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I p a r t á r s u l a t i  ü g y e k .
Jegyzőkönyv. Felvétetett a 'budapesti szállodások vendég

lősök és korcsmárosok ipart írsulata* által 1903. évi október 
hó 5 én Gundel János elnöklete alatt tartott választmányi 
ülésről.

Jelen voltak: Máday Lajos, Nősek Ignácz, Stadler 
Károly, Kramer Miksa, Schnell József, Wilburger Károly, 
Petanovits József, Kommer Ferencz választmányi tagok, 
Poppel Miklós titkár helyett Fent Nándor.

Távollétöket igazolták: Mehringer Rezső. Maloschik 
Antal, Prindl Nándor, Tóth József, Fürst Tivadar, Ehm 
János választmányi tagok.

I. Elnök megnyitja az ülést s a mai jegyzőkönyv 
hitelesítésére Wilburger Károly és Schnell József urakat 
kéri fel.

Azután bejelenti, hogy Poppel Miklós titkár — édes
atyja halála miatt — nem jelenhetett meg a mai ülésen. 
Indítványozza, hogy a választmány ez alkalomból részvé
tét nyilvánítsa.

A választmány hozzájárul az elnök ur indítványához 
és részvétnyilatkozatát jegyzőkönyvbe foglaltatja.

II. Elnök bejelenti hogy az ipartársulat egyik kiváló 
tagját Glück Frigyest ő  felsége Vilmos német császár a 
porosz korona-rend III. oszt jelvényével tüntette ki. Javas
latot tesz az iráni, hogy az ipartársulat e magas kitüntetés 
fölötti örömének ünnepélyes módon adjon kifejezést.

A választmány örömmel fogadja Elnök ur indítványát 
és élénk megbeszélés után — Kommer Ferencz indítvá
nyára — elhatározza, hogy a kitüntetésben részesült Glück 
Frigyes karlárs tiszteletére diszlakomát rendez s e végből 
bizottságot küld ki, melynek elnökévé Gundel János ipar
társulati elnök urat, tagjaivá pedig Stadler Károly, Peta
novits József, Müller Antal, Kommer Ferencz, Schnell 
József, Mádai Lajos, Palkovics Ede, Wilburger Károly, 
Kovács E. M. és Kramer Miksa urakat választotta meg.

III. Elnök bejelenti, hogy a 'Magyar vendéglősök orszá
gos szövetsége* folyó évi szeptember hó 10-én tartotta meg 
III. évi rendes közgyűlését Temesvárod. Nagy elismerés
sel említi, hogy a temesvári szaktársak rendkívül barát
ságos fogadtatásban és vendégszeretetben részesítették a 
szövetség tagjait.

Külön hangoztatja, hogy a közgyűléssel kapcsolatosan 
rendezett ünnepségek jórészt Schubert Péter temesvári 
ipartársulati elnök önfeláldozó buzgólkodásának köszön
hetők. Indítványozza, hogy az ipartársulat úgy a temes

vári rokonipartársulalhoz, valamint annak érdemes elnöké
hez Schubert Péterhez is meleg hangú köszönő levelet 
intézzen.

A választmány Elnök ur javaslatát általános helyeslés 
mellett elfogadja, azt egyhangúlag határozattá emeli s annak 
végrehajtásával az Elnökséget megbízza.

IV. Elnök előadja, hogy a vendéglős ipar az iparos 
segéd és tanoncz munka-kiállitásban jó híréhez méltóan 
foglalt helyet. Azt is meri mondani, hogy a kiállításnak 
egyik kiemelkedő tényezőjeként szerepelt. Büszkeséggel 
említi, hogy Ófelsége a király a kiállítás megtekintése al
kalmával, mily soká időzött a vendéglősök kiállításában 
és azt legmagasabb elismerésével illette.

Szerinte a vendéglős ipar ez újabb sikere által egy 
lépéssel ismét közelebb jutunk, a képesítéshez kötés érde
kében régóta folytatott küzdelemben a czélhoz.

Kiemeli, hogy ebben az irányban mindig legtöbbet 
fáradozott Glück Frigyes, de ez alkalommal különösen 
fényes bizonyságát adta iparunkhoz való ragaszkodásának.

