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Szövetségi
ez évi 
órakor

A Magyar vendéglősök országos szövetségének 
rendes közgyűlése szeptember hó 12-én, délután 4 
kezdődött a nyugdijegyesület közgyűlésével.

A nyugdijegyesület közgyűlését Bokros Károly az egye
sület nagyérdemű elnöke szép és tartalmas beszéddel nyitotta 
meg, nem mulasztván el végigsuhantani azokon az egyesületen 
kívül álló okvetetlenkedőkön, akik minduntalan a fogadatlan 
prókátor szerepét játszva, avatatlan kritikával támadják a 
nyugdijegyesületet.

A zajos tetszéssel fogadott elnöki megnyitó beszédet a 
legrigorózusabb szak-birálatot is kiálló évi jelentés követte, 
melyet alább egész terjedelmében közzéteszünk, hogy annak 
tanulságos tartalmán piruljanak a gáncsolódók és lássák a 
szaktársak, hogy az a csemete, mely Bokros Károly kertész
kedése mellett egy évtizeddel ezelőtt plántálódott az érdeklő
dök köztudatába, az ő önfeláldozó gondozása alatt oly hatal
mas, terebélyes iává fejlődött, melynek enyhét adó árnyékában 
már is sokan keresnek és találnak pihenőt.

íme a nyugdijegyesület évi jelentése:

Tisztelt közgyűlés!
Korunk gazdasági és ipari életének mozgalmaiból hatal

mas, szinte csábitó erővel ragadják meg gondolkodó figyel
münket azok a hatásukban ma még alig is mérlegelhető 
események, melyek a közelmúltban az ipari szempontból leg
fejlettebb Angolbirodalomban lejátszódtak. íme egy kép a 
jövendő háborújából. A jövendőjéből, midőn nem országhatárok 
által elkülönített, nem nyelvek, nemzetiségek szerint tömörült 
nemzetek hóditásvágya a mozgató ereje az egymás ellen törő 
indulatoknak, hanem a gazdasági érdekek elérésére, társadalmi 
és politikai érvényesülés kivivására szervezett munkásság száll 
szembe a szervezett hatalommal ós ellenállhatlan erővel tör 
a tőke ellen.

Évszázados a tapasztalat és példaszová lett, hogy a 
háborúhoz három dolog szükséges: pénz, pénz és pénz. De 
mi a múltak háborújának pénzszükséglete a modern gazda
sági élet bérharcainak pénzt és vagyont emésztő hatásához 
képest! A három napos általános strike a hatalmas Anglia 
közvagyonából több milliárdot nyelt el a statisztikusok állítása 
szerint, mint amennyit a diadalmas német hadsereg több 
hónapon át dúló véres háború után, teljes hadi kárpótlás 
címén a legyőzött francia nemzettől követelt. És ha azt 
kutatjuk, hogy ezen milliárdokra rugó vagyonpusztitásnak, ezen 
általános bérharcnak volt-e a munkásságára valami pozitív 
eredménye, sajnálattal kell megadnunk a tagadó választ.

Szakiparunkban is lezajlott alig egy év előtt egy bér
harc, melyben a munkáltató szervezett erején megtört, a 
munkások törekvése; ámde munkáltatóink bölcs előrelátása, 
higgadt önuralma, mérséklete a kivívott győzelmet nem mun
kásaik elnyomására használták fel, hanem ellenkezőleg, a 
munkások gazdasági érdekeit és humánus céljait szolgáló 
intézményeket létesítettek, hogy többet ne említsünk, akkor 
létesítették fenkült munkáltatóink a nekik nagy vagyoni 
áldozatba kerülő a munkásokra nézve teljesen ingyenes 
munkaközvetítői, ekkor alapitolták az ipartársulat és egyes 
munkáltatók szinte példátlan áldozatkészségével a munkanél
küli pincérek segélyalapját. íme, a szerény keretekben mozgó 
és az angol viszonyokhoz képest alig számbavehető vagyoni 
eszközökkel rendelkező bérharc eredménye a magyar vendéglős
iparban nem a rombolás és a nemzeti vagyonnak ok és cél 
nélküli elfecserélése, liánom a haladás, a munkások javát 
célzó intézmények létesítése és fejlesztése. Es hogy ez igy 
van, abban nagy érdemük van szakiparunk vezéreinek, első 
sorban pedig annak a férfiúnak, aki ipartársulatunk és szak
iparunk ügyét bölcs mérséklettel, nagy körültekintéssel, pél
dátlan buzgalommal és önzetlenséggel közel egy emberöltőn 
át vezette. Harminchét éven át Gundel János a budapesti 
vendéglős ipartársulat, majd a magyar vendéglősök szövet
ségének elnöke, vezére és midőn most kartársai szeretetével 
ós nagyrabecsülésével koszoruzottan, nagysikerű munkásságá
nak teréről a jól megérdemelt nyugalomba vonult, mi is 
átnyújtjuk elismerésünk pálmáját és kifejezzük őszinte bálán
kat Gundel Jánosnak, aki oly nagy érdemeket szerzett egye
sületünk pártolása, érdekeinek minden téren és minden 
alkalommal való fölkarolása által. Reméljük és kívánjuk, hogy 
ősz vezérünk még sok éven át fog gyönyörködhetni az általa 
és vezérlete alatt létesült humánus intézmények : nyugegye- 
siilet, menhelyalap stb. folytonos fejlődésében és virágzásában.

Áttérve egyesületünk belső életének eseményeire, külö
nösen két jelentősebb mozzanatot kell itt kiemelnünk.

Az egyik az, hogy a múlt évi közgyűlésen módosított 
és a kormány által jóváhagyott alapszabályokat ez évi június 
havában életbe léptettük. Kiemelendő hatása az uj alapsza
bályoknak az, hogy önálló üzlettel biró női kartársaink jelentős 
számban léptek be egyesületünk kötelékébe.

A másik pedig egy hatósági vizsgálat eredménye. Egye
sületünk humánus törekvése folytonos emelkedéso, ami önzetlen 
fáradozásunk és önérzettel mondhatjuk, eredményes munkánk, 
a szaksajtó egyik orgánumában állandó megtámadtatásoknak 
volt kitéve. A meggyanusitásért a törvény megtorló utján is 
keressük igazunkat, de nem várhattunk addig, inig ezen 
ólomlábon járó igazság nekünk elégtételt szolgáltat, hanem 
felkértük illetékes felügyeleti hatóságunkat, a VII. kerületi
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elülj áré súgót, hogy kiküldött hivatalos közegei utján tartson 
egyesületünknél szigorú vizsgálatot. A két különböző időben 
a^iegnagyobb szigorúsággal és szakszerűen megejtett hatósági 
vizsgálat terjedelmes jegyzőkönyvéből jóleső önérzettel iktat
juk ide a hatóság következő elismerő szavait: „Az egész 
vizsgálat lefolyása s a szerzett tapasztalatok arról győztek meg 
bennünket, hogy az egyesület minden tekintetben helyes és 
szakszerű vezetés alatt áll, mulasztás sem az ügy-, sem a 
vagyonkezelés terén nincsen.“

De, ha még a hatóság szava sem elegendő arra, hogy 
rágalmazónk torkára Íorraszsza rosszindulatú állításait, gjőz
zenek meg arról mindenkit, hogy ezen állítások hazugok és 
légből kapottak ; az egyesületünk állandó fejlődését es örven
detes emelkedését igazoló alanti részletes adataink.

2. Igazgatósági működés. 1. Alaptőke. Mar a matt évi 
jelentésünkben reámutattunk arra, hogy az alaptőkének kisebb, 
de teljes biztosságot nyújtó pénzintézeteknél való elhelyezését 
megkezdettük. Ezt az eljárásunkat a lefolyt évben is folytat
tuk, úgy, hogy ez idő szerint a 630,000 K-t meghaladó alap
tőkét 7 pénzintézet kezeli nettó 4 és egynegyed l>/„ kamato
zással, összes kamatjövedelmünk az 1910. évben 23,283 K 
79 fillérre, az idei első félévben pedig, dacára, hogy több 
pénzintézet a kamatlábat jelentékenyen csökkentette, 13,491 K 
93 fillérre rúgott. Kamatjövedelmünk fokozása céljából tárgya
lásokat kezdettünk most egy előkelő pénzintézettel afölött az 
ajánlata fölött, hogy 120,000 K névértékű. 4°/o-ot kamatozó 
zálogleveleinket helyezzük nála letétbe es engedjük meg 
ezeknek kisebb részietekben óvadék céljára való fölhaszná
lását, mely letét az ellenértékéül 1.5"/o jutalékot fizetnek, 
úgy, hogy ezek a papírjaink 5.5"/o-ot kamatoznának.

Alaptőkénk ujabbi és az előirányzatot tetemesen meg
haladó növekedéséről örömmel teszünk az alantiakban részletes 
jelentést. Midi évi költségvetésünkben egyesületünk vagyo
nának gyarapodását 54.220 K-ban irányoztuk elő. Ezzel 
szemben mérlegeink tanúsága szerint a 1910. évi vagyon- 
szaporodás 64,905 K 76 fillért tett ki. Még kedvezőbb az 
eredmény, ha az 1910 június 30-án lezárt mérleget a f. év 
első felében lezárt mérlegünk eredményével vetjük egybe. Mig 
ugyanis a múlt év junius 30-án fölvett mérlegünk szerint az 
egyesület vagyona 560,212 K 78 fillér volt, addig a mostani 
junius 30 án fölvett mérlegben ez a vagyon már 639,936 K 
56 fillérrel szerepel.

A vagyongyarapodás tehát ebben a 12 hónapban 
79.723 K 78 fillér volt.

