezt már nemcsak most hangoztatjuk, hanem 
hangoztattuk évekkel ezelőtt is. Ezt hangoztatják idegen
ből idejött szaktársaink is. Nem szűnünk meg ezt han
goztatni mi, mert bizony magunk sem érezzük még ál, s 
minden pillanatban tapasztaljuk, hogy nem teszünk eleget, 
hogy iparunk érdekében többet kellene tennünk. Bakjuk 
le tehát az ebbeli munkálkodás alapköveit és mutassuk 
meg, hogy pusztában álló, magános bár, de életerős gyö
kerekkel rendelkező fák vagyuk, melyei ha jön egy nagy 
zivatar, legyen az akár a Számum, nem képes kicsavarni. 
Nagyfontosságu munka ez, s azért ennek a munkának 
megoldását lehetővé tenni, mert az mindnyájunknak a 
kötelessége. Hadd erősödjenek meg e fák, hadd nőjenek 
nagyra és magasra, izmosodjanak és terebélyesedjenek, 
hogy a ki azok árnyékában nyugalmat megy keresni, az 
a keresett nyugalmat meg is találja. Igyekezzünk a jövő
nek egy életerős generácziót nevelni és ezt a vendéglői 
kart olyanná tenni, mint a minő az ma a Nyugaton. 
(Elénk éljenzés.) Es hogy érjük ezt el? Úgy, ha a kis pa
lántát gondozzuk, mert minden szél árt neki, valamint 
hogy árt a napsugár is, ha forrón süt rája. Neveljünk ge
nerácziót ugv, hogy ha ma még beszélni nem tód, jövőre 
tudjon beszélni, azután beszéd után gondolkodni, majd 
helyes és igaz, szakiparunk érdekébe vágó eszméket fel
vetni, a melynek mondhatom okvetlenül meglesznek a 
gyümölcsei. Ennek a czélnak áll szolgálatában és éppen 
azért nem kicsinyelhető a budapesti szakirányú ipariskola, 
mely a jövőnek egy életerős és vihart és vészt kiállani 
képes generácziót van hivatva adni Újból és újból jár
tunk a kormánynál, voltunk az összes kamaráknál, a mi
nisztériumban, hogy mondják ki a szakképzettséget, hogy 
ne kontárkodhassék mindenki iparunkban, sajnos, nem 
rajtunk múlt, ezen emberi erőt felülmúló munka, amelyet 
kifejtettünk, nem hozta meg kellő sikerét. Es min múlt
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az egész? Azon, arait már 15 év előtt hangsúlyoztam, 
hogy t. i. nem vagyunk szervezve, nem vagyunk organi
zálva és nem állunk egy biztos bázison, amely követelé
seink elérésében szilárd talajt képezne.

Ámde mégsem olyan rosszul áll az iparoktatási ügy, 
amint különben a felolvasandó jelentésből hallani mél- 
tózlatnak, mint a hogy én azt szomorúságomban tolmá
csoltam. Szükségesnek tartottam azonban ezeket előadni, 
szivemet-lelkemet kiönteni önök előtt azért, hogy minden 
egyes kartársamat felszólítsam arra, hogy ha már nem 
tudunk világra szóló dolgokat cáinálni, ha nem is tudjuk 
elérni a szakképesítést, legyen minden egyes magyar ven
déglős apostola ennek az eszmének, propagálja ezt az esz 
mét, nem csak itt a közgyűlési teremben, hanem otthon 
is, mert én mondhatom — és ezt nem hivalkodásból 
mondom — annyira fontosnak tartom a szakképesítés 
ügyét, hogy egész életemet ezen eszmének szenteltem és 
hogyha czéljaimat nem is tudnám már teljesen elérni, 
csak azt szeretném látni, hogy mégis virradjon már fel 
Magyarországon ebben a tekintetben is egy jobb kor, kö
vetkezzék be egy kedvezőbb állapot. (Hosszantartó élénk 
éljenzés és tetszés.)

Walter Károly a tanoncz-szakiskola igazgatója : Mélyen 
t. közgyűlés! Sokan vannak a t. közgülés tagjai között, 
akik tudják, hogy 1895-ben a budapesti vendéglősök és 
szállodások ipartársulata tiz küzdelmes év után az ország 
első vendéglős-szakirányú iskoláját szeptember 1-én be
hatással megkezdette és október 28-án rendltetésének át
adta. Azóta 7 év múlt el, a nyolezadikat most kezdettük 
meg. Hogy az iskola maga a tanonezok szellemi kiképez- 
tetésében milyen eredményt ért el, arról nem csak évi 
jelentéseink tanúskodnak, hanem megnyilatkozott ugv a 
magaskormány, mint a székesfőváros, nemkülönben az 
iparkamara intézőségénél is, midőn a budapesti ipartár
sulatot anyagi segítségben részesítette. Az elért eredmény 
felett nekem, akinek az a kiváló szerencse jutott osztály
részül, hogy az iparlestület az iskola igazgatóságát reám 
bizni méltóztatott, ezen helyen nem illenék az iskolák 
működéséről és az általuk elért eredményről beszámol
nom. De arezpirulás nélkül mondhatom az igen t. köz
gyűlésnek, hogy az iskola fontosságát, annak nélkülözhe
tetlenségét, a múlt esztendei országos szövetségi közgyűlés 
is elismerte és határozatikig kimondotta, hogy a szövetség 
kebelében egy szakoktatási ügyosztályt fog létesíteni. A 
létesítés megtörtént, a szakosztály működését megkezdette 
és ennek egy esztendei eredményéről a következőkben van 
szerencsém beszámolni:

Tisztelt közgyűlés!
Áldás jár a nemes eszmék nyomán, b’j életet, uj vi

lágot tudnak teremteni azok, melyben fejlődésnek, virág
zásnak indul minden.

A Magyar Vendéglősök Országos Szövetségének nagy 
és nemes eszméje megvalósulván, üdvös eredményei közt 
a vendéglősipar jövője szempontjából legfontosabb a szak
oktatás országos szervezésének elhatározása és megindí
tása. Mindaz a küzdelem, melyet iparágunk szakmaiságá
ért ma folytatunk, a teljes sikert csak a jövendőnek ily 
módon való biztosításával vívja ki és éri el.

Hogy a szakoktatás országos szervezése érdekében 
mi történt az 1900. évien Aradon tartott vendéglőskon
gresszus óta, melyen szövetségünk megalkotása kimondat
ván, ennek egyik feladatául tűzetett ki a tanonezok okta
tásának országos szervezése is, arról óhajtok ebben a 
jelentésemben mély tisztelettel számot adni.

A szövetség végrehajtó bizottságának kebelében meg
szerkesztetvén az országos tanonezoktatási szakosztály, az 
— ezen szervezet alapján —- 1900. évi október 20-án 
tényleg megalakult, megtartván első alakuló ülését.

Á szakosz'ály tagjaivá a végrehajtó bizottság a bu
dapesti szakiskola felügyelő bizottságának tagjait válasz
totta meg és még 18 vidéki tagot.

A tanonezügyi szakosztály alakuló üléséből elsősor
ban is lelkes hangú felhívást intézett vidéki tagjaihoz,, 
melyben értesítvén őket az országos tanonezoktatási szak
osztály tagjaivá történt megválasztatásukról, fölkértük őket 
arra, hogy a vidékükön létesítendő szakiskola szervezési 
tendőit indítsák meg és kegyeskedjenek ily irányban min
den lehetőt elkövetnii E czelból azt tanácsoltuk nekik, 
érdemes vidéki tagjainknak, hogy a tanonezok lajstro- 
moztatását és a szerződéskötés kötelezettséget mindenütt 
vétessék gyakorlatba. Tanácsoltuk továbbá nekik, hogy 
mindenütt alakítsanak helyi bizottságot, melyben a szak
iskola létesítésének eszméjét érleljék s vitassák meg azon 
módokat és eszközöket, melyek ily szakiskola létesítését 
vidékenkint lehetővé teszik. Fölkértük őket, hogy időnkint 
értesítsenek minket az elért eredményekről, hogy mi in
nét a központból a törekvők elé buzdító és követendő pél
dát, a bizalmatlanok és kishilűek elé pedig meggyőző 
erejű sikert állíthassunk.

