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Ip a rtá rsu la ti ügyek.
Jegyzőkönyv. Felvétetett a „Budapesti szállodások, 

vendéglősök és koresmárosok ipartársulata" 1910. évi október 
hó 28-án délután az ipartársulat hivatalos helyiségében (IX. 
kér., Lónyay-utca 22. sz. a.), Gundel János ipartársulati elnök 
vezetésével tartott választmányi üléséről.

I. Gundel János elnök az ülést megnyitván, örömmel 
üdvözli a szép számban megjelent választmányi tagokat és a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Jajczay János és Wilburger Antal 
választmányi tagokat kéri fel.

Mielőtt a választmány a napirend tárgyalására térne, 
mély meghatottsággal jelenti, hogy a székesfőváros egyik 
legöregebb vendéglőse Katzer Antal, az ipartársulat érdemes 
alelnökének Malosik Antalnak apósa, folyó évi október hó 
27-én, 70 éves korában elhunyt. A megboldogult az ipar
társulat működésében nem vett ugyan tevékeny részt, de 
tisztes munkálkodásával iparunknak mindenkor becsületet 
szerzett, minélfogva indítványozza, hogy az —rparíársulat 
elhalálozása feletti részvétét az elhunyt családjához intézendő 
levélben juttassa kifejezésre.

A választmány az elnök indítványát helyesléssel fogadja 
és határozattá emeli.

II. Katona Géza erkölcsi kötelességének tartja, hogy a 
választmány figyelmét, ama nemtelen és minden kritikán alul 
álló támadásra hívja fel, melyet a „Fogadó" című úgynevezett 
vendéglőslap intézett folyó évi október hó 1-i számában, úgy 
Gundel János elnök, mint Bokros Károly és Petánovits József 
választmányi tagok köztiszteletben álló személye ellen. Igen 
jól tudja, hogy e támadások, melyek az ipartársulat köz- 
tiszteletben álló elnöke ellen már évek óta a legszemérmet
lenebb módon ismétlődnek, újabban pedig Bokros Károly és 
Petánovits József ellen indultak meg: kellő retorzióban csak 
azért nem részesültek, mert az illetők méltóságukon alul álló
nak tartották, hogy azokról tudomást vegyenek. E helyes ós 
feltétlen tiszteletreméltó állásponttal szemben azonban úgy 
véli, hogy az ipartársulatnak kötelessége egyrészt megtámadott 
vezetői védelmére sietni, másrészt pedig a jogtalan és minden 
alapot nélkülöző támadások felett érzett erkölcsi felháborodását 
minél nyomatékosabb formában kifejezésre juttatni. Épp ezért 
a következő határozati javaslatot nyújtja be: A „Budapesti 
szállodások, vendéglősök és koresmárosok ipartársulata'''' folyó 
évi október 28-án tartott választmányi iilcsén ama illetéktelen 
helyről jövő igazságtalan ós nemtelen célú támadásokkal szem
ben, melyek a „Fogadó" című állítólagos vendéglős-szaklapban 
évek óta a „Magyar vendéglősök országos szövetsége" és a 
„Budapesti szállodások, vendéglősök és koresmárosok ipar
társulata" érdemdús elnöke Gundel János, valamint legújabban 
az orsz. nyugdijegyesiilet elnöke, az országos szövetségi 
igazgatóság és ipartársulati választmány legérdemesebb, ügy- 
búzgó és általános köztiszteletnek örvendő tagja Bokros 
Károly, nemkülönben Petánovits József választmányi tag ellen 
megjelentek,

a választmány a durva és minden alapot nélkülöző táma
dások felett a legmélyebb erkölcsi felháborodását fejezi ki,

ellenben legmélyebb tiszteletét, őszinte ragaszkodását és igaz 
szeretetét fejezvén ki Gundel János, Bokros Károly és 
Petánovits József országszerte osztatlan becsülésnek örvendő 
személyeik iránt, kérve-kéri őket, hogy az ily megvetést 
érdemlő, nemtelen és jogtalan támadások által ne engedjék 
magukat páratlan sikerű közérdekű, mindig nemes és az 
emberszeretet czéljait szolgáló működésükben megakadályozni, 
hanem bízva a jók és igazak méltányló elismerésében, úgy 
mint eddig, lankadatlan erővel, kitartással és munkakedvvel 
folytassák a vendéglősipar és az országos nyugdijegyesiilet 
érdekében kifejtett, lelkes ügybúzgó és áldozatkész ipari és 
emberbaráti tevékenységüket, melyet a sajtószabadság szent 
eszméjével rútul visszaélő ilyen támadások meg nem akaszt
hatnak, sem a teljes kiépítésben meg nem akadályozhatnak. 
Elhatározza egyúttal a választmány, hogy ezen határozatát az 
ország összes rokonipartársidalaival átiratban közli és tudomás
vétel céljából a vendéglösipari szaklapoknak is megküldi.

Elnök őszinte örömmel fogadja az indítványt és amenyi- 
ben az a választmány két kiválóan érdemes tagjára : Bokros 
Károlyra és Petánovits Józsefre vonatkozik — köszönetét mond 
Katona Gézának, annak benyújtásáért, de a maga személyét 
kéri a határozati javaslatból kihagyni. Ha nem is olvasta, 
mások előadásából tudomása van már régen az ellene irányuló 
támadásokról, amelyekre soha sem reflektált, mert tudja, hogy 
kitől erednek és mert nyugodt önérzettel mondhatja el magá
ról, hogy mindig és mindent csak ipara érdekében cselekedett.

Jajczay János, Mohos Ferenc és több választmányi tag
nak az indítványt pártoló felszólalása után

a választmány Katona Géza indítványát egész terjedel
mében egyhangú helyesléssel elfogadta és határozattá emelte, 
azon hozzáadással, hogy a határozat az abban felsoroltakon 
kivid Gundel János ipartársulati elnöknek, Bokros Károly és 
Petánovits József választmányi tagoknak is megküldendő.

Bokros Károly a határozat kihirdetése után csak azért 
kér szót, hogy úgy a maga, mint megtámadott társai nevében 
őszinte köszönetét fejezze ki az egyhangú határozatért, mely 
jól esik neki és nagy elégtétellel tölti el. A támadásra, mely 
őt egy három facér pincérből, egy ügyek nélküli ügyvédből 
és egy hiúságában felfuvalkodott vendéglősből álló kis csoport 
részéről azért érte, mert őket a legutóbb lezajlott közgyűlésen 
a szövetség igazgatóságának megbízásából leleplezte, ő ugyan 
már a legmélyebb megvetéssel megfelelt és más módon is 
elégtételt fog magának szerezni: ám a választmány határoza
tát, mint kartársai szeretetének és bizalmának megnyilatko
zását mégis nagy örömmel és köszönettel fogadja el.

III. Gundel János elnök felolvastatja Glück Frigyesnek 
folyó évi szeptember hó 27-én kelt, az ipartarsulat választ
mányához intézett levelét, melyben az ipartársulatnak hozzá 
intézett üdvözlő levelét köszöni meg és egyben bejelenti, hogy 
bár iparunk érdekeit mindenkor szivén fogja hordani, kezde
ményező vagy vezérszerepre a jövőben már nem vállalkozhat.

A választmány Glück Frigyes levelének tartalmát, mély 
és őszinte sajnálattal veszi tudomásul.

Elnök felolvastatja Petánovits Józsefnek folyó évi szep
tember hó 26-án kelt az ipartársulat választmányához intézett
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levelét, inéi) ben bejelenti, hogy a választmány által a szak
irányú tanonciskola felügyelő-bizottsági elnökké történt jelölését 
— másnemű elfoglaltsága miatt, legnagyobb sajnálatára nem 
fogadhatja el.

IV. Elnök e levéllel kapcsolatban kötelességének tartja 
megemlékezni ama súlyos veszteségről, mely az ipartársulat 
szakiskoláját és egyáltalán a vendéglősipari szakoktatás ügyét 
előbb Glück Frigyes, majd Glück Erős János lemondásával 
érte. Pelánovits József vonakodása is súlyos baj és félni lehet 
attól, hogy a válságos állapotokat ez a nagyfontosságú ügy 
nagyon is meg fogja érezni, noha a szakiskola fennállása 
biztosításának és fejlesztésének szükségességéhez még csak 
szó sem férhet. A szakiskola felügyelő-bizottsági elnöki állás 
nagy tisztesség és ezért felkéri a választmányt, ajánljon ezen 
állásra megfelelő ipartársulati, illetve választmányi tagot.

Bokros Károly e pontnál őszinte sajnálkozását fejezi ki 
Glück Frigyesnek végleges visszavonulása felett. Azt hiszi 
helyes nyomon jár, ha ennek okát abban keresi, hogy az 
ipartársulat nem részesítette kellő védelemben Glüc'c Frigyest 
akkor, mikor egy pincérujság ezt a kiváló férfiút, aki iparáért 
nemcsak egész tudását, időt, pénzt, munkát, hanem vagyont 
is áldozott, nemtelen módon megtámadta. Tény, hogy Glück 
Frigyest elvesztettük és a tanulság az, hogy azokat kik hoz
zánk tartoznak, kiket a mi érdekünkben folytatott önzetlen 
munkásságukért érnek meg nem érdemelt támadások : mindig 
a kellő időben és megfelelő módon részesítsünk védelmünkben. 
Úgy hiszi, hogy a választmány összes tagjainak helyeslésével 
fog találkozni, ha ezek után a választmány egy oly tagját, 
Palkovics Edét ajánlja a szakiskola felügyelő-bizottsága elnö
kéül, aki a választmánynak évek hosszú sora óta egyik 
szerény, de kiválóan szorgalmas tagja, aki sohasem kívánt 
feltűnni, de a magára vállalt kötelességeket mindenkor pontosan 
teljesítette.

Elnök mindenekelőtt Bokros Károlynak mond köszönetét 
indítványáért, amely amint az azt követő lelkes éljenzésből 
látható, csakugyan a választmány összes tagjainak szivéből 
eredt. Palkovics Ede megválasztását ő is szerencsés meg
oldásnak tartja és azért igaz örömmel mondja ki a határozatot, 
hogy az ipartársulat választmánya Palkovics Edét egyhangú 
lelkesedéssel a szakiskola felügyelő-bizottságának elnökévé 
választotta meg.

Palkovics Ede meghatottál! mond köszönetét az őt ért 
nagy kitüntetésért és kijelenti, hogy minden erejével azon 
lesz, hogy a személyéhez fűződő várakozásnak minél jobban 
megfeleljen.

V. Elnök bemutatja Nesztor János, folyó évi szeptember 
hó 29-én kelt levelét, melyben a felesége elhalálozása alkal
mából hozzá intézett részvétnyilatkozatért mond köszönetét.

Tudomásul szolgál.
VI. Elnök jelenti, hogy Budapest székesfőváros tanácsa 

folyó évi szeptember hó 5-én 79833/1910. VII. számú utal
ványával a szakiskola részére megszavazott évi segélyt 
kiutalta és hogy ezen összeg az ipartársulat pénztárába már 
be is folyt.

Tudomásul szolgál.
VII. Elnök felolvastatja a budapesti kávésipartársulat 

folyó évi szeptember hó 21-én 361/1910. szám alatt kelt átira
tát és az erre adott választ.

Bokros Károly nem nagy jelentőséget tulajdonit az egész 
ügynek, melyet csak átmeneti jellegűnek tart és amelyet a 
közönség gyorsan meg fog unni.

Katona Géza óhajtandónak tartaná a kérdésnek békés 
utón leendő elintézését, melyre úgy tudja, a kávésokban nagy 
a hajlandóság.

Egerváry Géza azt ajánlja, hogy a vendéglősök a 
kávésok illoyalis versenyét azzal viszonyozzák, hogy ők viszont 
a délutáni kávéházi üzletre rendezkedjenek be.