Ezek a számok annál bensőbb örömmel tölthetik el egye
sületünk minden kivét és barátját, mert az egyesület kiadásai, 
visszatéritések, segélyek, végkielégítések és nyugdijak címén 
folyósított összegek az alanttak szerint tetemesen növekedtek.

2. Tagok. Alapitó tagjaink létszáma ebben az évben is 
örvendetesen gyarapodott. Hálával örökítjük meg c helyütt 
újabb alapitó tagjaink nevét és adományait: dr. Sznly Aladár 
200, llölle .1. Márton budaörsi pezsgőgyáros cég 200, Gerbeaud 
Emil 1000 és Juranovits Gyula szegedi szállós 200 K-val 
léptek be alapitó tagjaink sorába. Már előbb tett nagyobb 
alapítványaik évi részlete fejében befizettek egyesületünk javára 
Francois Lajos 500 és Schulthesz Ágoston 500 K-t.

Ehelyütt emlékezünk meg azokról az egyesületekről és 
nemesszivii emberbarátokról, akik adományaikkal egyesületünk 
vagyonának gyarapításához hozzájárultak. Adakoztak pedig: 
a Budapesti Szállodások stb. ipartársulata ez évi báljövedel
méből 1000 K, a Kassai Vendéglős Ipartársulat báljövedel
méből 100 K, a Kassai Szakszervezeti Pincérek báljövedel
méből 50 K, a szegedi Tisza-szálló szelvényekért Juranovits 
Ferenc utján 62 K 74 flll., Balassa Mihály, aki 5 éven át 
volt buzgó pénztárosa a szombathelyi választmánynak, maga 
látta el a pénzbeszedéssel kapcsolatos tennivalókat és a 
működésé alatt a pénzbeszedő részére utalványozott havi 
.10 koronákat összegyűjtve, ebben az évben beküldött az 
egyesületnek 600 K-t. Ez mindenesetre oly fokú önzetlenséget 
és egyesületünk iránt akkora jóindulatot jelent, mely méltán 
kiérdemli a közgyűlés elismerését. A kassai szikvizgyár e 
választmányunk utján küldött havi részletekben, úgy mint már 
évek hosszú sora óta 60 K-t, Acél Miksa budapesti szállós 
küldött Katona Géza utján 50 K-t, Palkovics Ede 10 K-t,

Szenté Imre igazgató Bokros Karoly utján 8 K-t, Neuwalder 
Adolf a kassai választmány utján 7 K-t, az Eperjesi Szegén) - 
gyermek Asztaltársaság 4 K-t és Gottwald Rezső főpincér 
5 K-t Alapítványok és adományok fejében befolyt tehát 
4556 K 74 fill.

indítványozzuk, mondjon a közgyűlés jegyzőkön)vi 
köszönetét ezekért az alapítványokért és adományokért.

Itt említjük meg, hogy kezelési alapunk javara pezsgős- 
dugók jövedelméből a múlt. év második és a folyó év első 
felében befolyt:

1, Törley Józs. és Tsa 380 K 20 f.
2. Francois Lajos és Tsa 77 „ 85
3. Littke L. 63 „ 55 n
4. Belatiny Arthur 35 „ 40 w
5. klubért G. E. 14 20 n
6. llölle J. Márton 2 „ 20

Összesen: 573 K 40 f.
Midőn a fölsorolt pezsgőborgyáros cégeknek

is köszönotünket fejezzük ki azért a készségükért, hogy 
egyesületünk humánus törekvéseit előmozdítják a pezsgés 
dugók beváltásával, le kell rónunk hálánkat Bokros Károly, 
Peiánov’ts József, Mayr József, Norn Nép. János, a szegedi 
Tisza-szálló személyzete, Bárány Mihály és a kassai választ
mány iránt, mint akik ezeket gyűjtötték és a buzgó fárado
zásról is, mellyel Francois Lajos a hozzá eljuttatott sok 
ezernyi dugót osztályoztatta és a gyárosokhoz beváltás végett 
elküldötte.

A Temesvári Gyujtógyár R -T. a pincérgyujtó jövedel
méből csak 14 K 77 fillért küldött be egyesületünknek. 
Csupán a gyujtómonopólium réme tartotta vissza igazgatósa
gunkat attól, hogy ezt a szerződést más gyárra át. nem ruházta.

Itt említjük meg, hogy a Budapesti Szállodások stb. 
Ipartársulatának az általa kezelt Vendéglősök és Pincérek 
Menhelyalapja javára beküldöttiink múlt évi december 31-iki 
leszámolás szerint 267 K 88 fillért.

Mulasztást követnénk el, ha külön meg nem emlékez
nénk arról a párját, ritkító eredményt fölmutató, lelkes és 
önzetlen buzgalomról és fáradozásról, mellyel Petanovits 
József és Wilburger Károly, a Budapesti Vendéglősök Bál
jának ügyét évről-évre a legszebb diadalra és legszebb sikerre 
viszi. Ipartársulatunk ezzel az évről-évre emelkedő báli jöve
delemmel ju t abba a szerencsés helyzetbe, hogy a vendéglős 
pályára törekvő ifjúság kellő szellemi kiképeztetóséről az 
ipariskolák közül messze kimagasló szakiskola föntartásával 
gondoskodhatik. Egyesületünk e buzgó férfiak működésének 
nemcsak a szakiskola révén látja hasznát, melyben a serdülő 
ifjúság figyelmét, az érdemes igazgató, Walter Károly és 
tanártársai egyesületünk nagyjelentősége iránt ébren tartják, 
hanem közvetetlenül is, amennyiben évről-évre növekvő 
összeghez jut egyesületünk ebből a báli jövedelemből. Fogad
ják e működésükért ügybuzgó kartársaink meleg hálánkat és 
köszönetiinket.

A szakiskola vezetőségének előbb említett pártoló maga
tartása indította nemcsak, de erkölcsi tekintetben szinte 
kötelezte igazgatóságunkat arra, hogy lelkes örömmel vette 
ki részét abban az ünneplésben, melybon az ipari szakoktatás 
vezető févfiai és vendéglős szakköreink szakiskoláink érdemes 
igazgatóját,. Walter Károlyt jubileuma alkalmából részesítették.

Walter Károly ebben az évben töltötte bo az ipari 
szakoktatás terén nagysikerű működésének 25. és a vendéglős 
szakiskola élén, mint annak igazgatója, 15. évét. E kettős 
jubileumon egyesületünk méltán ünnepelte o kiváló férfiút,, ki 
az utóbbi mástél évtized alatt szakiparunk minden jelentősebb 
mozgalmába és törekvésébe belevitte a maga nagy tudását, 
hogy törekvéseinket minél fényesebb siker koronázza

De ha már az érdemek kiemelésénél tartunk, arról a 
a férfiúról kellett volna legelső sorban megemlékeznünk, 
kinek az egyesület létesítésére és fölvirágoztatására irányzott 
farad hatatlan és önzetlen működése még abba az időbe nyúlik 
vissza, amikor egyesületünk tényleges működését még meg 
sem kezdette. A jövő év julius 7-én lesz 15 éve annak, hogy 
Bokros Károly kezébe tette le az akkor is éppen az ő üzleti 
helyiségében egybegyült első nyugdijegyesületi közgyűlés az
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egyesület ügyét, jövőjét. Ekkor az egyesületnek alig volt 
néhány forint vagyona és a közgyűlés ezen a pár forinton 
kívül Bokros Károly kezébe adott egy súlyos kötelezettségek
kel terhes alapszabályt, létesitso ennek alapján a vendéglősök 
és pincérek és ezek családtagjainak nyugdijellátását célzó 
egyesületét. Mindenki más visszarettent, volna ettől az óriási 
föladattól, mehnek sikeres megvalósítása elé nemcsak az 
eszközök elégtelensége, de a szakkörök indolentiája, a 
szaksajtó némely orgánumának állandó és rosszindulata táma
dása szinte lcküzdhototlennek látszó akadályokat gördített. 
Bokros Károlynak lelkesedése a nyugdijeszme fölkarolásában 
lankadatlan és törhetetlen buzgalma legyőzte és megtörte 
ezeket az akadályokat, óvről-évro gyarapodott, növekedett és 
virágzott az egyesület, melynek vagyonmérlege a számtalan 
akadály, a rendkívül kedvezőtlen gazdasági viszonyok dacára 
is ime, rövid másfél évtized alatt közel G40Ő00 koronát 
tüntet föl. Ez az összeg 700-nál több vendéglős- és pincér- 
család jövőjét biztosítja. Ez az összeg, ha egyesületünk nem 
létesül, bizonnyal teljes egészében elveszett volna szaktár
sainkra nézve, méltán mutatunk reá tehát arra a nagy 
szociális hivatásra, melyet egyesületünk minden állami, kor
mányhatósági, vagy bárminemű köztámogatás nélkül kizáróan 
szakköreink és szaktársaink erejéből egyes lelkes, önzetlen 
vezéreink vezetése alatt betölt. E vezérek élén immár másfél 
évtized óta benső örömmel szemléljük Bokros Károlyt és nem 
kételkedünk abban, hogy a jelen közgyűlés fölhatalmazásával 
az igazgatóság meg fogja találni módját annak, hogy e 
páratlanul ügybuzgó, fáradhatatlan és önzetlen vezérünk, 
rajongó szeretettel övezett elnökünk iránt másfél évtizedes 
elnöki működésének betöltése alkalmából méltóképpen fejezze 
ki az egyesület háláját és elismerését.

