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TELEPHON SZÁMA: JÓZSEF 22-70.

Hirdetéseket csak ajánlhatónak ismert cégektől fogadunk el 
H I R D E T É S E K

a tá rsu la tn á l: IX. kér., Lónyai-utca 22. szám alatl vétetnek fel. 
EGYSZERI HIRDETÉS ÁRA :

Egész o l d a l ...................................... 40 korona
Fél oldal . . . .  20 ,
Negyed oldal . . .  12
Nyolcad oldal ......................... 7 „

JVíagyar vendéglősök országos szövetsége.
A „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pincérek 

és kávéssegédek országos nyugdíjegyesülete"

1914. évi november hó 6-án
délután IjLórakor, Budapesten, a „Metropole" szállő 
fehérterinSben tartja

XVII. évi rendes közgyűlését,
melyre az egyesület tiszteletbeli, alapitó, pártoló és 
rendes tagjait tisztelettel meghívja

az igazgatóság .
N A P IR E N D .

1. Közgyűlés megnyitása. (Bokros Károly elnök.)
2. Határozatképesség megállapítása és szavazójegyek be

szedése.
3. Az igazgatóság évi jelentése. (l)r. Nagy Sándor jogta

nácsos.)
4. Felügyelő-bizottság jelentése. (Francois Lajos felügyelő

bizottsági elnök.)
5. Határozathozatal az 11113. évi zárszámadások és az 1914.

évi költségelőirányzat, tárgyában.
6. 1913. évi mérleg megállapítása.
7. Felmentvény megadása a> igazgatóság, felügyelő-bizottság,

választmányok és tisztikar részere.
8. Esetleges felebbezések.
9. Indítványok.

10. Közgyűlés berekesztése.
Budapest, 1914. évi szeptember hó 25-én.

hr. Nagy Sándor ifj., s. k.
jogtanácsos.

Bokros Károly, s. k.
elnök.

Felkérjük az Egyesület t. tagjait, hogy a nekik küldött szavazó
lapot ós meghatalmazást szabályszerű kiállítás után haladektalanu 
küldjék vissza a központi irodába.

*• *
A közgyűlés napját megelőző napon, november 5-én, ostoJ/all 

órakor az Egyesület vezetősége és tagjai ismerkedési osszejo t 
tartanak a Metropolo-szálló fohértormóbon.

A szállodások, vendéglősök, kávésok, pincérek és 
kávéssegédek országos nyiigdíjegyesülete igazgatóságának

évi jelentése
a Budapesten, 1914 november hó 6-án tartandó XVII-ik 
rendes közgyűléshez.

'risztéit, Közgyűlés !
Nyugdíjegyesületünk 1913. évi szeptember hó 22-én 

Budapesten tartott XVI. évi rendes közgyűlése, — egyezően 
a Magyar vendéglősök országos szövetségével, — elhatározta, 
hogy 1914. évi rendes közgyűlését, Kolozsváron fogja meg
tartani. A Magyar vendéglősök országos szövetségének igazgató
sága azonban, tekintettel a bábom folytán előállott kivételes 
forgalmi viszonyokra, kimondotta, hogy közgyűlésének meg
tartását. elhalasztja. Nyugdíjegyesületiink igazgatósága erre 
úgy határozott, hogy az ez évi közgyűlést a Szövetség köz
gyűlésétől különváltál) még az ősszel megtartja, hogy a lefolyt 
évi működés eredményéről elszámolhasson, a számadásokat, 
az Egyesület vagyoni állapotának képét a közgyűlés elé terjeszt
hesse, hogy ilyképpen úgy az Egyesület tagjait, mint minden
kit, aki ügyünk iránt érdeklődik, a Nyugdíjegyesület virágzó 
működéséről és jövőjéről meggyőzzünk. Tekintettel arra, hogy 
a kivételes forgalmi viszonyok folytán az Egyesület tagjai a 
fővárosba könnyebben eljuthatnak, mint Kolozsvárra, a köz
gyűlés helyéül ez évben Budapestet jelöltük ki — és kolozs
vári kartársaink vendégszerető meghívását egy más eszten
dőre tartottuk fenn.

Beszámolunk a tisztelt Közgyűlés előtt, Nyugdijegyesii- 
leliink tizenhetedik évének történetéről, vagyoni állapotunkról, 
gazdálkodásunkról. Amidőn részletesen soroljuk fel az ada
tokat, kezdjük azon örömteljes megállapít ássál, hogy Egyesü
letünk virágzik, jótékony célját sikeresen tölti he, vagyona 
igen jelentékeny, sziklaszilárdan van elhelyezve, .jövője biztos. 
.Számadatokkal érvelünk, és győzzük meg tagjainkat és minden 
érdeklődőt, arról, hogy az Egyesület, amelynek vagyona jóté
kony adományokból és a tagok megtakarított filléreiből nőtt, 
nagygyá, a hozzá fűzött, reményeknek és követeléseknek 
mindenkor a legteljesebben meg lóg felelni.

Válságos gazdasági viszonyok között vált nagygyá, erőssé 
Egyesületünk; a válság rettenetes, de reményteljes megoldá
sát hozó világháború nagy napjaiban merül fel a kérdés, 
állja-e Egyesületünk sziklaszilárdan e nehéz idők eseményeit, 
fogja-e jótékony céljai valósíthatni ? Büszke feleletet, adha
tunk: Egyesületünk ideális célját, betölti örök időkig; 
erkölcsi, vagyoni ereje képessé teszi arra !

Tagjaink közül jelentékeny számban harcolnak hazánk 
szent ügyének szolgálatában ; reméljük, épen fognak győzel
mes feladatuk megoldása után körünkbe visszatérni.

Ám nagy idők nagy áldozatokat követelnek az egyén
től, — a haza védelmének az egyik munkaerejét, a másik 
életét hozza szent áldozatul. Tagjaink között is sokan lesznek
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ilyenek, és ekkor legnemesebb alkalma lesz Egyesületünk
nek, hogy műn képtelen tagjainak, vagy a becsület mezején 
elesett tagok özvegyeinek, árváinak a biztos megélhetést 
lehetővé tegye; sokszorosan jutalmazva lesznek ők takarékos 
előrelátásukért.

