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A tagok figyeli,lébe !
A Budapesti Pinczérek Szak- 

és  Munkaközvetítő-Egyesületének 
választm ánya az október 5-diki 
rendes és október 10-diki rend
kívüli választmányi ülésein az alap
szabályok 2. §. 4. pontja értelm é
ben elhatározta, hogy egy hiva
talos közlönyt ad ki, mely mint 
az alapszabályok idézett pontja 
előírja, czélul szolgáljon az ipari 
szakismeretek terjesztése körül és 
m in t összekötő kapocs álljon fe n n  
a  tagok között, az egylet hivatalos 
közleményeit a tagokkal közölje.

A választmány tehát értesíti az 
egyesület tagjait, hogy a jelen első 
számmal megindult, ■> A  jövő«  
cím ű  hivatalos lapot, m in t az  
egyesület tulajdonát k ia d ja  és 
fentartási költségeinek fedezésére 
tagoktól havonta 2 0  ftll. lapil
letéket szed  be.

Ezzel szemben minden egyes 
tag  havonta kétszer, 1 -én és 15 én, 
m inden további kötelezettség nél
kül postán házhoz szállítva kapja 
a lapot.

M időn ezen választmányi hatá
rozatot a  t. tagok tudom ására 
hozzuk, egyúttal értésükre hozzuk, 
hogy novem ber l-étől kezdődőleg 
az eddigi 1 korona havi járulék 
helyett, 1 korona 20 fillér a  tag
sági díj. A  v á la sz tm á n y .

T öbb esetben előfordult, hogy 
a tagok szabálytalanul jártak el 
a közvetitő-ügyosztálylyal szem
ben. Nem  jelentették be, ha alkal

mazásba küldettek, hogy akczep- 
táítattak-e vagy sem ?

Ennek alapján nagyon sok pa
nasz m erült fel az ügyosztály 
ellen, oly értelemben, mintha nem 
felelne m eg a hivatásának; pedig 
nem az ügyosztály, de az egyes 
tagok hanyagsága által m erült fel.

Tehát szükségessé vált, hogy 
a választmány erre vonatkozólag 
szigorú határozatot hozzon oly 
értelemben, ha tényleg a jövőben 
hasonló dolog előadná magát, 
meg lehessen torolni az illetőt.

Egyik utóbbi ülésen hozott 
választmányi határozat, mely kü
lönben a tagsági könyvekben is 
benfoglaltátik a következő :

1. Irodai rendszabályok.
A közvetítés teljesen díjtalanul 

történik.
Önkéntes adakozások az egye

sület alapja jav á ra  az e  czélra 
szolgáló perselybe dobandó'-: s az 
összeg az irodavezetőnél lévő 
ellenőrző könyvbe bejegyzendő.

II. A közvetítésre vonatkozólag.
Minden tag, a  ki elhelyezésre 

igényt tart, azt az irodavezetőnél 
bejelenteni köteles.

Az irodavezető által felajánlott 
alkalmazást a tag  nem köteles 
elfogadni, de ha elfogadta, köte
les a z  irodavezető intézkedéseihez 
pontosan alkalm azkodni. Rendet
lenségek esetében az irodavezető 
köteles az ügyet az elnökségnek 
bejelenteni, a mely a tagot meg- 
rendszabály ózhatja.

A z iroda-helyiségben m indenki 
tartozik illedelmesen viselkedni.

A tagok a főnökökkel esetleg 
fölmerülő inczidensekről kötele

sek az elnökségnek bejelentést 
tenni; azonban, ha a tag  a főnök
kel szemben önbiráskodást akarna 
gyakorolni, az elnökség az. ügyet 
m agára  nem vállalja.

A jelen rendszabályok ellen 
vétőkkel szemben az elnökség az 
alapszabályok értelmében já r  el.

A zon  tag. a  k i  kísérletet tesz 
arra , hogy a z  irodavezetőket bár
m ely  összeggel is  megvesztegesse. 
a z  egyesületből azonnal —  m in 
den további eljárás mellőzésével 
--- k izáralik.

A  választmány^ 

É r te s í té s .
Értesítjük az egyesület tagjait, 

hogy a  fentebb közölt választ
mányi határozat értelmében a 
hivatalos közlöny fentartása fejé
ben fizetendő 20 fillér haviilleték 
fizetése november 1-ével veszi 
kezdetéi.

Aczél s. k..

Értesítjük az egyesületi tag  u ra
kat, hogy az új tagsági könyve
ket m ár be lehet váltani. A beváltás 
az ideiglenes tagsági igazolvány 
ellenében történik.

Aczél s. k.t 

K é re le m .
Kérjük azon t. tagokat, a kik 

hibás czímzés, vagy más okból 
lapot nem kaptak, azt az egye
sület irodájában egy levelezőlapon 
jelentsék be.

Aczél s. k ,
elnök.
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Felkéretnek azon egyesületi 
tagok, kik lakást változtattak,hogy 
újabb üzleti és lakcímüket egy 
levelezőlapon jelentsék be.

Aczél s. k.,

Schöck Mihály, a  Miákits-ven- 
déglő főpinczérének az egyesület 
elnökségéhez intézett levele a lap
ján az abban lóglak váciak beiga- 
zolása után, H erm á n  Zsigm ond  
470. szám ú tagot a választmány 
az egyesület kebeléből kizárta.

A Budapesti Pinczérek Szak- 
és Munkaközvetítő Egyesülete 
ideiglenes hely isége: Doh.'ny* 
utcza -10 ,sz.. alatt van (Sabaria- 
kávéház), bemenet az udvarról. 
Elhelyez szállodai, vendéglői és 
kávéházi alkalmazottakat teljesen 
ingyen. Beiratkozni lehet az egye
sület irodájában és K a n ya  S á n 
d o r  pénzbeszedőnél Beiratkozási 
díj I korona, havi járulék 1 kor. 
20  fillér.

J e g y z ő k ö n y v .
Felvétetett a ^Budapesti Pinczérek Szak- és 
M u nkakö z vet itö-F,-y esület e“ által 1000. év
nagy timács-terméhen megtartott I-ső tiszt

újító rendldvüli közgyűlésén.
Braun Sándor elnökhelyettes 

üdvözli a m egjelenteket és a köz
gyűlést megnyitottnak nyilvánítja.

Rövid  beszédben vázolja a 
közgyűlés fontosságát, a melynek, 
miután alapszabályainkat a  nm gű 
m. kir. Belügyminisztérium jóvá
hagyta, kötelessége az ideiglenes 
tisztikar helyébe egy rendes tiszti
k art választani.