Rendes tagjaink létszáma ebben az évben is emelkedett. 
Bár az emelkedés nem öltött oly arányokat, mint a milyet 
egyesületünk folytonos emelkedése egyrészt, másrészt pedig 
a szakiparunkhoz tartozó munkáltatók és munkások intelligen- 
tiájából, maguk és családtagjaik jövőjének biztosítása szük
ségessége tudatától méltán elvárhattuk volna, mégis, ha 
figyelembe vesszük, hogy a létszám megállapitásánál a régebb 
idő óta hátralékos tagokat egyáltalán nem vettük figyelembe, 
az emelkedést örvendetesnek jelezhetjük. Rendes tagjaink 
száma 718, pontosan fizetnek 537-en, hátralékosok 181-en.

A taglétszám emelését igazgatóságunk azzal az intézke
désével mozdította elő, hogy ügyvezető taggyiijtőnknek, 
Delfin Samunak nagyobb jutalmat helyezett kilátásba arra az 
esetre, ha a folyó évben legalább 200 000 K névértékű olyan

ez évi január 1-től augusztus derekáig az altala kötött bizto
sítások összege jelentékenyen meghaladja a 300,000 K-t és 
ebből 220,000 K-t tesznek ki azok a nyugdíjbiztosítások, 
melyek után uj tagjaink tagsági dijakat is fizettek. Végül 
elismerésünket fejezzük ki hivatalos lapunk, a magyar \ en- 
déglős és Kávés-Ipar s főkép annak érdemes tulojdonosa 
E. Kiss Lajos szerkesztő ur iránt, aki lapjában mindenkor 
ügybuzgón támogatta ragyogó tollával egyesületünk érdekeit.

3. Tagsági dijak. Egyesületünk fennállásával vagyonúnak 
gyarapodásával arányosan nő és fejlődik tagjainkban a fize
tési készség és kötelesség tudata. Igaz örömmel állapíthatjuk

jelentékenyen öregbedik a jövő biztosításának szuksegessegi 
tudata, de jelentékenyen öregbedik a takarékossági hajlan
dóság is, melynek vagyont termelő erejéből fillérenkint raktak 
össze tagjaink egyesületünknek immár hetedfélszazezer koronát 
kitevő vagyonát.

Az 1911. évben tagsági dijak címén befolyt 48.469 K 
89 fill. Ez az összeg is már jóval meghaladja az előző évi, 
hasonló cimii bevételünket, de szembeötlő az idei íélév emel
kedése, melyben tagsági dijak címén már 33.754 K 88 fill. 
folyt be. Szembeállítva ezt az eredményt az 1910. év elsó 
felének 24.095 K 45 fill. eredményével, az emelkedés csak
nem 10.000 K.

4. Nyugdijak és végkielégítések. Az évek haladásával 
mindinkább nő ama tagjaink száma, akik bölcs előrelátásuk
nak gyümölcsét a havi részletekben folyósított nyugdijösszeget 
vagy maguk, vagy visszamaradt családtagjaik élvezik.

Nyugdijassaink száma ez idő szerint nyoh;. Részvéttel 
emlékezünk meg legelső nyugdíjasunk, Klímán Imre kartár
sunk elhunytéról, ki nagyon rövid ideig, három esztendeig 
élvezhette nyugdiját, reméljük, hogy özvegyének jóval hosszabb 
időn keresztül lehetünk támogatói.

Életfogytiglan nyugdíjat élveznek. . *
özv. Klímán iniréné havi 66.66 K évi 800.— K
Varasdi Sándor W 35.40 V 424.80 \n
Wittreich Nándor 33.34 ,5 400.— »
Brukács Ferenc 28.33 n 340.—
özv. Benky Vilmosné
és gyermekei 21.25 255.— »
özv. Prindl Nándorné 10.62 n 127.50
özv. Tomcsik Mártonné 12.50 J? 150.— 9
Kintzl Antal *» 21.25

Összesen : 2762.30 K 
aptak.Végkielégítést

1. özv. Koller Ferencnó 300 K
2. Nagy Jenő 960
3. Dobránszky Márton 400
4. Krieg József 180

Összesen: 1840 K
5. Tagságidij-visszatérítések és segélyezések. Tagsági- 

dij-visszatérités címén a múlt, évi jelentésünkben kintiintetett 
összeget csaknem háromszorosan fölülmúlót fizettünk ki kilépő 
tagjainknak. E szokatlan, sőt elszomorító jelenséget kizáróan 
csak annak a körülménynek tudhatjuk be, hogy a múlt évi 
közgyűlésünkön szigorított alapszabályokat,, melyek úgy rendel
keznek, hogy kilépés esetén csupán annak van visszatérítésre 
igénye, aki legalább 6 évig volt fizető tag, ez évi június 1-én 
léptettük életbe. Visszatérítést kaptak :

1. Trebár Ernő 65.48 K
2. Gerencsér József 342.48 „
3. Móricz Károly 155.20 „
4. Babista József 232.56 „
5. Mád Nándor 178.74 „
6. Szállasy Alajos 1367.20 „
7. Herditzky János 633.37 „
8. Peck Lőrinc 208.52 „
9. llauptmann József 46.56 „

10. Király György
11. Földes Károly
12. Aranyitzky István
13. Kvisz Károly
14. Dömötör Mihály
15. Haller Mátyás
16. Elmer Ferenc

85.36 „ 
48.14 „ 

354.50 „ 
79.74 „ 

163.65 „ 
65 96 „ 

191.43 „
Összesen: 4218.89 K 

Segélyt kaptak.
1. Lőrincz Károly 10
2. Kovái Ferenc 60
3. özv. Schrieíl Józsefné 250

Összesen: 320 K
Utóbb nevezettnél megemlítjük, hogy alapszabályaink 

szigorú értelmezése mellett a kérelmezőt el kellett volna 
utasítanunk. Minthogy azonban elhunyt tagunk, Schricll Frigyes, 
föntebb nevezett édes anyját keresetéből állandó segélyben 
részesítette, megokoltnak és méltányosnak tartottuk az özvegy 
anya segély iránt való kérelmét és megkönnyítette elhatáro
zásunkat, hogy az Első magyar Részvényserfőzde 20,000 
koronás alapítványának egyesületünkhöz átküldött és hasonló 
esetekben fölhasználandó kamatai rendelkezésünkre állottak.

6. Egyesületünk vagyona. Már tagsági dijaink részlete
zésénél megemlékeztünk ebből származó bevételünk jelentős
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emelkedéséről. Kamatbevételünk is lényegesen meghaladta 
az előző évit, igy az alanti mérleget egyesületünk vagyoni 
erősbödésének örvendetes bizonyítékául iktatjuk ide.

Mérleg-számla 
Tartozik:

1911 junius 30-ról.

Pénztári állapot:
Készpénzben 1239.94
Postatakpénzt.-nál 1547.72
Több pénzint.-nél 462,046.76 464,834.42

A többi cselekvő vagyon :
Értékpapírokban 167,400.—
flátr. tagdíjakban 5842.64
Átmeneti tételben 1859.50 175.102.14 

639,936.56
Követel:

Alaptőkében:
Alapitv., adom. stb. 181,604.06
Tagsági dij 394,584.41
Tartaléktőke 26,270.— 602,458.47

Egyéb szenvedő vagyonban:
Kezelési alap 21,919.65
Függő tétel 8,918.30 30,837.95
Üzleti fölöslegben

Egyenleg 6640.14
639,936.56

Budapest, 1911 junius 30-án.
Maczkó Kálmán s. k. főkönyvelő.

Nyereség- és veszteség-számla.
Tartozik:

Személyi járandóság:
Nyugdíjban 
Végkielégítésekben 
Kifizetett segélyekben

1505.12
3815.43

6 0 .- 5,380.55
Személyi kiadások :

Tiszti és egyéb
fizetésekben

Dologi kiadások:
2,140.— 2,140 .-

Házbér 9 5 0 .-
Kezelési költség 2017.99
Postabélyeg 200.36
Nyomtatvány
Üzleti fölöslegben

214.— 3,382.35
Egyenleg

Követel:

6,640.14
17.543.04

Kamatokban:
Elhelyezett tőkék 
. után 10,049.43

Ertékpapirosok után 3,442.50 13,491.93
Más bevételek:

Felvételi dijakban 229.—
Kezelési dij és

bélyegekben 1,803.87
Egyéb jövedelemben 2,018.24 4,051.11

17,543.04
Budapesten, 1911 junius 30-án.

Maczkö Kálmán s. k. főkönyvelő.
7. Kezelési alap. Kezelési alapunk átlagát kilépett tag- 

Jain?CorxX1S8ZH1.naradt befizetésének felerészével gyarapítottuk 
az 1907. évi közgyűlési határozatunk alapján. Erre fordí
tottuk továbbá a pezsgősdugók beváltásából eredő bevételün
ket, melyet már fentebb részleteztünk. Ennek az alapnak a

jövedelmét képezné a Siculia málnási borvizvállalat bruttó 
bevétele után szerződésben lekötött jutalék, mellyel azonban 
társaság igazgatósága eddig még nem számolt el.

Ehelyütt újból fölkérjük t. tagjainkat és egyesületünk 
t. barátait, hogy az üzletükben összegyűlő pezsgősdugókat 
gyűjtsék és egyesületünknek küldjék be.

Delfin taggyüjtőnk is fel van jogosítva arra, hogy a 
dugókat elismervény elleneben a gyűjtőktől átvegye.

3. Választmányok működése. 1. Budapesti választmány. 
Ennek a választmánynak a működését a múlt évi közgyűlés 
határozata alapján azért szüntettük meg, mert annak tenni
valóit tisztán a központi iroda látja el Hogy ennek az intéz
kedésnek meg volt a kellő eredménye, azt örvendetesen 
emelkedő bevétele igazolja, amennyiben az 1910. évi bevétel 
1597 K 48 fillérrel múlta fölül az előző évi (15,560 K 
35 fill.) eredményt. Hogy ezt a kedvező eredményt elérnünk 
sikerült, abban és kivált a taglétszám emelésében nagy az 
érdeme Mittrovátz Adolfnak és Nagy Sándor választmányi 
titkárnak.