Egyesületünk alapszabályai háború esetére semminemű 
korlátoló intézkedést nem tartalmaznak, jótékony célunk 
követelménye ez, és igy tagjaink, akik a haza védelmében 
hadba szállottak, az egyébként megillető előnyöket korlátlanul 
fogják élvezni. — Kimondotta az igazgatóság azt is, hogy a 
hadsereg, szolgálatába vonult tagjainknak a tagsági kötelezett
ség teljesítésére a háború tartamára korlátlan halasztást ad.

Vagyoni erőnkről szól egész jelentésünk; itt csak rövi
den említjük meg, hogy Egyesületünk vagyona, bár a nyug
díj, végkielégítés stb., kifizetések iránti kötelezettségeket a 
legpontosabban teljesítjük, évről-évre közel százezer koronával 
növekszik és a folyó félévben már meghaladta 600.000 koronát.

A vagyon elhelyezése különösen ez év elején keresztül
vitt változtatás folytán — oly biztos, hogy azt semmi körül
mények között háború esetén sem — még a legcsekélyebb 
veszély sem fenyegeti Legnagyobb részét vagyonúnknak az 
igazgatóság teljes biztosságot nyújtó értékpapírokba, zálog
levelekbe helyezte. Ez az elhelyezési mód teljes, pupilláris 
biztosítékot nyújt, amely semmikép — háború esetén sem — 
inoghat meg, mert értékükért a kibocsátó nagy vagyonú intézet 
vagyonán felül még ingatlanok is szavatolnak. Emellett bizto
sítottuk a vagyon igen kedvező, magas gyiimölcsözését is.

Múlt évi közgyűlésünkön elfogadott alapszabálymódosi- 
tásainkat a Nagyméltóságu rnagy. kir. Belügymiuister Ur 
57.853/1914. V. a. szám alatt jóváhagyván, ezen alapszabá
lyok értelmében folyik az uj tagok gyűjtése; jelentékeny 
számban sorakoznak zászlónk alá. Nevezetes változás, hogy 
az uj alapszabályok értelmében iparunk nő-alkalmazottai is 
a tagok sorába léphetnek; immár több ily nő-tagunk is van. 
Egyesületünk tagjainak száma hetedfélszázra megy; a tagsági 
dijak pontosan folynak be.

Áttérünk már most Egyesületünk lefolyt évi működésé
nek részletes előterjesztésére; — reméljük, hogy jelen köz
gyűlésünk elszámolásai az Egyesületünk virágzó működésébe 
vetett hitet és biztos jövője iránt táplált szilárd reményt 
fokozni fogják mindenkiben.

1. Igazgatósági működés.
1. Alaptőke.

Az 1913. évi december hó 31-én lezárt mérleg szerint 
az Egyesület vagyona e napon 873.112 korona 07 fillért tett 
ki. Ez összegből 820.416 korona 06 fillér az alaptőkére esik, 
a többi rész egyéb alapokra. (Tartalékalap, kezelési alap stb.)

E napon 189.800 koronányi összeg teljes biztosságot 
nyújtó értékpapírokban, a vagyon többi részé előkelő pénz
intézeteknél folyószámlán volt elhelyezve. A kamatjövedelem 
az 1913. évben 43.625 korona 47 fillért tett ki. Az átlagos 
kamatláb az év folyamán 5—5 J/a % volt.

A vagyon gyarapodása az 1913. év folyamán 91.167 
korona 87 fillér volt; a múlt közgyűlésen elfogadott elő
irányzatot mintegy 20.000 koronával 'meghaladta. Vagyonunk 
ily jelentékeny gyarapodása főként a tagsági járulékok pontos 
befolyásának, az adományoknak és azon körülménynek kö
szönhető, hogy a vagyonunk kedvezően magas százalék 
melletti gyiimölcsözését is sikerült elérni. Az elmúlt év fo
lyamán az Egyesület által kifizetett nyugdijak, végkielégítések, 
visszatérítések összege is jelentékenyen szaporodott az előző 
évek mellett, — ezért különösen örvendetes, hogy vagyonunk 
évről-évre ily nagy összeggel szaporodik.

A folyó 1914. év elején az Egyesület vagyonának el
helyezése tekintetében az igazgatóság oly változást eszközölt, 
amellyel sikerült a magas százalék melletti gyümölcsözést 
egyszersmindenkorra biztosítani; és a vagyon-állagot teljes 
biztosságot nyújtó módon elhelyezni. Az igazgatóság a vagyon- 
elhelyezés kérdésében a legnagyobb körültekintéssel és meg
fontolással járt el, az ügyet több rendkívüli ülésen megvitatta 
és — mint mindenkor — ezúttal is az Egyesület érdekeit, 
vagyonának teljes biztosítását tartotta szem előtt, tudatában

azon felelősségnek is, mellyel az igazgatóság az Egyesül, t- 
nek tartozik az alapszabályok 83. §-a értelmében, ameh a 
vagyon gyümölcsöző kezeléséért az igazgatóság tagjait egye
temleges felelősséggel terheli.

Az Egyesület vagyonának elhelyezésénél két döntő 
szempontot vett figyelembe az igazgatóság: teljes biztosság 
minden eshetőséggel szemben és magas gyümölcsözés. Ezek
nek leginkább a záloglevelekbe való vagyonbefektetés felel 
meg. Ezek az értékpapírok, ha biztos és előkelő pénzintéze
tek által bocsáttattak ki, — értéküket soha semmi körül 
mények közt el nem veszthetik, mert értékük a pénzintézet 
vagyonában elkülönített részt képez, amelyért ingatlanok is, 
meg a pénzintézet egyéb összes vagyona is szavatol, úgy, 
hogy ezen zálogleveleket az állam is óvadékul elfogadan- 
dóknak nyilvánította. Emellett oly kedvező árfolyamon vá
sároltattak, hogy egyszersmindenkorra biztosítják a befektetett 
vagyon 5% -os gyiimölcsözését; — amihez még járul azon 
haszon, melyet az Egyesület a kisorsolás utjáni beváltásnál 
nyer és amely a vételi árfolyam folytán 100 koronánként 
több, mint 10 koronát tesz ki.