R ám u ta t arra, hogy ezen egye
sület m egalakulása óta mennyi 
gyanúsításoknak volt kitéve, na- 
gyobbára  az ügynökök akna
m unkája rév é n ; de az egyesület 
kiállotta a tűzpróbát, első zsenge 
korában m ár oly eredm ényeket 
m utatott fel, a  melyekkel az eszme 
ellenségeit elném ította s ma már 
oly testületet képez, mely czéltu- 
datos vezetés mellett a legszebb 
reményekkel kecsegtet.

Kéri a megjelenteket, hogy ez 
alkalom kom olyságához képest 
viselkedjenek s ez által is ipar
kodjanak azt minél im pozánsabbá 
tenni és annak fényét emelni. 
Éljenzés).

Elrendeli az első alakuló köz
gyűlés jegyzőkönyvének hitelesí
tését, mire annak felolvastatása és 
helybenhagyása után Reinprecht 
K ároly t és Papp Lajost kéri fel.

Ezek m egtörténte után felkéri 
a titkárt, hogy terjeszsze elő jelen
tését a választm ány ideiglenes 
működéséről.

Braun Ferencz titkár jelenti, 
hog y  a választm ány tizenhárom 
ülést tartott, a melyeken határo
zott az egyesület dolgai felett. 
Az egyesület m űködését általában 
két nagy irányba osztja és azok
hoz mérten elsősorban jelenti azon 
erkölcsi sikereit, a melyeket az 
egyesület elért. Elsősorban a • B u 
dapesti vendéglősök ipartársulata« j 
és a  »Budapesti kávés-ipartársu- | 
lat« a  hozzájuk intézett memo
randum okat tudom ásul vették és 
kimondták, hogy pártolni fogják 
az egyesületet. Továbbá legfon
tosabb érdekünk kielégítést nyert 
abban, hogy a nm gú m. kir. Bel
ügyminisztérium  alapszabályain
kat *13,020/900. szám  alatt jóvá
hagyó záradékkal ellátta.

Ezekenkívül pedig az egyesület 
két kidüldöttel képviseltette m agát 
a  m agyar vendéglősök ötödik o r
szágos kongresszusán, mely elé 
m em orandum ot is terjesztett (de te 
kin tettel az idő rövidségére, a kon
gresszus a m egalakult országos 
vendég 1 ős-szövétséghez utalta).

A  m em orandum  a következő :
A «Budapesti Pinczérek Szak- ős 

Munkaköz véli tö Egyesülete* Magyar- 
ország pinexérsége nevében üdvözli I 
a kongresszust, azt a tényezőt, mely 
jelenleg első sorban hivatva van 
szakmánk jelen állapota felett bírála
tot mondani és a szükségesnek talált j 
javítani valókat megvitatni és azokat 
az eszmék világából kiragadva, valóra | 
változtatni.

A magyar pinezérség évtizedek j 
jajszavának, hosszú évek keserűsé- I 
gének orvoslásáért fordul a magyar I 
vendéglősök jelen kongresszusához, j

Oly gyülekezethez fordul a ma- i 
gyár pinezérség, melynek talán min- j 
den egyes tagja rövidebb hoszabb j 
idő előtt soraiban állott, oly testület
hez, melynek a fokozatos fejlődés i 
elve alapján a magyar pinczérek is 
idővel tagjaivá lesznek.

! Elhoztuk bajaink legnagyobbikát,
| legmérgesebb sebünket, hogy gyó- i 
| gyűlést találjunk, hogy hivatott liely- 
1 ről kérjük az orvoslást.

Midőn legnagyobb bajáról beszé
lünk a magyar pinezérségnde, e szó 
magában foglalja az ügynöki rend
szert, áikát szakmánk mi mién ágának, 
akadályát minden haladásnak, bajaink 
kútforrását,

Avagy nem az ügynöki rendszer 
következménye-e az, hogy Magyar- 
országon a pinezérszakma kétes 
exisztencziék, anyagilag elzüllött 
egyének mentsvárává lett.

Es kinek ne dobbanna fel szíve c 
pillanatban, a midőn legnagyobb 
bajunk mellett, jövőnk legszebb álmát 
érintjük. Hogy a pinezérség szak- 
képzettséghez köttessék, hogy az ne 
legyen bárkitői megközelíthető mene
dék, a hova reménye romjait elvi- 
hesse újjáépíteni, azok rovására, a 
l ile életet, ifjúságot, erőt vittek áldo
zatra azért, hogy e pályán töltsék be 
életük hivatását.

Valamennyiünk és minden egyes
nek külön-külön kötelessége munkát 
magára venni azon mozgalomban, 
mely e czélnalt elérésére irányul.

Kincs még egy szakma Magyar- 
országon, a mely annyira alá lett 
volna rendelve szakon kivtll állóknak, 
mint a miénk.

Mi is volt eddig a pinezér élete ?
Gyermekkorától tanulva szakmáját, 

•már az első esetben, mikor üzletre 
volt szüksége lélek kúfárok kezébe 
került. A kis tapasztalatlan gyerme
ket ránevelték arra, hogy megszokja 
a függést, a megalázkodást és a 

| megzsarolhatóságot. Az az ügynök, 
a  kit először látott, talán úgy tűnt 
fel neki, mint a pók, mely hálójában 
ő reá les, vagy mint a kigyó, mely
nek fészkébe lépett. De ez csak 
eleinte van így, később kihal a leiek
ből ez a függetlenségre vágyás és. . .  
a pinezér automatikusan minden 
egyes esetben áldozatává lesz az 
ügynököknek.

Van egy szabályrendelet, a mely 
szabályozza az ügynökök jogait; 
használt-e ez a mi helyzetünkön; 
nézzük meg Magyarország 10.00O 

| nyomorgó, éhes, a bűn és züllés 
útjára kergetett pinezérét, — ott a 
felelet!

S az ügynökök, bár ég a Kain- 
bélyeg homlokukon, még ma is 
módjukban áll úgy megzsarolni a 
pinezéreket, a hogy nekik tetszik, 
még ma is módjukban áll kúfárkodni 
az egyén legszentebb kincsével, a 
lélekkel, a mivel bánni csak az 
Istennek van joga!

Hogy lehet-e ezt tovább is tűrni, 
azt még kérdezni sem szabad. Elér
kezett az ideje annak, högy mindenki, 
a ki ezen szakma munkásai közzé 
tartozik, minden habozás nélkül ne ki
vesse vállát a munkának, s  teljes 
erejéből küzdjön minden önállóságunk, 
minden haladásunk átkai: az ügynö
kök ellen.

A munkaközvetítést egy szakma-
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bán sem, a legkevésbbé intézhetik 
szakon kívül álló egyének, újabb 
kiskorúságnak, újabb gyámságnak 
pedig nyakunkat alá nem hajtjuk.