A választmány taglétszáma: 304 és .1 nyugdíjas.
Bevétele
Tagsági dijakra 
Kezelési illetékre 
Hátralékos tagsági dij 
Kiadás-. Titkár 
Pénzbeszedő

17,157.83 K 
16,256.41 „

901.42 „ 
2,080.12 „

600.— „ 
600.—

2. Kassai választmány. Az alant kitüntetett számok 
minden dicséretnél szebben igazolják azt, hogy ez a választ
mány fönnállása óta folyton a virágzás nagyobb és nagyobb 
fokára emelkedik, egyesületünk eszméjének egyik legkitartóbb 
és nagy sikerrel dolgozó munkása és hogy ez igy van, ebben 
Dala Károly elnökön kivül legnagyobb az érdeme Greiner 
Márk pénztárosnak és Békefi Ödön titkárnak, kiknek e helyütt 
is kifejezzük elismerésünket és kőszönetünket.

Taglétszáma 47 és 1 nyugdíjas.
Bevétele 4373.05 K
Tagsági dijakra 4071.76 „
Kezelési illetékre 301.29 „
Hátralékos tagsági dij 934.30 „
Kiadása ' 260.34 „

3. Szombathelyi választmány. Ez a választmány teljesen 
az előző év kereteiben mozgott, bevételei csaknem ugyanazok 
az összegek, mint az 1909. évben, pedig Herczeg Ferenc 
elnök, Heigli István pénztáros igazán ügybuzgón szivükön 
viselik választmányuk ügyét. Ehelyütt meg kell emlékeznünk 
Balassa Mihály 600 koronás adományáról, amelyet a pénz
beszedésért megállapított, de megtakarított havi 10 koronák
ból gyűjtött össze és egy összegben a nyugdijegyesiiletnek 
ajándékozott. Fogadja érte ezúttal is hálás kőszönetünket.

A választmány taglétszáma 28 és 2 nyugdijás.
Bevétele 1916.96 K
Tagsági dijakra 1819.99 „
Kezelési illetékre 96.97
Hátralékos tagsági dij 48^96 ”
Kiadások: ' 134 52

o* vaxuBAuiianj,. a választmányunk immár
csak 3 tagból és 1 nyugdíjasból áll, mert 2 tagunk, Adorján 
Odón es Schnefl i  rigyes elhunytak. Mindkettő lelkes harcosa 
volt eszméinknek, nyugodjanak békében ! Hogy a választmány 
bevétele az előző óv bevételének kétszeresére emelkedett ez 
kizáróan Juranovits Ferenc elnök és Burghardt Lajos ügy
vezető érdeme, akik fáradságot nem kiméivé, buzgólkodtak 
azon, hogy a folyó és hátralékos tagdijak befolyanak.

laglétszám 3 és 1 nyugdíjas.
Bevétele
Tagsági dijakra 
Kezelési illetékre 
Hátralékos tagsági dij 
Kiadás

t 5. Pozsonyi választmány. Ez a 
januárjában alakult és eddigelé a

1251.56 K 
1191.14 „

60.42 „
48.96 „

1.80 „
választmány a folyó év 
budapesti után a legna
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gyobb. A \ altisztül ány megalakulásában a legnagyobb érdeme 
Szirma) Kai oly elnöknek, Kotzmann Márton pénztárosnak, 
Giatz Vilmos titkainak és a tagok közül Udvorka Istvánnak 
van. Hogy tagjaink a választmány kiváló működését ismer
hessék, közöljük a 1. év első 6 hónapjának bevételét.

Taglétszám : 45.

díjas.

Bevétele,
Tagsági dijakra 
Kezelési illetékre 
Hátralékos tagsági dij 
Kiadás

6. Választmányon kívüliek. 

Bevétele
Tagsági dijakra 
Kezelési illetékre 
Hátralékos tagsági dij

3832.39 K 
3G3G.27 ,.

19612 „

2 4 d - ;
Taglétszám 291 és 3 nyug-

26,501.27 K 
25,130.59 „

1,370.68 „
2,694.84 „

Tisztelt közgyűlés !
Egyesületünk belső életében előfordult minden neveze

tesebb mozzanatot ismertettünk, működésünkre vonatkozó 
minden fontosabb számadatot közöltünk a fentiekben. Ezek 
a számok kétségtelenül igazolják egyesiiletiiíik örvendetes 
föllendülését, felügyelő-bizottságunk és felkérésünkre a hatóság 
is több Ízben megtartott vizsgálatai alapján megállapították, 
hogy az ügy- és pénzkezelés minden kívánalmat kielégítő és 
példás rendben van. Ebben a jóleső tudatban, a becsületesen 
végzett munka fölemelő érzetével kérjük a tisztelt közgyűlést, 
méltóztassék nekünk, a felügyelőbizottságnak, a választmá
nyoknak és a tisztikarnak a fölmentvényt megadni és ezt az 
évi jelentésünket tudomásul venni.

Kelt Budapesten, 1911 szeptember 4-én.
Az igazgatóság.

A felügyelőbizottság jelentése.
Tisztelt közgyűlés!

Alulírottak tisztelettel jelentjük, hogy a „Szállodások, 
vendéglősök, kávésok, pincérek és kávéssegédek országos 
nyugdijegyesiilete" ügyvitelét állandóan figyelemmel kisértük 
és ellenőriztük, a főkönyvet, a segédkönyveket megvizsgáltuk 
s mindent az alapszabályoknak megfelelően rendben találtunk. 
Az 1910 évi mérleget a fő- és segédkönyvekkel összeegyez
tettük és azt rendben találtuk. Ezen az alapon kérjük a t. 
Közgyűlést, méltóztassék a zárószámadást jóváhagyóan elfo
gadni, az igazgatóságnak és nekünk a fölmentvényt megadni.

Budapesten, 1911 szeptember 4-én.
A felügyelő-bizottság:

Francois Lajos
elnök.

Paris Vilmos 
Dr. Szuly Aladár 
Szántó Ferenc

Hack István
ifj. B  őrhegyi Ferenc
Frenreisz István

Hajdú Imre 
Mayr József 
F. Kiss Lajos

felügyelőbizottsági tagok.
A közgyűlés az évi jelentést egyhangúlag tudomásul vette.
Azután az indítványok tárgyalására került a sor, me

lyekből egész tucattal szolgált a pozsonyi választmány. El 
kell ismerni, hogy a pozsonyi választmány indítványai mind 
a humanitás jegyében születtek, s az egyesület tagjainak 
jogait a legszélsőbb határig szeretnék kibővíteni. Ámde vala
mennyi indítvány beleütközik a jelenleg érvényben lévő alap
szabályokba s nemcsak az alapszabályok lényeges módosítását 
involválná, hanem teljesen megingatná az egyesület mate
matikai számításon nyugvó alapfeltételeit, úgy hogy az indít
ványokat csakis a tagjárulékok felemelésével lehetne meg
valósítani.

A közgyűlés ennélfogva ezen indítványokat azzal a 
határozattal adta ki az igazgatóságnak, hogy azok alapos 
áttanulmányozása és gondos mérlegelése után majdan javas
latot terjesszen a közgyűlés elé.

Ezután következett a napirend egyik pontjának megható 
tárgyalása: Dr. Solti Ödön jogtanácsos nyugdíjazása.

Bokros Károly elnök mély megindultságtól remegő 
hangon adta elő az igazgatóság azon javaslatát, hogy a köz
gyűlés Dr. Solti Ödön jogtanácsost, akit a sors súlyos szem
bajjal sújtott, a szabályok értelmében 2400 korona évi illet
ménnyel nyugdíjazza, azonkívül tekintettel a nyúgdijegyesület 
érdekében 16 éven át kijejtett becsületes és önfeláldozó 
munkásságára, a tartalékalapból 5000 korona jutalomban 
részesítse.

Gundel János, Glück Frigyes, Juranovits Ferenc, llar- 
sányi Adolf, mindannyian az igazgatóság javaslatát pártolták 
és meghatóan búcsúztak a közbecsülésben részesülő jogtaná
csostól, biztosítván őt ezentúl is szeretetükröl; majd Kőváry 
Jenő indítványozta, hogy az egyesület Dr. Solti Ödön-alapit- 
ványt létesítsen.

Lélekemelő jelenetet produkált erre a közgyűlés, midőn 
a közkedveltségü jogtanácsos iránti szeretetheti összeforrva, 
egyhangúlag elfogadta és határozattá emolto az igazgatóság 
javaslatát, és Kőváry Jenő indítványát, mire Dr. Solti Ödön 
jogtanácsos mélyen meghatva mondott köszönetét s ezzel a 
szomorú aktussal befejezést nyert a közgyűlés.

Másnap, azaz 13-án reggel 9 órakor tartotta a „Magyar 
vendéglősök országos szövetsége" a régi országházban Xl-ik 
évi rendes közgyűlését.

A közgyűlésen Gundel János elnökölt, s a közgyűlés 
megnyitása után üdvözölte Dr. Fenyvessy Jószef min. oszt. 
tanácsost, aki a kereskedelemügyi miniszter megbízásából 
jelent meg, továbbá Gelléri Mór kir. tanácsost, az országos 
iparegyesület igazgatóját, Goreczky Zsigmond székesfővárosi 
kerületi elöljárót, Dr. Benedek János és br. Láng Mihály 
országgyűlési képviselőket és a szokatlanul nagy számban 
megjelent kartársakat.