Elnök egyik felszólaló véleményét sem oszthatja. Szerinte 
a vendéglősöknek okvetlen védekezniük kell. Arra, hogy az 
ételek kiszolgáltatása a kávéházban meg fog szűnni nem lehet 
számítani, mert a jövőt jiem lehet előre látni, addig egy 
csomó vendéglő tönkre megy, a békés megegyezés jogfeladás
sal jár s ezért a vendéglősök nem mehetnek Canossába.

A választmány elnökének álláspontját foglalva el, meg
bízza a elnökséget, hogy a vendéglői hideg ételeknek a kávé
házakban történő kiszolgálása ellen úgy a főkapitányságnál, 
mint a pénzügyigazgatóságnál a kellő lépéseket tegye meg.

VIII. Elnök bemutatja a segély iránti kérvényeket.
A választmány a kérvényeket elintézés céljából az 

elnökségnek adja ki.
IX. Elnök felolvastatja Bokros Károly folyó évi október 

15-én kelt indítványát, melyben bejelenti, hogy az ipartársulat 
tagjai közül többen Müller Antal választmányi tagnak 40 éves 
vendóglősipari működése alkalmából iinneprendező-bizottságot 
alakítottak, mely Müller Antal arcképét Vajda Zsigmond festő
művész által megfestette és annak ünnepélyes leleplezése 
céljából egy rendkívüli közgyűlés egybehivására kéri az ipar
társulatot és az arcképet megőrzés céljából az ipartársulatnak 
ajánlja fel. Elnök mindenekelőtt behatóan méltatja Müller 
Álltainak a vendéglősipar körül szerzett számos érdemeit, 
majd őszinte szavakkal köszöni meg Bokros Károly indítványát 
és ez ügyben kifejtett fáradozását.

Bokros Károly bocsánatot kér a választmánytól, hogy 
ezen ügyben mint erős impressionista annyira elragadtatta 
magát, hogy a választmány elé ezúttal csak egy már majd
nem kész dologgal lép. A maga részéről ennek az ünneplés
nek nagy jelentőséget tulajdonit, mert igazi elismeréssel és 
szeretettel csak mi vendéglősök méltathatjuk egy oly férfiúnak 
érdemeit, mint Müller Antal, aki foglalkozását, iparát mindig 
ideális szempontból fogta fel és ezzel nekünk is dicsőséget 
szerzett.

A választmány ezek után elnök indítványára egyhangú 
helyesléssel és lelkesedéssel kimondja :

1. hogy Bokros Károly indítványát elfogadva, folyó évi 
november 24-én, délután 5 órakor a Hungária-nagyszállodában 
Müller Antal arcképének ünnepélyes leleplezése céljából rend
kívüli közgyűlést tart ;

2. hogy ugyan e napon este 8 órakor ugyanott dísz
vacsorát rendez,

3. hogy az ünnepi (arcképleleplező) beszéd elmondására 
Glück Frigyest kéri fel, ki elnök úrral folytatott beszélgetésé
ben ezen az ünnepélyen aktív szereplésre hajlandónak 
nyilatkozott;

4. a programul részleteire nézve a választmány egyelőre 
a következőket állapítja meg:

Glück Frigyes beszéde után Gundel János beszéd 
kíséretében az ipartársulat nevében átveszi a képet ;

Bokros Károly az országos nyugdijegyesület;
Palkovics Ede a „Magyar szállodás- és vendéglősmunka

adók egyesülete “ ;
IFedfer Károly a budapesti vendéglősök szakirányú 

tanonciskolája nevében üdvözlik az ünnepeltet.
A választmány Wálter Károly előterjesztésére meg

engedi, hogy a szakiskola tanulóinak egy része — az ünnepség 
erkölcsnevelő jelentőségénél fogva — miként a múltban 
rendezett hasonló ünnepélyeken és természetesen korlátolt 
számban részt vehessen.

X. Palkovics Ede az ipartársulat által a „Magyar szaká
csok köre“ élelmiszer- és szakácsművészeti kiállítás ügyében 
hozott határozatra hivatkozással és tekintettel a kiállítási 
munkálatok előhaladott voltára, indítványozza, hogy a választ
mány állapítsa meg, milyen módon kíván az ipartársulat a 
kiállításon résztvenni.

A választmány Bokros Károly, Palkovics Ede, Kovács 
E. M. ismételt hozzászólása után — elnök javaslatára — 
határozatiig kimondja, hogy az ipartársulat három és pedig: 
egy 200, egy 150 és egy 100 koronás dijat tűz ki. •

E határozatot — Palkovics Ede kérelmére — a választ
mány a kiállítás rendezőségével azon hozzáadással közli, hogy 
a dijak hovaforditására vonatkozólag hozandó határozatát 
pótlólag fogja tudatni.

Palkovics Ldo hálás köszönettel fogadja a választmány 
határozatát.

XI. Jajczay János bejelenti, hogy a „Magyar ásványvíz 
forgalmi és kiviteli részvénytársaság“ igazgatósága az általa 
forgalomba hozott vizek eladására az ipartársulattal ugyanoly 
megállapodást óhajtana kötni, mint a minőt a „Budapesti 
kávésipartársulattal" és a „Budapesti kávésok és főpincérek 
bankjával11 kötött. E megállapodások értelmében a nevezett 
társulat módot nyújt a fogyasztás mennyiségének ellenőrzésére 
is és kellő fedezet nyújtása mellett arra kötelezné magát, 
hogy a vendéglőkben fogyasztott és tőlük vásárolt minden
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palack víz után egy fillért fizetne az ipartársulat által meg
jelölendő célra.

A választmány e bejelentést helyesléssel és köszönettel 
fogadva, felkéri az indítványozót, hogy ez ‘ügyben a kellő 
lépéseket tegye meg és eljárása eredményéről a legközelebbi 
választmányi ülésen tegyen jelentést.

Több tárgy nem lévén a napirenden az ülés véget ért. 
Kmf. _

Jegyzőkönyv, felvétetett a „Budapesti szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatának" 1910. évi 
november hó 24-én, csütörtökön délután 5 órakor a „Hungária- 
nagyszálloda" földszinti nagytermében Müller Antal ipartár
sulati választmányi tag 40 éves vendéglösipari működésének 
megünneplése céljából, Gundel János ipartársulati elnök 
vezetésével tartott rendkívüli diszközgyüléséről.

I. Elnök mindenekelőtt a vendégeket üdvözli és köszö
netét mond megtisztelő megjelenésükért, azután megnyitja 
a díszközgyűlést s a jegyzőkönyv hitelesítésére Bokros Károly 
és Katona Géza urakat kéri fel. Bokros Károly, Kommer 
Ferenc, Palkovics Ede és Petanovits József urakat pedig 
felkéri, hogy az ünnepeltet küldöttségileg hívják meg a 
díszközgyűlésre, s a közgyűlést a küldöttség visszaérkezéséig 
felfüggeszti.

Az ünnepelt a küldöttséggel rövid idő múlva megérkezvén, 
a közgyűlés hosszantartó lelkes éljenzéssel üdvözli.

Elnök a közgyűlést újból megnyitja és felolvastatja 
Dr. Wekerle Sándor az országos kaszinó elnöke és Márkus 
József főrendiházi tag üdvözlő levelét. Azután felkéri Gliick 
Frigyest, tartaná meg az ünnepi beszédet.

Gliick Frigyes ünnepi beszéde:
Mélyen tisztelt közgyűlés! Igen tisztelt kartársaim! 

Ipartársulatunk negyvenéves fennállása óta a vendéglősszakma 
fejlődése szoros összefüggésben volt nemcsak az ország, de 
szeretett fővárosunk fejlődésével is. Aminő kisarányu volt 
városunk, olyan kisarányu volt szakmánk is. Kedélyességben 
élt a polgárság, kedélyes volt a vevdéglői élet és ipar is, 
és nem utolsó dolog volt, mikor az emberek azt olvasták a 
Dr. Saphir Zsigmond és Heckenast Gusztáv által „redigált44 
„Pester Tageblatt“-ban, hogy „az öreg Bartl papa44 közhírré 
tette, miszerint tizennégy nap múlva (!) „itt lesznek az 
általam rendelt osztrigák41, vagy hogy „arisztokrata Báli44 lesz, 
fagylalttal (!> és mivel több készült, a „Polgároknak is jut". 
(Derültség.) Vagy minő nagy lehetett a tolongás, ha — 
minden héten háromszor — megjött, vagy elment a Pala
tínusból az eperjesi „gyorskocsi* Gyöngyösön. Miskolczon 
és Kassán át. Ez volt akkor a legnagyobb esemény. Akik 
együtt utaztak, megismerkedtek, akik a gyorskocsira vártak, 
szintéu. És mi mindent hoztak hazulról! A „Czipsz“-böl té
len a „margarirozott44 pisztrángokat (igy mondották a francia 
„mariné44 helyett) és minő jó és finom volt — emellett 
olcsó! — a liptói túró a kus bödönyökben, a klenóci 
ostyepkasajt, a szárított gomba és fenyvesmadár. Szóval ez 
volt az idegenforgalom, az áruforgalom, szállodáink és ven
dégfogadóink pedig együttvéve a Palatínus, Sieben Chur- 
íürsten, Goldener Adler, Weisses Schiff, König von Ungarn, 
Goldener Adler, Weisser Schwan, Rother Ochs, Zwei blaue 
Böcke, Zwei Pistolen, Zrinyi, Greiff, 1839. augusztus huszon- 
hatodikán nyílt meg a Kemnitzer-házban a „Hotel zűr Kö- 
nigin von England" ! „lm Sáli voll Pracht und Herzlichkeit, 
Schliesst Augen euch, Hier ist niclit Zeit, Euch staunend um 
zu schaueu 1“ igy és hasonló enthusiásmussal Írtak az ak
kori lapok e szálloda megnyitásáról, mert „Bartl papa41 nagy 
kertész lévén, narancsfákat, pálmákat és bőséges virágdíszt 
tétetett az udvarba. Pessold papa pedig a „Jagerhornt44 
nyitotta meg „Mayer-papa" után, aki azt harminc évig ve
zette. Amikor a „Magyar király“-szállót átveszi, nagy ön
érzettel hirdeti, hogy kávéházában harminchét politikai és 
irodalmi lapot tart, még pedig egy angol, két francia, két 
magyar, egy szerb és . . . harmincegy német lapot. Az or
szág belsejébe Mitterdorfer János „zum Fischer“-nevü házá
ból Pesten ekkor indul meg a „gömör-kishonti gyorskocsi . 
később a „Vörös ökör“-ből az egri, még később a „hehér 
hattyú44-ból a pécel gödöllö hatvani gyorskocsi. Ezen uta
zási alkalmatosságok idején hirdeti Heckenast a maga lap 
jában „Gullwer utazásait" 1

Ez a kezdet. Az ország belseje felé irányított belföldi 
idegenforgalom nagyobb lendületet csak a losonci vasút 
megnyíltával egyidejűleg nyer, de — és az idők jele! — 
ennek is előbb tönkre kellett menni, úgy vette át csak az 
állam. így, hasonló módon és arányokban fejlődött a buda
pesti vendéglősök ipartársulata is. Förster és Letz! után 
pedig Gundel János lett annak elnöke (Lelkes, hosszantartó 
taps és éljenzés.) Vele kezdődött meg a munka eleje és 
vele folytatódott az utolsó hoszonöt-harminc év mozgalmas 
eseményeivel, nagy alkotásaival és reformtörekvéseivel.

Fáklyát elő 1
És világítsunk be e fáklya ragyogó fényével e harminc

éves múlt, ködébe és vonultassuk el futólag lelki szemeink 
előtt ipartársulatunk zászlószentelési ünnepélyének, az országos 
szövetség és a szövetségi szakosztályok életbeléptetésének, 
az országos nyugdijegyesiilet, a budapesti és vidéki szak
irányú tanonciskolák működésének, az idegenforgalmi szak
osztály alkotásainak, a vendéglős menhely és az ipartársulati 
ingyenes munkaközvetítője létesítésének, az első és a második 
vendéglösipari kiállításnak, a bécsi kollégák fogadtatásának, 
a szállodások nemzetközi egyesülete budapesti kongresszusá
nak ragyogó, változatos, szingazdag és erkölcsi eredményekben 
oly gazdag képeit . . .