Mull év őszén megindult Buda
pesten, az ország szíveben egy moz
galom, mely czéljául tűzte ki bajaink 
orvoslását. A mozgalom főelve minde
nekelőtt az ügynökök kiküszöbölése, 
az ügynöki rendszer megdöntése 
volt. E czél elérésére alakíttatott a 
«Budapesti Pinczérek Szak- és Munka- 
közvetítő Egyesülete.»

Az egyesület 1900. február 27-én 
tartotta alakuló közgyűlését; márcz. 
5-én már megkezdte munkaközvetí
tését; azóta hat hónap múlt el és 
az egyesület ezen idő alatt 2383 
esetben eszközölt munkaközvetítést 
Közben a nagym. magy. kir. Belügy
minisztérium a  Kereskedelemügyi 
minisztériummal egyetértőlcg az egye
sület alapszabályait jóváhagyta. Az 
egyesületnek ma már 1000 tagja van.

Hogy mily czéhkkal akar javítani 
az egyesület a psnczérek helyzetén, 
arra nézve felvilágosítást nyújt az 
egyesület alapszabályainak 2. §-a, a 
mely így hangzik:

2. §. Az egyesület czéljai :
A tagok szellemi és szakbeli ki

képzése, azok szellemi és anyagi 
érdekeinek előmozdítása.

Előadások, felulva-ások tartása 
tudományos és szakkérdésekről.

Teljesen díjtalan a munkaközve
títés; az egyesületi tagok részere;

Ezeket még a f. é. szeptember hó 
18-án tartandó tisztújító közgyűlés a 
betegségei vezéssel szándékozik kibő
víteni. Azonkívül a választmány már 
hozott határozatot arra nézve, hogy 
a  téli nagy munkanélküliség által 
előidézett á.talános nyomor eny híté
sére külön alapot létesít, melyből a 
méltányosság es a fen forgó körül
mények alapján a választmány a 
nyomorba jutott szaktársakat fogja 
segélyezni.

Ezekkel szemben a tagok kötele
zettsége mindössze 3 korona beírási 
díj és 1 komna havi járulék, a mely
nek lefizetésére hosszabb üzletnélkü
liség esetén hat hónapi, rendkívüli 
körülmények esetén még több határ
időt enged a választmány.

Ezen egyesület fordul most a 
magyar vendéglősök országos kon
gresszusához, azon kéréssel, hogy' 
munkájában, a mely évtizedek beteg
séget van hivatva orvosolni, támo
gassa az egyesületet a magyar ven
déglős k a r; azon munkában, nielylyel 
hivatva van í:t nyújtani azon sebekre, 
melyeket ed.lig az ügynöki rendszer 
a magyar, vendéglős szakma testén 
ütött.

Van-e szakember Magyarországon, 
a ki ezek után kételkedne abban, 
hogy ezen egyesület nem künyör- j 
adományért, hanem jogos kéréssel 
fordul a magyar vendéglősökhöz.

Hozza meg a kongresszus az 
«Országos Vendéglős - Szövetségi) 
megalakításának napján nagyszerű 
határozatát és Magyarország huszonöt- 
ezer pinezére, hálás szívvel fogja 
ajkaira venni a kongresszusnak 
örömtől hangos dicséretét.

Bizonyítsa be a kongresszus, hogy 
szívén viseli a magyar vendéglős
szakma állapotának javulását, hisz 
e kérdés nemcsak a pinezéreknek, 
de a vendéglősöknek is alapérdeke, 
arról lévén szó, hogy szakképzett 
pinczéreket helyez el ezen egyesület; 
adja meg a kongresszus azt, a mit 
minden pinezér együttesen és külön- 
külÖn kér a kongresszustól :

Mondja ki a kongresszus határo
zatikig, hogy :

«Jogosnak és méltányosnak, he
lyesnek és czélirányosnak tekinti a 
magyar pinezérség ezen mozgalmát, 
hogy kívánatosnak, sőt szükségesnek 
tartja az ügynöki rendszer megszű
nését és hogy ezen ünnepélyes és 
korszakot alkotó fényes határozaté- j 
nak értelmében felszólítja a magyar j 
szállodásokat, vendéglősöket és ká- I 
véáokat, hogy ezentúl az ügynökök j 
teljes mellőzésével, minden egyes | 
változás esetében csakis díjtalan j 
mm kaközvoiítést vegyenek igénybe.*

Ennyiben áll kérésünk; áruló az, I 
a ki annak jogos voltát ezek után 
nem akarja belátni. Az ügynöki 
rendszert tovább is elviselni lehetet
len ; hogy helyzetünkön javítani 
akarunk, az nem szoczializmus, évek ] 
keserű tapasztalata, a kizsákmányol- I 
tatás keserű nedve szemünkben, adta j 
kezünkbe a segítségnek ezen minden- 
képen méltányos és szép módját, a 
melyhez most folyamodunk. Nem 
újabb terheket róni járultunk a kon
gresszus elé, hanem kész munkával, 
a melyre a kongresszus van hivatva | 
rátenni a koronát.

Óhajtjuk és reméljük, hogy a 
kongresszus nem fog elzárkózni ily 
korszakot alkotó reformtól, hanem 
hozzájárul ahhoz ós annak létjogo
sultságát ilyetén határozatával elis
meri.

Nemzedékek hálája lesz érte a díj !
Adja Isten, hogy e kongresszus 

legyen hajnalhasadása a magyar 
pinezérség szebb jövőjének !

A «Budapesti Pinczérek Szak- és 
I Munkaközvetítő Egyesülete® nevében:
[ 800 aláírás.

E  m em orandum hoz nyolczszáz 
I aláírás van mellékelve.

Az egyesület a kongresszus 
I alkalmából koszorút is helyezett 

az aradi vértanúk vesztőhelyére.
A m unkaközvetítő ügyosztály 

jelentése szerint márczius hó 5-től 
szeptem ber hó 1 -ig az egyesttlet- 

! hez összesen 2604 m egrendelés 
érkezett, melyek közül az ügy

A  J  Ö V  Ö

osztály 2385 esetben töltött be 
állást és pedig  a következőleg 
felosztva:

Márczius hóban 207 megrendelés
sel szemben 192 esetben ;

Április hóban 338 megrendeléssel 
szemben 273 esetben ;

Május hóban 459 megrendeléssel 
szemben 402 esetben ;

Június hóban 537 megrendeléssel 
szemben 456 esetben ;

Július hóban 549 megrendeléssel 
szemben 527 esetben ;

Augusztus hóban 544 megrende
léssel szemben 535 esetben 
eszközölt az ügyosztály munka
közvetítést. (N agy éljenzés.)