Felhívásunknak szép és üdvös eredménye lett. Csak
hamar Győrből, Dehreczenből, Aradról és Nagyváradról 
a legszebb reményekkel kecsegtető, biztató értesítéseket 
kaptunk.

Győrből a pinczéregylet érdemes elnöksége azt 
tudatja velünk, hogy ők az ottan létesítendő szakiskola 
alapjára immár 0000 koronával rendelkeznek, melyhez 
legutóbb még ugyancsak a pinczéregylet 1000 koronát 
ajánlott fel olykép, hogy azt az évenkint tartandó egyleti 
bál jövedelméből részletenként fizetik be.

Az elismerés pálmája elsősorban a debreczeni ipar
társulatot illeti. Dehreczenből arról értesített az ipartár
sulat t. elnöksége, hogy az ott létesítendő szakiskola alapja 
2000 korona s hogy az ipartársulat egyik lelkes vezér- 
férfiát, Márkus .Jenőt nyerték meg a szakiskola létesítésé
nek keresztülvitelére.

Márkus Jenő rögtön azzal kezdte, hogy ide fordult 
hozzánk a központhoz, elkérte a szervezési szabályzatot, 
valamint a budapesti szakiskola összes kiadványait és évi 
jelentéseit. Legutóbb f. évi május hóban már arról érte
sített bennünket, hogy az 1902/908. tanév elején a debre
czeni szakiskolát már meg is nyitják. Ezt az örvendetes 
eseményt nagy örömmel vette tudomásul a szakosztály és 
a budapesti szakiskola felügyelő bizottsága, mely jegyző
könyvében ezt az eseményt a következőképpen méltatta:

<Elnök indítványozza, hogy a debreczeni szakiskola 
létesítésén oly nagy buzgósággal fáradozó Hauer Bertalan
nak, a Debreczenhen felállítandó szakiskola gondnoksága 
elnökének és Márkus Jenő urnák, a szervezés alatt álló 
iskola nagyérdemű gondnokának a bizottság jegyzőkönyvi 
elismerést szavazzon s üdvözöljük őket átiratilag s fejezzük 
ki irántuk tiszteletünket s Ígérjük meg nekik, hogy támoga
tásunkra mindenkor és mindenben számíthatunk : tudassuk 
velük, hogy a szakiskola ünnepélyes megnyitásán felügyelő 
bizottságunk képviseltetni óhajtja magát.*

A bizottság ez indítványához nagy lelkesedéssel hozzá
járult.

Aradról Nagy Lajos, a Fehér kereszt szálloda tulaj
donosa lelkes levélben azt irta és Ígérte, hogy még 1901. 
őszén megindítja az akcziót.

Nagyváradról pedig Stern Hermáim, a vendéglősipar 
váradi lelkes mentora nem kevesebbel biztatott, minthogy 
Váradon legközelebb már megnyitják a szakiskolát.

Az ország egyéb városaiban pedig, mint Szegeden, 
Kolozsvárott, Temesvárt, Kassán, Miskolczon, Szatmári, 
Pozsonyban, Székesfehérvárott, Pécsett, Sopronban és 
Szombathelyen mindenütt folyik a bizottságok megalakulása.

Szóval: mindenütt lelkes vezérférfiak állanak sorom
póba a szakoktatás ügyének oiszágos szervezésére.

Ezeken kívül, hogy a szervezendő szakiskolák szín
vonal tekintetében európai színvonalon álljanak, a czélból 
meghízta a szakosztály a budapesti szakiskola érdemes 
igazgatóját, Walter Károly urat, a külföldi szakiskolák
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tanulmázyozásával. Walter igazgató ur már a f. év nyarán 
a bécsi szakiskolát meg is látogatta s azt tanulmányi tekin
tetben s e mellett a nálunk szervezendő szakmúzeum 
szempontjából is tanulmányozta.

Ezekben számoltam be a szakosztály munkálkodásá
ról, meiy mindenesetre ez idő szerint még csak a kez
det nehéz munkáját végzi, de máris eredményekkel tu
dott beszámolni

Elnök: Kíván valaki szólani?
Nagy Lajos (Arad): Arad város polgármestere volt 

oly szives a Glück Frigyes ur jelenlétében megígérni, 
hogy ezen év november havában megteszi az intézkedést 
a szakiskolára nézve. (Elénk helyeslés.)

Elnök : Az előadottakból kitűnik, hogv a kezdemé- 
nyezés szép gyümölcsöket hoz. Az idén lesz szerencsénk 
a debreczeni szakiskolát megnyitni. (Éljenzés.) Mindezen 
fényes eredményeket egy olyan embernek köszönhetjük, 
aki őszinte odaadással, igaz lelkesedéssel és páratlan ügy
buzgalommal minden idejét az általa kedvelt eszme meg
valósításának szentelte. Es ez Glück Frigyes igen t. tag
társam, aki nemcsak egész szívvel és lélekkel, hanem 
anyagi áldozatokkal is fáradozott e nagy siker létrehozásá
ban. Azt hiszem a t. közgyűlés helyeslésével találkozom 
midőn indítványozom, hogy jegyzőkönyvileg adjunk köszö-’ 
netünknek kifejezést első sorban Glük Frigyes ur szak
osztályi elnöknek, azután Walter Károly ur igazgatónak 
aki szinloly lelkesen működött közre az eszmének meg
valósításában. Köszönet illeti iskolánk derék tanári karát 
is, mely mondhatom, feladata magaslatán áll. (Helyeslés.)

Áttérünk most a napirend 111. c) pontjának tárgya
lására és ez a közvelitésügyi szakosztály jelentése. För
ster Konrád a szakosztály elnöke, akadályozva van a meg
jelenésben nagy elfoglaltsága miatt. A közvetítési ügy kü
lönben is egv valóságos tengeri kígyó, amely ellen har- 
-czollak már nemcsak Európában, hanem az egész világon 
és bizony az még ma sem tökéletes. Ez az ügy egyelőre 
még mindig gyermekezipőben jár. Ezeket kijelentve, en
gedje meg a közgyűlés, hogy Förster ur jelen nem lévén, 
miután különös jelenteni való nincs, a napirend további 
pontjaira térjünk át. (Helyeslés.)

A napirend következő pontja: Számadás az 1901/1902. 
szövetségi évről.

Poppel Miklós titkár: A pénztárnok távollétében be
nyújtja a számadást, amely tudomásul vételik és úgy a 
pénztárnoknak, mint a számadást felülvizsgálóknak a köz
gyűlés köszönetét szavaz és a felmentvényt megadja.

Indítványok.
Elnök: A napirend következő pontja: Indítványok 

tárgyalása. Jelentem a közgyűlésnek, hogy csak egy indít
vány érkezett be és pedig a miskolezi ipartársulat részé
ről, amely azonban elkésve adatott be, úgy, hogy az igaz
gatótanácsnak nem volt alkalma azzal foglalkozni, mint
hogy az csak pár nap előtt érkezett, igy az az igazgatótanács
hoz utaltatik elintézés végett.

A jövő évi közgyűlés helyének megállapítása.

A napirend következő pontja az 1903. évi közgyűlés 
helyének meghatározása. Ezt megelőzőleg azonban a titkár 
ur kíván szólani.

Poppel Miklós titkár: T. közgyűlés! Tavaly Nagy 
Lajos aradi ipartársulati elnök ur az igazgatótanácshoz 
intézett egy beadványt. Az igazgatótanács akkor, mivel 
ezen indítványban azon pont is foglaltat ,lt, hogy a szö
vetség ebben az ügyben országos mozgalmat indítson, 
múlt évi deczember hó 16-ikán tartott ülésében úgy ha
tározott, hogy az indítvány a következő évi közgyűlés 
elé utasittatik. Kérem az elnök urat, méltóztassék feltenni 
a kérdést, vájjon kivánja-e tárgyalni a közgyűlés ezen 
indítványt, illetve íentartja-e indítványát az aradi ipar
társulat?