Éppen ezért azt indítványozza, hogy a választmány 
úgy Glück Frigyes urnák, valamint a kiállítás rendezőségé
ben részes többi kartársaknak is jegyzőkönyvi köszönetét 
zavazzon.

Egyúttal felkéri a választmányt, hogy a kiállítás költ
ségeire — az ipartársulat pénztárából már korábban meg
szavazott 400 koronán túl — még 400 koronát a rendel
kezési alapból is megszavazzon.

A választmány Elnök ur indítványát általános helyes
léssel elfogadja és Glück Frigyes urnák a tanoncz munka- 
kiállítás körül szerzett érdemei elismeréséül, valamint a 
rendező-bizottság többi tagjainak is jegyzőkönyvi köszöne
tét szavaz. Elnök urat pedig felhatalmazza, hogy a rendel
kezési alapból a jelzett czélra 400 koronát felhasználjon.

V. Felolvastatott a kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter 57100/903. IX. számú leirata, melylyel a «Transyl- 
vánia» nevezetű conservgyár által hozzá bemutatott 8 do
boz conserv-készitményt szakértői véleményadás végett 
megküldi az ipartársulatnak.

A választmány elhatározza, hogy a conservekkel kí
sérletet tesz és annak eredményéről a kereskedelemügyi 
in. kir. miniszter úrhoz jelentést tesz.

VI. Bemutattatott a folyó évi október hó 11-ére ter
vezett nagyszabású budapesti «Rákóczy-ünnep» rendező
bizottságától érkezeit lelkes hangú meghívó.

A választmány elhatározza, hogy az ipartársulat tag
jait külön felhívás utján figyelmezteti, hogy a Bákóczy- 
ünnepen részt vegyenek.
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Az ünnep költségeihez való hozzájárulás czimén 10Ü 
koronát szavaz meg az ipartársulat pénztárából s az elnök
séget megbízza, hogy ezen összeget az ünnep rendező
bizottságához juttassa.

VII. Bemutattatott Giacomo Ferencz ipartársulati tag 
levele, melyben bejelenti, hogy a Baross-tér 11. sz. alatt 
«A magyar alföldhöz* czimmel uj szálloda nyílt meg.

Arra kéri az ipartársulalot, derítené ki, hogy a tulaj
donos jogosan gyakorolja-e a szálloda-ipart? Mivel neki 
eziránt kételyei vannak.

A választmány Mádai Lajos választmányi tag urat 
felkéri, hogy a Giacomo által bejelentett ügyben az ipar
hatóságnál eljárni és eljárása eredményéről annak idején 
jelentést tenni szíveskedjék.

Vili. Tárgyaltatott Zimmer Károly berlini polgár,
VIII. kér. Kerepesi ut 55. sz. alatti lakos levele, melyben 
feljelentést tesz Demjén Jozefin ugyanazon házbeli lakos 
ellen a szálloda-ipar jogtalan gyakorlása és erkölcstelen 
üzelmek elősegítése miatt.

A választmány elhatározza, hogy a levelet átteszi a 
rendőrhatóságokhoz, mert a benne foglalt feljelentés annak 
hatáskörébe tartozik.

IX Előterjesztetett a szakiskolára felügyelő-bizottság 
1903. évi május hó 12-én tartott üléséről felvett jegyző
könyv kivonata, mely szerint a felügyelő-bizottság az ipar
társulat véleménykérése folytán elismerésre méltónak nyil
vánítja Török István szakelőadó úttörő munkáját s az 
általa anyagi áldozattal kiadott szakkönyvet jutalmazásra 
érdemesnek találja.

A választmány a szakiskola felügyelő-bizottságának 
véleménye alapján Török István szakelőadó részére 100 
korona jutalmat megszavaz s az elnökséget felhatalmazza, 
hogy ezen összeget nevezettnek az ipartársulat pénztárá
ból kifizesse.

X. Tárgyaltattak a segély kérvények.
Á választmány özv. Csalhó Dénesnének azon kérel

mét, hogy részére a Dréher alapítványból évenkint ado
mányozni szokott segély mór most kiadassék, — arra való 
tekintettel, hogy az említett segélyek legközelebb csak jövő 
évi április havában fognak folyósittatni, — nem tartja 
teljesíthetőnek.