Az egyesület financiális állapo
táról titkár jelenti, hogy az egyesü
let összbevételei 19ü0. szeptember 
hó 1-ig 237 4  korona ; összkiadá
sai 2134 korona 8 9  fillér, vagyis 
az egyesület vagyona szeptember 
l-ével 239 korona 11 fillér.

Ezen összbevétel és összkiadás
ból e s ik :

Február hóra 70 kor. bevétel
Márczius » 303 »
Április » 135 » »
Május 319 »
Június » 504 »
Július » 422 »
Augusztus » 621

összesen : 2374 kor.
Február hóra 53.26 kiadás
Márczius » 321.28 »
Április » 133.63
Május » 277.19 »
Június > 355.95
Július » 308.85 »
Augusztus » 634.73 »

összesen : 5! 134.89 kor.
Az egyesület alkalm azottá

szeptem ber hó 1-én egy  titkár, k<
irodavezető, egy pénzbeszedő és 
egy szolga.

Ezek után titkár befejezi jelen
tését, hangsúlyozva m ég, hogy 
ezen eredm ény bővebb magya
rázato t nem igényel. (Általános 
éljenzés.)

B raun  elnök felkéri az ellen
őrző-bizottságot, nyilatkozzék ezen 
adatok helyességéről.

F arkas J á n o s, az ellenőrző
bizottság nevében jelenti, hogy 
az ellenőrzőbizottság adatok  he
lyességéről m eggyőződött és 
ezen alapon kéri a  választmány 
felmentését. (E gyhangúlag  meg
adatik.)

Elnök a napirend értelm ében 
elrendeli az új tisztikar választá
sának eszközlését és felkéri a  jelen
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levők közül Ilo ch  Lajost. Kiss 
l'á lt, D eutsch Artluirt, Farkas 
G yulát és B raun Ferencz titkárt 
a szavazatok összeolvasására, mely 
időre a közgyűlést felfüggeszti.

Szünet után Braun Sándor kor
elnök elrendeli az eredmények 
felolvasását. Braun Ferencz titkár 
telolvassa a választás eredményét, 
mely a  következő:

Elnök: Aczél Miksa szobafőnök, 
Royal-szálló,

A id  nők: Nagy Károly főpinczér, 
főv. pavillon-kávéház.

Ellenőrök : Braun Sándor éthordó, 
Deutsch Arthur éthordó, Egyed 
György főpinczér, Farkas János fel
szolgáló, Heumann József főpinczér, 
Hazám-kávéház.

Pénztáritok: Reinprecht Károly.
Számvivő: Herrnhut János főpin

czér, W ampetits-étterem.
Választmányi tagok : Csöbör Antal 

főpinczér, Magy. kir. szálló étterem, 
Danninger Sebestyén főpinczér, Royal- 
szálló étterem, Diósy Ágoston főpin
czér, fővárosi pavillon étterem, Far
kas Gyula főpinczér, Forintos Dénes 
főpinczér, Műcsarnok-kávéház, Geis- 
linger István főpinczér, Klotild kávé
ház, Gindly Vilmos főpinczér, Szikszay- 
étterem, Hoch Lajos főpinczér, bel
városi kávéház, Józsa Aladár éthordó, 
KIivényi étterein, Kiss Pál, Favorit 
kávéház, Kollay D. József főpinczér, 
Helvetia-kávéház, Kreiter Ernő fő
pinczér, Szt.-l.ukács-fürdő, László 
Gábor főpinczér, Elité kávéház, 
Lukács Sándor főpinczér, Árpád
kávé ház, Lővvy Rudolf főpinczér, 
Commerce-ltávéház, Melcsoch János 
főpinczér, Pohl kioszk, Móritz Sándor 
főpinczér, Hanusz kávéház, Ott Nán
dor főpinczér, Kisfaludy-káveház, 
Papp Lajos fizető pLnczér, Sztanoj 
kávéház, Porjesz Samu főpinczér. 
Weingruber étterem, Reinprecht Ernő 
fizető pinezér, Ritter Frigyes főpinczér, 
ürechsler étterem, Rogács László 
főpinczér, Gizella kávéház, Schandl 
József főpinczér, Belvárosi étterem, 
Steiner Lajos főpinczér,Fekete macska 
vendéglő, S zívós Zsigmond főpinczér, 
Philadelphia kávéház, Szalkay Róbert 
főpinczér, Ultsch Géza főpinczér, 
Abbázia kávéház, Vass Lajos főpin
czér, Vásárhelyi Viktor főpinczér, 
Wurglits Vilmos főpinczér, S túrni- 
étterem.

Aczél Miksa a  következőbeszéd
del foglalja el az elnöki széke t:

Daczára, hogy utóbbi időkben 
aktiv nem vettem részt a pinezér- 
szakmozgalmalcban, figyelemmel 
kisértem m inden mozzanatot és 
sajnos, azt tapasztaltam, hogy 
egyetértés nincs közöttünk. Ú gy 
hiszem, Önöknek épp ügy szívü

kön fekszik, mint nekem, hogy 
társadalm i pozicziót vívjunk m a
gunknak, annál is inkább, mert 
iparunk a legelső helyet foglalja 
el a szakiparok között.

Czélom az anya-egyletet köze
lebb hozni az új egylethez s 
kötelezővé tenni a nyugdíj-egyesü
let tagságát, hogy ezáltal m agunk 
s családunk jövőjét biztosíthassuk.

Kijelentem azonban, hogy én 
csak egy iparos-egyesület elnöke 
akarok lenni s  kérem Önöket, az 
egyesület keretén belül tartózkod
janak m inden tekintetben politikai 
nézetei.: nyilvánításától, annál is 
inkább, m ert ép p  erre az egyletre 
akarta a  közvélemény nem rég a 
szocializmus bélyegét sütni.

Fogadják köszönetemet az új 
tisztikar nevében bizalmukért s 
remélem, hogy a  legközelebbi 
közgyűléskor, m int egy egylet 
nyugdíjképes tag jai üdvözölhet
jük  egymást.?/

Ezután elfoglaltsága m iatt fel
kéri Braun Sándort a közgyűlés 
továbbvezetésére, a  mennyiben 
az indítványok tárgyalása m ég 
hátra  volt.

Indítványt Farkas János ter
jesztett elő, a m elyben azt kérte 
a közgyűléstől, hogy az egyesü
let hivatalos lapjának,a «Pinczér»- 
nek előfizetését bizonyos kedvező 
körülm ények között tegye kötele
zővé az egyesület tagjaira. Zucker- 
mandl, Braun Sándor, Braun 
Ferencz és Farkas János újbóli 
hozzászólása után az indítványt 
a közgyűlés részletes tárgyalása 
végett a választmányhoz utalja.