Es vessük emellett mérlegre a harminc év adminisz
tratív munkáját, akut elintézni való dolgait, a gazdasági 
kérdések elintézését és akkor látni fogjuk, hogy bizony derék 
munka volt ez . . .

A „Sturm und Drangperiode44 e korszakában az esemé
nyek e lázas áradatában az Idő végtelen fonalán egymás
után perdülnek az évek, az élet egy percre sem szünetel, 
ám azért a csendes figyelő és a lelkiismeretes krónikás jegyzi 
és híven megörökíti a szorgalmas munkát, a szeretettel és 
önzetlenséggel végzett buzgalmat és fáradozást: mert ez az 
igazság! A történetiró magyarázhatja ugyan néha az esemé
nyeket, de az igazság féktelen erejével és hatalmával utat 
tör magának, még a sziklákon keresztül is, feltámad és 
diadalmaskodik mindenek felett! Igaz, hogy közben évtizedek 
múlnak el, de végre megszólal és tudatja velünk, egy mun
kásember negyven éven át kifejtett cselekményeit, egy oly 
emberéit, akinek e hosszú idő alatt minden cselekedete a 
vendéglősszakma fejlődésével szorosan össze volt forrva és 
akinek munkája az egyéni boldoguláson kiviil, sőt igen 
gyakran ennek feláldozásával, csak iparunknak, a maga 
szakmájának volt szentelve. A jó ügyet, a kitűzött célt soha 
cserben nem hagyta, aminthogy üzletében, a maga hivatásá
ban egyetlenegy órát sem töltött el tétlenül. A hivó szóra 
mindig szives szolgálatkészséggel volt a köz munkása, önként 
magára vállalt kötelességeit mindig jó kedvvel és örömmel 
teljesítette! Ez az ember, tisztelt Uraim, ez az önzetlen, 
lelkes és áldozatkész munkás ember ami kedves, jó barátunk 
Müller Antal. (Lelkes, hosszantartó taps és éljenzés.)

Az Ur kegyelme megengedte, hogy ma, negyvenéves 
munka után megelégedéssel szivében tekinthessen vissza be
futott pályájára, ő  mindent magának köszönhet, mert száza
dunk idegen életmódja, terhes munkája mellett helyét mindig 
becsülettel megállta, a munkában pedig mindig csak élvezetet 
talált! Már boldogult atyja is — aki a Mendl és Zellerin- 
gyár gyárvezetője volt — a rendre, pontosságra, kötelesség
tudásra nevelte, ug.v hogy midőn 1870-ben megkezdte mai 
élethivatását, pályáját, majd midőn később a gyakorlati élet 
szinterére is kilépett: szorgalma, szerény modora, gyakorlati 
tudása, szakképzettsége által nemcsak mindenki szeretetét vívta 
ki magának, de mint iparos és polgár úgy kartársai, mint az 
egész társadalom osztatlan tiszteletét és becsülését is egy
aránt kivívta magának. Eredményeit Isten áldása is kisérte, 
iparunkban és ipartársulatunkban érdemei nagyok, ezért iránta 
viseltetett szeretetünk is nagy, őszinte és igaz ős ezért is 
öltöttük ma magukra a barátság ünneplő aranyköntösét: 
a hálát, hogy hozzá méltóan ünnepeljük őt, az erdemes 
férfiút! Megakarjuk tartani számunkra az ö kedves és értékes 
egyéniségét, jóságos képmását, iparunknak és ipartársulatunk
nak a Jövőnek, példaképpen és ösztönzésül és azért is 
határoztuk el, hogy öt képben megörökítjük és a képet meg
őrzésül ipartársulatunknak adjuk át

Szeretőiünkön, ragaszkodásunkon kívül ez a csekély 
figyelmesség az, amit neked adhatunk kedves, jó kartáisunk
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és barátunk, Miillor Antal. Fogadd szívesen irántad viseltetett 
érzelmeink e beszédes bizonyítékát, Isten pedig engedje meg. 
hogy még sokáig, igen sokáig élj erőben, egészségben és 
boldogságban Kedves családod, barátaid és szeretett iparunk 
javára ! És most, hulljon le a lepel!

Az ünnepi beszéd után lehullott a lepel Müller Antal 
arcképéről, mely Vajda Zsigmond festőművész jól sikerült 
alkotása. Szűnni nem akaró lelkes éljenzés és taps töltötte 
be a termet, melynek elhangzása után Gundel János elnök a 
következő beszéddel üdvözölte az ünnepeltet:

Igen tisztelt kartársunk! Szeretett barátom! Engedd 
meg, hogy ez alkalommal úgy ipartársulatunk, mint országos 
szövetségünk nevében néhány szóval én is üdvözölhesselek. 
Érdemeid felsorolásával, melyeket Glück Frigyes oly szépen 
méltatott, nem akarok felesleges ismétlésekbe bocsátkozni. 
Inkább hálát adok mindnyájunk nevében a jóságos isteni 
Gondviselésnek, mely téged a mai napig családodnak és 
iparodnak megtartott és mint hű kísérőd és segítőd, oly bol
dogság részesévé tett, aminőben iparunkban csak kevesen 
részesülnek. E jó sors maradjon meg melletted továbbra is, 
mert azokkal szemben, akik iparunkban legnagyobb szorgal
muk dacára sem voltak képesek zöld ágra vergődni és akiket 
a létérti nehéz küzdelmükben senki sem vesz észre, nekünk 
fokuzott szükségünk, sőt kötelességünk az oly egész férfiak 
kiemelése, mint amilyen te vagy, aki nemcsak küzdelmeid
ben, hanem akkor is hű maradtál iparodhoz, mikor már 
sikerült célodat elérni, kötelességeidet, állásaidat pedig min
dig tisztességgel töltötted be. Ezért hálás köszönetét mondok 
neked mindazért, amit iparunk érdekében cselekedtél és 
amivel évtizedek előtt még alacsony színvonalon álló iparunk 
színvonalának emeléséhez hozzájárultál (Helyeslés'. Büszkék 
vagyunk rád és ezért kérlek, maradj ezentúl is az, aki eddig 
voltál! A jó Isten pedig adjon neked erőt és egészséget, 
tartson meg boldogságban kedves, szeretett családodnak, vala
mint nekünk, barátaidnak és iparunknak (Lelkes éljenzés). 
Uraim ! Álljunk fel és kiáltjuk egyhangúlag : Éljen Müller 
Antal! éljen! éljen! éljen! (Szűnni nem akaró lelkes éljenzés 
és taps! A jelenlevők kivétel nélkül felállva éljeneznek és 
tapsolnak.)

Az éljenzés és taps megszűnte után az országos nyugdíj- 
egyesület nevében Bokros Károly a következő üdvözlő beszé
det mondotta:

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! Szeretett barátom ! 
Tisztelőid, barátaid és mindazok, akik őszinte szeretettel 
ragaszkodnak hozzád, jöttek el a mai ünnepre! Hogy meg
ünnepeljék és megörökitsék azt a negyven évet, melyet te 
gyakran nem egészen rózsás ugyan, de mindenesetre olyan 
utón tettél meg, amely a vendéglösiparnak mindenkor dicsősé
gére és büszkeségére fog válni. (Úgy van! Helyeslés.) Neked 
édes barátom, teljesen felesleges ma már visszatekinteni a 
múltba! Te már bátran nézhetszt előre, felfelé! Mert, ha 
visszanézel is, legfeljebb csak azt látod, mily nagy azoknak 
sokasága, akik a te példádat követni akarják. Egy nagy, 
egész csomó ember jelent meg itt e napon, akik nevedet 
mélységes hálával és nagy hálával ejtik ki, mert örök kenyeret 
adtál kezükbe azzal, hogy beléjük oltottad a tudást, a kép
zettséget, megnyitva előttük tudásod nagy és kimerithetlen 
tárházát. És még egy másik, nagy csoport is áll itt a tanon- 
cok, a vendéglősipar jövőjének nagyreményű letétemesei, akik 
áldva áldják házadat, mely második otthonukká lett, a te 
jótékony szivedet, melynek atyai melegét oly gyakran érezték, 
de nemcsak a tiédet, hanem a te bájos és kedves feleséged 
szivének páratlan jóságát is (Lelkes éljenzés.) Mi mindnyájan, 
akik ma itt együtt vagyunk, különbség nélkül át vagyunk 
hatva attól a gondolattól, hogy ha valaki arra a magaslatra 
emelkedett a vendéglősiparban mint te, hogy nemcsak a Park 
clubnak, hanem az Országos casiuónak is vendéglőse vagy, 
ahol fejedelmek, az ország főnemessége fordulnak meg, akkor 
mi méltán lehetünk reád büszkék, vezetőnkre, mint egy uj 
iskola megteremtőjére. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
az, hogy az ország egyik legnagyobb államférfia, az ország 
volt miniszterelnöke is megtisztelt ma azzal, hogy levélben 
üdvözölt. Hogyne lennénk tehát mi büszkék reád, mikor már 
azok iránt is hálásaknak kell lennünk, akik a vendéglősipart 
ennyire megtisztelik és megbecsülik. Fogadd ezért a nyugdij- 
egyesillet részéről is, amelynek kezdettől fogva hathatós 
támogatója vagy, az igazgatóságnak pedig folytonosan tevé

keny tagja, hálás köszönetilnket ipari munkálkodásodért. 
Az Isten sokáig tartson meg még nekünk és ne feledd, hogy 
a vendéglőspálya nem a legutolsó, sőt lehet, hogy valamikor 
a legelső lesz. Az Isten éltessen! (Lelkes éljenzés és taps)

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után a „Budapesti 
kávésipartársulat" nevében Harsányi Adolf elnök a következő 
beszédet mondotta:

Igen tisztelt Müller ú r ! Kedves kartársunk! Az ön 
híveit látja itt maga körül! Akik is eljöttek ünnepet ülni! 
És örvendeni és szivük érzelmeinek ünneplő szavakban ki
fejezést adni. Ehhez a díszes gyülekezethez mi is, a Buda
pesti kávésipartársulat küldöttjei, szívesen csatlakoztunk: 
Társulatunk régi érdemes tagjához mi is intézhessük szóza
tunkat! Eljöttünk meleg érzéssel a szivünkben üdvözölni önt 
negyven esztendős ipari működésének évfordulója alkalmából! 
Hogy rokonszenvünket tolmácsoljuk, hogy elismerésünknek, 
nagyrabecsülésünknek pálmáját nyújtsuk át önnek! És hogy 
elmondjuk: íme a férfin, ki pályafutásában példaképpen áll 
előttünk. Példaképpen áll előttünk a munka, a szorgalom, a 
szakképzettség, a tisztesség, a jellem, a szerénység, az egyéni 
szeretetremőltóság, egyszóval az emberi derékség dolgában! 
A sors gondja, hogy legyenek ily férfiak, kik mintaképpen 
állnak előttünk — a mi dolgunk, hogy kövessük a példáját. 
Ön ünnepelt férfiú, aránylag ifjan érte el ezt az emberi kor
ban jelentősen hosszú pályafutást. A férfikornak delelőjére 
érve, még sokat remélünk az ön munkásságától! Hogy ez 
minél távolabbi időkig terjedjen, hő óhajtása mindnyájunk
nak, hő óhajtása ipartársulatunknak, mely mindenkoron büszke 
lesz, hogy tagjai közé számíthatja önt! Jókívánságunkat egy 
gyújtó szóban foglalom össze: Éljen az ünnepelt férfiú! 
Éljen Müller Antal !