Gagel Anna és Jureczki János segély kérvényének 
tárgyalását a választmány a legközelebbi ülésre halasztja. 

~ XI. A «Soproni sz. kir. városi és megyei szállodások,
vendéglősök ipartársulatának» átirata

az országos szövetséghez tétetett át.
Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejez

tetett. Kmft.
Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, 1903. október hó 

30 ón, a o. Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartár sulit a» által tartott választmányi ülésről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Koch József al 
elnök, Mehringer Rezső pénztárnok, Palkovics Ede, Ebner 
Ferencz, Mádai Lajos, Nősek Ignácz, Tóth József, Schnell 
József, ifj. Sprung János, Müller Antal, Kramer Miksa, 
Bittner Alajos, Prindl Nándor, Förster Konrád, Petanovits 
József, Glück E J„ Kommer Ferencz választmányi tagok; 
Dr. Solti Ödön ügyész, Poppel Miklós titkár.

Távollétét igazolta: Maloschik Antal.
1. Elnök üdvözli a választmányt, az ülést megnyitja 

s a jegyzőkönyv hitelesítésére Mádai Lajos és Bittner 
Alajos urakat kéri fel.

Napirend előtt mélyen megható szavakban emléke
zik meg az ipartársulat tiszteletbeli elnökének: id. Kam- 
mer Ernőnek elhunytéról. Mint a vendéglősök mintaké
pét említi, aki keveset beszélt, de annál több jót cseleke
dett, aki páratlan szorgalma és becsületes törekvése által 
jutott olyan előnyös helyzetbe, melyben általános tiszte
let és szeretet környékezte.

Indítványozza, hogy a választmány az ipartársulat

nagyérdemű Iiszleletbeli elnökének elhunyta fölött érzett 
mély fájdalmát a mai ülés jegyzőkönyvében kifejezésre 
juttassa s az elhunyt gyászba borult családjához részvét 
nyilatkozatot intézzen.

Azután bemutatja a gyászoló Kammer-családtól ka
pott levelet, melyben a család tagjai, névleg: Kammer 
Ernő, özv. Herich Károlyné, és Jármay Jenőné megható, 
bánatos szavakban mondanak köszönetét az ipartársulat
nak az édes atyjok temetése alkalmával tanúsított meleg 
részvétért és Istenben boldogult édes atyjok emlékére 
1000 azaz egyezer koronát küldenek az elszegényedett 
vendéglősök és pinczérek részére tervezett menedékház 
alapjának gyarapítására.

A választmány Elnök ur megható emlék-beszédét — 
az ipartársulat megboldogult tiszteletbeli elnökének: néhai 
id. Kammer Ernőnek emléke iránti mély tisztelete jeléül
— állva hallgatja végig s annak befejeztével elhatározza, 
hogy az ipartársulat részvéte és gyásza a mai ülés jegyző
könyvébe iktattassék.

Továbbá elhatározza, hogy a gyászoló családhoz 
részvétnyilatkozalot intéz s a családtagok állal a mene
dékhely alapnak küldött 1000 koronáért hálás köszönetét 
nyilvánítja.

II. Felolvastatok az 1903. évi október hó 5-én tartott 
választmányi ülésről felvett jegyzőkönyv.

A jegyzőkönyv olvasása közben Poppel Miklós titkár 
feláll és meghatottan mond köszönetét azért a részvétért, 
melyet a választmány vele szemben — édes atyja elha 
lálozása alkalmából lanusitott.

A választmány ezúttal is felállás által nyilvánítja rész
vétét.

A felolvasott jegyzőkönyvet tudomásul veszi és hite
lesítteti.

III. Elnök a felolvasott jegyzőkönyben foglalt hatá
rozatokra nézve bejelenti, hogy a Glück Frigyes tisztele
tére tervezett diszlakoma rendezése czéljából kiküldött 
bizottság folyó hó lC-án délután értekezletet tartván, hatá
rozatát jegyzőkönybe foglalta. A jegyzőkönyvet ezennel 
előterjeszti.