Nagy Lajos aradi iparlársulati elnök: Az idő előre
haladott voltára való tekintettel, bár indítványomat fen- 
tartom, annak czidőszerinti tárgyalásától elállók.

Elnök: Tudomásul vételik. Jelentem a t. közgyűlés-, 
nek, hogy levél érkezett Benedek János és Barabás Béla 
országgyűlési képviselő uraktól, akik sajnálatuknak adnak 
kifejezést, hogy a közgyűlésen nem vehetnek részt.

Poppel Miklós titkár (a beérkezett leveleket felol
vassa). Elnök indítványára úgy Benedek János, mint Bara 
bás Béla országgyűlési képviselőknek a közgyűlés azon 
kijelentése mellett, hogy sajnálva veszi tudomásul azt, 
hogy nevezeti képviselők meg nem jelenhetnek, a ven
déglősök érdekében kifejteit nagy fontosságú tevékenysé
gükért jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.

Elnök: A napirend következő pontja az 1903. évi 
közgyűlés helyének meghatározása. Temesvár város hitt 
meg bennünket a múlt esztendőben, hogy az idén ott tart
suk meg közgyűlésünket. Hanem az idén, azt hiszem, nem 
jelentkezeti senki Temesvárról, úgy látszik tehát, hogy ők 
talán lemondtak.

Juranovics Ferencz (Szeged): Mi szegediek is kértük, 
hogy oda jöjjön a közgyűlés és a mennyiben a temes
váriak lemondanának, kérem részesítsenek bennünket ab
ban a szerencsében, hogy a jövő évi közgyűlést olt tart
sák meg. (lilénk éljenzés.)

Elnök: Köszönettel tudomásul vesszük a meghívást, 
s bár e pillanatban még határozott választ nem adhatunk, 
csak arra kérjük, hogy lehető minimumra szorítsák az 
ennek érdekében hozandó áldozataikat, mert elég az, ha 
mi látjuk, hogy bennünket szívesen fogadnak és ügyün
ket lelkesen pártolják.

Nagy Lajos (Arad): Bár forma szerint nem lettem 
meg indítványomat, engedje meg a közgyűlés, hogy azt 
pár szóban előadjam. A pezsgőgyárosoknak főleg Becs
ben van a raktáruk. En indítványozom, mondja ki a szö
vetség, hogy ne rendeljünk bécsiektől, illetőleg a pezsgő- 
gyárosoktól azon esetben, ha Becsben tartják raktáraikat, 
hanem csak ha Budapesten tartanak raktárakat. Ellenkező 
esetben elmegyünk magába Beimsba, vagy máshová. (Ál
talános élénk helyeslés.)

Elnök: Daczára annak, hogy az indítvány nem volt 
bejelentve, köszönettel tartozunk annak előterjesztéséért. 
Nézetem szerint azonban helyes eljárás az volna, hogy 
Nagy Lajos indítványát az igazgatótanácshoz utaljuk, hogy 
az megtegye a kellő lépéseket és a pezsgőgyárosokhoz 
ilyen irányban és értelemben felhívást intézzen. Más re- 
médium nincsen.

Privivári Pál (Szeged): En, igen t. közgyűlés, arra 
vagyok bátor az elnök urat felkérni, hogy a közgyűlés 
megtartásának idejét pár héttel előbb szíveskedjenek ve
lünk tudatni, mert mi, szegediek, már el voltunk határozva 
arra, hogy amikor Önöket városunkban üdvözölni szeren
csénk lehet, azt egy bor szőlő és gyümölcs kiállítással kap
csoljuk egybe. Erre való tekintettel kérem a közgyűlést 
lehetőleg szeptember elején megtartani. Igen fogunk örülni, 
ha Temesvár kegyéből megengedik, hogy Szegeden üdvö
zölhessük.

Elnök: Köszönettel elfogadjuk a meghívást és ki
mondjuk azt is, hogy szeptember első felében fogjuk tar
tani közgyűlésünket.

Midőn igen t. tagtársaimnak szives megjelenésükért 
mégegyszer köszönetét mondok, továbbra is sikeres tevé
kenységet kívánva, a közgyűlést ezennel berekeszteni. 
(Éljen az elnök.)

Ipartársulati ügyek.
Jagyzökönyv. felvétetett Budapesten, 1902. évi október 

hó 16-án, a «Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata* választmányi üléséről.
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Jelen voltak: Gundel János elnök, Kammer Ernő 
tiszteletbeli elnök, Mehringer Rezső pénztárnok, Glüek 
Frigyes, Ebner Eerencz, Kramer Miksa, Vincze Lajos, 
Nősek Ignáez, Bokros Károly, Sprung János, Sehnell Jó
zsef, Kovács E. M., Eörster Konrád, Petánovits József, 
Blaschka István választmányi tagok, dr. Solti Ödön ügyész. 
Poppel Miklós titkár.

Távollétét igazolta: Burger Károly választmányi tag.
I. Elnök megnyitja az ülést, s a jegyzőkönyv hite

lesítésére Lippert Lajos és Kramer Miksa urat kéri fel.
II. Elnök rövid jelentést tesz a «Szállodások nem

zetközi egyesülete* közgyűlésének lefolyásáról. Örömmel 
hangoztatja, hogy az összes ünnepségek reményen túl 
sikerültek. Az egész fényes sikert a testvéries összetar
tásnak tulajdonítja.

Hálás érzéssel mond köszönetét az előkészítő bizott
ságnak a sok fáradságért; minden résztvevőnek az áldo
zatkészségért; Glüek, Stadler. Müller, Petánovits, Palkovits, 
stb. uraknak, szóval mindazoknak, akik a mesteri rende
zésnek részesei voltak, továbbá Barta és Kiss uraknak 
közreműködésükért.

Azután bejelenti, hogy az ipartársulat pénztárából egy 
fillért sem kelletett a költségekre igénybe venni, mert a gyűj
tött pénzből még fölösleg is maradt.

Azonban a rendelkezési alapból — mely alap fel
használására egyedül a választmány illetékes — 5000 
korona vétetett igénvbe.

Előadja, hogy Glüek Frigyes a fölösleg fölhaszná
lása iránt javaslatot tett a rendező-bizottságnak, mely azt 
el is fogadta.

Minthogy a javaslat megvalósítása az ipartársulat 
áldozatkészségét is igényli, ennélfogva felkéri Glüek 
Frigyes urat indítványának előadására.

Glüek Frigyes mindenekelőtt nagy érdeklődés mel
leit fejtegeti az ipartársulat hivatását. Felemlíti eddigi 
üdvös alkotásait. Azután lelkesítő beszédben felhívja a vá- 
asztmány figyelmét amaz uj tervre, melynek révén az 

Ipartársulat ismét gazdagíthatja nemes alkotásait!
Előadja ugyanis, hogy az ünnepségek költségeire be

gyült pénzből 9000 korona fölösleg maradt. A rendező-bizott 
ság a fölösleget — szóló indítványa folytán — a Jánoshegyen 
felállítandó és néhai Erzsébet királyné emlékének szen
telt tkilátó torony* építésére szánta.

Ugyanezen ezélra a szállodások nemzetközi egyesü
letének egyik tagja 1000 koronát küldött a polgármester
nek s igy jelenleg 10,000 korona áll rendelkezésre.

Minthogy a ^kilátó torony* a székesfőváros mérnöki 
hivatala által készített tervek és költségvetések szerint 
120.000, esetleg 133,000 koronába kerülhet, ennélfogva 
szóló a szükséges pénzt úgy véli beszerezhetőnek :

ha az ipartársulat is nagyobb összeget, legalább is 
annyit ajánl föl erre a ezélra, mint a mennyit a nemzet
közi közgyűlésre szándékozott áldozni; és

ha a rendelkezésre álló 10.000 koronán és az ipar- 
társulat által felajánlott összegen túl még hiányzó összeg 
törlesztéses bank-kölcsönnel fedeztetnék, mely kölcsön 
erejéig az ipartársulat tagjainak egy csoportja egyenlő 
arányban szavatolna oly feltétel alatt, hogy a szavatolok 
évenként csak a kamatokat fizetnék, a tőke pedig a «ki
látó toronynál* szedhető belépti dijakból törlesztetnék.