Ezen értékpapírok tehát az Egyesület vagyonának leg
biztosabb elhelyezési módját képezik, — biztosabb még az 
állampapíroknál is, mert a záloglevelekbe fektetett tőke soha 
semmi körülmények közt, még háború esetén sem veszhet el.

Az igazgatóság ezen megfontolás mellett az Egyesület 
készpénzvagyonából 600.966 korona 02 fillérért vásárolt igen 
kedvező árfolyamon Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 
zálogleveleket. Ezzel tehát a vagyon jelentős részét az ország- 
egyik legelőkelőbb pénzintézeténél helyezte el, kedvező fel
tételek mellett, egyszersmindenkorra biztosított 5 °/o gyiimöl- 
csöztetésre, oly megállapodással, amely a vagyonnak ismét 
készpénzre tételét is kedvező feltételekkel biztosítja szá
munkra. — Emellett a vagyon egy része készpénzben fek
szik, hogy könnyen mozgatható is legyen.

Az 1914. óv első féle után lezárt, 1914. június 30-iki 
mérleg a félév alatt mintegy 40.000 korona gyarapodást 
tüntet fe l; dacára annak, hogy a háborút megelőző nehéz 
gazdasági viszonyok közt a tagsági járulékok kevesebb ösz- 
szegben folytak be, holott az Egyesület szolgáltatásai sza
porodtak.

Emellett meg kell említenünk itt azon körülményt is, 
hogy ezen mérlegben az értékpapírok már árfolyamértékben 
vannak felvéve és nem névértékben, mint az az előző mér
legekben történt.

A vagyon ezen mérleg szerint 911.879 korona 47 fillért 
tesz ki; — ez összegből kerekszámmal 101.600 korona kész
pénzben, előkelő pénzintézeteknél, 787.000 korona zálog
levelekben és egyéb értékpapírokban van elhelyezve; 
22.000 korona hátralékos tagsági dij követelés van beállítva.

Az előadottak szerint Egyesületünk vagyona évről-évre 
jelentékeny, — közel százezerre menő — gyarapodást mutat; 
ma már közel áll az egymillió koronához. A jelentős gyara
podás a gondos vagyonkezelés következménye, amely a 
gyümölcsözést is fokozni tudja. A tekintélyes vagyon teljes 
biztonsággal van elhelyezve, úgy, hogy megállapíthatjuk, 
amit egyébkent a múlt évi közgyűlés elé terjesztett mathe- 
matikai mérleg is igazolt, hogy Egyesületünk a legtávolabb 
jövőben is képes lesz minden kötelezettségnek és várakozás
nak megfelelni.

2. Alapítványok, adományok.

Alapitó tagjainak sorába léptek az 1913. év folyamán 
Malosik Antal ur, igazgatóságunk tagja és neje 500—500----------- --  u ü jü  u w —
koronával: Weingruber Ignác ur, felügyelő-bizottságunk tagj 
200 koronával; a folyó év első felében Francois Cézár uV 1 L, . a L . . Z i  1 f \ í \  l t í .. « . • .

. -------  —  i i f U í l l l R d l  IC J C Z j /j U K  K I 11UI1VUK t
indítványozzuk, hogy köszönetünket közgyűlési jegyzőkön' 
vünkben is fejezzük ki

felsoroljuk továbbá azon adományokat, melyekkel Egy< 
sületünket áldásos célja elérésében nemesszivü jóakaróin 
segítették. Az 1913. év folyamán adományoztak: a Tisza 
szálló r.-t. Szeged 44 kor. 40 fillért, Baár József ur (Pilsei
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Sörcsarnok) 97 korona 40 fillért; Gundel Károly ur kezde
ményezésére Bokros Károly elnökünk tiszteletére rendezett 
alkalmi gyűjtés adományozói 500 korona GO fillért; Kassai 
választmányunk gyűjtése számoló cédulák utján 107 korona 
20 fillér; Pozsonyi pincéregylet adománya 50 korona; Gundel 
Károly, Katona Géza és Wonke Géza urak adományoztak 
50—50 koronát; Upor József ur 100 koronát; ismeretlen 
adományozó 3 koronát. Végül a Budapesti Szállodások, Ven
déglősök és Korcsmárosok Ipartársulata a Frenreisz István 
elnök kitűnő vezetésével rendezett vendéglősbál jövedelméből 
adományozott 967 korona 85 fillért.

A folyó év első felében adományoztak: Baár József ur 
23 koronát, a Budapesti Szállodások. Vendéglősök és Korcs
márosok Ipartársulata báljövedelméből 951 koronát. Ez utóbbi 
szép anyagi siker elérésében a főérdem a bálbizottságó és 
annak lelkes elnökéé, Kittner Mihály űré.

Indítványozzuk, hogy a közgyűlés mindezen adomá
nyokért jegyzőkönyvi köszönetét fejezze ki.

A fentiek szerint alapítvány címén befolyt az 1913. év
ben 1200 korona, a folyó év első felében 400 korona. Az 
adományok összege az 1913. év folyamán 2017 korona 55 
fillért, folyó óv június 30-ig 984 koronát tesz ki.

Hálával emlékszünk meg azon üzlettulajdonosok és üzlet
vezetők nevéről is, akik üzletükben a pezsgőpalackok dugóit 
gyűjtik és Egyesületünknek beszolgáltatják; — ezen dugókat 
ugyanis a pezsgőgyáros cégek szívesek tőlünk pénzért vissza
váltani A pezsgődugók gyűjtéséért köszönettel tartozunk 
Bokros Károly elnök urnák, Juranovits Ferenc urnák és mind
azoknak, kik ebben közreműködtek. Köszönetünket fejezzük 
ki a pezsgőgyáros cégeknek, igy a Francois Lajos és Társa, 
Ilölle, Hubert I. E., JLittke L., Törley és Társa cégeknek, 
amelyek a dugókat visszaváltották és különösen Francois 
Lajos urnák, aki a kiválasztás munkáját is elvégeztette. 
Minthogy a visszaváltási összegek a folyó félévi zárlat után 
folytak be, ezekről jövő évi jelentésünkben fogunk számot 
adni.