A jegyzőkönyv felolvastatván, abból kitűnik, hogy a 
bizottság a diszlakoma tervét elejtette s a helyett azt ja 
vasolja a választmánynak, hogy Glück Frigyes érdemeit 
csak az által látja kellőleg méltatva, ha az ipartársulat 
Glück Frigyes arczképét — díszterme számára — megfes
ted s tiszteletére annak idején képleleplezési ünnepet 
rendez.

A bizottság a felmerülő költségeket a választmány 
kizárólagos hatáskörébe tartozó rendel1ezési alapból tartja 
fedezhetőnek, melynek gyarapításáról máris gondoskodott.

A választmány a bizottság javaslatát lelkesedéssel fo
gadja s annak alapján egyhangúlag elhatározza, hogy Glük 
Frigyes arczképét — tekintettel annak a vendéglős ipar 
fejlesztése körül szerzett kiváló érdemeire — az ipartár
sulat díszterme számára megfesteti és Glück Frigyes tisz
teletére majdan képleleplezési ünnepet rendez. A fölme
rülő költségeket pedig a hatáskörébe tartozó rendelkezési 
alapból fogja födözni.

A kép megfestését — Elnök ur javaslatához képest
— Frischauf Ferencz festő művészre bízza, aki vendég
lősnek a fia.

Azonban megjegyzi, hogy a művésztől csak jól sike
rült képet fog átvenni.

Elnök jelenti továbbá, hogy a temesvári ipartársu
lathoz, valamint annak érdemes elnökéhez: Schubert Pé
terhez is köszönő levél intéztetett a szövetségi közgyűlés 
alkalmából tanúsított szives vendégszeretetükért.

Glück Frigyeshez, mint az idei iparos segéd- és ta- 
noncz munka-kiállitás vendéglősipari osztályának főintéző
jéhez az ipartársulat nevében szintén köszönő levél intéz
tetett.
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A Budapesten rendezett Bákóczy-ünnep költségeire 
az ipartársulat pénztárából 100 korona a rendező bizott
ságnak posta utján megküldetett.

Török István szakiskolai szakelőadó részére, az ál
tala kiadott szakkönyv költségeinek készbeni fedezése 
czéljára, az ipartársulat pénztárából 100 korona jutalom
képpen kifizettetett.

A választmány az előző ülésben hozott határozatok 
végrehajtásáról szóló elnöki jelentést köszönettel veszi 
tudomásul.

IV. Mádai Lajos előadja, hogy a * Magyar alföld*-ház 
czimzelt szállodára vonatkozólag reá bízott ügyben újab
ban fog eljárni, s végleges jelentését csak ezután fogja 
meglenni.

A választmány e jelentést jóvahagyólag tudomásul
veszi.

V. Bemulattatott Korányi János budapesti lakos szá
mozó készülékkel ellátott, szabadalmazott pohár födője 
és jelző gyűrűje, melyet a feltaláló pártolásra ajánl.

A választmány elismeri a találmány czélszerű voltát, 
de azt, a sajátos helyi viszonyoknál fogva nem tartja al
kalmazhatnak

VI. Bemutatlalott a Budapesti ipari munkaközvetítő 
intézet 1903. évi III. negyedi jelentése és kimutatása.

Tudomásul szolgál.
VII. Elnök előadja, hogy Budapesten van egy borsó

hántoló malom, mely a stockerauihoz hasonló jóminőségű 
borsót, lencsét stb. árusít és 50 kilogrammon túl meg
rendelt mennyiséget a házhoz szállít.

Dicséri e malom áruezikkeit és mint magyar ipart, 
melegen ajánlja pártolásra.

A választmány Elnök ur javaslatát helyesléssel és 
köszönettel veszi tudomásul.

VIII. Elnök előadja, hogy Kunisch Antal az ipartár
sulat szolgája kimerültségre valló gyöngeségénél fogva 
szolgálatot teljesíteni már képtelen, minélfogva lépések 
tétettek, hogy Kunisch a szegények házába felvétessék.