Ezek után fejtegette a szövetség nagyrahivatottságát, 
visszapillantást vetett annak eddigi eredményes munkálkodá
sára és bizalmát helyezi annak jövőjébe. Bejelenti a köz
gyűlésnek, hogy a budapesti ipartársulat elnöki tisztéről, 
melyet 37 éven át szeretettel és odaadással viselt, — egész
ségének hanyatlása folytán lemondott. 8 minthogy a közfel
fogás szerint a budapesti ipartársulat elnökének kell a szö
vetség elnöki tisztét is betölteni, ő ennélfogva a szövetség 
elnöki tisztségéről is lemond, és kéri a közgyűlést, hogy 
helyébe Glück Frigyest, a budapesti ipartársulat jelenlegi 
elnökét válassza meg elnöknek, kiben a vendéglősipar egy 
nagytehetségü és akaraterős szószólóra talál.

A közgyűlés az elnök indítványát elfogadva, Glück 
Frigyesért küldöttséget menesztett, akit megjelenésekor lelkes 
éljenzéssel üdvözölt.

Glück Frigyes megköszönve megválasztatását, indítvá
nyozta, hogy a szövetség Gundel Jánost örökös tiszteletbeli 
elnökévé válassza meg. A közgyűlés ezen indítványt elfogadva, 
Gundel Jánost egyhangúlag a szövetség tiszteletbeli elnökévé 
megválasztotta.

Dr. Fenyvessy József miniszteri osztálytanácsos a keres
kedelem ügyminiszteri államtitkár üdvözletét tolmácsolva, 
sikeres munkát kívánt a szövetségnek. Goreczky Zsigmond 
az iparhatóság nevében, Gelléri Mór kir. tanácsos pedig az 
országos iparegyesület nevében üdvözölte a szövetséget, inig 
Dr. Benedek János országgyűlési képviselő támogatását Ígérte 
a szövetségnek.

Gliick Frigyes uj elnök kijelenti, hogy az ő programmja 
régen ismeretes és annak végcélja a vendéglősipar magas 
színvonalra emelésében kulminál; ehhez pedig első sorban az 
összes erők tömörítése szükséges s éppen azért az összetartás 
jelszavával indul munkára. Tárgyalás alá bocsátja az évi 
jelentést, melyet a szövetség minden tagja kézhez kapott, 
minélfogva a közgyűlés nem kívánja a jelentés felolvasását.

Juranovits Gyula kifogásolja, hogy a jelentés nagyon 
bőven foglalkozik az ellenpárt ügyeivel; jobban szeretné, ha 
csupán szövetségi ügyekről volna benne szó.

Komner Ferenc a jelentés kiegészítéséül nagyszabású 
és nagyhatású előtorjosztóst tett a jövőben megoldásra váró 
feladatokról.
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Bokros Károly a nyugdijegyestilet jelentését terjesz
tette elő.

Katona Géza a közvetitósügyi szakosztály következő 
jelentését terjesztette be:

A „Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége,, közvetités- 
ügyi szakosztályának évi jelentése.

Tisztelt Közgyűlés !
Szövetségünk közvetitósügyi szakosztályának, illetve a 

budapesti vendéglősök ingyenes munkaközvetítő intézetének 
1911. évi működéséről szóló évi jelentésemet a következőkben 
van szerencsém előterjeszteni:

Munkaközvetítőnk második évi működése, lia nem is 
mondható teljesen kielégítőnek és ideálisnak, több apró hiba 
leszámításával, melyek azonban nem róhatok íel a vezetőség 
közönyének, eléggé megfelelt a belé helyezett várakozásnak, 
amennyiben sikerült a munkaközvetítő által ez évben is a 
munkás és munkaadó közötti munkakeresleti és munkakinálati 
igényeket a lehetőséghez és adott viszonyokhoz képest kielé
gíteni és a békés viszonyt a nyugodt munka érdekében fen- 
tartani. Ez volt íötörekvóse a mindenkori vezetőségnek. Néze-- 
tem szerint csak ez lehet kívánsága mindazon kartársaknak 
is, kik iparunk fejlődése érdekeit szem előtt tartják.

Lassan bár, de kartársaink is kezdenek már hozzá 
szokni, hogy ha személyzetre van szükségük, munkaközvetí
tőnkhöz fordulnak és meg is várják, inig az általunk küldött 
személyzet bemutkozik, nem úgy, mint kezdetben. Mert, tisztelt 
Közgyűlés, egyik sarkalatos feltétele békénknek, hogy minden 
munkaadó tekintse sajátjának az ingyenes munkaközvetítőt, 
ne mulassza el a reá háramló kötelességeket, melyek közül 
igen fontos a munkaközvetítőben az inspectió betartása és az 
intézmény megismerése. Ha ez mindjárt nem is képes minden 
igényt kielégíteni, ne keressük a hibát az intézményben, 
hanem gondolkozzunk kicsit és kell, hogy reájöjjünk, hogy 
miért kerülte a múltban az elsőrangú személyzet elhelyezőnket, 
aminek legfőbb oka az volt, hogy sokan tisztelt kartársaink 
közül, nem gondolva a következményekkel, nem fordultak a 
munkák özvetitőnkhöz.

Sok esetben megrendelték a szükséges személyzetet 
egyszerre a munkaközvetítőnkben és két-három ügynöknél is, 
vagy kéz alatt. Már most, ha irodánk ezen állásokat valakinek 
felajánlotta, vagy azon választ kapta, hogy hisz ezen üzlet 
már három ügynöknél van, kik küldtek is oda megfelelő 
személyzetet, vagy pedig kivett zsebéből egy ajánlatot az 
ügynöktől ugyanazon üzletekre.

Ha tehát munkaközvetítőnk ilyen állásokra személyzetet 
küldött, az irodánk által közvetített egyén többnyire azon 
választ kapta, hogy már felvettünk egyet kéz alatt, vagy 
egyesek ajánlatára.

Természetes, hogy ezen tényeket az elsőrangú személyzet 
megtudva, elkerülte közvetítőnket, mondván: „a munkaadók 
úgy sem fogadják el azt, kit a közvetítőjük küld."

Nem tagadom, sok esetben igaza volt munkaadó kartár
saimnak, mert nem kaptak mindjárt olyan munkást, amilyenre 
szükségük volt, de addig, mig a munkaközvetítés a Budapesti 
Pincéregylet kezében volt, nem volt reá eset, hogy pincért 
munkaadó más helyről rendelt volna, még akkor sem, ha 
mindjárt nem is kapott olyant, amilyent szeretett volna, mert 
félt, hogy a szabad szervezetnek bejelenti ezt a nála levő 
bizalmi férfi.

Nem is ment akkor jobb pincér az ügynökhöz, mert 
tudta, hogy úgy is hiába. Tehát volt összetartás.

Ha a munkások, kik munkát keresnek, össze tudtak 
tartani, úgy azt hiszem, csak rajtunk munkaadókon múlik, 
hogy mi is megszívleljük és betartsuk a nagy harc hevében 
tett ígéretünket, t. i. hogy kizárólag az ingyenes munka
közvetítőből szerezzük be személyzetünket és belássuk, hogy 
csak addig jár a személyzet az ügynökhöz, mig mi munka
adók ügynöktől rendelünk személyzetet.

Ha egyszer elérjük azt, hogy a személyzetnek nem 
lehet máshova is fordulni, be fogják ők is látni munka
közvetítőnk létjogosultságát és egy sem fogja a neki fel
ajánlott állást azzal visszautasitani, hogyha nem adnak jobbat 
megyek az ügynökhöz.

Ha mi nem fogunk összetartani és egymást az együtt
működésre buzdítani, úgy a helyzet rosszabb lesz.

De ha összetartunk és tisztelt kartársaim megszívlelik 
kérésemet, amelyet 1911. évi Magyar Vendéglős és Kávésipar 
március hó első számában megjelent cikkemben is felhoztam 
és amely kérelem sohasem ismételhető elégszer, hogy munka- 
közvetítőnket mindenki magáénak tekintse és mily irányban 
kell figyelmünket ébren tartani, hogy a békét állandósíthassuk, 
— akkor lehetetlenné válik a hatalmi kérdés felszínre jutása, 
és minden iparunkhoz tartozó és dolgozni akaró egyén meg
elégedett lesz.

Eddigi kitartásunk eredménye már mutatkozik is, a 
helyzet javul, mindig többen és többen jelentkeznek munka
közvetítőnkben és nagy a reményem, hogy a jövőben már 
teljesen ki fogja elégíthetni munkaközvetítőnk mindenki igé
nyét, annál is inkább, mert tudvalevő dolog, hogy a pincérek 
Geufi Szövetségének Budapesti Osztálya és a Szakácsok Köre 
szolidárisak velünk és tudva van, hogy ezen két egyesület 
foglalja magában iparunk legintelligensebb személyzetét.

Hogy tényekkel is illusztráljam a helyzet javulását, meg
kell említenem, hogy a Magyar Szállodás és Vendéglős 
Munkaadók Egyesülete, mely egyesület a munkaközvetítő 
ügykezelését a Szövetség határozata folytán ellenőrzi, 1911. 
évi május havi végrehajtó bizottsági ülésén Frenreisz 
István ellenőr javaslata alapján elhatározta a nyilvántartási 
(Cartotek) rendszer meghonosítását. Ezen rendszer 1911. évi 
augusztus hó 24-én keresztül is vitetett, amely alkalommal 
jelentkezett 1662 munkában levő alkalmazott, 763 munka- 
nélküli alkalmazott. A munkában levők következőkép osz
lanak meg:

Pincér 715, borfiu 283, szakács 51, szakácstanonc 54, 
pincemester 36, csapos 110 háziszolga 357, mészáros 39, 
sütőmester 14, cukrász 7, portás 12, üzletvezető 3. felirónő 
74, gazdasszony 27, szakácsnő 98, kézileány 128, szoba- 
asszony 43, szobaleány 38, takarítónő 83, mosonő 94, konyha- 
leány 253.

