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A pincérmunkások 
elkeserítő helyzete
Magyarországon a szervezett mun

kásoknak azt lehet mondani, a na
gyobbik része munkabér tekintetében 
nem panaszkodhatik a háborús kon
junktúrára.

Vannak munkások, kik sokkal töb
bet keresnek most, mint békében. — 
Igaz, hogy a mai drágaság ezt is fel
emészti, úgy, hogy abból is csak na
gyon kevés marad a ruha, cipő és a 
többi szükséges cikkekre.

így a szervezett munkások.
Milyen lehet azonban a szervezet

ien munkások helyzete? Ne menjünk 
messzebbre, itt vannak például a pin
cérmunkások. Ugyebár emlékszünk 
még, hogy béke időben, amikor meg
szűntünk erősek és ellenállók lenni, 
munkáltatóink már akkor éreztették 
velünk annak hiányát és a szabad ki
zsákmányolást.

Olyan iparok is vannak, ahol a há
ború tényleg éreztette romboló hatá
sát, ellenben a vendéglőket és kávé
házakat nem számítva, a kisebb üzle
teket fellendítette, úgyszólván kevesebb 
kiadás, nagyobb átlag mellett többet 
keresnek, mint bármikor.

A személyzetet, de kiváltképen pin- 
cérmunkásaikat — mintha csak szer
vezetlenségükkel nyíltan visszaélni 
akarnának — mégis olyan szomorú 
ellátással tartják, hogy az elkeserítő, 
de egyben ez bizonyitékos momen
tuma a szervezetlenségnek.

S ezeknél immár mind hangosab
ban halljuk és közelebbről látjuk egy
séges gondolatuknak a szervezkedés
ben való megnyilvánulását; az Uj 
Kornak rövid időn belül szép szám
mal gazdagodott meg nagy tábora.

Alig van vendéglő vagy kávéház, 
ahol a pincérmunkás munkabérét meg 
ne csonkították volna. Béke időben 60 
korona volt a pincérmunkás havi át
lagos munkabére, most azonban, a 
mai drágaság mellett, még a legna

gyobb vendéglőkben és kávéházakban 
is csak 30 koronát fizetnek. Rósz az 
ellátás, ehetetlen kosztot adnak, sok
kal többet és hosszabb ideig dolgoz
tatnak, ellenben a kimenő-napot min
den ellenérték nélkül elrabolták.

Megdrágult minden és a legtöbb 
szakma munkásai drágasági pótlekot 
kapnak, azonban mi tőlünk még azt 
is elveszik, ami van.

A borravaló-kereset mondhatom nem 
is számítható csekélységre redukáló
dott, azonban a ruhatisztitás, ing, 
gallér mosás, vasalás, ami egymagá
ban nem csekély gondot okoz a pin- 
cérmunkásnak, hihetetlenül megdrágult, 
egyszóval a pincérmunkást száraz ke
nyéren vall) sivár megélhetése csak az 
éhenhalástól mentheti meg.

G.

Becsi Mázi munhásoh kizsákmányolása 
m a g y a i m in tá ra

A kávéházi munkások bérviszonyaira 
vonatkozólag a „Dér Gastwirtgehilfe“ 
cimü szaklapban (XXV. évf. 2. sz.) a 
következőket olvassuk:

„A fizetési viszonyokra vonatkozó
lag eszközölt statisztikai adatgyűjtés 
alkalmával a megkérdezett kávéházi 
pincérek közül 253 egyáltalán nem 
kapott fizetést, 80 pincérnek havi fi
zetése pedig csak 80 korona volt.
120 pincér havi fizetése 30 korona
144 „ „ „ 50 n
298

” ” ”
70

330 80 r
13 „ „ „ 120 „

volt.
Az összes wieni pincérek 15°*-a 

egyáltalán nem kap fizetést és ezek 
azok, akik egy egészen uj munkás
kategóriát, az ingyen dolgozó munká
sok osztályát teremtették meg és igy 
kizárólag a borravalóra vannak utalva, 
nemcsak, hanem ebből a jövedelem
ből kénytelenek az estilapok vásárlá
sából, gyufa stb. apróságok beszer