Tekintve, hogy az ipartársulatnak a nemzetközi gyűlés 
alkalmából egy fillér kiadása sem volt, holott e ezélra jelen
tékeny összeget szánt, arra kéri szóló a választmányt: hatá
rozza el a rendkívüli közgyűlés egybehivását s a felmerült 
tervet a közgyűlés előtt magáévá téve, hozza javaslatba 
egy tekintélyes összeg megszavazását.

Glüek Frigyes javaslata általános helyesléssel talál
kozván, Petánovits József azt indítványozza, hogy a vá
lasztmány 20,000 koronát kérjen a rendkívüli közgyűlés
től a terv megvalósításához.

Lippert Lajos köszönetét mond Glüek Frigyesnek a 
nagyszerű terv előterjesztéseért, és kiemeli, hogy Gittek
től mindig csak szép és nemes eszmék származnak. Szív
vel, lélekkel hozzájárul a beterjesztett javaslathoz.

Elnök az elhangzott felszólalásokkal szemben köte
lességének tartja hangsúlyozni azt, hogy az ipartársulat 
tagjainak száma folyton csökken ; már pedig szerinte ezze 
a körülménnyel számolni kell. A maga részéről azt javai 
solja, hogy a választmány az Erzsébet királyné emléké
nek szentelt «kilátó torony* építési költségeihez való hoz
zájárulás ezimén, Petánovits és Lippert indítványától el- 
térőleg, nem 20,000, hanem 10,000 korona engedély ezése- 
iránt tegyen előterjesztést a rendkívüli közgyűlésnek. 
Megjegyzi, hogy ez a javaslat megfelelne annak a javas
latnak, melyet Glüek Frigyes, mint indítványozó, az ün
nepségek lezajlása után tartott rendező-bizottsági értekezle
ten előterjesztetett.

A választmány többsége a 20.000 koronás javaslat 
mellett nyilatkozik.

Erre Elnök szavazásra bocsátja a kérdést de azt kí
vánja, hogy az amorlizátiós törlesztéssel az ipartársulat 
által felajánlandó összeg is fedezetet nyerjen.

A választmány nagy többséggel a 20.000 koronás ja 
vaslat mellett dönt s a rendkívüli közgyűlést 1902. évi no
vember hó 4-i/c napjának délutáni 4 órájára tűzi ki, elnök 
urat felkérvén, hogy a közgyűlés részére az «István fő- 
herezeg* szálloda termét átengedni szíveskedjék, mire 
Elnök kijelenti, hogy e kérelmet készséggel teljesíti.

III. Elnök a nemzetközi gyűlésre vonatkozó jelen
téssel kapcsolatban bejelenti, hogy a szállodások nemzet
közi egyesülete 500 koronát adományozott a menedék
hely alapnak és 500 koronát küldött a polgármesternek 
a budapesti szegények részére.

Örömmel vétetett tudomásul, az adományért köszö
net szavaztatott, miről a nemzetközi egyesület elnöksége 
megfelelő átiratban értesítendő.

IV. A napirendre áttérve felolvastatott az 1002. évi 
julius hó 10-én tartott választmányi ülésről felvett jegyző
könyv.

" A felolvasott jegyzőkönyv tudomásul vétetvén, hite
lesíttetett.

V. Elnök a felolvasott jegyzőkönyvben foglalt hatá
rozatok tárgyában jelenti, hogy az «Eötvös-alap» országos 
tanító-egyesület vidéki szegény tanítók Budapesten tanuló 
fiainak ingyenes élelmezése iránti kérelme a szokásos mó
don nem volt elintézhető, mert a választmány tagjai kö
zül az összeirási munkálatra senki sem vállalkozott. Mi
nélfogva az elnökség az ipartársulat tagjaihoz, körlevél 
alakjában, külön felhívást intézett és a jelentkezőket az 
«Eötvös alap* egyesületnek tudomásra adta.

Jóváhagyólag tudomásul vétetett.
VI. Bemutatott a ^budapesti pincér-egyesület* viszon

válasza, mely szerint a Frohner-féle alapítvány kamatai
nak kiadását, a választmány határozata ellenére, ismétel
ten megtagadja.

Továbbá bemulattatott az * Országos magyar pincér-egye
sület* igazgatóságától érkezeit átirat, melyben kimerítően 
ismerteti ezen uj egyesület megalakulásának történetét, 
czélját és működésének irányát. Felsorolva ama városo
kat, melyekben az egyesület máris munkaközvetítő osz
tályt létesített. S végül arra kéri az ipartársulatot, hogy 
pártolja az országos pinezéregyesületet, és hasson oda, 
hogy ezen uj intézményt a vendéglősök általában jóaka- 
ratulag támogassák.

Mindkét ügy elintézése, különös tekintettel arra, hogy 
az előbbi ügy rendkívül gondos tárgyalást igényel, el- 
halasztatott a legközelebbi ülésig.

VII. Elnök előadja, hogy folyó évi szeptember hó 
19-én, Kossuth Lajos néh. nagy hazánkfiának 100-ik szüle
tésnapján rendezett hazafias ünnep alkalmából az ipar
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társulat is kivonult zászlója alatt és részt vett az ünnepi 
menetben.

Bejelenti, hogy az ünnep rendezési költségeire 100 
koronát utalványozott az ipartársulat pénztárából. Jelvé
nyek beszerzésére pedig 10 koronát fordított.

Általános helyesléssel jóváhagyólag tudomásul vétetett.
VIII. Előterjesztetett a szakiskola felügyelő-bizottságá

nak átirata megbízatásának lejárata tárgyában.
Minthogy a felügyelő-bizottságba a szakiskola szer

vezeti szabályzatának 6. £-a értelmében, 9 tagot az ipar- 
társulat választmánya választ, a választás nyomban meg- 
«jtetvén, 3 évre egyhangúlag megválasztatlak :

1. Eórsler Konrád,
2. Mehringer Rezső,
3. Müller Antal,
4. Kommer Eerenez,
5. Pelzmann Eerenez.
6. Petanovits József,
7. Prindl Nándor,
8. Stadler Károly,
9. Wirth Eerenez.

IX. Elnök bejelenti, hogy az iparlársulat a felügyelő
bizottság elnökének kinevezése iránt a székesfőváros 
tanácsához előterjesztést intézett.

A székesfőváros törvényhatóságának közgyűlése állal 
a szakiskola részére engedélyezett évi 1000 korona segély 
folyó évre eső részének kiutalványozása iránt pedig ugyan
csak a székesfőváros tanácsához kérvényt intézett.

Helveslőleg tudomásul vétetett.
X. Bemutattatolt a székesfővárosi tanács 100.309/902. I. 

számú határozata, melynek kapcsán megküldte az ipar
társulatnak a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 34157/902. 
sz. leiratának hivatalos másolatát.

A miniszter válaszol e leiratban az ipartársulat ama 
felterjesztésére, melyben az ipartörvénynek (1881. évi 
XVII. törv.-czikk) tervbe vett revíziója alkalmából a szállo
dás-vendéglős ipar képesítéshez kötését és az ipartársulati 
kényszer kimondását kérte a kormánytól. A miniszter e 
leirat szerint, az ipartársulat kívánságát nem találta telje
síthetőnek. Tagadó válaszát terjedelmes indokolással kiséri, 
melynek leglényegesebb pontját ama kijelentés képezi, 
hogy az ipartörvény a kérelem teljesítésére nem nyújt 
alapot; azonban mégis azon Ígérettel végzi, hogy az ipar
társulat kívánalmait az ipartörvény módosítása alkalmával 
fontolóra fogja venni.

Egyelőre tudomásul vétetett.
XI. Bemutattatolt a budapesti m. kir. pénzügyigaz

gatósághoz intézett, az engedely nélkül keletkező csap
székek betiltására irányuló ipartársulati feljelentés.

Általános helyesléssel jóváhagyatott.
XII. Bemutattatott a «Hazai ipartestületek* központi 

bizottságától érkezett, a folyó évi október hó 18. 19. és 
20. napjain Nagyváradon tartandó VI. országos ipartes
tületi gyűlésre szóló meghívó.