Javaslatba hozza, hogy úgy az ipartársulati mint a 
temetkezési egyesületi pénzbeszedéssel az eddigi feltételek 
mellett Grosz György bízassák meg, aki e feladatnak már 
hosszabb idő óta teljesen megfelel.

Kuniseb Antal helyébe pedig a helyiség mindennapi 
kitakarítása és egyéb szolgálatok elvégzése czéljából csu
pán a délutáni időszakra egy szolga alkalmaztassák 36 kor. 
fizetés mellett.

Ezen utóbbi állásra a pályázók közül Haidinger 
Györgyöt ajánlja, mint a kinek legtöbb igényjogosultsága 
van, mert úgy pályázó, mint édesatyja is vendéglős és 
ipartársulati tag volt.

A választmány — Bittner Alajos másvéleményü fel
szólalása után — elfogadja Elnök ur javaslatát s az ipar
társulati szolgai állásra 36 korona havi fizetéssel Haidin- 
ger György volt vendéglőst alkalmazza, azzal a kikötés
sel, hogy nevezett az ünnep és vasárnapokat kivéve, 
minden nap délután 2 órától kezdve tartozik az iparlár- 
sulatnál szolgálatot teljesíteni.

IX. Előterjesztettek a segély iránti kérvények.
A választmány a segélyért folyamodók közül özv. 

Popovics Vinczéné részére 10 korona, Mindler Istvánná 
részére 20 korona, Jureczki János részére pedig tekin
tettel arra, hogy 8 gyermeke van 30 korona segélyt en
gedélyez az ipartársulat pénztárából. Azonkívül utóbb 
említett részére Prindl Nándor választmányi tag még 10 
koronát adományoz.

Kovács József és Gagel Anna nevű folyamodók a 
fővárosi szegények házában vannak elhelyezve, tehát ellá
tásban részesülnek, minélfogva az iparlársulat pénztárá
ból segélyben ezúttal nem részesíthetők, mert rendkívül 
sokan jelentkeznek olyan segélyre szoruló egyének, a 
kiknek nincsen semmiféle ellátásuk.

Azonban annak idején a Dreher alapítványból a 
most elutasítottak is segélyben fognak részesülni.

főbb tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejez

S z ö v e t s é g i  ü g y e k

A z ig a z g a tó -ta n á c s  é v i je le n té s e .
(Folytatás.)

így tehát m. tisztelt közgyűlés, szövetségünk ezt a 
kényes és rendkívül fontos ügyet sikeresen megoldta s igy 
nyugodtan elmondhatjuk, hogy az adott viszonyokra való 
tekintettel minden lehetőt megtettünk kartársaink anyagi 
érdekei megvédelmezésére.

Szövetségünk általános tevékenységének e rövid jel
lemzése után áttérünk most szövetségünk egyes szakosztá
lyai tevékenységének jellemzésére.

Tekintve, hogy a magas kormány a vendéglősiparnak 
képesítéshez kötését még mindig következetesen meg
tagadja, azt hozván fel ürügyül, hogy annak gyakorlásához 
nem kell tanulás, e merev álláspontnak megdöntésére 
csak egyetlenegy mód áll rendelkezésünkre és ez : a szak
képzés forszirozása szakiskolák utján; megvalósítása — 
idővel — annak az eszmének, hogy csak szakképzett egyén 
lehessen vendéglős s iparunk gyakorlásából kiszoruljanak 
azok az elemek, melyek örökös csorbát ejtenek iparunk 
tisztességén és lehetetlenné teszik azt, hogy arra a magas 
polezra emelkedjen, mint a külföld hasonló ipara és olyan 
becsülésben részesüljön, mint a külföldön.

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Napirenden van ismét a szakoktatás országos szer 

vezésének kérdése!
A szövetség központi igazgatósága e rendkívül fontos 

ügy lebonyolítását olyan előadóra bízta, aki ennek szol
gálatába szegődött lelkével-szivével, ki élete legszebb felada
tának választotta ez eszme megvalósítását és nem riadva 
vissza semmiféle áldozattól, hogy czélját elérje, ma már ezt 
az ügyet a budapesti, debreczeni és miskolezi szakiskolák 
megalapításával fényes diadalra is vezette.