Több tárgya  a közgyűlésnek 
nem lévén, néhány buzdító szó 
után bezárja elnök az ülést s 
egyszersmind indítványára a  köz
gyűlés kimondja, hogy a köz- 
gyülésterem  átengedéséért a vá
rosi tanácsnak köszönetét sza
vazott.

Jelen jegyzőkönyvet felvette 
B ra u n  Ferencz, titkár.

A jövő.
Mi fejezné ki jobban, biztosab

ban a szakegycsület életrehi va
sának, megterem tésének okait, 
elodázhatatlan szükségességének

voltát, mint ez a s z ó : a  jövő, 
Az életnek mily mélységes p rob
lémáját rejti m agában e szócska, 
mely képes m egrem egtetni a  leg
erősebb lelket is. a bizonytalan
ság  érzetének legfájdalmasabb 
húrjait érintve.

A  jö v ő !  Ez a  szó a  mi életünk
nek az Achilles-sarka, ezt érintve 
borul el lelkünk, m int a ki elől 
elvonták a fényt, a  világosság 
éltető sugarát. E  szó elől fojtjuk 
aggodalm ainkat a  jelen gyönyö
reibe, m ert felelni rá  nem tudunk. 
N em  tudunk vagy nem akarunk. 
M ód és az eszköz m eg volna rá, 
csak akarnunk kellene. E gy  kis 
kom oly élet, megfontoltság, a 
józan ész diktálta előrelátás m eg 
hozhatná gyümölcsét,

A zért ne legyünk elfogultak, 
ne viseltessünk bizalmatlansággal 
minden iránt, m it jövőnk érdeké
ben kezdeményeznek, hanem váll
vetett munkával, egym ással nemes 
versenyre kelve, egym ást fölül
múlva, latba vetve m inden tudá
sunkat, erőnket és tehe tségünket: 
munkálkodjunk m indnyájunk kö
zös jóvoltáért.

N em  lehetetlenségekről van 
szó, nem utópiák hajhászása ezé- 
lunk, hanem  csak azon intézm é
nyek felkarolására akarjuk sar
kalni kartársainkat, a melyeknek 
az alapvető m unkálatai m ár befe
jeződtek.

E zek az intézmények: a  »Sz. 
V. K. és pinezérek országos 
nyugdíj-intézménye« és a »Buda
pesti pinezérek szak- és m unka
közvetítő egyesülete.® E  kettő 
együttvéve képezi a  jelen és a 
jö v ő  nagy kérdéseinek m egoldá
sát, e kettő, együ tt haladva, egy
m ást tám ogatva, kiegészítve, m eg
valósíthatja törekvéseink legfénye
sebb pontjait: a jelen gondtalan 
elviselését, a jövőbe vetett biza
lom biztos tudatát.

Vessük el tehát m agunktól a 
vhiábavaló fáradság«,» m eddő pró
bálkozás®, »kárba veszőmunka« 
szokott m ondásokat és legyünk 
egy anyának gyerm ekei, kik 
egyetértve, egyet akarva ápol
ják  ezeket az intézményeket, hogy 
mint a zsenge plánta, m agasra 
nőve, majdan virágra és  gy ü 
mölcsre érve, élvezhessük azt.
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E  rövid foglalatba összevont 
program m  megvalósítása képezi 
a szakegyesülel jelenlegi vezető
ségének czélját. Gáncs nélküli 
m unkát akar végezni, csupán a  ! 
hum anizmusra építve művét.

Ez eszme-kör van belehelve 
lapunk czímébe, melyet megin • 
ciítottunk, hogy kifejezője legyen 
m unkánknak, hogy m indenkor 
híven rajzolja kartársaink elé a  
jö liö  képét.

A  szerkesztő-bizottság.

titm u titó  u amerikai hűsítő ' és 
hevítő-italok készítéséhez.

— Aczél Miksa könyve. —

Előszó.
Midőn arra határoztam el magamat, 

hogy tisztelt szaktársaimnalc egy álta
lános érdekű és mondhatnám nélkü
lözhetetlen tanácsadóval szolgaijait a 
külömboző, a rendes forgalomban 
készen nem lévő italoknak megismer
tetésével és előadjam ezek készítés- 
módját, azon elv vezeteti, hogy midőn 
a külföldön minden nap és minden 
jó helyen találkozunk ezen italok fel
szolgálásával, addig nálunk ezen 
reánk nézve anyagilag is hasznot 
hozó italokat vagy egyáltalán nem 
ismerik szaktársaink, vagy lva névleg 
ismerik is, azoknak készítés módjá
ról, azoknak helyes felszolgálásáról 
fogalommal sem bírnak.

Pedig ma, midőn a külföldi forga
lom hazánkban fokozatosan emelke
dik és az idegen nemcsak a szálloda 
négy fala között tölli idejét, hanem 
megtekinti fő- és székvárosunk jó
nevű étkező-termeit és kávéházait is, 
akkor valóban nem is gyanítjuk, hogy 
ezen látogatott helyek mily nagy
arányú forgalmat veszítenek, ha a 
külföldiek nem találják a többi ételek- 
italok jegyzéke melleit az ő általuk 
megszokott italok sorozatát is.

Azonkívül miután tudjuk, hogy 
ivás közben jön m ega szomjúság és 
hogy a változatosságban rejlik az az 
inger, mely a fogyasztást emeli, meg 
vagyok győződve, -hogy ott, a hol 
ezen felsorolt italokat készítik, nem
csak az idegenek, hanem hazai ven
dégeink is szép számmal fogják kép
viselni a fogyasztóközönséget.

Munkámban a rövidségre és egy
szerűségre fektettem a fősúlyt és az

egyes italok készítésmódját minél 
világosabban törekedtem leírni,

Munkám összeállításánál azon re
mény vezérelt, hogy ennek alapján 
sikerül megismertetnem hazai szál
lodásainkkal, vendéglőseinkkel, kávé
sainkkal azon italokat, melyeket ők 
már tán eddig is nyújtottak volna 
vendégeiknek, lia ismerték volna 
ezeket.

Vezérelt továbbá azon őszinte sze
retet, melylyel iparunk fejlődésén 
csüggök és most már azon óhajjal 
zárom soraimat: vajha ezen munkám 
meghozná iparunknak azt a hasznot, 
melyet méltán remélhet velem együtt 
mindenki, a ki e sorokkal komolyan 
foglalkozik. Aczél Miksa.