Az ipartársulat képviseltetése elhatároztatván, a kép
viseletre — a központi bizottság folyó évi október hó 
10-én 3970. szám alatt kelt körlevele alapján — Gelléri Mór 
kir. tanácsos, orsz. iparegyesületi igazgató úr kéretett fel.

Hozzájárulási költség czimén, a kongresszusi meghívó 
Ill-ik részének 10. pontja értelmében, 20 korona utalvá
nyozta,ott.

XIII. Előbbi ügvgyel kapcsolatban bemutattatott az 
^Esztergomi ipartestület*-nek a nagyváradi gyűléshez inté
zett, az ipartestületek hatáskörének kibővítésére irányuló 
határozati javaslata.

Helveslőleg tudomásul vétetett.
XIV. Bemutattatott a «7X kerületi iparosok, kereskedők 

és gazdák köre* átirata az önálló vámterület érdekében 
indított mozgalom tárgyában.

Továbbá az «Újpesti ipartestület* körlevele ugyan
azon ügyben.

Helveslőleg tudomásul vétetett.
XV. Bemulattatott a magy. kir. földművelésügy i miniszter 

74150/902. VIII. sz. leirata, melynek kapcsán megküldi a 
szőlőbirtokosok állal eladásra bejelentett csemege szőlő- 
készletekről összeállított kimutatás több példányát.

Tudomásul vétetvén, a kimutatás-példányok szét
oszlattak.

XVI. Bemutattatott továbbá:
a «Budapesti ipari munkaközvetítő intézet* 1902. évi 

II. negyedi működéséről szóló jelentés;
a * Munkásaink egészségügy-naptára* czímü népszerű 

irodalmi munka előfizetésére szóló felhívás;
Budapest székesfőváros tanácséinak 185.498/VI. 902. sz 

árverési hirdetménye az üllői úti határ-csárda bérbeadása 
tárgyában ;

Budapest székesfőváros VII. kerületi elöljáróságának 
57730/902. sz. hirdetménye az italmérési illeték ujabbi 
megállapításának alapját képező italmérési forgalmi jegy
zék közhírré tétele tárgyában;

özv. Czurmühl Istvánná levele, melyben a férje elhalá
lozása alkalmából tanúsított részvétért köszönetét mond 
az ipartársulatnak;

Póliany János helybeli ügyvéd levele, melyben a leg
közelebb megjelenő röpiratát hirdetés czéljára ajánlja;

Nagy Lajos aradi szállodás levele, melyben köszö
netét nyilvánítja a szövetség budapesti közgyűlése alkal
mából tapasztalt vendégszeretetért.

Mindez tudomásul vétetvén, utóbbi levél áttétetett a 
rendező-bizottsághoz.

XVII. Előterjesztetett egy névtelen feljelentés a 16 
éven aluli fiuk éjjeli munkára szorításának megszüntetése 
tárgyában.

Az iparhatósághoz tartozó ügynek nyilváníttatott.
XVIII. Bemutattatott a Bécsi szállodások testületének 

körlevele az idegenforgalom emelése tárgyában.
Kiadatik az országos szövetség idegenforgalmi szak

osztályának.
XIX. Előterjesztetett a Zalavármegye keszthelyi járás 

főszolgabírói hivatalának 2412. szám alatt 1902. évi augusztus 
hó 21-én kelt, de az ipartársulathoz, a helybeli posta- 
hivatal mulasztásából eredő késedelem folytán csak októ
ber hó 15-én érkezett hivatalos átirata, egy ottani vendég
lőben alkalmazott pinezér kártérítési panasza tárgyában.

A kártérítést igénylő pinezér panasza jogosnak talál
tatván, amennyiben költségeinek megtérítésére igényt 
tarthat; miről a megkereső főszolgabírói hivatal átiratban 
értesíttetik.

XX. Bemutattatott a debreczeni vendéglősök szak
irányú tanoncziskolájának 1902. évi október hó 29-ére 
kitűzött megnyitására szóló meghívó.

Örömmel vétetvén tudomásul, elhatároztatott, hogy 
az ipartársulatot a debreczeni szakiskola megnyitásán 
Elnök úr képviselje.

XXI. Elnök bejelenti, hogy Stadler Károly a Buda
pest— Erzsébetvárosi bank, mint szövetkezet által kibocsá
tott 5 darab 100 koronás, összesen 500 korona értékű 
részjegyet és pedig a 4273., 4274, 4275., 4276. és 4277. 
számunkat, mint id. Bothauser Márk budapesti kereskedő
nek a vendéglős szakiskola javára tett adományát az ipar
társulat rendelkezésére bocsátotta.

Örömmel vétetvén tudomásul, a nemes szándékú 
adományozónak köszönet szavaztatott.

XXII. Tárgyaltatott Wagner József volt szaklap szer
kesztő segélyiránti kérvénye.

Folyamodó részére az ipartársulat pénztárából 50 
korona és a rendelkezési alapból is 50 korona segély 
engedélyeztetett, mely összeghez a választmány egyik tagja 
még 20 koronát adott.

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés be
fejez, etett. ' Kmft.
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Rendkívüli közgyűlés.
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro- 

sok ipartársulata folyó évi november hó 4-én népes rend- 
kivüii közgyűlést tarlóit, mely alkalommal Glück Frigyes 
indítványa alapján a János hegyre tervezeti, néh. Erzsé
bet királyné emlékének szentelt kilátó torony építési ter
vei és az építésre szükséges pénz beszerzése tárgyal
tattak.

A közgyűlés lefolyásáról az alábbi jegyzőkönyvben 
számolunk b e :

Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, a szállodások, 
vendéglősök es korcsmárosok ipartársulatának, 1902. évi 
november hó 4-én délután 4 órakor, az «lstván főherczeg* 
szállodában Gundel János elnök vezetése alatt tartott rend 
kívüli közgyűléséről.

A rendkívüli közgyűlés tárgyai:
1. Beszámoló a szállodások nemzetközi egyesületének 

budapesti kongresszusára vonatkozó közgyűlési határozat 
tárgyában.

2. Javaslat a János hegyen Erzsébet királyné emlé
kére felállítandó kilátó torony költségeinek fedezése tár
gyában.

Jelen voltak: Id. Karamer Ernő tiszteletbeli elnök, 
Glück Frigyes, Stadler Károly, ifj. Sprung János, Förster 
Konrád, Kommer Ferencz, Kommer János, Kommer Antal, 
Ébner Ferencz. Palkovics Ede, Barabás József, Vincze Lajos, 
Glück Erős, Wagner Vincze, Kasa Géza, Prindl Nándor, 
Nősek Ignácz, Bokros Károly, Petanovits József. Braun A., 
Müller Antal, Mehringer Rezső, Kramer Miksa, Nagy Jenő, 
Lippert Lajos, Mayer Ferencz, Leheli István, Gradwohl 
Antal, Danzinger József, Máday Lajos, Weisz Antal, 
Wilburger Károly, Bólh Jakab, Hack István, Kamarás 
Mihály. Schmitt Konrád, Maloschik Ferencz, Blaschka 
István, Bittner Alajos, Schnell József, Vogler János, Wagner 
András, Fejér Gyula, Illits József, Seich Károly, Burger 
Károly és Werler Lajos ipartársulati tagok. I)r. Solti Ödön 
ügyész, Poppel Miklós titkár.

I. Gundel János elnök: Igen t. közgyűlés! Választmá
nyunk határozata értelmében és szabályzataink alapján is 
egy rendkívüli közgyűlést hívtunk össze mai napra. A 
közgyűlés határozatképességéhez alapszabályaink értelmé
ben 50 tagnak jelenléte szükséges. Ötvennél több aláírás 
tanúskodik arról, hogy a közgyűlés határozatképes. Azt 
tehát ezennel megnyitottnak nyilvánítom.