Azután Palkovics Ede elnök a „Magyar szállodás és 
vendéglősmunkaadók egyesülete11 nevében a következő beszé
det intézte a jubilánshoz:

Ünnepelt barátom! Szeretett kartársunk! A budapesti 
szállodás és vendéglős-munkaadók egyesülete nevében ide
jöttünk mi is, hogy elmondjuk jókívánságainkat ma, amikor 
vendéglős-iparos pályád 40 éves jubileumát ünnepeled. Ha
talmas idő a negyvenéves múlt! Kevésnek adódik meg a 
szerencse, hogy élte delén ezt az időt elérhesse. A küzdés 
sok nehéz évei ezek, amelyek között igen kévés az olyan, amely 
virágokat is hozott, Én megtudom ezt Ítélni, mert a pályán 
töltött 40 év már mögöttem van. Büszkeséggel tekinthetsz 
vissza a múltra! Kezdted a legelején és a saját szorgalmad 
és munkásságod révén felértél arra a sziklára, amelyről nyu
godtan tekinthetsz le. Minden termékeny körülötted, minden 
a kezed munkája, minden a tied! De nemcsak jó gazda, 
szaktudású iparos, hanem odaadó, bőkezű kolléga is voltál 
mindenkor. Ez az érdem csak öregbiti a szeretetet, amely 
minden oldalról körülvesz. Ennek a szeretetnek egy virágos 
ágát teszem eléd egyesületünk nevében, kívánva, hogy a 
Mindenható, aki eddig sorodat a munkában intézte, majdan, 
ha fáradságod megérdemelt gyümölcsét élvezni pihenni térsz, 
adjon neked még sok esztendőt, hogy kedves családod köré
ben boldogan élve örömben teljenek napjaid. Isten éltessen!

A nagy tetszéssel fogadott beszéd elhangzása után 
Zidarits Béla, a budapesti vendéglősök szakirányú tanonc
iskolája III a. oszt. növendéke, a szakiskolai növendékek 
élén a következő beszédet mondotta:

Nagyságos urunk! Boldog ember az, aki ifjú munkás 
éveinek fáradtságos tevékenységének gyümölcseiben, férfi- 
korának teljes erejében gyönyörködni tud. Öröm töltheti be 
lelkét, amikor negyven éves múltjára visszatekintve pálya
társait maga körül látja, hogy fáradhatlan tevékenységéért, 
lankadatlan buzgalmáért köszönetét mondjanak a nemes ven- 
dóglősipar fejlesztéséért. Mi, a vendéglős szakiskola növen
dékei is eljöttünk zz ünnepélyes pillanatban, hogy egyrészt 
hálánknak és köszönetiinknek kifejezést adjunk azért a nagy
lelkű nemes jóindulatáért, melyet velünk számtalanszor volt 
kegyes gyakorolni. De eljöttünk azért is, hogy a mai nap 
ünnepélyes voltából, nagyságod példájából mi jövendő mun
kánkhoz erőt, kitartást és lelkesedést merítsünk. A vendég
lőspálya nagy feladatokat, szorgos, kitartó munkásságot kíván, 
amely erényeket csak az élet nagy iskolájának élő példáiból 
tanulhatunk meg! Felétek fordulok kedves iskolatársaim ez 
ünnepélyes pillanatban s veletek, a ti nevetekben fogadom,
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hogy a mai nap emléke nagyságodnak nemes, buzgó, lelkes 
példája fog eszményként állani előttünk élethivatásunk be
töltésénél, azért kérjük az egek urát, hogy életét a magyar 
vendéglősipar fejlesztésére kartácsai becsülésére, a mi példa- 
adásunkra terjessze ki az emberi kor legvégső határáig. 
Éljen boldogan sokáig!

Ezután még Petánovits József szállodás üdvözölte az 
ünnepeltet szívélyes szavakkal, az ipartársulat tagjainak 
változhatlan szeretetét és tiszteletét tolmácsolván, mire az 
ünnepelt az elhangzott üdvözlésekre a következő nagy tet
széssel fogadott beszéddel válaszolt:

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Szeretve tisztelt, kedves, jó barátaim!
Szivemben és lelkemben mély hálával eltelve mondok 

köszönetét ezért a szép és meg nem érdemelt ünnepelte- 
tésért, valamint az itt elhangzott gyönyörű beszédekért, a 
melyekben az én igen szerény működésem sokkal jobban 
ki lett emelve, mint ahogy megérdemlem. Megvallom, hogy 
mindezek dacára ez a nap életemnek legszebb napja lesz, 
mert látom, hogy életemmel és munkásságommal a ti helyes- 
lésteket és elismerésieket némileg kiérdemeltem és ez nekem 
elég, mert látom, hogy törekvéseimet, amelyek mindig csak 
iparunk javára voltak irányítva, ti is osztjátok. Ezért a 
jelen pillanatban köszönetéin és hálám jeléül csak azt az 
Ígéretet teszem, hogy a jövőben is, amennyire tőlem telik, 
erőmet szeretett iparunknak fogom szentelni és nem fogok 
megfeledkezni soha sem e szép napról, melyért nektek örök 
hálával tartozom.

Isten áldása legyen szeretett iparunkon.
Lelkes, szűnni nem akaró éljenzés és taps követte 

a mély meghatottsággal előadott választ, amely után Gundel 
János a következő beszéddel zárta be a közgyűlést:

Tisztelt közgyűlés! Minthogy úgy látom, hogy senki 
sem kivan felszólalni, újból hálás köszönetét mondok 
azért, hogy ily nagy számban voltak szívesek e szép 
ünnepélyen megjelenni. Nektek pedig, szakiskolánk növen
dékei azt, kívánom, vegyetek példát arról az emberről, akit 
ma ünnepiünk, aki mintaképe a szorgalomnak, avaskitartás
nak. Bámulatos példaképe ő az erős akaratnak, mely le
gyűri még a betegséget, a testi szenvedéseket is. Köszönöm 
nektek, hogy eljöttetek, hogy tanúi legyetek a mai ünne
pélynek, melyet egy becsületes, szorgalmas munkásember 
tiszteletére rendeztünk! Tegyetek úgy, mint ö és akkor ti is 
boldogok lesztek!

És most igen tisztelt uraim, fogadják még egyszer há
lás köszönetemet szives megjelenésükért a magam és ipar
társulatunk nevében! Neked pedig, kedves Müller barátom 
Ígérem, hogy e képre, melyet Glück Frigyesünk adott át 
megőrzés céljából ipartársulatunknak, büszkén fogunk te
kinteni és meg fogjuk azt őrizni időtlen időkig, hogy a jö
vendő generáció is mienkéhez hasonló örömmel és büsz
keséggel tekinthessen a nagy elődre! A közgyűlést bezárom.

Ezzel a közgyűlés Müller Antal lelkes éltetésével 
véget ért.

Jegyzőkönyv, felvétetett a „Budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulata“ 1910. évi november 
hó 26-án, szombaton délután 5 órakor, Gundel János ipar
társulati elnök vezetésével tartott üléséről.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitelesíté
sére Bokros Károly és Dökker Ferenc urakat kéri tel.

II. Elnök a napirend tárgyalását megelőzőleg megemlé
kezik a f. hó 24-én tartott rendkívüli díszközgyűlésről, melyet 
igen szépen sikerültnek nyilvánít. Indítványozza, hogy a 
választmány a mai ülés jegyzőkönyvében fejezze ki örömét 
és az ünnepély-rendező-bizottságnak, de különösen Bokros 
Károlynak mint kezdeményezőnek köszönetét szavazzon.

A választmány helyesléssel fogadja elnök úr javaslatait 
s úgy Bokros Károlynak mint az egész rendező-bizottságnak 
köszönetét szavaz.

Ugyanezen ügyre vonatkozólag felolvastatott Müller 
Antal levele, melyben mély érzéstől sugallt, hálatolt szavak
ban mond köszönetét 40 évi munkásságának gyönyörű mélta
tásáért és fogadalmat tesz, hogy úgy iparához, mint kartar- 
saihoz hű fog maradni.

A választmány Miiller Antal levelét lelkes éljenzéssel 
veszi tudomásul.

Ili. Elnök bejelenti, hogy Petánovits József választmányi 
tag f. hó 10-én ünnepelte házasságának 25-ik évfordulóját, 
mely alkalomból az ipartársulat küldöttsége üdvözölte őt saját 
otthonában. Felolvastatja egyúttal Petánovits József levelét, 
melyben köszönetét mond az ipartársulatnak a szép üdvöz
lésért és a megnyilatkozott kartársi szeretetért.

A választmány Petánovits József levelét szintén lelkes 
éljenzéssel veszi tudomásul.

IV. Az 1910. évi szeptember hó 28 án tartott ipartár
sulati ülés jegyzőkönyve felolvastatván, hitelesíttetett.

V. A Magyar szakácsok köre által tervezett szakács- 
művészeti és élelmezési kiállítás kérdése újból tárgyaltatván, 
elnök bejelenti, hogy az ipartársulat a „Magyar szakácsok 
körét®, a szeptember 28-iki ülés határozata alapján átiratilag 
értesítette hogy háromrendbeli dijat ajánl fel a kiállítás pár
tolása gyanánt. Azonban a ..Magyar szakácsok köre® ezen 
átiratra mai napig nem válaszolt s igy a kiállítást illetőleg 
az ipartársulat teljesen tájékozatlan.

Kovács E. Mátyás választmányi tag mint a tárgyalás 
alatt lévő ügyre tartozó esetet bejelenti, hogy a „Magyar 
szakácsok körének'1 egy küldöttsége járt nála a közelmúlt 
napokban és a kiállítás elnöki szerepének elfogadására kérte 
fél, mert Palkovits Ede o tisztségről lemondott.

A választmány a kiállítás kérdését a „Magyar Szakácsok 
köre,, válaszának, illetőleg teljesen tájékoztató értesítésének 
beérkeztéig tárgytalannak nyilvánítja; Kovács E. Mátyás 
bejelentését pedig az ő saját egyéni ügyének tekinti.

VI. Malosik Antal alelnök levelét, melyben megköszöni 
az ipartársulatnak néh. apósa : Katzer Antal halála alkalmá
ból kifejezett részvétét

a választmány tudomásul veszi.
VII. Harsányi Adolf levelét, melyben tudatja ipartársula

tunkkal, hogy a budapesti kávésipartársulat őt választotta meg 
elnökévé és azon reményét fejezi ki, hogy ipartársulatunk 
hasonló támogatásban fogja részesíteni, mint boldogult elődjét,

a választmány válaszolás végett kiadja az elnökségnek.
VIII. Az országos iparegyesület átiratát, melyben bántó 

kritikát mond a vendéglősök szerinte helytelen üzletgyakor
lásáról, a külföldieknél drágábbnak jelzi a hazai vendéglőket 
és mintegy pálcát tör a kávés és vendéglős iparok azonosí
tása mellett,

a. választmány nagy csodálkozással hallgatja, mert a 
benne foglalt állítások többnyire tévesek.

A vendéglősök kizárólagos jogkörébe tartozó legbelsőbb 
üzleti kérdésekbe való beavatkozás fölött megütközik és ehhez 
képest a megfelelő válaszolással megbízza az elnökséget.

IX. Budapest székesfőváros polgármesterének a hús- 
drágaság kérdésében f. hó 28-ára kitűzött szakértekezletre 
szóló meghívóját, valamint a VI. kor. központi demokrata 
körből kiindulólag ugyanezen kérdésben keletkezett mozgalom 
szervező-bizottságától érkezett meghívót is

a választmány tudomásul voszi és elhatározza, hogy a 
vendéglősipar mindkét értekezleten képviselve legyen s e 
végből az ipartársulat képviseletére elnök uron és alelnök 
uron kívül Bokros Károly, Glück Frigyes, Kommer Ferenc, 
Katona Géza, Müller Antal, Palkovits Ede, Petánovits József 
és Willburger Károly urakat küldi ki.