E helyütt emlékezünk meg azon pártfogóinkról is, akik 
erkölcsi támogatásukkal segítik Egyesületünket és annak igaz
gatóságát célunk elérésében. Jóakaróink nevét mind fel nem 
sorolhatjuk, de hálánkat átérezziik irántuk. Különösen hálával 
gondolunk az iparunk vezérlő Egyesületeire, a Magyar Ven
déglősök Országos Szövetségére és a Budapesti Szállodások, 
Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulatára, amely testü
letek, élükön nagynevű elnökükkel, Gliick Frigyes úrral, 
Nyugdijegyesületiinknek mindig legerősebb erkölcsi támaszai.

3. Rendes tagok és tagsági dijak.

Rendes tagjaink száma jelenleg 633; — ezek között 
19 nőtag. Módosított alapszabályaink értelmében ugyanis 
iparunk körébe tartozó nők is tagjaink sorába léphetnek és 
általánosságban a férfitagokkal egyenlő jogokkal bírnak. Kí
vánatos, hogy iparunk nőalkalmazottai is mind többen sora
kozzanak zászlónk alá, belátván, hogy takarékosságuk gyü
mölcseként a munkaképtelenség napjaiban a megélhetést biz
tosítja számukra is az Egyesületbe való belépés.

A tagsági járulékok olyképpen vannak — férfi- és nő
tagokra egyezően — megállapítva, hogy azt bármely tag 
keresményéből könnyen megtakaríthatja; — olcsóbb bármely 
más nyugdíjegyesületnél — és a szolgáltatások, melyeket 
Egyesületünk a tagoknak nyújt, a befizetésekkel arányban 
sem állanak, hanem az Egyesület egyéb vagyoni forrásainak 
igénybevétele mellett a taggal szemben nyilvánuló jótékony
ság terén mozognak.

Felfogva az előnyöket, tagjaink legnagyobb része tag
sági kötelezettségeinek pontosan eleget tesz. Tagsági dijak
ban Egyesületünk az 1913. év folyamán 65.123 K 24 fillért, 
— a folyó év első felében pedig 29.538 korona 50 fillért 
vett be. Tekintettel az európai háborút megelőző rendkívül 
nehéz megélhetési viszonyokra és az általános gazdasági 
pangásra, ez eredményt rendkívül kedvezőnek kell mondanunk.

Ugylátszik, az általánosan rossz gazdasági viszonyok 
okozzák azt is, hogy Egyesületünk tagjainak száma ez évben 
nem gyarapodott. Igaz, a taggyiijtést is épp az említett ókból 
min forszíroztuk; — de egyébként is kívánatos, hogy Egye

sületünkbe jól felfogott érdekük vezesse iparunk munkásait, 
mérlegelve azt, hogy csekély áldozattal biztosíthatják maguk
nak a megélhetést munkaképtelenségük esetére, és ugyan
csak özvegyük, árváik existentiális szükségleteit is.

4. Nyugdijak és végkielégítések.
Múlt közgyűlésünk óta rendes tagjaink sorából elhuny

tak : Sztanoj Miklós volt alelnökünk, Schmidt Alajos szombat- 
helyi vendéglős, Nagy Gyula pécsi és Kernszt Henrik fehér- 
templomi vendéglős. — Mindannyian buzgó tagjaink voltak ; 
takarékosságuk gyümölcsét özvegyeik és árváik élvezik Egye
sületünktől.

Sztanoj Miklós elhunytával nagy csapás értő Egyesüle
tünket ; elvesztettük benne az Egyesület egyik megalapítóját. 
Kezdettől fogva állott a nemes férfiú Egyesületünk zászlaja 
mellett, dolgozott annak jövője érdekében és később, mint 
igazgatóságunk tagja és alelnökünk, vett részt buzgón annak 
vezetésében. Az Egyesület minden tagjának szeretetét élvezte 
életében ; — halálakor mély fájdalommal vettük körül sirját 
és helyeztünk rá koszorút, jeléül annak, hogy szeretettel 
őrizzük meg emlékét.

Nyugdíjasaink közül özv, Tomcsik Mártonné halálát kell 
fájdalommal megemlitenük.

Felsoroljuk alábbiakban nyugdíjas tagjainkat és a nyug
díjas özvegyeket, az élvezett nyugdíj összegét; továbbá az 
1913. év folyamán folyósított végkielégítéseket.

a) Életfogytiglan nyugdíjat élveznek :
1. Özv. Bagossy Vincéné évi 150.— K
2. Benki Vilmos gyermeke „ 63.75
3. Brukács Ferenc 400.— n
4. özv. Kétli Károlyné ,, 950.— í?
5. Kintzl Antal „ 255
6 özv. Klímán Imróné „ 800.—
7. özv. l’rindl Nándorné 127.50 n
8. özv. Rosner Ignácné „ 270.-
9. özv. Schmidt Alajosáé „ 315 — n

10. özv. Sztanoj Miklómé „ 315.— w
11. Varasdy Sándor 425.-
12. Wittreich Nándor 400.—
13. Zwetkó Lajos 900.—

Összesen: 5371.25 K
b) Végkielégítést kaptak:

1. özv. Udvorka Istvánná 400. K
2. Udvorka István gyermeke 80 —
3. özv. Szabé Imréné 1280.— »
4. özv. Balogh Tivadarné 504.80 n
5. Balogh Tivadar 2 gyermeke 240. n
6. özv. Grossniann ístvánné 300 n
7. Grossniann István 2 gyermeke 1 2 0 .- W
8. Takács István 800.— n
9. özv. Szabó Ferencné 800.- •)

10. özv. Kernszt Henriimé 300.—
11. özv. Kernszt Henrik 2 gyermeke 120. W

Összesen: 4944.96 K

5. Tagdíj visszatérítés.
Tagsági dij visszatérítést kaphat a tag vagy jogutódja 

az alapszabályok 33. §-a alapján törlés esetén ; továbbá az 
alapszabályok 69. §-a alapján önkéntes kilépés esetén, végül 
az alapszabályok 22. §-a alapján, ha a nyugdíjbiztosítás fel
emelése esetén munkaképtelenség vagy elhalálozás a fel
emelést követő 10 éven belül következik be. Utóbbi esetben 
a tag, illetve özvegye vagy árvái egy összegben kapják 
vissza a felemelésre befizetett különbözeted úgy, hogy ez 
összeg ilyenkor is jelentékeny anyagi támogatására szolgál 
a tagnak vagy hátramaradottainak. Az ilyen visszafizetéseket 
(felemelési visszatérítés) az alábbi felsorolásban külön meg
jelöljük.