1. Italkeverés.
Nincs a világon ország, hol a hűsítő 

és hevítő italoknak oly nagy válto
zata léteznék, mint Amerikában.

Sajnos, nálunk alig ismerik azok 
készítési módját és bár vannak nálunk 
néhányan, akik magukat mérvadó 
»Barman«-eknek (italkeverő) tartják, 
mégis azt tapasztaljuk, hogy az álta
lunk készített italok vágj' élvezhetet
lenek, vagy néha az anyag aránytalan 
keverése által egészségtelenek is.

Több évi tapasztalatom lehetővé 
teszi, hogy a legbonyolultabbnak tet
sző ital összeállítását a legegyszerűbb 
módon készítsem el a nélkül, hogy 
az elkészítésre sok időt fordítsak, 

| ami akár az üzletben, legyen az szál
loda, vendéglő, ezukrázda vagy kávé
ház, akár a családban estélyeknél 
igen nagy szerepet játszik.

Az italokat általában három osz
tályba sorozom.

1. Az első osztályba tartoznak az 
úgynevezett Cocktails. (Étvágyger
jesztők.)

2. A másodikhoz tartoznak a nyári 
italok, u. m. Cobbler és Cup-félék, 
stb. végül

3. a harmadik osztályba tartoznak 
a téli italok, az u. n. punch-félék, 
stb. stb.

I I .  Cocktails. (Étvágygerjesztő italok.)
Ezen ital eredete és őshazája Ame

rikában van és bátran amerikai ital
nak nevezhetjük és a többi italok 
készítésének bevezető alapját képezi.

I. Szükséges anyagok.
Egy jó cocktail készítéséhez a követ

kező italok s tárgyak szükségesek.

3. Narancs (orange) és Angustora- 
fólc keserű Absinthe, Curaeao, Ma- 
raschino, Benedictiner, kivonatok és 
sűrített ezukorszörp ; továbbá szörp
pel telt rövidcsöves dugóval ellátott 
üvegcsék.

1. Erős talpú keverő pohár, hogy 
az erős keverés és rázásnak ellent- 
álljon,

j Miután üzleteinkben nagy súly fek
tetendő a felszolgáláshoz szükséges 
edényekre, eszközökre és poharakra, 
ennélfogva ezeket külön ábrákon 
fogom bemutatni, hogy ezek alapján 
a szükséges tárgyak beszerzése meg 
legyen könnyítve.

Azonkívül előrebocsájtom, hogy 
miután az étvágygerjesztő italolt 
nagyon külömbözők, ennélfogva azok 
speciális készítésénél adom elő azon 
adagmennyiségeket, melyeket fel 
kell használnunk az összeállításoknál.

2. A keverés könnyítésére jó és 
czélszerű egy alul gömbölyű csava
ros hosszúnyel ű kanál.

4. Szükségeltetik egy fagyasztó
kehely, mely becsavarható szűrőte
tővel van ellátva. A szűrőtető arra 
szolgál, hogy az átszűrésnél a szi
lárd anyagot (például jeget) vissza
tartsa. (Folyt, köv.)

Hírek.
— Üzlet-átvétel. Ament János ismert 

szaktársunk Hersch Samu úrtól Csen- 
gery- és Szpndy-utczai sarok üzletét 
átvette elszámolásra. Az átvétel októ
ber hó 18-án történt meg. Sok sze
rencsét kívánunk az új vállalathoz !

— Hircsarnok. Kallay Károly ét
hordói állást nyert a Somossy-mula- 
tóban. — Regács László főpinezéri 
állást a Gizella-kávéházban Budán. 
— Sslalorits József Tomik Jómos 
kartársunktól Hársfa-utcza 1. szám 
alatti vendéglőjét vette meg. — Ha
misé Károly éthordói állást nyert 
Tápió-Sülyün. — Tiefenbaler István 
étit. Gambrinus-sörcsarnok. — Mor- 
geuslern Lipól éth. Neiger éttermé
ben. — Horváth Sándor éth. Nik- 
házy vend. Döbrentey-tér. — Czrenk 
Gyula fp. Nevv-York éti., ugyanolt 
Erős Lajos fizető. — Tnrea Ferenc:. 
étit. Újpesten, Gombos vend. — 
Berta Gyula Here/, étt. — Fóliák 
Hermán főp. állást nyert a Velencze- 
kávéházban, ugyanott W ólf József 
fizető. — Hcrskovils Mór félsz.
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Wcrtheiiner kávéház. — Rcinprcchl 
‘János vendéglőt nyitóit Petőíi-csárda 
czimén a Dohány-utczában. — K rá
ter Ernő főp. állást Wurglits étter
mében.

— Lapunk egyedüli megbízottja 
Herczeg Kálmán, ki előfizetések 
gyűjtésével meg van bízva.

Szabó Lajos ismert kartársunk 
múlt hó 5-én nyitotta megSütő-utcza 2. 
szám alatt a »Postához« ezímzett 
kávéházat, mely egészéjel nyitva van.

Tiszába fú lt pinczér. Tragikus 
véget ért a szegedi Tisza hullámaiban 
egy pinczér, aki negyedmagával fürdő- 
zött a Ints habokban. Györkös Ven
del, szent balázsi születésű, 34 éves 
foglalkozás nélküli pinczér, augusztus 
23-án érkezett Szegedre, hol foglal
kozás után akart nézni s az Erzsé- 
bet-rakpart 8. sz. házban vett lakást. 
Ugyanott lakó Pólyák Mihály hentes- j 
segédet, Keresztúri Rezső pinezért s 
még egy harmadik társát fölszólította 
Györkös, hogy menjenek együtt a 
Tiszába fürödni. Ezek ráállottak s a 
vashid mellett kezdték meg a fürdést, | 
miközben Györkös alámerülni kez
dett. A veszedelembe került pinezér- 
nek Pólyák sietett a megmentésére, 
de már ő sem segíthetett rajta, mert 
a szerencsétlen ember alámerült s a 
habokba fúlt. A megrémült fürdőtár
sak tüstént jelentést tettek az eset
ről a rendőrségen, amely elrendelte 
a hulla fölkutatását.