A munkanélküliek pedig következőképen:
Pincér 210, borfiu 72, szakács 8, pincemester 21, 

csapos 40, háziszolga 37, mészáros, sütőmester 28, szakácsnő 
49, kézileány 45, felirónő 24, konyhaleány, futóleány 91, 
mosonő 67, takarítónő, szobaleány 71,

Meg kell azonban jegyeznem, hogy ez nem a teljes 
létszám, mert többen a munkaadók közül még nem küldték 
be jelentéseiket és a fürdőkről visszatérő személyzet folyton 
jelentkezik.

Ezen nyilvántartási rendszer segítségével mindenkor 
tudni fogjuk, hogy mindegyik szakmából hány munkás áll 
rendelkezésünkre és a rendelkezésre álló munkás hány éves, 
hol tanult, hol és meddig volt üzletben, milyen nyelveket 
beszél, egyáltalában mindent, mit egy munkaadó a felveendő 
munkásról tudni akar, sőt többet, mint a munkakönyvéből.

Természetesen ezen rendszer is csak úgy tartható fenn, 
ha kartársaink minden változásnál szükséges munkást munka
közvetítőnkből szerzik be.

Ha a tisztelt közgyűlés vidéki tagjai ipartársulatuk 
kebelében az általam 1910. évi közgyűlésen tett azon javas
latomat, hogy minden ipartársulat saját munkaközvetítőt 
állítson fel és a budapesti munkaközvetítő legyen a központ, 
ezen (Cartotek) nyilvántartási rendszer alapján megvalósítanák, 
úgy egy oly igazi, ideális állapot teremtődne, mint a képesí
téshez kötött iparokban, hol a bejelentések, munkába lépés, 
vagy kilépés stb. stb., nem az elöljáróságnál, mint elsőfokú 
iparhatóságnál történnek, hanem mindenkor az illető ipar- 
testületnél, és módjában volna az Országos Szövetségnek, 
addig is, mig a képesítéshez kötés törvényileg rendeztedk az 
államnál, az irányban eljárni, hogy addig bízassanak meg az 
ipartársulatok oly városban, hol vendéglősök ipartársulata 
működik, azon teendőkkel, mellyel a képesítéshez kötött ipar
testületek felruházva vannak.

Mielőtt még a munkaközvetítés vezetése körül történt 
számbeli adatokra reá térnék, nem mulaszthatom el meg
emlékezni a közelmúltban lefolyt péksztrájkról, mely azért is 
említésre méltó, mert első esetben nyilvánult meg azon erő, 
mely a munkaadók szövetségében rejlik, t. i. első esetben
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lettek az esetleges sztrájk esetére követendő teendők a rokon- 
iparokkal tárgyalva.

Hogy mennyire volt ez szükséges, beigazolást nyert az 
által, hogy a szállodás és vendéglős munkaadók által, a ká
vésok szövetsége által és a fiiszerkereskedők egyesülete által 
hozott szolidáris határozatok következtében egy pék munka
adó sem táláltatott, ki szövetségük által hozott határozatot 
meg merte volna szegni, úgy hogy a harc lefolyása előre
láthatólag a munkaadók javára biztosítva volt. Ezen szolidari
tásra azért volt szükség, mert minél több iparban válnak a 
munkaadók a helyzet uraivá, annál inkább van biztosítva a 
consolidált viszony a munkás és munkaadó között.

A munkaközvetítőnk .1910. évi kimutatása szerint volt 
196 tagja 2988 alkalmazottal, 1911 augusztus végéig van 
305 tagja 4512 alkalmazottal, ebből fővárosi üzlet 258 tag 
3283 alkalmazottal, nyári és fürdő-üzlet 32 tag 971 alkal
mazottal, vidéki üzlet 15 tag 258 alkalmazottal. Tehát mint 
ezen kimutatásból látni méltóztatik, tagjaink száma 109-el 
szaporodott.

Elhelyeztetett 1910. évben 11.512 személy, 1911. évben 
augusztus 30-ig 18.717 személy a lázatban feltüntetett arányban.

A munkaközvetítőnkben jelentkező férfiszemélyzetben 
tapasztalatunk szerint igen sok a képzett jó anyag, minek 
folytán az igények kielégítése nem jár nagy nehézségekkel.

A tanoncmunkásokban és borfiukban állandóan nagy a 
kereslet és jelentkező igen kevés. Ennek ellensúlyozására 
iskolák végeztével állandóan hirdetünk és toborzunk tanoncokat.

A női személyzetben, főleg a kézi lányok és salátás 
lányokban állandóan nagy a hiány, amiért is munkaközvetítőnk 
buzgó ellenőre, Frenreisz István állandóan toboroz szakács- 
tanoncokat és úgy a munkaadókat, mint a konyhafőnököket 
állandóan kapacitáljuk, hogy szakácstanoncaikat szaporítsák, 
neveljünk szakácsnövendékeket és ezekkel egészítsük ki a 
szükségleteinket.

Ennek eredménye volt, hogy az idén 38 szakácstanoncot, 
64 pincértanoncot helyeztünk szerződéssel.
1910. évben munkaközvetítőnk kiadása volt 11.855 K 08 f. 
1910. évben munkaközvetítőnk bevétele a következő volt:
tagsági dijakból befolyt ... ... ...  ............. 6.258 K 80 f.
az ipartársulattól ... . . .   ................................ 4.596 „ 28 „
Munkaadók egyesületétől ..........— ... 1.000 „ — „

11.855 K 08 f.
1911. évben előreláthatólagos k ia d ás .........  17.000 K — f.
bevétel előreláthatólag tagsági dijakból cca 17.200 „ — f.
ebből befolyt................... ................................. 11.550 K — f.
hátralék ......................................-...................  5.650 „ — „

17.200 K — f.

Az előadottak alapján, mint már jelentésem bekezdésé
ben felhoztam, munkaközvetítőnk tőle telhetoleg megfelelt a 
várakozásnak, mert a béke fentartása mellett, úgy az iigv- 
kezelést, mint az intézmény fentartásához szükséges jövedel
mezőséget, valamint az ellenőrzés lehetőségét is fejlesztette, 
amiért is ismételten kérem tisztelt kartársaimat bennünket 
nehéz munkánkban tőlük telhetőén támogassanak, mert csak 
úgy érhetünk el teljes eredményt, ha kartársaink mindegyike 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag békénk védbástyája fentartá
sához hozzájárul.

Kimutatás az 1911. évi első 8 hónap közvetítéséről:
Január:

főpincér (állandó) ................. . 4
éthordó (állandó) .................... 304

, , (kisegítő).................... 298
borfiu (állandó) ............................  104

„ (kisegítő)   95
csapos mész. (állandó) ............ 86

» „ (kisegítő) .............  27
szakács (állandó) .................... 16

„ (kisegítő) ..................... 4
gazdasszony (állandó)....................  5

Átvitel ... 943

Áthozat ... 943
folirónő (állandó) ............ 7
szakácsnő (állandó) ........... 39

„ (kisegítő) ... ... ___ 29
salátás lány (állandó)........... ... 17

„ „ (kisegítő) ... ... __ _ 6
szobaassszony (állandó) ... 5
szobalány (állandó) ........... _ __ 25

„ (kisegítő) __ 1
mindenes (állandó) ... ... ... 104

„ (kisegítő) ... ... ... 95
mosó, vasaló (állandó) ... 25

„ „ (kisegítő) ... 7
Összesen ... ... 1303

Február:
főpincér (állandó) ........... 9
éthordó (állandó) ...  ... ... 429

„ (kisegítő) ............ ... 303
borfiu (állandó) ........... ... 121

„ (kisegítő) ... ... __ 70
csapos, mész (állandó) ... 93

„ „ (kisegítő) ... ... 60
szakács (állandó) ... ... ... 20

„ (kisegítő) ........... ... 4
gazdasszony (állandó) ... 4
felirónő (állandó) ............ ... 12

„ (kisegítő) ...  ... ... 1
szakácsnő (állandó) ........... ... 31

„ (kisegítő) ... ... ... 7
salátás lány (állandó) ... 21

» „ (kisegítő) ... 4
szobaasszony (állandó) ... 7
szobalány (állandó) ........... ... 30

» (kisegítő) ... ... _- 1
mindenes (állandó) ... ... ... 121

„ (kisegítő) ... ... ... 70
mosó, vasaló (állandó) ... 20

» „ (kisegítő) — 9
Összesen_ 1302

Március:
fÖpincér (állandó) ... ... 9
éthordó (állandó) _ ... 420

„ (kisegítő) _- _ 603
borfiu (állandó) ... ... 103

„ (kisegítő) _ — 79
csapos, mész. (állandó) ... ... 115

„ „ (kisegítő) _ _ 50
szakács (állandó) _- —- 12

„ (kisegítő) — — 4
gazdasszony (állandó) — — — 5
felirónő (állandó) ... .— 8

„ (kisegítő) — — 1
szakácsnő (állandó) ... ... 60

„ (kisegítő) ... __ ... 35
salátás lány (állandó) ... ... 134

„ „ kisegítő) __ _ 22
szobaasszony (állandó) ... — 8
szobalány (állandó) _ — 25

„ (kisegítő) ... ... — 1
mindenes (állandó) ... ... 103

„ (kisegítő) ... ... 79
mosó, vasaló (állandó) ... ... 155

„ ,  (kisegítő) — 27
Összesen 1440

Április:
főpincér (állandó) ...................  8
-éthordó (állandó) ..................  436