De, tisztelt szaktársak! Ily nagy dolgokat mégis csak 
egyesült erővel lehet elérni! Ha önökben nincs meg a 
jóakarat az ügy iránt, ha a cselekvésből nem veszi át 
kiki a maga részét, akkor az intézők törekvése kárba- 
veszett erőlködés leszen!

Pedig tisztelt szaktársak! A szakoktatás országos 
szervezését s ezzel kapcsolatban a tanonezügy rendezését 
már régen határozattá emeltük. De mit tehetett a szövet
ség, mikor Szombathely, Győr és Nagyvárad kivételével 
felhívásaink mindenütt zárt fülekre találtak s az érdeklő
dés sajnálatos híján minden további lépés megakad! Kérve 
kérem önöket: karolják fel lelkesedéssel ezt az ügyet, 
mert ez jövőbeli boldogulásunk egyedüli útja.

Hogy mennyire igaz ez és mily helyesen cselekedett 
orsz. szövetségünk mikor tevékenységének fősulyát a 
tanonczszakiskolák létesítésére fektette, legjobban kitűnik 
a budapesti vendéglős-ipartársulat szakirányú tanoncz- 
iskolájának az 1903. évi Szent-Istvánnapi tanoncz- és 
segédmunkakiállitás keretében létesített önálló kiállításnak 
rendkívüli sikeres lefolyásából. E kiállítás lefolyásáról a 
tanonezügyi szakosztály jelentésében bizonyára részlete
sebb adatokat fognak találni a t. közgyűlési tagok, itt csak 
annyit kívánunk megjegyezni, hogy mivel ez volt az első 
alkalom arra, hogy iparunk hazánkban, mint- teljesen 
önálló és szervezett iparág először vett részt a többi ipar
ágak tanonczainak és segédeinek kiállításában és az egész 
kiállítás szerencsés tervezetével, ügyes programtnjával 
nemcsak a tanonezok elméleti, hanem gyakorlati képzett
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ségének és tudásának kellő bemutatására is bőséges alkal
mat nyújtott:nem tudunk eléggé hálás lenni Glück Frigyes 
szaktársunk iránt, hogy ezt az ügyet oly hévvel és lelke
sedéssel, szeretettel és áldozatkészséggel szolgálja. Ennek 
a kiállításnak előzményei, lefolyása, a várható erkölcsi 
eredmények összességükben mértföldmutatóként illeszked
nek a képesítés elérése érdekében kifejtett törekvéseink 
történetébe s jóleső megnyugvással tölt el aziránt, hogy 
amig vannak még igazi vendéglősök, akik e foglalkozást, 
miként ő és munkában vele híven osztozó társai, nem 
csupán üzletnek, hanem tisztes iparnak tekintik, melynek 
nemcsak hasznával, de fejlesztésével, ápolásával is érde
mes, sőt illik is foglalkozniok, szeretett iparunk jövőbeli 
sorsa felől kétségbe esnünk nem kell és nem is szabad 
és bármily nehezek és elviselhetlenek is a súlyos gazda
sági viszonyok folytán ránk háramló terhek, törhetlen 
erővel és kitartással kell előrehaladnunk a tört ösvényeken!

Napirenden van a szövetségünk szakosztályát képező, 
azonban egész autonóm hatáskörben saját és önálló alap
szabályai szerint munkálkodó országos nyugdíjegyesület 
jelentésének tárgyalása is, melyet a nyugdíjegyesület e 
helyütt tartott közgyűlése helyeslő jóváhagyással vett 
tudomásul.

E nagyszabású jelentés, azt hiszem, a benne felsorol
tak gazdag tartalmasságával mindenkit meg fog győzni 
arról, hogy e legszebb humanisztikus alkotásunk, mely 
követendő például állítható bármely iparág munkásai elé, 
Bokros Károly kartársunk odaadó buzgalommal és ügy
szeretettel kifejtett munkálkodása révén a fejlődésnek 
immár biztos jeleivel biró magaslatára emelkedett, jövője 
biztosítottsága elé jogosan tekinthetünk feltétlen bizalom
mal, amiért is, ugv hiszem, a tisztelt közgyűlés minden 
egyes tagjának őszintén érzett érzéseit tolmácsoljuk, midőn 
azt indítványozzuk, hogy miként Glück Frigyesnek a szak
oktatás ügyében kifejteit ügybuzgó munkálkodásáért, fejez
zük ki Bokros Károly kartársunknak is őszinte köszöne- 
tünket ama fáradhatlan tevékenységéért, melyet évek 
hosszú sora óta nyugdijegyesületünk. érdekében kifejt.