—  Londoni pinezérek gyűlése. Lon
donból Írják : A Trafalgar Square-on 
a minap a londoni pinezérek nagy 
gyűlést tartottak. A gyűlés határo
zatai azért érdekesek, mert n pinezé
rek tekintetében majdnem egész 
Európában hasonló állapotok vannak, 
mint a melyek megszüntetését a 
londoni pinezérek követelik. Tóm 
iVlann, az elnök, a ki egy vendéglő 
tulajdonosa, kifejtette, hogy a pin- 
ezéreknek is, mint a többi munká
soknak joguk van arra, hogy megfe
lelő bért kapjanak. E helyett a ven
dégtől kapja bérét, még pedig lealázó 
módon, borravaló alakjában. Ehhez 
hozzájárul, hogy a pinezérnek sok
szor még fizetnie kell munkaadójának 
azért, hogy nála szolgálhasson. Van
nak Londoniján pinezérek, akik a 
a vendéglősnek vagy szállótu’ajdo- 
nosnak négy-öt shillinget fizetnek egy 
napra. Mán beszéde után a londoni 
pinezérek szövetségének elnöke hatá
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rozati javaslatot nyújtott be, melyet 
el is fogadtak. Elhatározták, hogy a 
grófsági tanácsot meg fogják kérni, 
hogy a vendéglő- és szállótulajdono
soktól követelje be a pinezéreknek 
és pinezérnőknek fizetett bérlisztáját. 
Azoknak a vendéglősöknek, a kik 
nem fizetnek megfelelő bért és kihasz
nálják a pinezérek munkaidejét, a
grófsági tanács ne adjon koncessziót. 
Magyarázatul szolgáljon az, hogy a 
koncessziókat évenkint adják lti az 
illető iparhatóság nyilvános ülésein s 
a pinezérek most azt akarják elérni, 
hogy a koncessziók megadásánál 
legyenek tekintettel a pinezérek érde-

A „Budapesti Pinezérek Szak- 
és Munkaközvetítő Egyesülete1* 

tagjainak névsora
Farkas János, fszlg. Valéria káv. 
Mayerhofer Ferencz, tekeőr Sztanoj 

kávéház.
Reinprecht Károly, p. t. vendéglős. 
Sellik Antal, éth.
Vizkelety Ferencz, éth.
Neivvelt Jenő, fszgló Franczia káv. 
Mezey Antal, éth.
Deutseh Arthúr éth.
Farkas Gyula, főp.
Zstiffa János, éth. Alsó-Margit-sz. 
Hermán János, éth. Fischer éttér. 
Halik Ferencz, éth. » »
Tóth János, p. t. tűzi legény Sabari 

kávéház.
Lőwy Rudolf, főp. »Comerce« káv. 
He imán József, főp. »Hazám« káv. 
Diener Várton, felszolgáló. 
Friedensteín Károly, felszolgáló. 
Zuckermandl Miksa, főp.
Kosa Illés, p. t. evőeszköz tisztító. 
Balics József, p. t.
Pethő Károly, éthordó.
Reich Mór, felszolgáló.
Angyal Jakab, tekcőr.
Papp Lajos, fiz. Sztanoj káv.
Kovács István, p. t.
Melcsoch István, éthordó.
Betier Emil, főp.
Rödler Ferencz, éthordó.
Márkus Manó, főp. Büchler káv, 
Kutrowatz Jenő.
Kránitz Sándor, éth. Drechsler étt. 
Brunner Ignácz, felszolgáló.
Erdey József.
VVeiszenbacher Gyula, éth.
Rubin Hermán, felszolgáló Schreiber 

kávéház.
Kohn Lajos.

Bartalos Kálmán, éth.
Moczkowcsók Gusztáv, éth. 
Brenkman Ferencz, éth.
Füleky Béla, éth.
Franki Sándor, felszolgáló.
Szintay Bálint.
Farkas Antal, főpinezér.
Némethy János.
Freidenfeld Adolf, felszolgáló.
Ihász György, felszolgáló.
Szabó Márton, éthordó (Eger). 
Szekeres Vincze, éthordó.
Horváth József.
Stern Vilmos, főp. Sálon káv.
Briedel Nándor, lőpinezér.
Verderics János, éthordó.
Peer Kálmán.
Kalbay Béla, felszolgáló.
Erbstein József, felszolgáló.
Schwarz Ferencz.
GlaS Illés, éth. »Fekete macska*. 
Steiner Lajos, főp. » »
Perepatics Zoltán.
Bánfalvy István, éth.
Kovács László, éth. Bittner étterem. 
Jents Aladár, felszolgáló.
Bagyika Vincze, éth.
Simon József, felszolgáló.
Hubinszky Árpád, felszolgáló. 
Szakasits György, p. t. vendéglős. 
Borbély Gyula, éthordó.
Herczeg Kálmán, éthordó.
Mosman Adolf.
Warga József, éthordó.
Csendes Antal, éth.
Lencsó Dezső, félsz. Adria káv. 
Gregor Károly, éthordó.
Atrinyi Antal, éthordó.
Liegler István, éthordó.
Gömbös János, főpinezér Keleti káv.. 
Frisch Ede.
Biró Károly.
Grünfeld Mihály, félsz.
Simon vi Adolf, félsz. Favorit káv. 
Nedvved Nándor, éthordó.
Varga Sándor, éthordó.
Rodsid Dávid, felszolgáló.
Klatsmányi István, éthordó.
Galamb js  József, éthordó.
Waldner Adolf, felszolgáló.
Braun Ármin, felszolgáló.
Lássák János, éthordó.
Gaal János, éthordó.
Horváth Sándor.
Klein Géza.
Ürge József.
Takáts Károly, éthordó.
Tóth Józ-ef.
Mcdich Lukács, éthordó.
Drach János Gyula, felszolgáló
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Ihász Sándor, éthordó.
Halbleib József.
Guttman Samu.
Rosenzweig Albert.
Weisz József.
Spielman József, főpinczér.
Danyí Pál.
Schwart Sámuel, felszolgáő.
Weisz Sándor, főpinczér Murányi káv. 
Miiller Dezső, felszg.
Kaszás József, éthordó.
Kohn Lajos, fp.
Frei György, p t. vendéglős.
Poridos János, főpinczér.
Dallman Géza főpinczér.
Waldhauser Vilmos, éthordó.
Jámbor Lajos, éth.
Korda Henrik, főp. sGruber kioszk«- 
Krausz Géza, félsz. Somosy mulató. 
Reichman József, feiszolgáló.
Kohn Pál, főp. Belvárosi káv.
Stern Lipőt, főpinczér.
Faschler Márton felszolgáló. 
Schwabach Sándor, főp.
Turcsányi Lajos, főp.
Hoch Lajos, főp. Belv. káv. 
Schwartz J. Sándor, félsz.
Kai ser D- Dezső, félsz.

Schönberger Géza, félsz. Bpest. káv. 
Fritz Ferencz, főp. Fiume káv. 
Tragizer Ferencz, félsz. Fiume káv. 
Berzsenyi Miklós, főpinczér.
Gaal János, éthordó.
Tóth Mihály, éthordó.
Rottman Lipót.
Wollin Károly.

Polyt. köv.