, (kisegítő) ................... 690
Átvitel ... 1134
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Ju lius:Áthozat .. 1134
borfia (állandó) .................. . 245

„ (kisegítő) 64
csapos, mész. (állandó) _ _ 186

„ „ (kisegítő) --- ... 62
szakács (állandó) ___ ... 4

„ (kisegítő) ... ... 1
gazdasszony (állandó)... ... ... 8
felirónő (állandó) _ ... 11

„ (kisegítő) ... 1
szakácsnő (állandó) ... ... 52

„ (kisegítő) ... _ ... 36
salátás lány (állandó) ... _ 107

„ „ (kisegítő) ___ _ 32
szobaasszony (állandó) _ 7
szobalány (állandó) ... _ 45

,, (kisegítő) ... ... 1
mindenes (állandó) __ ... 245

„ (kisegítő) ... ... ... 64
mosó, vasaló (állandó) _ ... 105

„ „ (kisegítő) — —. 37
Összesen — — 2040

Május:
főpincér (állandó) — 28
éthordó (állandó) ___ ... 791

„ (kisegítő) .... ... 502
borfiu (állandó) ___ ... 379

„ (kisegítő) ... ... 77
csapos, mész. (állandó) ... ... 307

(kisegítő) _ _ _ ... 94
szakács (állandó) ___ ... 39

„ (kisegítő) ... ... 5
gazdasszony (állandó) __ ... 19
felirónő (állandó) ... 32

„ (kisegítő) ... ... 1
szakácsnő (állandó) ... ... 131

„ (kisegítő) .... ... 26
salátás lány (állandó) ... ... ... 172

„ „ (kisegítő) ... ... 92
szobaasszony (állandó) ... ... 27
szobalány (állandó) ... ... 47

„ (kisegítő) ... ... — 9
mindenes (állandó) ... ... 379

„ (kisegítő) ... ... ... 77
mosó, vasaló (állandó) ... ... 207

„ „ (kisegítő) — — 12
Összesen — — 2338

Ju n iu s :
főpincér (állandó) 6
éthordó (állandó) ... ... 330

„ (kisegítő) _ ... 410
borfiu (állandó) ... ... 979

„ (kisegítő) ... ... 173
csapos, mész. (állandó) ... __ 204

» „ (kisegítő) ... ... 95
szakács (állandó) ... 12

„ (kisegítő) . . . ... 8
gazdasszony (állandó) ... ... 1
felirónő (állandó) ... — 21
szakácsnő (állandó) ... ... 74

„ (kisegítő) ... ... ... 27
salátás lány (állandó) ... ... 101

„ „ (kisegítő) ... ... 61
... szobaasszony (állandó) ... ... 3

szobalány (állandó) ... ... 41
„ (kisegítő) ... ... ... 1

mindenes (állandó) ... ... 283
„ (kisegítő) ... ... ... 73

mosó, vasaló (állandó) ... ... 71
„ „ (kisegítő) .— — 8

Összesen 3446

főpincér (állandó) — .
éthordó (állandó)

„ (kisegítő) ... .
boriin (állandó)

„ (kisegítő) ... -
csapos, mész. (állandó)

„ „ (kisegítő) .
szakács (állandó) — -

„ (kisegítő) ... .
gazdasszony (állandó) 
felirónő (állandó) 
szakácsnő (állandó)

„ (kisegítő) — .
salátás lány (állandó)... .

„ „ (kisegítő)
szobaasszony (állandó) 
szobalány (állandó)

„ (kisegítő) ... .
mindenes (állandó) ... .

» (kisegítő ... .
mosó, vasaló (állandó)

Összesen _ 

Augusztus :
főpincér (állandó) ... .
éthordó (állandó) ... .

„ (kisegítő) ... .
borfiu (állandó)

„ (kisegítő) ... .
csapos, mész. (állandó)

„ „ (kisegítő) .
szakács (állandó) ...  .

„ (kisegítő) ...  .
gazdasszony (állandó) 
felirónő (állandó) ... .

„ (kisegítő) ...  .
szakácsnő (állandó)

» (kisegítő) ...  .
salátás lány (állandó)

„ „ (kisegítő)
szobaasszony (állandó) 
szobalány (állandó) ... .

„ (kisegítő) ...  .
mindenes (állandó) ... .

„ (kisegítő) ... .
mosó, vasaló ... .. .  .

Összesen .

Fürdő-személyzet
főpincér (állandó) ... _
éthordó (állandó) ... .

„ (kisegítő) ...  .
borfiu (állandó)
csapos, mész. (állandó) 
szakács (állandó) 
gazdasszony (állandó)... .
felirónő (állandó) _ .
szakácsnő (állandó) ... .
salátás lány (állandó) 
szobaasszony (állandó) 
szobalány (állandó) 
mindenes (állandó) 
mosó, vasaló (állandó)

Összesen .

..........  429
. ... 1241

.. ... 184

.. ... 145

.. ... 137
... 258

.. .. .  9
. . . .  11

4
... ... 17
.. ... 104 
.. ... 63
.. ... 127
..........  41
.. ... 7
..........  46
.. .... 4
.. . . .  298 
.. . . .  89
.. .... 26
._ — 2475

4
... __ 563

925
97

180
72
96

7
— ... 19

1
... — 12

1... ...
65
36
49

6
4

— — 31
0.. . ... 0

125
84

— 39
... ... 3286

17
... 302
.. ... 49
... 120
... 79
__ ... 24

_ 11
... ... 27

28
... ... 38
.. ... 13
__ ... 7
__ _ 184
— — 38

850

A közgyűlés a jelentést tetszésnyilvánítás mellett vette- 
tudomásul.

Walter Károly a szakirányú tanonciskola igazgatója a 
tanoncügyi szakosztály működéséről számolt be.

A közgyűlés azután a beterjesztett 1910. évi számadást 
jóváhagyta s az elnökségnek a felmentvényt megadta s Bokross
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Károly, Katona Géza, Palkovics Ede, Walter Károly, elő
adóknak és Wilburgor Károly pénztárnoknak jegyzőkönyvileg 
köszönetét szavazott.

Az indítványok tárgyalásánál Palkovics Ede azon indít
ványát, hogy a vendéglősök tanoncnak csak 14 éves, egész
séges és legalább négy középiskolát végzett fiukat szerződtes
senek, ‘élénk vita után azzal a határozattal adta ki a tanonciigyi 
szakosztálynak, hogy az indítványt a vidéki ipartársulatokkal 
és tanonciskolákkal együtt behatóan tanulmányozza s annak 
alapján a legközelebbi közgyűlésnek javaslatot'tegyen.

A közgyűlés az indítványok letárgyalása után elfogadta 
a pozsonyi ipartársulat szives meghívását és elhatározta, 
hogy a szövetség 19.12. évi közgyűlését Pozsonyban fogja 
tartani.

A „M agyar Vendéglősök Országos Szövetsége" XT. éve. Évi 
je len tés az 1911. évi szeptem ber hó 13-án ta r to tt  rendes

közgyűléshez.

Tisztelt közgyűlés!

A magyar szállodás-, vendéglős- és korcsmárosipar kon
szolidálásának, a vendéglősipar művelőinek erkölcsi és anyagi 
érdekei szolgálatának lelkes és önzetlen munkájában eltöltött 
újabb egy esztendőről számolunk be azzal: hogy — a rend
kívül kedvezőtlen, sőt határozottan mostoha körülmények 
dacára — legjobb tudásunkkal, a rendelkezésünkre álló erők 
teljes felhasználásával igyekeztünk a reánk háramlóit fel
adatoknak eleget tenni; a vendéglősök érdekeit minden 
irányban előmozdítani, a törvények egységes végrehajtását 
biztosítani, iparosaink közt a barátságos viszonyt fejleszteni, 
szilárdítani és állandósítani, iparunk kulturális, humanisztikus 
és szociális intézményeit támogatni és szaporítani, szóval 
megszerezni iparunknak és iparosainknak azt a tiszteletet és 
megbecsülést, melyet iparunk köz- és nemzetgazdasági jelen
tőségénél — iparosaink pedig — mint az egyik legjelentősebb 
államfentartó elemek egyeteme e szerepénél és minta
szerű ipari működésénél fogva már a múltban is bőven 
kiérdemeltek.

Nagy feladat ez, tisztelt Közgyűlés, melynek sikeres 
megoldására szövetségünk vezetősége csak akkor volna képes, 
ha e munkájában nem kellene folyton meg-megujuló óriási 
küzdelmet folytatnia egyesek már oly gyakran felpanaszolt 
közönye ellen, hanem bizalommal számíthatna a vendéglősök 
összességének teljes munkaerejére és osztatlan lelkesedésére. 
Azonban, bár örömmel jelenthetjük, hogy tiz éves munkás
ságunkkal szövetségünknek a testületek társaságában tisztes 
helyet biztosítottunk, hogy szövetségünk keretén belül a magyar 
vendéglősipar egy lelkes gárdája olyan apostoli munkásságot 
fejt ki az ipari szakoktatás, a munkások nyugdíjbiztosítása, a 
munkaközvetítési ügy országos szervezése stb. érdekében, 
melyhez hasonlót egyetlen iparágban sem találunk és melynek 
eredményei előtt még ellenségeinknek js kalapot kell emelniük: 
fájdalommal kell megállapítanunk, hogy nemcsak az egyesek 
indolenciáját nem sikerült még teljesen legyőznünk, de ezen
felül még konok, roszindulatu, egyéni hiúságot és anyagi 
érdeket szolgáló ellenségeink is támadtak. Az ezeknek tábo
rából ellenünk irányított hangos, lekicsinylő, alaptalan és 
igazságtalan támadásokat becsületesen és jól teljesített köte
lességeink felemelő tudatában, jogos önérzetükben éveken át 
minden válasz nélkül hagytuk és csak múlt évi közgyűlésünkön 
foglaltunk ellene állást egy napirend előtti határozattal, mely- 
lyel ugyan újabb támadásokat idéztünk elő, de melynek 
nyomán azután az ország vendéglőseinek velünk való együtt
érzése impozáns módon nyilatkozott meg mellettünk. Ennek 
az önvédelmi akciónak egyes részleteit jelentésünk későbbi 
folyamán a történeti igazság megörökítése céljából részletesen 
is ismertetni fogjuk ugyan, annyit azonban már ehelyütt is 
jelzünk, hogy szövetségünk iparunk hivatott képviselőit már 
ma is egyesíti kebelében, hogy a komoly és tekintélyes vidéki 
ipartársulatok mind nagyobb számmal csatlakoznak hozzánk 
és hogy mindezek büszkén vallják magukat hozzánk tarto
zóknak. És hiszszük, várjuk türelemmel, hogy elkövetkezik

az az idő, amikor iparosainkban a közügyek iránti érdeklődés 
uj életre ébred és a hozzánk tartozók tömege is úgy meg
erősödik számban és a hozzánk való szerotetben, hogy mun
kánknak, tudásunknak és lelkesedésünknek meg lesz nem
csak erkölcsi, hanem az anyagi eredményei is.