Bár az igazgatóság az alapszabályok értelmében min
denkoron készséggel és pontosan folyósítja azokat azokat a 
visszafizetéseket is, amelyek a tagok kilépése vagy törlése
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folytán illetik. — mégis kívánatos, hogy ily eset minél 
kevesebb forduljon elő. A kilépő tag elhagyja az Egyesület 
zászlaját és — bár bizonyos visszatérítésben részesül j— 
mégis elveszti a bizonytalan jövőben megélhetést nyújtó 
forrást; — a törlés pedig rendszerint annak következménye, 
hogy a tag indokolatlanul hanyagolja el tagsági kötelezettségét, 
Halasztást az igazgatóság mindig a legméltányosabban ad, 
ezért a tagok, ha ideiglenesen olyan körülmény áll be, hogy 
fizetni képtelenek, forduljanak az igazgatósághoz ahelyett, 
hogy a visszafizetés árán elhagyják Egyesületünket!

Tagdíjvisszatérilésben részesültek :

o
3
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.

a) az 1913. év folyamán:
Zwetkó Lajos (felemelési visszatérítés) 628 
özv. Bagossy Vincéné (felem, visszatérítés) 497 
Varga János
Steinhiibel Jenő
Takács István (felem, visszatérítés)
Pausz János (felem, visszatéris)
Kulka Jenő
Steingassner János 
Fillinger Jenő 
Nagy Gyula örökösei 
Takács János

27

69
16
,28
40
12
43

56
.43

77
272.
592,
616
93.

174.
220,
77.

132,
Összesen: 3381.47 K

h) a folyó cvbcn :
Pásztor András 
Gerő József

155.— 
302.91

Összesen: 457.91

(». Egyesületünk vagyona.
Egyesületünk vagyoni helyzetének általános jellemzéséül 

különösen kiemelni kívánunk néhány szempontot, ügyeimébe 
ajánlva azokat tagjainknak és mindazoknak, akik ügyünk 
iránt érdeklődnek. Ezek a vagyon jelentékeny nagysága és 
szaporodása, annak teljes biztosságot nyújtó, magasan gyümöl
csöző elhelyezése és azon körülmény, hogy a vagyon a leg
távolabb jövő minden alapszabályszerü szükségleteit képes 
legyen kielégíteni.

Az 1913. évi december hó 31-iki mérleg szerint az 
Egyesület, vagyona 873.112 korona 07 fillér; — szemben az 
1912. évi december hó 31-iki mérleggel, 91.167 korona gyara
podás. A folyó év június 30-án lezárt félévi mérleg szerint 
mintegy 40.000 korona újabb gyarapodással az Egyesület 
vagyona 911.879 korona 47 fillér. Látjuk tehát, hogy az Egye
sület anyagi erői egyre szaporodnak, noha kötelezettségei, 

nyugdijak és végkielégítések — folyton nőnek. Utóbbi 
években a gyarapodás évi 80—100 ezer korona; rövidesen
el fogjuk érni az egymillió korona vagyont.

A vagyon biztossága és gyiimölcsözése teljesen meg
felel minden szigorú kívánalomnak ; nagyobbrészt értékpapírok, 
de olyanok, amelyek értéküket semmi körülmények közt el 
nem vesztik, bábomban sem, mert értékükért ingatlanok szava
tolnak : záloglevelek, kisebbrészt folyószámlán készpénz. A 
legnagyobb résznek magas, 5 %-os gyiimölcsözése örök időkig 
biztosítva van.

Végül a vagyon, — tekintetbe véve a közel és távol 
jövő minden esélyét, — elegendő arra. hogy az Egyesület 
jelenlegi és jövendő tagjaival szemben mindenkor telje
sítse kötelezettségeit. E tekintetben utalunk a múlt évi köz
gyűlés elé terjesztett mathematikai mérlegre, mely az Egyesület 
fizetési képességét bármikorra és bármily esélyre igazolta.

Előterjesztjük ezek után a folyó évi junius hó 30-án 
lezárt számadásokat is:

Nyereség- és veszteség-számla.
1914 junius 30-án.

Tartozik.
Személyi kiadások :

Nyugdíjak 2.60346 K
Végkielégítések 457.91 „
Tisztifizetések 4.575'— „ 7.636-37 K

Áthozat 7.63637 K
Dologi kiadások:

Kezelési költség 2.832*50 K 
Árfolyam különbözet 4.01235 „

23410 „ 
159.— „

Postaköltség 
Nyomtatvány

Egyenleg
7.237 95 K 
S.716'79 ,,

23.591 11 1<
Követel.

Kamatok:
Elhelyezett tőkék 

után
Értékpapírok után

3.388 84 K 
17.585*31 „ 20.974-15 K

Egyéb bevételek:
Felvételi díjakban 12’— „
Egyéb jövedelmekben 951;— ,, 
Kezelési díj és bélyeg 1.053-90 „

23.591'H K

Maczkó Kálmán s. k. 
főkönyvelő

Budapest, 1914 junis 30-án.

Mérleg számla 
1914 junius 30-án.