A J Ö  V (")

Szerkesztői posta.
Lapunk első számában üdvözöljük 

kartársainkat. «A jovő«, mint az 
egyesület hivatalos közlönye, annak 
működését van hivatva híven vissza
tükrözni s az egyesület tagjainak, a 
vezetőség munkálkodásáról fog be
számolni. Az egyesület vezetőségét, 
midőn e lap kiadását elhatározta, azt 
oly alapelvekkel látta el, hogy ezen 
lap ne legyen más, mint egy minden 
pártoskodáson felül álló olyan köz
löny, melyből úgy az egyesület tagjai, 
mint az egyesületen kívül álló kar- 
társak meggyőződést szereznek arról 
a munkáról, mit a szakegyesület 
vezetősége mindnyájunk érdekében 
folytat.

Megtartva mindvégig azon disz- 
t ingvált hangot, mit az egyesület,

J  mint erkölcsi testület megkíván, nem 
i zárkózhatunk el azért a közélet meg- 
{ nyilvánulásától sem s az innen jövő 
I hangokat is híven felfogjuk s a meny

nyiben az lapunk intenczióinak meg
felel, foglalkozunk is vele.

Főczéiunk azonban a szakisme
retek terjesztése. És hogy ennek 

! minél nagyobb arányokban tehessünk 
I eleget, szakszerű csikkeket lapunk 
i szerkesztősége a legszívesebben fogad, 

ép úgy vidéki tudósításokat, megbíz- 
| haló forrásból.

7. oldal.

Kiadóhivatali üzenetek.
A »Pinczér« czímű szaklap felosz- 

| lőtt alapítói részéről azon kijelentésre 
j  kérettünk fel, hogy miután a »Pin- 
I czér« czímű lapot megszüntették, 
| volt előfizetőink lajstromát »A jövő« 

kiadóhivatalának rendelkezésére bo- 
l esátják. — »A jövő« kiadóhivatala 
j viszont mindazoknak, kiknek előíize- 
j tűsök még le nem járt, az előfizetési 

nyugtáikon feltüntetett lejáratig küldi 
i »Á jövő-9t.

: Kiadja a »Budapesti Pinczórek Szak- 
és Munkáközvetítő Egyesülete .

I Felelős szerkesztő : FARKAS JÁNOS.

Magyarországi szállodások, vendéglősök és kávésok figyelmébe ajánlva!
Tisztelt Főnök Ür!
Van szerencsénk U raságod b. figyelmét egyesületünk munkaközvetítö-ügyosztályára felhívni.
Egyesületünk czéljául tűzte ki, hogy az ügynököket szakm ánkból teljesen kizárja és ez 

által a szakképzettséghez kötés ügyét is tovább vezesse. Egyesületünk csakis szakképzett pinezéreket 
és egyéb segédmunkásokat teljesen díjtalanul helyez el, úgy a főnök urak, mint az alkalmazottak 
részére és hat hónapos m űködése alatt 2.'í00 esetben teljesített munkaközvetítést.

A  munkaközvetítésnek ily módon szakm án belül való terelése annál szükségesebb, m ert 
eddig  is annyira elözönlötték szakm ánkat az idegen elemek, hogy szakmánk megmentését a teljes 
elposványosodástól tovább halogatni nem lehet. Ezen czél érdekében fordulunk U raságodhoz és 
felkérjük, szíveskedjék az előforduló változások esetében csakis munkaközvetítő-ügyosztályunkhoz 
fordulni, a mivei szemben mi biztosíthatjuk U raságodat, hogy csakis szakképzett alkalm azottakat fogunk 
rendel kérésére bocsájtani.

B. rendeléseit elvárva, m aradtunk
teljes tisztelettel

fi Budapesti pinczérck szak- és munkaközvetítő 
€gyesülete.

Elhelyez: szállodai, vendéglői és kávéházi személyzetet, úgymint föpinezéreket, szobapinezéreket, éthor
dókat, kávéházi felszolgálókat, úgy férfi,“mint női konyhaszemélyzetet, portásokat, bérszolgákat, főmosónőket, sth. 

A közvetítés úgy a főnök urak, mint az alkalmazó.tál; részére teljesen díjmentes.
Ideiglenes helyiség: VII., Dohány-utcza 40. sz. (Sabaria-kávéház). Telefon 23—27. Külön kávéházi és 

éttermi ressort.



S. oldal. 1000.

Í 3 g 3 g $ 3 S E 3 g 3 E % 3 3 & £ 3 g £ 3 S S g 3 g 3 E X  K 3 8 S 3 5 J S « 5 8 5 S ® a S $ 3 ? S 3 ® S

|  Szivarka-hüvely
g j  nagybani árban kapható
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Budapest, VIII,, József-körút 5. ^
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O km ányszerzö v á l la la t !
M e n y a s s z o n y o k ,  v ő l e g é n y e k  I !

Az orsz. Esketési Ügyvivöség, Budapest. VII. 
Kerepesi-út 14. szám, mindenféle okmányt meg
szerez. Keresztül viszi és elvállalja a házassági 
diszpenzatiókat, névmagyarosítást, mindenfajta tiszti 
cs katonaügyeket, állampolgárságot, örökbefoga 
dási ügyela-t cs különböző engedélyek megszer
zését. jogtanácsosa segélyével.

Beszerzi a házasságkötéshez sssüksúgs összes 
okmányokat, engedélyeket, elvégzi a kihirdetés 
körüli utakat. Amerikai és minden külföldi meg 
bízásokat lebonyolít. Ügyvivő: Kisteleki J. Sze 
gényeknek teljesen ingyen áll rendelkezésére a

Hirdetéseket
fe lvesz  lapunk k iadóh ivata la  

B u d ap est, VII., D oh án y -u tcza  4 0 . s z á m .
K olozsvár*! v e n d é g lő

V e n ö é g l ő - m e g n y i t á s .
Van szerencsém  a t. Szaktárs uraknak 

b. tudom ására hozni, hogy Hársla-utcza 1. 
szám alatti Tomik-féle vendéglőt folyó hó 
5-én átvettem és azt úgy m int elődöm, jó 
konyha és kitűnő borok által óhajtom a 
közönséggel megkedvelteini.

Szaktársi üdvözlettel

S z la to r its  József.

Népszínház- és Konti-utcza sarok.
Kitűnő erdélyi boraim at és Ízletes konyhám at 

a  nagyérdem ű közönség és kartársaim  figyelmébe 
ajánlom.

Kiváló tisztelettel

Kolozsvári vonbéglős.

„ F a v o r i t “ - k á . v é h á z
]^érpj>i és K is s

jfirabi-utcza és felső-erbősor sarok.
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