X. A szállodai és vendéglői alkalmazottak nemzetközi 
genfi szövetségo budapesti osztályának megkereső levelét, 
melyben arra kéri ipartársulatunkat, hogy tagjait a szövetség 
pártoló tagságára serkenteni szíveskedjék,

a választmány kedvezőleg fogadja és elhatározta, hogy 
az „Értesítőben “ felhívást bocsát ki.

XI. Katona Géza bemutatja az ipartársulat ingyenes 
elhelyező irodájának 1910. évi május hó 10-től december 
hó végéig terjedő időre vonatkozó számadásából szerkesztett 
kimutatást mely szerint a bevételek fedezik a kiadásokat, 
továbbá bejelenti, hogy az iroda most már a szükséghez 
képest teljesen be van rendezve, és hogy a felszereléshez 
Baár József, Dökker Ferenc, Kommer Ferenc, Neusziedlcr 
Géza és Petánovits József különféle adományokkal járultak 
hozzá.

A választmány a bemutatott tájékoztató kimutatást 
elfogadja, Katona Gézának az iroda sikeres működése érdé
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kében kifejtett sok fáradozásáért, az adományozóknak pedig 
a felszerelési tárgyak adományozásáért köszönetét szavaz.

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejezést 
nyer. Kmft.

Élelm iszer kiállítás.
S zak ácsm ű v észe ti és élelm ezési kállítás.

T. KARTÁRSAK!
A „Magyar szakácsok köre" (magyarországi szakácsok 

szövetsége) elhatározta, hogy 1910. évi december hó 28-tól 
1910. évi január hó 2-áig terjedő időben szakácsmüvészeti 
és élelmezési kiállítást rendez.

Ipartársulatunk, egyrészt azon szoros kapcsolatnál fogva 
melyben a szakácsokkal, mint iparunk elsőrendű munkásaival 
állunk, másrészt a kiállításnak egyenesen szakmánkba vágó 
jellegénél fogva is kötelességének tartja a kiállítást erkölcsi 
és részben anyagi támogatásban részesíteni.

Célunk elérhetése érdekében ezennel felhívjuk, illetőleg 
felkérjük összes t. kartársainkat, hogy a kiállításban cselek
v ő ig  szerepelni óhajtó szakácsaiknak a kiállítási cikkek elké
szítéséhez szükséges anyagokat lehehetőleg kedvező feltételek 
mellett, esetleg díjmentesen bocsássák rendelkezésükre és a 
kiállítás eszméjének híveket toborozva, a kiállítást tőlük tel
hető módon támogassák és pártolják

Ipartársulatunk a folyó évi október hó 28-án tartott ülés 
határozatából három díjat tűzött ki, és pedig egy 200 koro
nás, egy 150 koronás és egy 100 koronás díjat.

Tisztelettel felkérjük, még t. Kartársainkat, hogy ameny- 
nyiben lehetséges, kisebb díjakat szintén tűzzenek ki, vagy 
ilyen díjak kitűzését — üzleti összeköttetéseiknél fogva — 
eszközöljék ki.

Budapest, 1910. évi december havában.
A választmány.

M EG H ÍV Ó .
A „Magyar szakácsok köre11 által — szakácsokat 

segítő alap javára — rendezendő első magyar szakács
művészeti, rokonipari- és élelmiszer-kiállításban való részvé
telre. A kiállítás ideje; 1910 december hó 28-tól 1911 január 
hó 2-ig. A kiállítás helye: a Budapest szék.-fővárosi (pesti) 
Vigadó összes termei.

C S O P O R T O K :
I. csoport.

Szakácsmüvészet.
Finom urasági, ipari és polgári konyhák szakácsmunkái.

II. csoport.
Cukrászat, sütőipar.

a) Édes sütemények. Cukrászkészítmények. Cukorkák, 
ó) Fekete-, fehér- és asztali péksütemények, 
c) Kétszersültek, teasütemények, kakesek.

III. csoport.
Conservek.

Mindenféle hús-, hal-, főzelék- és gyiimölcs-conservek. 
Gyümölcslevek. Gyümölcsízek.
IV. csoport.

Nyersanyagok.
a) Húsfélék friss, pácolt és füstölt állapotban, 
c) Vadak, szárnyasok.
Halak, osztriga, caviar és paizsállatok.

V. csoport.
Konyhai segédanyagok.

Gyarmatáruk, fűszerek, essenciák, ételolajok, hüvelyes 
vetemónyek, szárított gyümölcsök és főzelékek, húskivonatok, 
vegyi készítmények, festő anyagok, tésztanemüek, papirdíszek. 
préselt papírtálcák stb.

VI. csoport.
Termékek.

Friss gyümölcs, zöldség- és főzelékfélék. Termékek, vaj, 
sajt, túró, tej.
VII. csoport.

Fözöiskolák kiállítása.
Főzőiskolák konyhakészítményei.

VIII. csoport.
Konyha felszerelések.

Réz-r bádog- és porcellán-konyhaedények, kézi gépek, 
jégszekrények, sütő- és főzőalkalmatosságok.

IX. csoport.
Italok.

Borok, szeszfélék, likőrök, alkokolmentes italok, gyümölcs
borok, ásványvizek stb.

X. csoport.
Terített asztalok. Asztaldíszek. Ezüst- és üveg asztali- 

kellékek.
XI. csoport.
Szakácsfelszerelések (ruha- és szerszámnemüek), asztali 

és konyhafehérnemüek.
XII. csoport.
Hamisított táp- és fűszerek.
XIII. csoport.
Szakkönyvek, folyóiratok, ételrend-gyűjtemények, régi 

szakácsokmányok stb.
XIV. csoport.
Asztali és teremdiszítő növények, virágok.

T. C. A „Magyar Szakácsok Köre11 mint a magyarországi 
szakácsok egyetlen testületé elhatározta, hogy 1910. évi 
december hó 28-án, rokonipari- és élelmiszer-kiállítással kap
csolatban megrendezi hazánkban az első szakácsmüvészeti 
kiállítást.

A magyar szakácsmesterségnek több évszázados múltja 
van. Munkáival eddig még nem kereste a nyilvános
ságot. Talán ez az oka, hogy a magyarországi magyar szaká
csok képességeiről, tudásáról, a főzés mesterségében való 
jártasságáról a nagyközönség ferde fogalommal bir. A mostani 
kiállításnak az a célja, hogy megmutassák a magyar szaká
csok, hogy tudás dolgában a külföldiekkel szemben versenyre 
kelhetnek. A nagyközönséggel megismertetni kívánjuk azt a 
viszonyok és fokozott kívánalmak által kiváltott fejlődést, a 
melyet egyéb mesterségek között elért a hazai szakácsság is, 
a melynek kiválóan fontos szerepe van a mindennapi életben. 
A kiállítás rendezősége, terhes feladatának tudatában, nem 
íog visszariadni a legnagyobb erőkifejtéstől sem abból a cél
ból. hogy a kiállításnak érdemes látványossága mellett köz- 
gazdasági tartalmat is adjon. Az a tény, hogy a kiállítást a 
szék.-föv. (p,stí) Vigadó összes termeiben, tehát oly helyen 
tartjuk, amely a székesfőváros legforgalmasabb gócpontján és 
egyik legelőkelőbb helyén van, a t. kiállítóknak biztosítékot 
nyújt arra, hogy kiállított tárgyaik, munkáik számot tarthat
nak a legszélesebb körű érdeklődésre, amelyet még fokozni 
kívánunk azzal, hogy a kiállítás ideje alatt oly dolgokat is 
szándékozunk a szorosan vett kiállításon kívül nyújtani a 
közönségnek, a melyek nemcsak fokozni fogják a vonzóerőt, 
hanem maradandó jó emléket hagynak vissza. Kiemelve, hogy 
kiállításunk anyagi sikere a magyar szakácsok segítségére, 
tehát felebaráti szeretet gyakorlására fordítódik, reméljük, 
hogy e nemes célnak elérésében számíthatunk pártfogóink
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és barátaink jóindulatú támogatására. Ezen tájékoztatónkat és 
a csatolt bejelentő ívet azzal a meggyőződéssel bátorkodunk 
átnyújtani, hogy a kiállításban való résztvétele utján uj össze
köttetéseket fog szerezni s ezért hisszük, hogy kiállításun
kat résztvételével megtisztelni szíveskedik.

Kiváló tisztelettel 
A N A G Y B IZ O T T S Á G .

Aczél Miksa nagyvendéglős (Gambrinus), Artézia ásvány
víz-vállalat, Aranyosi András vadkereskedő, Abeles Dávid bor- 
nagykeroskedő, Andrényi pezsgőgyáros, Arad, Baár József 
nagy vendéglős (Pilseni), Bokros Károly nagyvendéglős (Dréher), 
Burger J. Károly igazgató (Hungária-szálloda), Braun S. 
inészárosmester, Brauch Ferenc hentesmester, Bittner János 
hentes-ipartársulati elnök, hentesmester, Belatini (Braun) Test
vérek likőrgyárosok, Brückner József és Fiai bornagykeres
kedők, Borhegyi Ferenc borkereskedő, Bokor I. papirkamalom- 
tulajdonos Szeged, Brauer Miksa likőrgyáros, Barlió István 
vasedénykereskedő, Bachruch A. udv száll., ezüstáru-gyáros, 
Breitner Bernát jégszekrénygyáros, Boros Testvérek jégszek
rénygyárosok, id. Dankovszky Ede fürdőbérlő, Dökker Ferenc 
szállodás (London-szálloda), Deli S. nagyvendéglős, Fratelli 
Deisinger kávékereskedők, Dozzi József szalámigyáros, Evva 
Lajos a Pesti Vigadó bérlet vállalkozója, Elun János nagy- 
vendéglős, Első Magyar Conservgyár, Édeskúty L. ásványviz- 
nagykereskedő, Fejér Gyula szállodás (Continental-szálló), 
Francois Lajos pezsgőgyáros, Frenreisz István nagyvendéglős, 
Fiscli Márk Utóda vadkereskedő, tatatóvárosi Fischer Emil 
porcellán gyáros, Fellegi József konyhaszerkereskedő, Gelléri 
Mór kir. tanácsos, sz.-főv. bizotts. tag, Orsz. iparegy. igaz
gató, Gerbeaud Emil csokoládégyáros és cukrászmester, Gliick 
Frigyes sz.-főv. bizotts. tag, szállodatulajdonos, Gundel János 
sz.-főv. bizotts. tag, a Bpcsti Száll. Vendégl. és Korcsm. 
Ipartárs. elnöke, Gundel Károly nagyvendéglős (Virágbokor), 
Gödöllői baromfitenyésztés, Géczy Ferenc vadkereskedő, Gessler 
Siegfried likőrgyáros, Geitner és Rauscli szerszám-, konyha
edény- és vaskereskedő, Görög István üvegkereskedő, Gold- 
mann József tejkereskedő, Gombás Gyula magkereskedő, 
Guttmann és Társa vászon-munkásruhagyárosok, Hauer Rezső, 
cukrászmester, Holub Rezső nagyvendéglős (Orsz. Casino), 
Horváth Nándor udv. száll, fűszer- és csemegekereskedő, 
Hámor József nagy vendéglős, Huber Antal pékmester, Ilüttl 
Tivadar cég porcellángyáros, Herz Lajos szalámigyáros, 
Hermann J. L. ezüstárugyáros, Hegedűs Dezső csemegekeres
kedő, Illits Gyula szállodás (Bristol-szálloda), Imre Lajos 
gyümölcskereskedő, Jungman Ármin libamáj- és baromfikeres- 
kereskedő, Katona Géza nagyvendéglős (Tiszti casino), Kom- 
mer Ferenc szállodás (Vadászkiirt-szálló), Kommer Béla, 
Kovács E. Mátyás udv. száll., étterem tulajdonos és csemege
kereskedő, jászapáti Kaszás Lajos a sz.-főv. Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartárs. és az Orsz. Vendéglős Egyesület elnöke, 
Készey Vince üzletvezető, Kovács Ilona gyümölcskereskedő, 
Kotányi János paprikamalomtulajdonos, Központi Tejcsarnok, 
Kossuch János üvegkereskedő, Központi Hütőház r.-t., König 
Jakab, Kőbányai Sörfőződe r.-t., Lenz Testvérek déligyümölcs- 
kereskedők, Littke L. pezsgőgyáros, Löwenstein Antal pék
mester, Láng Lajos porcellángyáros, Lakos Lajos lakatosmester, 
tüzhelygyáros, Marschall Frigyes baromfikereskedö, Mocznik 
Lajos conservgyáros, Mauthner Ödön magkereskedő, Mössmer 
József cég vászon- és fehérnemiikereskedő, Szt. Margitszigeti 
kútvállalat, Mendelovits Farkas jégszekrénygyáros, Mitrovácz