Tartozik.
Pénztári készlet:

Pénzintézeteknél
folyószámlán 101.642 —

Postatakarék
pénztárban 201 '55

Értélcpapir készlet:
Moktár zl. 2.000'— K 

,. „ 16.000-— „
„ 1 .2 0 0 -  „

„ . 120.000— ,,
M. kor. jár. 7.600’ -  „
Egyesült zl. 16.600'

2.616-96 K

101.843 55 K

K

1.670 — 
14 400 -

1.090
110.400*—

6.110-40
13 446 — 
23 892-— 

604.716 —
Belvárosi „ 26.400' — 
M. Lesz. „ 605.730- -
Folyó kamat. 11.969’ n 787.683-40
Egyéb vagyon :
11 átralékos tagságidíjak 22.352-52 w

911.879-47 K
Követel:

Alapitv.. adom. stb. 239.744 96 K
Kezelési alap 21.919 65
Tartalék tőke 20.270 — >» 287.934 61 K
Tagsági dij 610.69960 »
Egyéb teher:
Függő tétel 4.618-47

Egyenleg 8.716-79 w
911.879-47 K

Budapest, 1914. junius 30-án.
Maczkó Kálmán s. k., 

főkönyvelő.
7. Kezelési alap.

A tagok által befizetett kezelési dijakon kivid ezen alap 
céljaira fordítjuk kisebb-nagyobb adományokat és a pezsgő
dugók jövedelmét.

A folyó félévi mérleg szerint az elkülönített kezelési 
alap 21.919 korona 65 fillért tesz ki.

Az egyesületnek kezelési költségeit az igazgatóság min 
dig gondosan, a legminimálisabbra szorította, úgy, hogy lehe
tőleg a tagok által fizetett igen csekélyen megszabott kezelési 
dijakból fedezhetők legyenek.

(Folytatása következik.)
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Lpartársulati ügyek.
Ipartársulatunk folyó évi október hó 26-án népes gyűlést 

tartott, melyről csak a harctéren küzdő választmányi tagok 
hiányzottak.

A választmány nevében Frenreisz István üdvözölte 
Glück Frigyes elnököt az őt ért legújabb kitüntetések alkal
mából, amennyiben József főherceg ő fensége a vörös-kereszt 
egyesület megbízottjává nevezte ki.

Frenreisz ezeu eseménnyel kapcsolatban a választmány 
büszkeségét és ürömét tolmácsolta az elnöknek, de egyúttal 
arra kérte, hogy e nehéz időkben se feledkezzék meg ipa
runkról és ipartársulatunkról.

Glück Frigyes elnök megköszönte a választmány ragasz
kodását s hivatkozott magatartására, mely mindig a vendéglős
iparhoz való hűségét és szeretetét bizonyítja.

A választmány zajos éljenzéssel válaszolt az elnök nyi
latkozatára.

Azután a napirendre tűzött ügyeket tárgyalták szokat
lanul élénk érdeklődéssel. Mindenekelőtt az elnökség tett 
jelentést mindazon intézkedésekről, melyekkel az előző gyűlés 
határozatából a harctéren küzdő katonák szükséget szenvedő 
családtagjainak segítésére folyamatban lévő általános nagy 
actióhoz hozzájárult.

Bemutatta a belügyminisztériumtól kapott gyüjtőivekkel 
gyűjtött pénzadományok kimutatását, mely szerint az ipar
társulathoz alábbi gyűjtés folyt b e :

Dökker Ferenc adománya 100.—, Frenreisz Istvánná 
gyűjtése 52.30, Gregorits Ferenc gyűjtése 0260, Geiszler 
János adománya 10.—, Hack István gyűjtése 41.40, Horváth 
István gyűjtése 16 50. Hettinger János gyűjtése 15.70, 
Kamarás Mihály gyűjtése 40.—, Kovácsics István gyűjtése 
26.—, Leheti István adománya 10.—, Malosik Antal és neje 
adománya 100.—, Mohos Ferenc gyűjtése 325.—, Neményi 
Béla gyűjtése 32.20, Notta Vilmos gyűjtése 67.—, Potzmann 
Mátyás gyűjtése 30.30, Putnoki István adománya 20.—, 
Spalt Mátyás adománya 50.—, Szívós Zsigmond gyűjtése 
136.20, Schmidt Konrád gyűjtése 20.—, Takács László ado
mánya 20.—, Wilburger Károly adománya 20.—, Wilburger 
Antal gyűjtése 10.—, Wurglits Vilmos gyűjtése 30.—, Kovács 
E. Mátyás gyűjtése 36.40 K. Összesen 1301 kor. 60 íill.

Ezenkívül a gyűjtők közül sokan közvetlenül a Magyar 
általános hitelbankhoz küldték az általuk gyűjtött pénzado
mányokat, némelyek pedig még egyáltalán nem számoltak le.

Bemutatta a Magyar vörös-kereszt, egyesület levelét, 
melyben köszönetét mond az ipartársulatnak 1000 koronás 
adományáért, valamint az „Auguszta gyorssegély-alap1' kö
szönő levelét az ipartársulat 500 koronás adományáért.

Elnök ezek szerint megállapítja, hogy úgy ipartársu
latunk, mint annak tagjai egyenként is a mai rossz viszo
nyokhoz mérten, tőlük telhetőleg teljesitik hazafias kötelessé
güket midőn minden téren hozzájárulnak a haza oltárára 
rakott áldozatokhoz és a véradóból is kiveszik részüket, 
mert katonasorban lévő hartársaink mind ott küzdenek a 
harctéren.

Mindamellett még további áldozatokra kell készen len
nünk. hogy tündöklő példát mutassunk utódainknak a haza
szeretetből. Éppen ezért örökítsük meg ipartársulatunk törté
netében mindazon mozzanatokat a legapróbb részletekig, 
melyek mind alkalmasak lángoló hazafias érzésünk és eljá
rásunk igazolására :

írjuk össze a háborúban küzdő, valamint, elesett kar- 
társainkat.

Úgy az ipartársulat mint az egyes kartársak minden 
jótékony cselekedetét, áldozatkészségét és rakjuk egy törté
neti mozaikba.

Tehát intézzen az ipartársulat az összes idevágó adatok 
összegyűjtése és az ipartársulathoz való beszolgáltatása vegeit 
buzdító és lelkesítő felhívást a tagokhoz.

A választmány mély csendben, valóságos meghatottsággal 
hallgatta az elnök hazafias felbuzdulástól áthatott, megkapó

beszédét, s annak befejezése után lelkes éljenzésben tört 
k i; a felhívás kibocsátására pedig felkérte az elnökséget.

Azután az ipartársulat ingyenes munkaközvetítő inté
zetének ügye került tárgyalásra, melyet Kővári Jenő az intézet 
fáradhatlan és agilis vezér-intézője referált.