(Folyt, köv.)

Ipartársulati ügyek.
.Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten 1911. évi szeptem

ber hó 6-án, a „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
marosok ipartársulata" által a jelzett napon délután 1/s5 órakor, 
saját helyiségében: IX. kerület, Lónyai-utca 22. szám alatt 
Kommer Ferenc ipartársulati alelnök elnöklésével tartott 
választmányi ülésről.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitelesíté
sére Nősek Ignác és Schnell József urat kéri fel.

II. Az 1911. évi augusztus hó 8-án tartott ülésről felvett 
jegyzőkönyv felolvasás után hitelesíttetik.

III. Jajczay János a felolvasott jegyzőkönyvnek a munka
közvetítő irodára vonatkozó részét illetőleg felszólalván, kifo
gásolja és elitéli azt a magaviseletét, melyet úgy az irodai 
alkalmazottak mint az irodában megjelenő munkakeresők az 
iroda ellenőrzésével megbízott munkaadókkal szemben tanú
sítanak Ezen magaviseletnek tulajdonítja, hogy a munkaadók 
vonakodnak az ellenőrzést teljesíteni. Kívánja, hogy az ipar
társulat ezen a bajon segítsen.

Palkovics Ede hasonló értelemben szólal fe l; hangoztatja, 
hogy a munkaadók részéről sok a panasz a munkaközvetítő 
iroda ellen, minélfogva sürgeti ezen állapot gyökeres javítását.

Elnök megnyugtatja felszólalókat és a választmányt, 
hogy a munkaadók egyesülete újabban egy állandó bizott
ságot választott az elhelyező iroda szigorú ellenőzésére, mely 
intézkedés bizonyára javítani fogja a helyzetet. Kéri, hogy 
várják meg a majd mutatkozó eredményt.

Tudomásul szolgál.
IV. Palkovics Ede a napirend folytatólagos tárgyalását 

megelőzőleg szót kérvén, figyelmezteti a választmányt, hogy az 
idén Berlin városában lesz a szállodások nemzetközi világ- 
kongresszusa, melyen minden ország szállodásai kiküldöttek 
által képviseltetik magukat. Azt hiszi, nagy mulasztást követne 
el az ipartársulat, ha e kongresszuson nem képviseltetné 
magát.

Elnök azt válaszolja, hogy azon esetre, ha az ipartár
sulat képviseltetése nem jár rendkívüli nagy megterheléssel, 
a képviseletre Gundel János tiszteletbeli és Gliick Frigyes 
tényleges ipartársulati elnököt ajánlja.

A választmány ezen javaslatot általános helyesléssel 
fogadja.

V. Várady József levelét, melyben köszönetét mond 
választmányi rendes taggá történt behivatásáért,

a választmány tudomásul veszi.
VI. Az országos munkás-betegsegélyezö és baleseti bizto

sitó pénztárnak a szállodai alkalmazottak baleseti biztosítására 
vonatkozó vitás kérdésben adott válasziratát

a választmány kiadja Dr. Nagy Sándor ügyész urnák, 
azzal a kéréssel, hogy ezen ügyben a pénztár igazgatóságánál 
személyesen eljárni szíveskedjék.

VII. A „Magyar vendéglősök országos szövetségének 
XI. évi rendes közgyűlésére szóló meghívót

a választmány tudomásul véve, elhatározza, hogy az 
ipartársulat tagjaihoz a közgyűlésen való tömeges megjelenés 
végett külön felhívást intéz, s a közgyűlésre meghívja: a 
kereskedelemügyi minisztert, a pénzügyminisztert, az országos 
iparegyesületet és I. fokú iparhatóságot.

Elhatározza továbbá, hogy a közgyűlésre összesereglő 
kartársakat a közgyűlést követő napon, azaz 14-ón négy 
csoportban a székesfőváros nevezetességeinek megtekintésére
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Ferenc, Frenreisz István, 
urakat kéri fel. Wilburger 
elkészíttetéséért köszönetét

vezeti, s csoportvezetőkiil Kommer 
Katona Géza és Mohos Ferenc 
Károly pénztárnoknak a jelvények
szavaz,

VIII. A debreceni vendcglősipartársulatnak az országos 
szövetség pártolása és az újonnan keletkezett országos vendég
lős egyesület káros hatása tárgyában kelt körlevelét

a választmány köszönettel veszi tudomásul.
IX. Az elnökségnek az ipartársulat nevében kibocsájtott 

hasonló értelmű körlevelét
a választmány helyesléssel veszi tudomásul.
X. A székesfőváros tanácsának az iparostanonc iskolai 

igazgatók beosztása tárgyában kelt 87825/911. sz. határozatát, 
mely szerint Walter Károly igazgatót a Nyár-utcai iparos
iskolához osztotta be, (s igy a vendéglős szakiskola is oda 
fog áthelyeztetni)

a választmány tetszéssel veszi tudomásul.
XI. Pétery Gyula volt gimnáziumi tanárnak a „Nemzet

társadalmi közértelmiségi szövetség44 érdekében kibocsátott 
körlevelét

a választmány tudomásul veszi.
XII A sütők szövetségének köszönő levelét, Kommer 

Ferenc alelnök e tárgy va vonatkozó bővebb magyarázata után,
a választmány tudomásul veszi.
Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejést 

nyer. Kmft.

Különfélék.
A vendéglősök szerdai társasösszejövetelei:

Október 4-én Csuti Gyula vendéglőjében, V., Váci-ut 32.
„ 11-én Tompa Lukács vendéglőjében, IX., Márton-u. 18.
„ 18-án Májer István vendéglőjében, IX., Drégely-u 7.
r 25-én Sági József vendéglőjében, IX., Gát-utca 8.

November 8-án Verbőczi Lajos „ IV., Városház-u. 3.
,, 15-én Almási József „ VIÍL, Baross-u. 92.
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Ajánlja az üzletében kapható csakis elsőrendű, hizottm arha- és borjúhúsokat.
Különlegességek vendéglősök reggelijére és különös alkalm akra : hizott rostboeuf és borjúgerinc.
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Nagyobb mennyiséget saját jégkocsi iáiban szállít.
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ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY SERFOZODE
BUDAPEST-KŐBÁNYÁN.
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Az 1900. évi párisi világkiállításon collectivo a legnagyobb éremmel (Grand prix) kitüntetést nyert. 
DISZOKMÁNY. 1885. ------------------------------------------- ----------------------------------------------------  JÜIiY-TAG 1896.

V árosi iroda : VIII., ESZTERHAZY-UTCA 6. szám.

A já n lja :  á s z o k ,  k i r á ly ,  m á r c iu s i  v i lá g o s ,  m á r c iu s i  s ö té t .  . .b a jo r  m ód**, u d v a r i  „ p i l s e n i  m ó d “ , 
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s ö r  o s z t á ly á b ó l .

Ezen a legújabb  techn ikai berendezésekkel fö lszerelt serfőzödénknek évi gyártási képessége 400.000 h e k to lite r .

Az ország minden részében sö rrak tárosok  által vagyunk képviselve: nagyobb rak tá ra in k  Aradon, Szegeden, 
Miskolcon, Kolozsváron, Nagyváradon, Nyíregyházán, Temesváron és Debrecenben vannak.

Hordósör-megrendelés: Budapestre, telefon-szám 52— 59. Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 52— 60.
Palacksör-m egrendelés : telefon-szám* 56 — 58.
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term észetes 
é g v é n y e s

SAVANYÚVIZ.

L . .J2 lite r  á ra  16 flllér házhoz szállítva. Rendelési cím : „ A r te s ia «  
részvény-társaság, Budapest, VII., Egressy-ut 20/c. Telefon 5 0 -  72. 

A székesfőváros városligeti A rtézi-gyógyforrás bérlői.-

UZ

*1 i

TRANSYLVANIA SEC
LOUIS FR A N C O IS & CO-

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

16 e lső re n d ű  k i tü n te té s  * ❖  ❖  Hors C o neou rs

< 3 3 ^

I
FŐRAKTÁR: védjegy

BORHEGYI FERENC
Telephon sz. 35 — 79.

Budapest, V., Gizella-tér I.

Sürgönyeim : FRANCOIS BUDAFOK.

t
t

VEZÉRKÉPVISELŐK :

RUDA és BLOCHMANN
Telephon sz. 36—66. 

Budapest, V., Akadémia-utca 16.

Telefon BUDAFOK 15. szám.

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