Olimann James, Palkovics Ede udv. száll., a Száll, és Vend. 
Munkaadók egyes, elnöke, szállodás (Angol királynőszálloda). 
Pelzmann József nagyvendéglős (Pannonia-szálloda), l’etanovits 
József sz.-főv. biz. tag, szállodatulajdonos (Metrepole-szálló), 
Pironcsák Antal halászmester, Porszász Gyula Utóda kolbász
gyáros, Pick J. tarhonya- és paprikakereskedő, Szeged, Palo
tai N. Szt. Lukácsfürdői kútvállalat, Polgári Sörfőző r.-társ., 
Sprung János szállodás, Simon Imre udv. száll., mészáros
mester, Simon Károly hentesmester, Sodomka Ignác hentes- 
mester, Singhofer M. József halászmester, Szimon István 
fűszer- és csemegekereskedő, Steiner József pékmester, 
Spolárits György pékipartestületi elnök, Sachner József pék
mester, Sárkány Pál konyhaszerkereskedő, „Sanitas" coserv-

gyár, Sandrik ezüstárugyár, Seifert Henrik jégszekrénygyáros, 
Soproni sörfőződe Sopron, Schenk János kolbászgyáros, 
Schopper J. G. vas- vasedénykereskedő, Schleicher József 
conservgyáros, Schulek Sándor késműves, Szenes Ede füszer- 
és csemegekereskedő, Dr. Szuly Aladár fűszer- és csemege
kereskedő, Szodomka Ignác és Fia hentesmesterek, Thék 
Endre udv. tan., műbutorgyárós, Topits József tésztagyáros, 
Törley J. és Társa pezsgőgyárosok, Transylvania conservgyár, 
Déva, Takáts Lajos fűszer- és csemegekereskedő, Török 
István, Valesio Antal kósműves, Várady József nagyvendéglős, 
Vogel Gyula fűszer- és csemegekereskedő, Varga István, 
Wagner Lőrinc nagy vendéglős (Nemzeti Casino), Waldmann 
Imre nagyvendéglős (Székes-Fővárosi Orpheum), Weiszenstein 
Mór mészárosmester, Weisz Manfréd conservgyáros, Wellisch 
Hugó conservgyáros, Warhanek C. conservgyáros, Wadelsteiner 
F. üvegkereskedő, Weiu Károly és Társa vászonkereskedők, 
Dr. Wagner és Társai oxigén-, szikviz- és jógszekrénygyá- 
rosok, Wagner Werner és Schleiher szódavizgyárosok, Zimmer 
Péter udv. szállító, halászmester, a Balatoni Halászati Rész
vénytársaság képviselője, Zwack József likőrgyáros.

H A T Á R O Z A T O K .
1. A kiállítás helye és ideje. Az I. Magyar Szakács- 

művészeti-, rokonipari és élelmiszer-kiállítás a budapesti 
székesfővárosi (pesti) Vigadó összes helyiségeiben, az 1910. 
évi december hó 28-tól 1911. évi január hó 2-ig tart. A kiál
lítás naponként d. e. 10-től este 9 óráig lesz nyitva.

2. Kiállítás vezetősége. A kiállítás vezetése és gondozása 
a végrehajtó-bizottság kezébe van letéve.

3. Bejelentés. A kiállításban való részvételt tudató beje
lentések a Magyar Szakácsok Körének (Budapest, IV. kér., 
Hajó-utca 5.) cimzendők; bejelentő-lapok ugyanott kaphatók 
díjtalanul. A bejelentés 2 példányban történik, melyek egyi
két az elfogadás bizonyságaképpen, a végrehajtó-bizottság 
aláírásával ellátva, a bejelentő visszakapja. A kiállító akkor 
is köteles a bejelentése alapján terhére eső illetéket meg
fizetni, ha a bejelentését visszavonja, vagy a számára kijelölt 
helyet részben vagy egészben nem veszi igénybe. Ha a végre
hajtó-bizottság valamely bejelentést el nem fogad, a befizetett 
összeg visszaadatik. A bejelentés elfogadását, valamint a 
helyek kijelölését illetőleg a végrehajó-bizottság határoz, a 
körülményekhez képest figyelembe véve a kiállító kívánságait. 
Eljárását nem k t'u e s  indokolni. Az I. csoportra (szakács- 
művészet) vonatkozó határozatokat tessék külön kérni).

4. Helypénzek, á) Nyílt udvari részekben, közlekedő 
folyosókon, melléktermekben 1 □ . m. K 10.—. i) Az I. em. 
előcsarnok középső-főrészben 1 □  m. K 20.—, mellék-főré
szében 1 □  m. K 15.—, mellékrészében 1 □  in. K 10.—. 
c) A nagyteremben (csak szakácsok számára) asztalon, sarok 
rész 1 □  ni. K 40.—, asztalon, többi rész 1 □  m. K 20.—, 
á) Kisteremben, cukrászoknak mestereknek 1 □  in. K 10—, 
segédeknek 1 □  ni. K 10.—. é) Dunafelőli zárt terasse 
1 □  m. K 30.—. f) Kiállítási fülkék 3 □  méterenként 
K 30.—. y) Pezsgős és egyébb kóstoló- és árusító-fülkék 
helypénzei külön egyezség tárgyát képezik. Nagyobb helyek 
igénybevételénél a végrehajtó-bizottság árengedóst adhat. 
Minden megkezdett ("3 méter teljes Cl méternek számítódik. 
Állami, nyilvános, magánintézményeknek vagy intézeteknek, 
melyek tudományos vagy tanulságos célból állítanak ki, a 
helypénz részben vagy egészben elengedhető. A helypénz a 
másodpéldány visszaküldésétől számított 15 nap alatt a Buda
pesti Belvárosi Takarékpénztár Részvénytársaságnak (IV. kér., 
Ferenciek-tere) a Szakácsművészeti Kiállítás számlájára díj
mentesen befizetendő. Ha ez nem töténik, a bejelentés meg 
nem történtnek vétetik és a kiállító a kiállításban többé részt 
nem vehet; de tartozik viselni mindama költségeket és ille- 
keket, melyek jelentkezése révén felmerültek.

5. Beszolgáltatás és elliordás. A kiállításra bejelentett 
tárgyak 1910. évi december hó 25-iko előtt és december 
27-ike esti 6 óra után be nem küldhetők. Szakács és cukrász
művészeti készítményeket 1910. évi december hó 28-ika 
reggeli 7 óráig kell beküldeni és illető helyükre, a kiállításra 
szánt állapotban felállítani. Ezen időn túl a kiállítás helyisé
geiben többé semmiféle munka nem végezhető. A kiállított 
tárgyak legkésőbb 1911. évi január hó 3-ika reggili 8 óráig 
elvitetendők a kiállításból; ezen idő lejártával a végrehajtó
bizottságnak joga van ahhoz, hogy a visszamaradt tárgyakat
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minden kárpótlás nélkül, a kiállító költségére becsomagoltassa 
és általa szabadon választandó szállító általa az illetőnek 
elküldéssé vagy a tárgyat, ha romló természetű, megsemmi
sítse. Ha a kiállító a kiállítás záró napjától számítandó 8 nap 
alatt, a költségek megtérítésével nem rendelkezik kiállított 
tárgya felett, úgy ez, ha dacára írásbeli felhívásnak újabb 
8 nap lefolytával, a költségek megtérítése mellett át nem 
vevődik, a kiállítás pénztára javára értékesítendő. A kiállítók 
anyagilag szavatolnak minden kárért, melyet úgy a felállítás, 
mint a becsomagolás és elszállítás alkalmával a kiállított tár
gyakon vagy a kiállítás helyiségeiben és berendezésén okoznak.

6. Díszítés. A kiállítandó tárgyak és azok környezetének 
díszítése a kiáilitók dolga. A díszítés mikéntjére nézve külö
nös szabályok nincsenek. Általános szabály az, hogy a díszí
tés sehol se legyen rikító, tolakodó, hanem a lehetőség 
szerint alkalmazkodjék a környezet harmóniájához. Tilos oly 
díszítéseket alkalmazni, melyek a szomszédos kiállítóknak 
terhére vannak, a szabad közlekedést gátolják. A padlót, 
asztalokat, falakat csavarokkal, szegekkel, kampókkal stb. 
megsérteni nem szabad. Ha valamely kiállító nem alkalmaz
kodik a végrehajtó-bizottság utasításához, vagy a munkálatai 
kivételénél lanyhaságot, késedelmeskedést tanúsít úgy hogy a 
kellő időben való elkészülés veszélyeztettnek tetszik, vagy 
az összbenyomás megzavarásától lehet tartani, a kiállítás 
végrehajtó-bizottságának jogában áll a munkálatokat a kiállító 
felelősségére és költségére gyorsítani, befejeztetni, esetleg a 
kiállítót a kiállításban való részvételtől teljesen kizárni, 
anélkül, hogy a kiállító ezért bármiféle kártérítést, díjvissza
fizetést követelhetne. A kiállított tárgyakon könnyen észre
vehető módon fel kell tüntetni a kiállító cég vagy egyén 
nevét.. A tárgyak kicsomagolását és elrendezését vagy a 
kiállítónak, vagy szabályszerűen igazolt megbízottjának kell 
végezni.

7. Szekrények, asztalok, világítás. A kiállításaik részére 
szükséges szekrényekről, asztalokról, emelvényekről stb. a 
kiállítók saját költségükre maguk tartoznak gondoskodni; a 
kiállító idejekorán írásban bejelentett kívánságára azonban a 
végrehajtó-bizottság önköltségeinek felszámítása mellett elvál
lalja azoknak kölesönképpen való előállítását. Szintúgy a 
saját költségére és veszélyére ugyancsak a kiállító tartozik 
gondoskodni kiállítási tárgyának esetleges hatásvilágításáról. 
A kiállító köteles a kiállítás helyén teendő, a kiállítási tárgy 
szorosan vett elhelyezésén kiviil szándékolt bármely munkára 
nézve a végrehajtó-bizottság engedélyét kikérni. Az összes 
kiállítási helyiségek általános világításáról a kiállítás végre
hajtó-bizottsága gondoskodik, és ezért a kiállítók semmiféle 
díjat sem fizetnek. A kiállítás helyiségei nem lesznek fütve,

8. Elárusítás. Élelmiszerek, italok kicsinyben darusítása 
a kiállítási csarnokban csak az ízlelő fülkében, más kiállítási 
tárgyak elárusitása pedig csak elárusító pavillonokban, ille
tőleg a végrehajtó-bizottság által kijelölendő helyeken történ
hetik. Az ezen határozat ellen cselekvők, áruikkal egyetem
ben azonnal eltávolíthatók a kiállítás területéről Az eltávo
lítottnak nincs joga ahhoz, hogy az eltávolítás miatt a végre
hajtó-bizottság vagy ennek bármely közege, meghatalmazottja 
ellen bármilyen címen elégtételt vegyen vagy orvoslást szerez
zen szerezzen.