Elitélőleg nyilatkozott az intézet fentartására megálla
pított. járulékok hanyag beszolgáltatása miatt, minek követ
keztében az intézet most segélyre szorul és kénytelen ezt 
kölcsön alakjában az ipartársulattól kérni. Azonban uj évtől 
kezdve az intézet organizálódik és a már most megállapított 
költségelőirányzat, keretében önmagát fogja fentartani; ha az 
ipartársulat ezúttal kisegíti.

Elnök megvitatás alá bocsátotta a kérdést, mire Wil
burger Károly pénztárnok elsőnek szóllott a tárgyhoz, elle
nezve a pénzbeli segítséget. Mire dr. Nagy Sándor ügyész, 
majd Palkovics Ede választmányi tag a segítség megadása 
mellett érveltek. Jajczay János a munkaközvetítő intézetet 
egészen más alapon kívánja szervezni.

Azután még Mittsovvátz Adolf és még többen szóllottak 
a tárgyhoz, s nehányan rendkívüli közgyűlés elé tartozónak 
mondták az ügyet.

Glück Frigyes elnök erre szavazás alá bocsátotta a 
kérdést, hogy kölcsönképpen megszavazza-e a választmány 
az intézetnek a kért segítséget, vagy pedig rendkívüli köz
gyűlés elé akarja-e vinni az ügyet ?

A választmány nagy többsége a segély, illetőleg köl
csön megadása mellett döntött, s ezzel a rendkívül élénk és 
mozgalmas gyűlés befejeződött.

A hadba vonultakért.
Felh ívás a ven d ég lősökhöz.

Kedves Kai társak!
Ipartársulatunk legutóbbi gyűlésében számba- 

vettük és méltattuk mindazt, amit a világháború ki
törése óla hazafias kötelességből, lelkesedéssel és 
örömmel teltünk, midőn adakoztunk a „Magyar vörös- 
kereszt egyletnek “ és az „Auguszta44 gyorssegély 
alapnak; élelmeztük a hadbavonultak szűkölködő 
családtagjait; adakoztunk és gyűjtöttünk a csatában 
elesett hősök özvegyeinek és árváinak segítésére.

De a borzalmas világháború egyre több áldo
zatot követel tölünk, mert ebben a habomban a mi 
ezer éves édes hazánk sorsa is kockán forog s annak 
védelmében most már ország-világ csodálatát biró 
hős katonáink halálmegvetéssel rohannak a tűzbe s 
a legendás magyar vitézség híre újból életre kél a 
történelem lapjain, s dicsőséggel sugározza be ezt a 
hősök vérével már annyiszor áztatott magyar földet.

Ám ez a dicsőség mérhetetlen veszteségekbe 
kerül. Fiaink, testvéreink ezrei pusztulnak el a csata
téren, vagy mint rokkantak térnek haza. Szánalommal 
látjuk a sok csonka vitézt, kik zúgolódás nélkül, sőt 
büszkén szenvedik sorsukat.

Segítsünk a hazáért szenvedő sebesült hősök 
fájdalmát csillapítani és segítsünk a harctéren küz
dőkön, az időjárás viszontagságaival szemben.

Segítsünk ahol csak lehet, mert a segítség for
rása még koránt sincs kimerítve és a segítség szük
sége nem fogy, de emelkedik.

A „Vörös-kereszt egyesület* fehérneműt: inget, 
alsóruhát, harisnyát, kapcát;

ágyneműt: párnát, párnacihát, lepedőt, továbbá:
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Különfélék.papucsot, mankót, botot kér a sebesültek szá
mára.

A hadsegitö hivatal pedig meleg ruhát: szűrni e- 
kabátot, hósipkát, érmelegitöt és meleg keztyíit kér 
a harctéren küzdők számára.

A sebesülteknek szánt holmikat a „vörös-kereszt 
egyesület" városi irodájába: IV . kerület, Papnövelde- 
utca 6. szám alá, a harctéren küzdőknek szánt ruha
neműt pedig a hadsegitö hivatal ruhagyüjtö osztályá
nak: IV . kerület, Gerlöczy-utca, központi városház, kell 
küldeni.

Kedves Kartársak!
Világtörléneti események szédületes forgatagában 

élünk, minden parányi mozzanatot érdemes meg
örökíteni.

Éppen azért azzal a kéréssel fordulunk kartár
sainkhoz, hogy mindazt amit eddig a háborúval 
összefüggésben, akár a hadba vonultak és azok 
családtagjai, akár a sebesültek érdekében tettek, vagy 
ezentúl tenni fognak, esetröl-esetre jelentsék be ipar
társulatunknak, hogy mi azután az egészből egy 
összefoglaló képet alkothassunk és ipartársulatunk 
történetében is nyoma maradjon annak, hogy mi 
teljesítettük hazánk iránti kötelességünket.

Budapesten, 1914. évi október hó 26-án tartott 
gyűlés határozatából. Glück Frigyes elnök, Poppel 
Miklós titkár.

10. szám

Vendéglősök („Jóbarátok") szerdai összejövetelei:
November 4-én : Májer István vendéglőjében, IX. kér.. 

Drégely-utca 9. sz.
November 11-én; Moós György vendéglőjében, VI. kér.. 

Hajós-utca 31. sz.
November 18-án: Bakó István vendéglőjében, X. kér., 

Asztalos Sándor-utca 22. sz.
November 25-én : Mirt András vendéglőjében, VII. kér., 

Dohány-utca 5. sz.
December 2-áu : Horváth István vendéglőjében, IX. kér., 

Fővám-tér 10. sz.
December 9-én: Kori György vendéglőjében, IX. kér., 

Ranolder-utca és Szvetenai-utca sarok.
December 16-án: Smauder József vendéglőjében, IX., 

Bokréta-utca 12. sz.
December 23-án: Kori István vendéglőjében, VIII. kér.. 

Sárkány-utca 12. sz.
December 30-án : Kamarás Mihály vendéglőjében, VIII. 

kér., Köztemető-ut 12. sz.