A közvetitésügyi szakosztály jelentés helyett egy oly 
inditványnyal fog a tisztelt közgyűlés elé lépni, mely 
lehetővé fogja tenni, hogy szövetségünk a közel jövőben 
a közvetítési ügygyei kapcsolatos rendkívül fontos társa
dalmi kérdéssel is foglalkozzék és ha lehet — ami leg
inkább volna óhajtandó — odahasson, hogy ez ügy szak 
iparunk specziális igényeire való tekintettel ugyan, de 
mégis az állami munkaközvetítő intézetek igénybevételével 
nyerjen egyszersmindenkorra érdemi megoldást.

Nagyon élénk és hasznos, gyakorlati irányban meg
indított tevékenységet fejtett ki szövetségünk idegenfor
galmi szakosztálya is, mely — mint a bemutatásra kerülő 
jelentésből a t. közgyűlés meg fog győződhetni — nagy 
munkaáldozattal egy beállította a nagyméltóságu m. kir. 
belügyminisztériumtól nyert hivatalos adatok alapján a 
magyarországi szállodák és szállóvendéglők czimtárát, 
mely nemcsak hű képe lesz iparunk mai állapotának, de 
hasznos kézikönyve a belföldi utazóközönségnek is. E mű,

mely itt bemutatásra is kerül, csak kezdetét jelenti ama 
nagyarányú és hasznos tevékenységnek, melyíyel e szak
osztály a köz- és nemzetgazdasági szempontból olyannyira 
fontos idegenforgalom ügyét saját munkaprogramja alap
ján szolgálni igyekszik és ha csak röviden annyit jelzünk, 
hogy e szakosztály anyaggyüjteménye immár egy szövet
ségi könyvtár létesítését is égető szükségessé teszi, ugy- 
liiszem eléggé bebizonyitottnak vehetjük, hogy e szakosz
tály hivatása fontosságának tudatában hálára és köszönetre 
késztő, nagy és nehéz munkát végezett el.

Szólván az idegenforgalmi szakosztály működéséről, 
a soha el nem múló hála és köszönet érzésével köteles
ségünk megemlékezni e szakosztály érdemdús elnökéről, 
Stadler Károly szeretett kartársunkról, aki határtalan 
áldozatkészséggel szövetségünk mai nappal lezáródó első 
három éves cziklusának fentartási költségeit egészen a 
sajátjából fedezte, hogy a kezdet nehézségei közt szövet
ségünk életképességét biztosítsa.

Az ideális iparszeretetnek e ragyogó megnyilatkozása 
előtt tisztelettel kell meghajolnunk, miért is indítványozzuk, 
miszerint fejezze ki a közgyűlés Stádler Károlynak a 
szövetség érdekében kifejtett ügybuzgó munkálkodásáért, 
nemkülönben fényesen megnyilatkozott áldozatkészségéért 
mai közgyűlésünk jegyzőkönyvében bálás köszönetét és 
ezt megfelelő formában és jegyzőkönyvi kivonat kapcsán 
juttassa Stádler Károly tudomására.

Ugyancsak itt kell megemlékeznünk a köszönet hang
ján Barta Béla szerkesztőről, ki mint az idegenforgalmi 
szakosztály jegyzője a szövetség megalakulása óta Stádler 
Károly ur oldalán teljesen díjtalanul, az ügy iránti ön
zetlen lelkesedéstől áthatva látja el a szakosztály nagy
számú teendőit s ebbeli tevékenységével mindnyájunk 
őszinte elismerésére tette magát érdemessé.