9. Árusítási jog. Az egyes kiállítási tárgyak elárusítását 
esetről-esetre csak a kiállítás végrehajtó-bizottsága engedé
lyezheti. Csak oly tárgyak kerülhetnek eladásra, amelyeket 
a bejelentő-lapon az illető kiállító mint ilyeneket külön meg- 
jegyzett. Oly kiállítók, akik a bizottság engedélye nélkül 
árusítanak tárgyakat, vagy oly tárgyakat adnak el, melyeket 
erre a célra a bejelentő-lapon nem jeleztek, minden egyes 
esetben 100 korona bírságot fizetnek, esetleg azonnal eltá
volíthatók tárgyaikkal egyetemben, Az eladott tárgyakat nem 
szabad a kiállítás bezárása előtt engedély nélkül elvinni, 
csak abban az esetben, ha a kiállító az eladó tárgyat 
ugyanolyannal azonnal pótolja.

10. A helyek kijelölése. A helyek kijelölése és kiosztása 
a végrehajtó-bizottság kebeléből kiküldött helykijelölö-bizott- 
ság révén történik, amely bizottság intézkedését mindenki 
követni tartozik. A bizottság írásbeli engedélye nélkül semmi
féle helyet sem szabad elfoglalni, cserélni, vagy másnak át
engedni. Csak azokat a tárgyakat szabad kiállítani, melyek 
az elfogadott bejelentésben a kiállítók részéről a bizottság 
tudomására hozattak.

11. Tisztogatás. A kiállítás területének tisztántartása a 
végrehajtó-bizottság felelőségére és a kiállítási pénztár ter
hére történik ; a kiállított tárgyak jókarban tartása azonban 
a kiállító kötelessége olyképpen, hogy ezeket a dolgokat 
mindenkor legkésőbb, d. e. 8 órára tartozik befejezni, illetve 
végeztetni. Egyetlen kiállítónak sem áll jogában, hogy tárgyát 
a kiállítás látogatásának ideje alatt betakarva tartsa; ha ez 
mégis megtörténnék, a végrehajtó-bizottságnak feltétlenül 
jogában áll a takarót eltávolíttatni.

12. Igazolványok. Minden kiállító kap a saját vagy 
meghatalmazottja nevére a kiállítás egész idejére (a beren
dezéstől kezdve az elszállításig bezárólag) érvényes állandó 
fényképes igazolványt. Ezek az igazolványok csak személyre 
szólnak, más számára való átengedésük az igazolvány teljes 
megvonását vonja maga mán és ezenkívül az átengedő köteles 
50 korona bírságot űzetni. Segédszemélyzet és képviselők 
számára külön állandó jegyek adódnak ki, ezek ára dara
bonként. 3 korona.

13. Díjazás. A bíráló, illetve díjodailélö-bizottság (jury) 
a kiállítási nagybizottság által a kiállítás keretében számba 
vehető szakerőkből választott egyénekből (.áll. A 1. csoport 
jury-ét a M. Sz. K. választja meg A jury munkája az összes 
csoportoknál a kiállítás megnyíltával kezdődik és ezért az 
összes kiáilitók érdekében van, hogy különösen ja kiállítás 
első két napján kiállított tárgyaik mellett tartózkodjanak, 
hogy az esetleg szükséges felvilágosításokat, magyarázatokat, 
a biráló-bizottság tagjainak megadhassák. A jury szavazatai 
nak megállapítása és ellenőrzése kir. közjegyző jelenlétében 
történik. Utó díjazás, vagy a díjazás mikéntjének módosítása, 
ki van zárva. Kiváló munkák számára korlátlan számban a 
következő díjak állanak rendelkezésre: a) Állami díj — 
amennyiben ilyen rendelkezésünkre fog állani. — Nagy díj 
(Grand prix) csak szakács számára. /,) Aranyérem, c) Ezüst
érem. cl) Bronzérem e) Elismerő oklevél, f)  Tisztelet-díjak, 
melyek felajánltatnak. Tisztelet-dijakat, melyeket hatóságok, 
egyesületek vagy pártfogók adományoznak, csak oly kiállítók 
vagy a kiállítási tárgyat készítők kaphatnak, akik az ci)h)e) 
alatt ^feltüntetett kitüntetéseket is megkapták. Képviselők, 
közvetítők (ágensek) a díjazásból ki vannak zárva. A Magv. 
Szak. Köréből való kiállítónak minden kitüntetés, amennyiben 
a kiállításból kifolyólag származó összes kötelességeinek 
eleget tett. 2 korona költség megtérítése ellenében száll itt,a tik. 
Akik a kiállítás tartama alatt csak kicsiben árusítottak, 
díjazásban nem részesülhetnek. Olyanok, akik a versenyben 
nem kívánnak részt venni, tartoznak ezt a körülményt a 
kiállítás megnyitása előtt a rendező-bizottság tudomására 
hozni és kiállítási tárgyaikat ennek megfelelőleg „Versenyen 
kivül“ felirattal ellátni. Ezek a kiállítás bezárta után külön 
oklevelet kapnak, amely fenti minőségüket feltünteti.

14. A kiállítási tárggak elvitele. Kiállított tárgyakat a 
kiállítási végrehajtó-bizottság engedélye nélkül, kivéve a 
a könnyen romlókat, nem szabad a kiállítás területéről a 
kiállítás bezárása előtt elvinni.

15. Esetleges panaszok elintézése. Panaszok vagy kétes 
esetek ügyében a kiállítás végrehajtó-bizottsága dönt vég
érvényesen. Nyomtatványok, közlemények kiadása, szétosztása, 
árusítása a végrehajtó-bizottság engedélyezése nélkül tilos.

16. A kiállítási mutató. Á hivatalos kiállítási mutató, 
amely a kiállítás rangjához méltó kivitelben készül és fel
öleli az egész kiállítás hivatalos történetét, csak a kiállítás 
területén árusítható. Ebben a katalógusban minden kiállító 
három sor nyomtatást ingyen kap és pedig a bejelentő lap 
alapján a cég neve, neme és a gyártott vagy készített anyag 
stb. számára. A katalógus hirdetési része a kiállítóknak is 
rendelkezésére áll. Egy */i oldal hirdetésért 80 korona, egy 
Va oldal hirdetésért 40 korona, -egy 7-t oldal hirdetésért 20 
korona fizetendő elölegesen a kiállítási pénztárnak. Speciális 
hirdetési helyekre nézve külön megegyezés a mérvadó. 
A katalógushoz több száz ételkészítési recept lesz kapcsolva.

17. Fényképész. A kiállítás területén egyes kiállítási 
tárgyaknak, vagy a kiállításnak egészben, részben való 
lefényképezése csak a kiállító és a végrehajtó-bizottság bele
egyezésével eszközölhető. Az engedélyért a kiállítási végre
hajtó-bizottsága által meghatározandó és a kiállítás pénztárát 
illető díj fizetendő.

18. Szavatolás. A nagy- és végrehajtó-bizottság, tehát 
a kiállítás vezetősége a kiállítási tárgyak épsége vagy elve
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szése, rongálódása tekintetében semmiféle szavatosságot sem 
vállal. Szintúgy nem vállal szavatosságot azért sem. ha a 
kiállítást _ vis major (elemi csapások) esete megszakítaná, 
vagy kiállítóknak báimiíéle kárt okozna. A végrehajtó- 
bizottság kötelessége a rend fentartása és ezért őt. didi meg 
a házi jog. A kiállítók és a kiállítás vezetősége között a 
kiállításból kifolyólag esetleg felmerülő peres kérdések eldön
tésére a budapesti IV. kerületi kir. járásbíróság illetékessége 
köttetik ki ; a kiállítás vezetősége részéről a perlő vagy 
peresíthető fé l: a Magyar Szakácsok Köre. Minden kiállító 
a bejelentő-lap aláírásával elismeri, hogy a jelen 1—18. 
szakaszokban foglalt szabályokat ismeri és azok határozatait

11. .sftn A budapesti MdllodAsok, vendéglősek éa koreamdroaok Iparttonlattoak értaaltóle.

az esetleg szükségessé váló változtatásokkal együtt magára 
és személyzetére nézve kötelezőknek tartja.

Szövetségi ügyek.
Évi jelentés a „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége" 

1909— 1910. évi működéséről.
(F o ly ta tá s .)

Őszinte örömmel jelenthetjük a mélyen tisztelt közgyű
lésnek, hogy ezen akciónk a vidéki ipartársulatok részéről 
osztatlak támogatásra talált, amennyiben a felszólított 35 ipar
társulat közül 28, nevezetesen: az aradi, balassagyarmati, 
brassói, debreceni, esztergomi, erzsébetfalvai győri, kaposvári, 
kassai, kecskeméti, félegyházai, kolozsvári, komáromi, német- 
újvári, nezsideri, pápai, pécsi, pozsonyi, sárvári, szabadkai, 
szatmári, szegedi, szekszárdi, tatai, temesvári, újpesti, vesz
prémi, zombori ipartársulat tette magáévá álláspontunkat. Az 
ipartársulatok igy egybegyüjtött hasonló felterjesztéseit egy
szerre juttattuk el a kereskedelmi kormányhoz, úgy hogy — 
amint fentebb már hangsúlyoztak — jogos kilátásunk lehet 
arra, hogy ha a jelenlegi kormány tervezete napirendre fog 
kerülni, alkalmunk lesz ahhoz egész terjedelmében hozzászólni. 
Akciónknak azonban egy nagy és örvendetes eredménye már 
is van és ez az, hogy vidéki ipartársulataink fenntartás nélkül, 
bizalommal csatlakoztak országos szövetségünkhöz és elismerve 
ennek vezető szerepét országos jelentőségű ügyekben nyíltan 
álláspontot foglaltak ama békebontó és hívatlan elemek ellen, 
akik iparunk érdekeit veszélyeztető aknamunkájukkal az or
szág vendéglősei közt egyenetlenséget támasztva, — kizárólag 
szereplési viszketegségből — szövetségünk egysége ellen 
törnek.

A képesítés kérdéséről szólva, nem hagyhatjuk meg
említés nélkül, hogy múlt, évi szövetségi közgyűlésünk egyik 
kiemelkedő mozzanata ama lelkes felszólalás volt, melyben 
Gelléri Mór kir, tanácsos, az orsz. iparegyesület igazgatója 
Gundel János elnök üdvözlő szavaira adott válaszkép a szö
vetséget a vendéglősipar képesítéshez kötése érdekében foly
tatott évtizedes küzdelemnek folytatására buzdította. Az orsz. 
iparegyesület érdemes igazgatójának nagyérdekii felszólalása 
a szövetségen kivül álló körökben is feltűnést keltett, reánk 
pedig, akik állandó figyelemmel és hálás elismeréssel hono
ráljuk már évek hosszú sora óta azt a kiváló jóindulatot, 
amellyel Gelléri Mór minden egyes kínálkozó alkalommal köz
érdekű törekvéseink védelmére kel, azokat megvalósulásukban 
elősegíti, valósággal lelkesítő és felemelő hatást gyakorol. 
A köszönet és hála érzését követtük tehát akkor, midőn a 
kongresszus után szövetségünk elnöksége Gelléri Mórhoz a 
következő levelet intézte :

Nagyságos kir. tanácsos U r! Nagyrabecsiilt Urunk ! 
Szövetségünk f. évi szeptember hó 21-én tartott közgyűlésé
nek határozata alapján, kedves kötelességet teljesítünk, midőn 
úgy magunk, mint szövetségünk összes tagjai nevében őszinte 
és hálás köszönotiinket fejezzük ki Nagyságodnak ama sznes 
készségéért, hogy meghívásunkra a közgyűlésen résztvenni 
annak értékét, és jelentőségét lelkes felszólalásával emelni 
kegyeskedett. Amidőn ez alkalmat örömmel ragadjuk meg 
arra, hogy Nagyságodnak — a magyar ipari érdekek leghiva- 
tottabb és legérdemesebb előharcosának — egyúttal halas 
köszönetünket fejezzük ki ama kiváló jóindulatáért is, melljel 
évek hosszú sora óta mint közérdekű ipari törekvéseink 
leghűbb és önzetlen támogatója — bennünket a szállodás- cs 
vendéglősipar fejlesztése és emelése, az orsz. nyugdijegyesu

let felvirágoztatása stb. érdekében folyó küzdelmünkben lelke
sítő, irányító és támogató munkájával segíteni kegyeskedett; 
engedje meg, hogy kipróbált erejű jóindulatára — miként a 
múltban — a jövőben is számot tarthassunk, biztosítván 
Nagyságodat az ország összes szállodásainak és vendéglősei
nek osztatlan és soha el nem múló hálájáról és köszönetéről. 
Budapesten 1909 október hó 15-én. Kiváló tisztelettel Gundel 
János s. k. elnök. F. Kiss Lajos s. k. titkár.