zéséből előálló kiadásaikat is fedezni. 
Ilyenformán tehát egy uj iparágat is 
megteremtettek, amelyben a közönség, 
a fogyasztók adnak fizetést az üzleti 
alkalmazottaknak, a munkásoknak, akik 
viszont jövedelmük egy részét az üzem, 
a munkaadó üzemi költségeinek fede
zésére kénytelenek fordítani, mintha 
csak alvállalkozók volnának szerződé
ses viszonyban egy fővállalkozóval 
szemben. Ez a magyarázata annak a 
hajszának, melyet újabban a speku
lánsok a bécsi kávéházakért indítot
tak, mert ezek az uj vállalkozók nem
csak az anyagforgalom utáni hasznot 
vágják zsebre, hanem azáltal, hogy 
nemcsak a munkaerőt nem fizetik 
meg, hanem még a munkás jövedel
mének egy részét is maguknak fog
lalják le, óriási jövedelemre tesznek 
szert. Olyan látszata van a dolognak, 
mintha e vállalkozók alkalmazottaikat 
és különösen a főpincéreket nem is 
munkásoknak, hanem a borravalók 
bérlőinek tekintenék, holott kétségte
len, hogy az utóbbiak is nehéz és 
felelősségteljes munkát végeznek. Ideje 
volna, hogy a közönséget, melynek 
zsebe rovására ezen erkölcstelen és 
nem is jól leplezett kizsákmányolás 
folyik, jóhiszeműségének e kihaszná
lására figyelmeztessük. Azután szól
nunk kell a vendégeknek adott hitel
ről is. A vállalkozó a látszat kedvéért 
kijelenti ugyan főpincérjének, hogy 
senkinek sem kell hiteleznie, de nyom
ban és irgalmatlanul utcára löki al
kalmazottját. ha a hitelnyújtást meg
tagadja. Még nem volt rá eset, hogy 
a munkaadó erre ne talált volna okot 
vagy alkalmat, ha már a kidobást 
elvben elhatározta. A kávéház ebből 
a szempontból is valóságos speciali
tás, aminthogy a kávéházi pincér is 
az, mert ugyan melyik iparág az, 
amelyben a kétes követelések a mun
kás terhére Íródnak, vagy' mely más 
ipari munkások azok, akik — a pin
céreken kívül — ilyen kötélezeitséget 
magukra vállalnak?’ Még egyet. A fel
sorolt adatok szerint a pincérek átla
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gos fizetése havonkint 53 kor. 80 fill., 
vagy — ha leszámítjuk azokat, akik 
egyáltalán nem kapnak fizetést — 63 
kor. 24 fillér. Egy teljes szabadnapot 
számítva ez óránként 15, illetve 18 
fillér. Azt hisszük, erről felesleges töb
bet beszélni.

A tüzilegények (kávéfőzők) maga
sabb fizetést húznak ugyan, de mert 
borravalót nem kapnak, helyzetük 
semmivel sem irigylendőbb. Ők men
tek a borravaló lealacsonyító ódiumá
tól és havi fizetésük átlag 57 korona 
lakás és élelmezéssel, e nélkül ellen
ben átlag 126 kor. 75 fill. Óránként 
tehát átlag 40. illetőleg ha élelmezést 
is kapnak 17 fill. Nem sok, ha tekin
tetbe vesszük, hogy ebből kell besze
rezniük és tisztán tartaniok a munka
közben használt fehér kabátokat, kö
tényt és sapkát. Érdekes, hogy a 

'vállalkozók a lakást és élelmezést át
lag napi 2 kor. 68 fillérbe számítják.

A kávéfőzőnők átlagos havi fizetése 
94 korona, tehát 32 kor. 75 fillérrel 
kevesebb, mint a kávéfőzőké. Ez az 

j résznyi különbözet a szakszervezet 
vívmánya már, jele annak, hogy a 
bérviszonyok kedvezőbb alakulása 
mégis csak leginkább a szervezetek 
működése révén érhető el. A kávéfő- 
zönők havi fizetése, ha ellátást is kap
nak, 47 kor. 18 fill., tehát 10 koro
nával kisebb, mint a kávéfőzőké. — 
Óránként a kávéfőzőnek fizetése 22, 
élelmezéssel együtt 11 fillér, a kávé
főzőké 39 fillér.

A felirónők átlagos havi fizetése 
ellátáson kívül 44 kor. 59 fill. A/ok 
a kávéházi felirónők, akik csak rész
ben kapnak ellátást, átlag 80 korona 
havi fizetést kapnak, vagy ha egyál
talán nem részesülnek ellátásban 104 
korona 56 fill. Az órabér ellátással 
együtt 11, részbeni ellátással 21, el
látás nélkül 27 fillér. Ez a fizetése 
ama kávéházi alkalmazottaknak, akik 
a pénztár kezelését látják és akik kö
zül akárhány elég naiv ahhoz, hogy 
— mert bizalmi állást tölt be — en
nek fejében fizetés helyett a bizalom
mal is megelégszik. A nagy bizalom 
kárpótlás a kis fizetésért és ama na
gyon is kétes értékű megtisztelés, hogy 
bátran zsarnokoskodhatnak a többi 
munkás fölött. Ma ez az állapot már 
valóságos rendszerré fejlődött, remél
hető azonban, hogy idővel a felirónők 
munkáscsoportja is emberi méltósá
gának tudatára fog ébredni és be 
fogja látni, hogy ama szerepkör, me
lyet rákényszeritenek, tisztességtelen és 
hogy sokkal méltóbb, ha ők is ama 
küzdelemhez csatlakoznak, melyet mun

kástársaik folytatnak emberséges meg
élhetésük érdekében. Berlinben e te
kintetben a viszonyok kedvezőbbek, 
mint Wienben, mert a németországi 
kávéházi felirónőknek legalább egy 
része már szervezve van. Ezek mun
kástársaikkal szemben már nem is 
mint ellenőrök, kémek, hanem mint 
kartársak viselkednek, összetartási ér
zésük pedig felette fejlett.