T. közgyűlés! A tárgysorozat nagyon rövid lesz. 
(Halljuk! Halljuk!) Arról van szó, hogy a választmány 
indítványozza a közgyűlésnek, hogy kiegészítéséül a lefolyt 
nemzetközi kongresszus alapjából fenmaradt 9000 koro
nának az igen t. közgyűlés 20,000 koronát szavazzon meg, 
hogy ez alapot képezzen egy, a Glück Frigyes úr indít
ványa értelmében felépítendő Erzsébet torony részére. 
(Helyeslés!) A választmány nem könnyelműen járult ahhoz 
a költséghez, hanem hazafias érzelemtől áthatva és abban 
a tudatban, hogy a nevezett czél megvalósítása minden
esetre áldásthozó lesz. Konstatáltatok, hogy közgyűlésünk 
felhatalmazása daczára, a nemzetközi kongresszus költsé
geinek fedezésére választmányunk nem nvult az ipartes
tület vagyonához, mert sikerült takarékoskodásunk foly
tán, de meg kartársaink áldozatkészségével is olyün ösz- 
szeget összegyűjtenünk, hogy az iparlarsulat vagyonából 
egy fillérrel sem kellett a nemzetközi kongresszus költsé
geihez hozzájárulni. Ez egy nem remélt eredmény és ez 
is jogosulttá teszi a választmánynak azon ajánlatát, hogy 
a közgvűlés Glück Frigyes ur indítványát lelkesedéssel 
magáévá téve ezen ünnepek emlékére a budapesti ven
déglősök és szállodások egy Erzsébet emléktornyot léte
sítsenek a Jánoshegyen és ahhoz a közgyűlés 20,000 ko
ronát szavazzon meg. {Helyeslés!) Három tervezel fekszik 
előttünk, melyek közül a legszebb megvalósítása 130,000 
korona költséget igényel. 9000 korona máris meg van 
abból, mint az a felesleg, amely az ünnepség alkalmával

tanúsított takarékoskodásunk eredménye. Ila már most az 
ipartársulat ehhez 20,000 koronával hozzájárul, marad 
még fedezendő 100,000 korona, melyre fedezetet kartár
sainktól remélünk kapni. A fedezendő 100,000 koronát 
úgy fogjuk törleszteni, hogy egy banktol felvéve a pénzt 
egyesek kezessége vagy jótállása mellett, azt mint össze
hozott biztosítéki alapot a mű megtekintése alkalmával 
szedendő dijakból fogjuk törleszteni s én abban a hiszem- 
ben vagyok, hogy a főváros a törlesztés ezen módjához 
nagyon szívesen hozzájárul, valamint azt is vélem, hogy ha 
ezen szép tervezet létrejön és felépül, ezt a százezer ko
ronát rövid idő alatt törleszteni fogjuk. Hiszen képzeljék 
el uraim, már csak ez első esztendőben maga egész Buda- 
pesi kiváncsi lesz, elzarándokol majd oda, egy korona 
beléplipij mellett megtekinti s már az első esztendőben 
a tőke egv nagy része lesz visszafizethető.

Mindezek alapján azon indítványt terjesztem az 
ipartársulat közgyűlése elé, hogy az iparlársulat — ter
mészetesen minden feltétel nélkül — húsz ezer koronával 
járuljon hozzá ezen torony építéséhez. (Helyeslés)

Most pedig felkérem t. tagtársaimat, szíveskedjenek 
a kérdéshez hozzászólni.

Petanovics: Mivel az látszik, hogy pro, sem contra 
nem szól senki, indítványozom, mondjuk ki, hogy egyhan
gúlag fogadtatik el a választmány javaslata. {Élénk helyeslés.}

Gundel János elnök: Ekképen, minthogy senki szólani 
nem kíván, határozatiig kimondom, hogy a közgyűlés 
elfogadta a választmány azon indítványát, mely szerint az 
ipartársulat vagyonából az Erzsébet emlektoronv építésé
hez 20 900 koronával járul hozzá.

Glück Frigyes: Méltóztassék megengedni, hogy a tárgy
hoz néhány szóval hozzászóljunk. (Halljuk! Halljuk!) A 
választmány megfontolta a dolgot és kétféle határozatot 
hozott és pedig a határozat feltételes volt, amennyiben 
a 100.000 korona biztosítéki alap összejönne vagy egyéb 
akadályok nem lennének, úgy akkor ilyen feltétellel sza
vazza meg természetesen a rendkívüli közgyűlés ezen húsz
ezer koronát. A rendkívüli közgyűlés meg lehet győződve, 
hogy az iparlársulat elnöksége, intézősége, valamint vá
lasztmánya mindig szem előtt tartotta azt, hogy minden 
ilyen nagyobb, morális tekintetben nagyon kiható ünnep
ségeknél, a mennyire csak lehetett, az ipartursulat vagyo
nát egyáltalában nem használja fel soha. Méltóztatnak 
emlékezni, hogy mikor a bécsi kartársaink itten voltak, 
valamint arra is a mikor a kiállítás alatt felállították a 
pavillont és méltóztatnak emlékezni, a midőn az országos 
szövetségnek közgyűlését tartottuk, mindezen morális dol
gokat rendezte az ipartársulat szem előtt tartva azt, hogy 
ilyen czélokra az ipartársulat vagyonából egy korona sem 
vétessék el. De miután alapszabályaink értelmében az 
ipartársulatnak, mint olyannak iparunk nívójának emelése 
szempontjából mindent el kell követnie arra nézve, hogy 
a vendéglősi karnak súlya úgy kifelé, mint befelé a mi
nisztériummal és a fővárosi hatósággal szemben hazánk 
és egyáltalában társadamunk viszonylataiban emelkedjék; 
méltóztassék megengedni, hogy ezt az alkalmat is felhasz
náljuk arra, hogy az ipartársulat nevében is kötelességünk
nek ezúttal is eleget tegyünk. {Élénk helyeslés.) De azt hi
szem, megnyugvással megteheti azt a rendkívüli közgyűlés, 
hogy ilyen czélra az ipartársulat vagyonából a kért ösz- 
szeget megszavazza, mert a takarékosság szempontját, a 
melyet a mi szeretett elnökünk mindig szem előtt tartott, 
ezúttal sem téveszi szem elől, De meglehetünk nyugodva 
azért is, mivel ki van jelentve, hogy ha ezen terv nem volna 
megvalósítható, mivei például nem jön létre a rendelke
zési vagy biztosítéki alap, úgy az ipartársulat részére a 
húszezer korona visszaszolgallatik.

A biztosítéki alap felöl táplált téves nézetek eloszla
tására nézve a következőket vagyok bátor felvilágosításul 
előadni: Ez csak egy morális garanczia, hogyha mi a vá
roshoz jövünk, az átengedi a terrénumot. Több helyről
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hangoztatott az az állítás, hogy ez egy kissé merész vál
lalat. Nohát próféta nem vagyok, de azt bátorkodom 
kijelenteni, hogy Gráezban éppen ilyen módon létesült a 
Himmelwarten s akkor azon polgárok, az idegen forgalmi 
bizottság, a kik ezt létesítették, azt gondolták, hogy leg
alább 10—15 év kell ahhoz, hogy a biztosítéki összeget 
amortizálni lehessen. Nohát öt év iefolyta után amortizál
tatott az az összeg úgy, hogy öl év múltán a jótállók 
megszabadullak a felelősségtől és gondtól, az emlékmű 
pedig azoknak a nevét hirdeti, a kik ehhez hozzájárultak. 
Hát ha nem is élünk olyan vérmes reményekkel, hiszem, 
hogy nálunk is rövid idő alatt törlesztve lesz. A Himmel- 
wart kisebb, hanem Grácz maga is kisebb város. Budapest 
pedig nagyobb, gondolom a mi idegen forgalmunk folyton 
emelkedni fog, a mi minden tagtársunknak örömére fog 
szolgálni. Emelünk egy emléket, a mely a magyar ven
déglősök dicséretét fogja hirdetni s Budapest minden 
pontjából láthatjuk majd azt a tornyot, mely áldozatkész
ségünkről lesz bizonyságot. Szives határozatukért fogadják 
köszönetéin.