Noha szövetségi tagjaink közül sokan, az ismételt 
fizetési felszólítások daczára, jelentékeny összegekkel van
nak hátralékban, szövetségünk pénztári készlete mégis 
2517 korona pénztári maradványt — mint szövetségi va
gyont — tüntet fel, amit kizárólag Stádler Károly kar
társunk áldozat kézségének köszönhetünk. Kétségtelen azon
ban, hogy ha azt akarjuk, hogy szövetségünk, melyet egy 
tizennvolcz évig tartott küzdelem árán létesítettünk és 
amelynek létezésétől oly sok közérdekű törekvésünk meg
valósulása van függővé léve, necsak fenmaradjon, hanem 
erejében megizmosodva tényleg erős vára legyen ipa
runknak: kartársainknak nemcsak elvállalt kötelességeik
nek kell nagyobb pontossággal eleget tenniök, hanem 
különbség nélkül a szövetség zászlója alá kell csoporto
sulniuk, mert ez az egyetlen intézmény, mely a vendég
lősök összessége érdekeinek megvédelmezésére szolgál és 
erre képes is.

Ha panaszkép hangzik is, az igazság érdekében igaz 
sajnálattal kell konstatálnunk, hogy Magyarország körül 
belül 30,000 szakiparosa közül alig 250 tagja szövetsé
günknek.

(Folytatása következik )

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző 

közegei a M. Kir. Szab. Osztátysorsjáték (X I I I .  s o r s já t é k )  I. osztályára szóló sorsjegyeket 
felülvizsgálták, azok a föárusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az i. osztály húzása 1903. november 19. ős 20-án tartatik meg. a húzások a Magyar 
királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási 
teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a Duna-utcza felöl.) — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztály
sorsjáték valamennyi árusitóinál kaphatók. M a g y  k i r  S zab

Budapest, 1903. október 25-én. O s z tá ly s o rs já té k  Igazg ató sága .
L ó n y a y . H a x a y .
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felszerelt kőbányai palaczksör osztályából.
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V s J



A budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulatának 1-r lesi tője. 10. szám.

legtisztább

smmwu-yjjt
legjobb aszta li- és üdítő ita l, 

kflGnö hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajokuál, gyomor- és holyagbu-

rutnál.
I  DlattOlli Heurik, kart»bai ti Mafwt

|  LÖWENSTEIN Itt. (MIhílt) g
ezég tu la jd ou os: m m .

3 3  H O R V Á T H  F . N Á N D O R  g £
3 3  c>. kir. udvari szállító, József fhg. Ö cs. és kir. fensége g£p  

és Fülőp Szász Coburg Bothai herczeg u kir. fensége 
udvari szállítója.

3 £  Főüzlet: Fióküzlet: g<»-
3 3  IV., Vámház-körut 4. IV., Kishid-utcza 7. g £  
3 3  g ^

Í j  ajánlja nagy raktárát i *
4*a mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi- gg- 
«a nöségben; bel- és külföldi sajtokban, hús, g*£ 
i£ f  h a , főzelék- és gyümölcs-conservekben, gj* 
í a  csokoládé, franczia és magyar cognacban és gj» 
3£ pezsgőben, angol és franczia különlegessé- g*f 
3f geket finom konyhák részére; főző b o rt: gff

Madeira, Marsalla, Sherryt g**
3 t  ------------  g^
33 Kizárólagos fő ra k tá r az g*£
3 9  „Anglo C ontinen thal Thee A ssociatíon“ -nak

leg jobb  fekete  te á k b a n , valódi J a m a ik a  ram .
Kívánatra árjegyzék bérmentve.

KI
Ki
Ki

<
44
4
4
4
44

P E Z S G Ő CH1MPASNER

L O U IS  F R A N C O IS  & Co.
PROMONTOR.

II11

Kitüntetések:
Páris 1889. e z Os t -é r e m . 
Nizza 1890. a r a n y  é r e m . 

LÍ88abon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, n a g y  a r a n y -é r e m .

1 T

Auszeichnungen:
Paris 1889. SILB. m e d a il l e  

Nizza i890. g o l d . m e d a il l e  
Lissabon 1890. Hors Concours nnd 

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

ii

F ő k é p v is e lő k : — G e n e ra l-V e rtre tu n g :

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

»»»>»»»»»
>»

11

i i

11

11

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


	10