Vendéglősük pénteki társasösszejövetelei:
November 6-án: Molosik Róbert vendéglőjében, VII 

kér., Dob-utca 78. sz.
November 13-án: Neményi Béla vendéglőjében, VI. kér., 

Teréz-körut 39. sz. (Británia szálloda.)
November 20-án: Kittner Mihály vendéglőjében, VII. 

kér., Rákóczi-ut 58. sz. (Metropole szálloda.)
November 27-én; Kovács E. Mátyás vendéglőjében, IV. 

kér., Curia-utca 2. sz.
December 4-én: Kővári Jenő vendéglőjében, VII. kér., 

Rákóczi-ut 28. sz. (Erzsébetvárosi Casino.) Vacsora.
December 11-én: Glück E. János vendéglőjében, VIII. 

kér., Rákóci-ut 5. sz. (Pannónia szálloda.)
December 18-án: Kommer Ferenc vendéglőjében, IV. 

kér., Tiirr István-utca 5. sz. (Vadászkürt. szálloda.)
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, DREHER ANTAL SER FÖ ZÖ D ÉI R É S Z V .-T Á R S .
(Á szo k-, M á rc iu s i K iv i t e l i  M á r c iu s i!

(világos és sötét)

S E R
(barna)
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Megrendeléseket a fözde mindenkor pontosan és a legnagyobb figye
lemmel — az összeg elöleges beküldése vagy után- 

—  vétele mellett — teljesít. -----  —  —  ■ ■ -

Nagyobb mennyiséget saját jégkocsijaiban szállít. í
... ......... ........................... .....................■■'»»—»««>................................. .................................. ,...... ........... ........... .. ..... . 5.... ..

DREHER A N TA L SE R F Ö Z Ö D É I R E S Z V .-T A R S .
D upla M árciusi \KORONA es

(ála Pilseni) B akser.
.............. .............................. .....-...... -............................... « . . . ....... .. ....... ....................... ... ............. „ .... ............... ..

lillllllllllli1íl|i:|Kls:lni<
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A városligeti artézi gyógyforrás vize 070 méterny i mélységből 73-tól 
<>2°C hőfok m ellett törvén elő, föltétlenül b ak té riu m m en tes , s általunk 
lehűtve term észetes állapotban, valamint szénsavval telítve mint

L0NA“ artézi sav any ttv iz lesz I orgalomha hozva. Tiszta iz.es és szénsav- 
tartalm ánál fogva kitűnő üdítő ital borral vegyítve igen kellemes.

fs rsJ jaj isi rai raJ isi isi rai [al r@J fai fal fel [aJ reJ raJ ral ral ral fai iái
ü
bd

i
ül
Ül
Ül
Ül
Ül
ü

MATTONI GYÓGY- ÉS VIZGYÓGY-INTEZETE |

G IE S S H Ü B L E R -P U C H S T E 1 N  p
K a rlsb a d  m e lle t t .

A MATTONI-fele giesshiibler savauyuviz eredési helye. 1  

P n e u m a t i k u s -  é s  b e l é l e g z ő - k u r á k .
Mell- és id eg b e teg ek , üdü lök , rh eu m atik u so k

stb. szam ara . g
^iirsifeif^Jrstfaif^íreJfsJfiii^if^ireif^fsifeifeiíaJrsW

I■
I SAVANYUVIZ.

I■
I

■2 liter ára 16 fillér házhoz szállítva. Rendelési c ím : „A rte s ia ;. 
részvény-társaság, Budapest, VII., Egressy-ut 20/c. Telefon 50-72 . 

A székesfőváros városligeti Artézi-gyógyforrás bérlői.

TRANSYLVANIA SEC
LOUIS FRANCOIS & CO.

császári és királyi udvari szállítók
B u d a f o k .  Fülöp Szász Coburg G óthai'H erceg Ő Fensége f í t i  f j  A íT Q W . 

szállítói.

&

@&ts.

16 elsőrendű kitüntetés ❖

FŐRAKTÁR :

BORHEGYI FERENC
Telephon sz. 35 -  70. 

Budapest. V., Gizella-tór

te

❖  Hors Coneours ❖  ❖

S ü rg ö n y e im : FR A N C O IS BU D A FO K .

VEZÉRKÉPVISELŐK :

RUDA é s  BLOCHMANN
Telephon sz. 36—66.

Budapest, V., Akadémia-utca 16.

T elefon  B U D A F O K  15. szám . a ij ía
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ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY SERFOZODE
BUDAPEST-KŐBÁNYÁN.

-  ----  Fennáll 1854. év óta. — ,

wz,

1
I

t i
t

Az 1900. évi párisi világkiállításon collective a legnagyobb éremmel (Urand prix) kitüntetést nyert. 
IHSZOKMÁNY. 1885. — ----------— ------------------------------------------------------------------  -----------------------------  JUKY-TAG 180Ö.

Ig azg a tó ság  és v á ro s i iro d a  : V ili., ESZTERHÁZY-UTCA 6. s zá m . 
G yárte lep  és közp o n ti iro d a  : X ., KÜLSŐ JÁSZBERÉNYI-UT II. sz.

Ajánlja: ászok , k irá ly , m árc iu s i v ilá g o s , m árc iu s i s ö té t ,  „b a jo r m ó d " , u d v a r i „p ilsen i 
m ó d “, k é tsze re s  m árc iu s i világos és sötét, bak- és tav asz i idény -sö ré t, továbbá sa já t 
ö ltésű  p a lac k sö re it a legújabb technikai berendezésekkel felszerelt k ő b án y a i p a lack -sö r

osztá lyábó l.
Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt sörfözödénknek évi gyártási képessége 000.000 hek to liter.

Az ország minden részében sörraktárosok által vagyunk képviselve; nagyobb raktáraink Aradon, Szegeden, 
Miskolcon, Kolozsváron, Nagyváradon, Nyíregyházán, Temesváron és Debrecenben vannak.

Hordósör-inegrendelés: B u d a p e s tre , te le fo n -s z á m  J ó z s e f 4 — 2 9 .  Hordósör-megrendelés: V id é k r e ,  te le fo n -s z á m  5 2 — 6 0 .

Palacksör-niegrendelés: telefon-szám 56—58.
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