Petanovics: Egy év alatt ki lesz fizetve!
Glück Erős: No, annyi idő alatt nem. Meg lehetünk 

elégedve, ha tiz év alatt!
Glück Frigyes: Felvilágosításul még azt vagyok bátor 

a rendkívüli közgyűlésnek bejelenteni, hogy az ünnepélyt 
rendező nagybizottság határozata értelmében a fenmaradt 
9000 korona fölösleg, csatolva ahhoz Müller tagtársunk 
2000 koronáját, az ismeretlen idegen 1000 koronáját s a 
pinezérek részéről felajánlott 400 koronát, szintén az Er
zsébet-torony alapjához csatoltatik; a nagybizottság pedig 
az Erzsébet-torony építő és végrehajtó-bizottsággá alakult 
Ennek a bizottságnak lesz feladata a 100.000 koronát tevő 
biztosítéki tőkét beszerezni. Ha ez ennek a bizottságnak 
sikerülni nem fog, úgy erről az ipartársulat közgyűlésé
nek jelentést tesz és a megszavazott húszezer koronát 
visszaszolgáltatja. A fentebbi összegek felett is majd akkor 
disponál.

Méltóztassék ezt tudomásul venni. (Helyeslés.)
Elnök: Miután mindezek már határozatként kimon

dattak, gondolom erre nézve a vitát már befejezettnek 
tarthatom.

Jelentem a l. közgyűlésnek, hogy tegnap egy indít
ványt vettem kezemhez, egy ipartársulati tag Bakó István 
részéről. Miután ezen indítvány október 31-én kelt s teg
nap jutott kezeimhez, holott alapszabályaink értelmé
ben a közgyűlés megtartása előtt öt nappal kell az indít
ványt beterjeszteni, hogy a választmányban előbb tárgyal
ható legyen, kérem a t. közgyűlést, méltóztassék ezen 
indítványt a választmányhoz utalni tárgyalás és jelentés- 
tétel végett.- (Helyeslés.) Az indítványozó különben nincs 
jelen.

Több tárgy nincs a napirenden. Kíván még valaki 
szólani? (Zajos felkiáltások: Halljuk Stadlert!)

Stadler Károly: Igen t. közgyűlés! A mint hallom, 
aggályok merülnek fel a tekintetben, hogy miben is áll 
az a biztosíséki alap. Hát a dolog a következőkép áll: 
■(Halljuk! Halljuk!) Ezen 100.000 koronát, amely a torony 
építésére szükséges be kell szerezni. Ezt a pénzt pedig 
egy bizonyos bank amortázaczionális utón előlegezni fogja 
ennek a vállalatnak, visszafizettetik pedig az kamatokkal 
együtt azon pénzből, melyet mi a torony látogatási díjai 
czimén fogunk bevenni. Á  30.000 korona pedig, amely a 
közgyűlés által történt megszavazás folytán már rendel
kezésünkre áll, a budapesti vendéglősök és szállodások 
háláját van hivatva kifejezésre juttatni azért, hogy Buda
pest főváros közönsége ezen ünnepély alkalmából ben
nünket ilyen támogatásban részesített. \Ugy van! Úgy van!) 
A bank remélhetőleg fogja előlegezni ezt a 100.0ÓÜ koro
nát. Most csak arra van szükség, hogy ami körünkben 
legyen annyi lelkes és hazafias égvén, aki jótáll azért,

hogy ezen amortizáczió meg fog történni s a tőkét a bank
nak a kamatokkal együtt vissza fogjuk fizetni. Ha a be
vételekből — a mi előre nem is látható, de remélhető — 
az amortizáczió meg nem történhetnék, akkor azok, akik 
ezen garanczial aláírták, sajátjukból, kiki az aláirt összeg 
arányúban fog a törlesztéshez járulni. Ez igen kis összeg 
leend. Mert méltóztassék elhinni, sehol a világon — pedig 
van nagyobb vállalat is e czélra, igy Eiverpolban — nem 
történt még meg, hogy már a harmadik évbenki ne fizette 
volna magát. Ez is k i fogja magát fizetni. A mi magát a 
tornyot illeti, ez egyelőre ami kezelésünkben lesz, bár a 
város tulajdona, miután mi vagyunk a kezesek, a felelős
séget tehat magunkra vállaljuk. Mihelyt azonban a köl
csön ki lesz fizetve, a város tulajdonát képező torony 
kezelése is a város kezébe megy at. így lehat risikó egye
sekre nézve nincs Ketten-hárman vállalkoztak arra, hogy 
az ívet fogják körözni, minden szaktársunknak köteles
sége. hogy e hazafias vállalatot támogassa. (Által ínos élénk 
hely slés.)

Petanovics: Stadler Károly úr beszédének megtoldása- 
képen legyen szabad annyit megjegyeznem, hogy az amor
tizáczió abban áll, hogy kiki garancziát vállal azon összeg 
iránt, amit aláír. Pl. valaki aláír ezer forintot, az ezer 
forintot nem kell fizetni, hanem csak az ezer forintnak a 
kamatját addig, inig az egész ezer forint kifizetve nincs. 
Az egész risikó lehet tehát itt ezer forintnál, amikor lés 
V2 perczentre kapjuk a pénzt -15 forint. Lelkes támoga
tásra hívom fel önöket. GKesycslés!)

Gundel János elnök: 'főbb tárgy nem lévén, szives 
türelmükért fogadják köszönetem és az ülést ezennel be
rekeszteni. H-.cnk felkiáltások: Éljen Gundel János! Híjén 
Stadler Károly! Híjén Glück Frigyes.

Különfélék.
k im u t a t á s  a budapesti ipari munkaközvetítő inté

zetnél bejelentett vendéglősiparra vonatkozó kínálat és 
keresletről. Kereslet: pinezér 22. csapos és borfiu 29, 
bérszolga 15. Munkakinálat nem volt.

B u d a p e s t  s z é k e s fő v á r o s  ta n á c s a  a zugszállodák 
szaporodása ellen a következő határozatot hozta:

Budapest székes-főváros tanaesa 1902. 185,333. t.-cz. I. ü. o.

T.
Intézkedés a zugszállodák szaporodásának megakadályozása s 

azoknak szigora ellenőrzése tárgyában.

H.
A folyó évi október hó 8-áu tartott közgyűlésben Gelléri Mór 

bizottsági tag interpelláezió alakjában tette szóvá a zugszállodák nagy
mérvű szaporodását, melyek a tisztes szállodásipar tekintélyét jelen
tékenyen csorbítják s majdnem kizárólag az erkölcstelenség meleg
ágyainak számát szaporítják.

A szóbanforgó zugszállodák elszaporodásának előmozdítója a 
székes-fővárosi m. kir. államrendőrség főkapitánya által 1900. évi nov. 
hó 10-én 49,-165|900 fkp. sz. a. a kéjelgésügy szabályozása tárgyában 
kibocsátott rendelet, melynek 1900. évi deczember bó 1-én történt életbe
lépte óta keletkezett a legtöbb ily zugszálloda. Ezen rendelet 2. §-a a 
kéjnőknek egy uj faját lionosi'ja meg, „az egészségi lappal birő kéj- 
nők’-ét, kik egyéb foglalkozásuk mellett keresetszerüleg űzhetik a kéjel- 
gést is. Az ily egészségi lappal bitó kejnök nagy része s a futóbárczás 
kéjnök úgyszólván kivétel nélkül kéjelgéseikel a  fökapitányi rendelet 
30—36. §-aiban körülirt találkahelyeken űzik s minthogy ezek közül a 
zugszádodák olcsó szobadijaik mellett c czélra kivállóan alkalmasak, 
azokat különös előszeretettel keresik fel. De ezenkívül nagy mérték
ben hozzájárul a zugszállodák elszaporodásához az is, hogy a kerületi 
elöljáróságok, mint 1. fokú iparhatóságok, a szállodai iparengedélyek 
kiadása körül nem járnak el a kellő szigorral, ami kitűnik abból is, 
hogy templom közelében (VI. kerület) s elsőrendű forgalmi utczákban 
(Vili., Baross-utcza) is nyertek ily zugszállodák iparengedélyt, holott 
azoknak berendezése és kiterjedéséből már előre következtethető lett 
volna, hogy ezek a kéjelgést űzőnek alkalmi találkahelyeiül fognak 
szolgálni. A fogadó-vendéglő sib. iparok gyakorlása tárgyában fennálló
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743,84. kgy. sz. szabályrendelet 1. g-a szerint , fogadó nyithatásara en
gedélyt csakis megbízható egyón nyerhet*, d  kereskedelemügyi m. k ir  
miniszter u r pedig f. évi augusztus hó 28-án 34,157. sz. a. kelt s az 
összes kér. elöljáróságokkal 16tí,995\902. tan. sz. a. másolatban közölt 
körrendelet eben különös kötelességévé teszi az iparhatóságoknak, hogy a 
szállodai iparengedélyek kiadásánál, a legnagyobb skrupulozitással já r ja 
nak el és az erkölcsi megbízhatóság mellett lehetőleg legyenek tekintettel az 
anyagi megbízhatóságra is.