Ezek után kellő tájékozódás céljából az alábbiakban a 
képesítés tárgyában beadott emlékiratunkat is egész terjedel
mében közöljük.

Felterjesztés a képesítés tárgyában.
Nagyméltóságu Miniszter Ui !

Kegyelmes Urunk!
A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége" 1909. évi 

szeptember hó 21-én Budapesten tartott közgyűlésének hatá
rozata folytán azon tiszteletteljes kérelemmel fordulunk Nagy
méltóságod kegyes színe e lé :

Méltóztatnék az ipartörvény küszöbön álló revíziója 
alkalmából a szállodás- és vendéglősipart a képesítéshez és 
engedélyhez kötött iparágak közé soroltatni, vagy amennyiben 
az ipartörvény revíziója a Nagyméltóságu m. kir. kormány 
munkaprogram injáról rövidebb vagy hosszabb időre levétetnek, 
novelláris utón intézkedni az iránt, hogy a szállodás- és 
vendéglősipar a képesítéshez és engedélyhez kötött iparágak 
közé soroztassék.

Kegyelmes Urunk!
A szállodás- és vendéglősiparnak, a budapesti és vidéki 

szállodás és vendéglős ipartársulatainknak, de különösen a 
„Magyar Vendéglősök Országos Szövetségének" évtizedek 
hosszú sora óta állandóan táplált óhaja és törekvés az a 
kivánalom, melyet jelen emlékiratunk révén Nagyméltóságod 
elé terjeszteni bátorkodunk. E törekvés veres fonalként húzó
dik keresztül ipari és közéleti tevékenységünkön és az ipar
törvény revíziója érdekében a Nagyméltóságu m. kir. keres- 
kedelemügyi minisztérium által egy begy ü.j tett anyaggyüjtemény 
halmazában fekvő beadványainknak, melyekben e törekvésünk 
jogosságát és méltányosságát számtalanszor bebizonyítottuk, 
se szeri — se száma.

Mindezeknél fogva csak felesleges ismétlésekbe eshet
nénk, ha ezen tiszteletteljes beadványunkban újból is annak 
fejtegetésébe és bizonyításába bocsátkoznánk, hogy szállodás- 
és vendéglősiparunk nagy közegészségügyi, közrendészeti, 
népélelmezési, idegenforgalmi stb. hivatásának csak úgy felel
het meg, ha annak üzése a képesítéshez köttetnék, mert 
csak igy érhető el az, hogy iparunk minden oly szakképzettség 
nélkül való, az iparnak csak hátrányára váló vállalkozóktól 
megszabaduljon, akik iparunkat csak utolsó menedéknek 
tekintik, annak (ízeséhez vagyonuk morzsáival csak akkor 
fognak, amidőn már semmi sem sikeiiilt nekik, s az életküz
delmekben iparunkat csak az utolsó ments-várnak tekintik.

(F o ly ta tá s a  következik .)

. Különfélék.
Házassági jubileum. Petanovits József ipartársulatunk 

nagyérdemű választmányi tagja f. évi november hó 10-éu, 
ünnepelte családi körben házasságának 25-ik évfordulóját; 
mely alkalommal ipartársulatunk választmánya tüntetőleg 
fejezte ki Petanovits iránti nagyrabecsülését és szeretetét, 
amennyiben az elnök vezetése alatt küldöttségileg jelent meg 
a jubiláns otthonában, s az elnök őszinte, megható szavak
ban tolmácsolta az ipartársulat szerencsekivánatát. Az üd
vözlés -zemmelláthatólag nagy örömet szerzett a jubilánsnak, 
mit talpra esett köszönetmondásban fejezett ki. Ugyanazon 
alkalommal üdvözölte még Petanovitsot Bokros Károly az 
Országos Nyugdijegyesület, Harsányi Adolf a budapesti 
kávésipartársulat és Mitrovácz Adolf a pincérek genfi szövet
ségének budapesti osztálya nevében

A pincérek genfi szövetségétől alábbi levelet kapta 
ipartársulatunk: Budapest, 1910. november 18. A budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok Ipartársulata
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tekintetes Elnökségének Budapesten. Ismerve a tek. Ipar
társulat mindenkor tanúsított jóindulatát, azon tiszteletteljes 
kéréssel fordulunk annak b. tágjaihoz, hogy a Genfi szövetség 
budapesti osztály alapszabályai értelmében mint pártoló tag, 
belépni szíveskedjék. Mellékelten bátorkodunk alapszabályaink 
erre vonatkozó paragrafusát azon kérésünk kapcsán bekül
deni, hogy azt pártolólag b. tagjainak előadni szíveskedjék.

Jelentés a budapesti ipari és kereskedelmi munka
közvetítő intézet működéséről az 1910. év harmadik negye
dében. Az ipari tevékenységnek az év kezdetén mutatkozott 
fellendülése állandóan tartott az év felén túl a harmadik 
negyeden át is, minek folytán az intézet valamennyi közvetí
tési adatai a harmadik negyedben is jelentékenyen emel
kedtek. A munkakereslet tett ugyanis a múlt év III. negye
dében 21,021-et, a folyó év III. négyedében 22,405-öt. tehát 
a folyó év III. negyedébon 1,384-el többet. A munkakinálat 
volt a múlt év III. negyedében 17,523-at, a folyó év III. 
negyedében 24,214-et, több volt tehát a folyó év III. negye
dében 6,691-el. Az elhelyezettek száma tett végre a múlt év

III. negyedében 11,763-at, a folyó év III. negyedében 15,661-et> 
nagyobb volt tehát a folyó év III. negyedébeu 3,893-al. Ha 
ehhez a f. év két első negyedébe mutatkozott közvetítési 
többlet 2,926 hozzáadatik, a m. év első három negyedével 
szemben az elhelyezettek többlete 6,824-et tett. Az ipari 
tevékenység az év Iil. negyedében oly mérvet öltött, hogy a 
munkakereslet, mely állandóan magasabb a munka alkal
maknál, ezt jelentékenyen fölülmúlta, úgy hogy számos 
munkaadó, különösen a vidékről, munkást nem kaphatott. 
Budapest, 1910 október hó 25-én. Az igazgató.

A ,,Szabadalmi Közlöny" 1910. évi 14.15. és 16./910. 
számából. Van szerencsém értesíteni, hogy a m. kir- Szaba 
dal mi Hivatal a Címet érdekelhető alant felsorolt szabadal
makat adta meg a legutóbbi időben. Budapest, 1910. évi 
október hó 25-én. A in. kir. Szabadalmi Hivatal. 49420: 
Berendezés szénsavval telitett italok készítésére és palac
kokba töltésére. 49491: Szellőzőburokka! ellátott szétnyitható 
zárt evőeszköz. 49506: Mészégető kemence. 49565: Palack- 
dngaszotó gép. 49596: Gép húsnak felszeletelésére.

m é sz á ro s .
B U D A P E S T  L E G R É G I B B  C É G E .

—— — .A lap ítás éV e: 1840. —-  —
A jánlja  az  üzle tében  k ap h a tó  csak is e lsőrendű, h íz o tt m arh a - és b o rjú h ú so k a t.

| |  K ülönlegességek vendég lősök  reggelijére és kü lönös a lk a lm ak ra  : h ízo tt ro s tb o eu f és b o rjú g erin c .
g»
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DREHER ANTAL SERFÖZÖDÉI RÉSZ V, TÁRS.
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(világos és sötét) (barna)
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ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY SERFÖZŐDE
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN.

----• Fennáll 1854 óta. -
Az 1900. évi párisi világkiállításon collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) kitüntetést nyert. 

DISZOKMÁNY. 1885. --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- JURY-TAG 1890.

V árosi iroda : VIII., ESZTERH A ZY -U TCA  6. szám.

A ján lja : á s z o k , k irá ly , m á rc iu s i  világos, m á rc iu s i  sö té t ,  „ b a jo r  m ó d “ , u d v a r i  „ p ils e n i m ó d “ , 
k é ts z e re s  m á rc iu s i  világos és sötét, valam int b a k -sö re it ,  továbbá s a já t  tö l té s ű  p a la c k s ö re i t  
gőzpasteurizáló  készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel felszerelt k ő b á n y a i  p a la c k 

s ö r  o s z tá ly á b ó l.

Ezen a legú jabb  techn ikai berendezésekkel fö lszere lt serfőzödénknek évi gyártási képessége 400.000 h ek to lite r.

Az ország minden részében sörraktárosok által vagyunk képviselve; nagyobb raktáraink Arad-, Szeged-, 
Miskolc-, Kolozsvár-, Nagyvárad-, Nyíregyháza, Temesvár- és Debrecenben vannak.

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

Palacksör-megrenddés: telefon-szám 56—58.
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A városligeti a rté z i gyógyforrás vize 970 m éternyi m élységből 78-tól 
92"C hőfok mellet tö rvén  elő, fö lté tlenü l b a k té r iu m m e n te s ,  s á lta lu n k  
lehűtve term észetes állapo tban , valam int szénsavval telítve  m int 
„ILONA" artézi savanyuviz lesz forgalom ba hozva. Tiszta izes és szénsav

ta rta lm án á l fogva kitűnő iiditö ita l bo rra l vegyítve igen kellem es.
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yATTONI GYÓGY- ÉS VIZGYOGY-INTÉZETE

G IE S S H Ü B L E R -P U C H S T E IN
K arlsbad m ellett.

A MATiONl-féle giesshíibler savanyuviz eredési helye.
P n e u m a t i k u s -  és b e lé le g z ő - k u r á k .

Mell- és idegbetegek, üdülők, rheum atikusok 
stb. szamara.

isi mi rEi rEi isi iái fai rai iái rEi rei mi r Ĵ rai íbj i^i r^i isi í^J mi isi

2 l ite r  á ra  Itt llllé r  házhoz szállítva . Rendelési c ím : . .A r t e s i a ” 
részvény-társaság , B udapest, VII., Egrcssy-ut 20/c. Telefon 5 0 -7 2 . 

A székesfőváros városligeti A rtézi-gyógyforrás bérlő i.
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T B A N S Y L V A N I A  S E C
LOUIS F R A N C O IS  & CO. S

9
császári és királyi udvari szállítókB udafok . Fülöp Szász Coburg Góthai Herceg Ö Fensége B udafok , 

szállítói.

VAJ ZW

M i
M i

< W < 5 Z .
V- A Zo p,

❖  ❖  Hors Coneours
1? Bt’ BP Btf EÜ? B£ Bt" Bt" Bi" fi" Bt* fi*1 fft* Bi*

V E Z É R K É P V IS E L Ő K :

RUDA és BLOCHMANN
B u d ap es t, V .,  A k a d é m ia -u tc a  16.

T elefon  B U D A F O K  15. szám .

Mi

15 elsőrendű kitüntetés ifc
n i*  M  «i« Í»,» »r*

F Ő R A K T Á R :

BORHEGYI FERENC
B udapest, V .,  G iz e lla - té r  I.

S ü rg ö n y e im  : F R A N C O S  B U D A FO K .

Nyom. Müller K. utóda May Jánosnál, Budapesten, II. kér., Főherczeg-Albrecht-út 3. szám. Telefon 40—91.
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