Felhívja tehát a tanács az összes kerületi elöljáróságokat, hogy 
a szállodai iparengedélyek kiadásánál mindenkor a fentebbi rendelke
zések értelmében járjanak el s ezenkívül addig is, míg a fogadó-, ven
déglős stb. iparok gyakorlása tárgyában 1901. évi május hó 15-én 595. 
kgy. sz. a. alkotott szabályrendelet felsőbb jóváhagyást nyer, ezen szabály
rendelet 5. $-ának rendelkezéseire való figyelemmel az iparengedélyért, fo
lyamodó egyéniségének megbízhatósága tekintetében az illető ipartársulat 
véleményét is hallgassák meg s iparengedélyt csakis az. esetben adja
nak ki, midőn folyamodó megbízhatósága minden kétségen felül áll s 
az ipar gyakorlására szolgáló épület minden tekintetben kifogástalan : 
ha pedig az épület terjedelme s berendezéséből már előre is kivihető, hogy 
annak tulajdonképpeni rendeltetése az, hogy a kéjelgést űző nők alkalm i 
találkahelyéül szolgáljon, legyenek szigorú figyelemmel a bordélyügyről 
szóló 837|81. kgy. sz. szabályrendelet 7. §-ának rendelkezéseire is. 
Egyúttal utasítja a tanács az összes kér. elöljáróságokat, hogy a kerü
letükben levő szállodákat rendszeresen vizsgálják s a netán tapasztalt 
visszaélések és mulasztások megtorlása iránt intézkedjenek. Félhivja 
továbbá a tanács a jog-, ipar- és rendészeti ipar (tan. 1.) ügyosztályt, 
hogy tegyen mielőbb előterjesztést arra nézve, vájjon a fökapitányi 
hivatal elölhivatkozott rendelete folytán elszaporodott zugszállodákra 
való tekintettel nem szükséges-e a fogadó-, vendéglő- stb. iparok gya
korlása tárgyában alkotott, valamint a bordélyügy szabályozására 
nézve fennálló szabályrendelek módosítása s ha igen, mily irányban? 
Elhatározza végül a tanács, hogy megkeresi a m. k ir. állam i rendőrség 
fökapitányi hivatalát, hogy az előkelőbb fordalm i útvonalakra, vagy templo
mok, iskolák és nyilvános középületek közelében levő szállodáknak netán 
adott alkalm i találkozóhely-engedélyt vonja vissza. Miről öelléri Mór 
'•izotlsági tag ur, a tan. 1. ügyosztály s az összes kér. elöljáróságok 
fel/.eten, a m. kir. államrendőrség fökapitányi hivatala pedig átirati- 
lag értesíttetnek.

Budapest székes-főváros tanácsának 1902. október hó 9-én tar
tott tanácsüléséből.

LÖWENSTEIN M. <mihály> k
ozégtulajdonos :

H O R V Á T H  F . N Á N D O R
cs. és kir. udvari szállító. József fhg. Ö cs. ás kir. fensége 
és Fii lop Szász Coburg Gothai herezsg 0 kir. fensége

udvari szállítója.
Főüzlet: Fióküzlet:

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

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

Madeira, Marsalla, Sherryt.

Kizárólagos főraktár az
„Anglo Continenthal Thee Assoeiation“-nak 
legjobb fekete teákban, valódi Jam alka rum.

MATToíííí̂ í

legtisztább «{Y»n/e«

S M M H U ' W  

legjobb asztali- és üdítő ital,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gógebajoknál, gyomor- éa holyaghu- 

rutnál.

Mattoui Heurik, Karlebaí Í» WífMi

ird e tm é n y .
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r  K i r á l y i  P é n z ü g y m in is z té r iu m  

ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztály sorsjáték (X /. s o r s já t é k )  1. osztályára szóló sorsjegyeket 
felülvizsgálták, azok a föárusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1902. november hó 20. és 21-én tartatik meg. A húzások a M a g y a r  
k i r á l y i  á l la m i  e l le n ő r z ő  h a tó s á g  és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a 
Huzási teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a Duna-utcza felöl). — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysors
játék valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1902. évi október hó 26-án.
M agy. K ir. Szab. 

O s ztá ly s o rs já té k  Igazgatósága.
L ő n y u y . H u z u y .
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T Ö R L E Y  J O Z S . t s T 3/

P E Z S G Ő CHAMPACNER

L O U IS  F R A N C O IS  &  C o .
P R O M O N T O R .

11 II II

Kitüntetések:
P áris  I8 8 9 . ezOst-érem. 
Nizza I8 9 0 . arany érem. 

Lissabon I8 9 0 . Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Tem esvár, nagy arany-érem.

Anszeichnnngen:
P aris  I8 8 9 . silb. medaille

Nizza Í8 9 0 . GOLD. MEDAILLE 
Lissabon I8 9 0 . Hors Concours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Tem esvár grosse gold. medaille

i i  ii  ti

F ő k é p v is e lő k :  —  G e n e r a l - V e r t r e t u n g :

R U D A  és B L O C H M A N N
BU D A PEST, A k a d é m ia -u te z a  16.

f t

»
»»I
»»»
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M indennem ű ezé lo k ra  szo lgáló

jé g s z e k ré n y e k e t,
sör- és borkimérö-késziilékekst pinczevezeuitltel vagy anélkül.

hűtőtelepeket és jéggyárió-berenöezésekei
szénsavrendszerrel, melynél az üzemköltség elenyészőleg csekély, 

ha a hajtóerő már megvan) szállítanak:

D r. WAGNER és TÁRSAI
■ egyesült gyárak, mint betéti társaság;. „

B udapest, IX ., T in ó d y -u tc za  3*
BECS, XVIil. Bez., Ichoppenhauerstrasse Ho 45.

S t a n io lk u p a k - g y á r. =  P in c z e f e Is z e r e Ié s i  c z ik k e k .  
Szikviz-gyár berendezések, o Kedvező fizetési feltételek.

Bárm elyik régi jégszekrény  olcsón felszerelhető  ta k arék h iitö v e l.
• •• Prospektus ingyen és bérm entve. -----

Első Magyar Részvény Serfözöde
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN

^ = zzzzzzzz= zz= = z= z  F en n á ll 1 8 5 4  óta. ...............................
Az 1900. évi p á r is i v illág k iá llítá so n  co llective a  legnagyobb  érem m el (G rand prix) k itü n te té s t  n y e rt.

D ISZ O K M Á N Y  1 8 8 5 . JU R Y -T A G  1 8 9 6 .
V á ro s i i r o d a :  V il i .  k e rü le t ,  E S T E R H Á Z Y -U T C Z A  6 . s z á m .

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

felszerelt kőbányai palaczksör osztályából.
Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfözödénknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter. — ■■■

A z  o r s z á g  m in d e n  ré s z é b e n  s ö r r a k tá r o s o k  á lta l v a g y u n k  k é p v is e lv e ;  
n a g y o b b  r a k t á r a in k  A ra d - ,  b z e g e d - ,  M is k o lc z - ,  K o lo z s v á r - ,  N a g y v á ra d  , 

N y í re g y h á z a - ,  T e m e s v á r -  és  D e b r e c z e n b e n  v a n n a k .

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

Palaczksör-megrendelés: telefon-szám 56 58.

Műszaki irodalmi és nyomdai részvénytársaság Budapest, Soroksári-utcza 5. sz.
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