A felszolgáló-felirőnők helyzete még 
kedvezőtlenebb. A munkásnők e kate
góriája Németországban (mint nálunk 
Magyarországon is) teljesen ismeret
len, h.>vi fizetésük átlag 22 korona 63 
fill., valamicske ebédkoszt és — ha 
egyáltalán kap — nyomorúságos la
kás. Fizetése óránként 5 1-’ fillér. Élete 
az emberi munkaerő kiuzsorálásának 
legszomorubb fejezete. A vállalkozók 
a nem ritkán jóképű szegény leányok 
szépségéből csinálnak üzletet, a leá
nyok gyakran fizetést sem kapnak, 
níagukat pedig lelketlen kihasználóik 
javára kamatoztatják.

A háziszolgák átlagos havi fizetése 
105 kor. Ha ellátásban is részesülnek 
50 kor. 20 fill., óránként 31 fillér, ha 
ellátást is kapnak 15 fill.

A női segédmunkások átlagos havi 
fizetése 30 "kor. 92 fill., vagy ha el
látást is kapnak, 37 kor. 72 fill. A 
kávéház tulajdonosa tehát egy konyha
leánynak 7, illetve 9 fillért fizet órán
ként némi ellátás és nyomorúságos 
lakás mellett. Az ókorban a rabszol
gák javadalmazása is különb lehetett.

A íanoncok a kiaknázás legalkal
masabb médiumai. Megjegyzendő, hogy 
Ausztriában olyan értelemben, mint 
nálunk, nincsenek is tanoncok, hanem 
inkább csak kezdő munkások, akik 
lépésről-lépésre érik el a magasabb 
fokozatokat. Átlagos havi fizetésük 15 
kor. 67 fillér, óránként 3' i« fillér. Ez 
a magyarázata annak, hogy a szállo
dás, vendéglős és kávésiparban oly 
nagy a tanoncok, a kezdők szánta, 
akik — noha épp annyi ideig dol- 
gozn k, mint a felnőtt munkások, 
óránként 3‘ - fillérért bocsátják áruba 
munkaerejüket.

A bécsi kávéházi munkások elszo
morító szociális viszonyainak betető
zéséül meg kell még említenünk ama 
rettenetes lakásviszonyokat, amelyek 
közt tengődni, munkában kimerült, 
fáradt testüket kipihenni kénytelenek. 
Egy helyütt már megemlítettük, hogy 
a bécsi kávésok a fizetések megálla
pításánál mennyibe számítják a lakást 
és élelmezést. A szám mindent elárul. 
De még ennél is beszédesebb adato
kat tár elénk a „Das Neue Central-

organ“, mely az osztrák szállodai, 
vendéglői és kávéházi alkalmazottak 
központi szervezetének hivatalos lapja. 
E lap 1912. évi 3. számában olvas
suk: „A Panagl-kávéházban (Wien, 
Kettenbrückengasse) három leány al
szik egy sötét kabinetben, amelynek 
falain állandóan csurog a víz, úgy, 
hogy a leányok rövid idő múlva ki
vétel nélkül megbetegednek. E kabi
netet a pissoirtól csak egy vékony fal 
választja el, inig a másik fal mögött 
állandóan egy jégszekrény áll." Az 
1913. évi 10. számban: „Café Klagen
furt, Wien, IV. A hálószoba kis kabi
net, elég nagy egy személy részére, 
de a két ágyban rendszerint hárman 
alusznak, mert egy harmadik ágy már 
nem fér el. Ablak csak egy van, ez is 
a hátsó udvarba nyílik, amelyben egy 
levezető csönélküli pissoir van.“ Az 
1913. évi 10. számban: „Café Láng. 
Wien, I. Hofstallstrasse. A konyha
leány egy régi kályhán alszik. Nyá
ron oly sok a mindenféle hogár, hogy 
a leányok egy fürdőkádban alszanak. 
Ezzel az ügygyei még a napilapok is 
foglalkoztak. Hiába. Még ma is a régi 
állapot áll fenn."

A pincér helyzete
A közhit sohasem szokta a hely

zetet feltárni.
Tény az, hogy minden irányban 

túlzás szokta hydrafejét felütni és ha 
valahol, úgy bizonyosan a pincér ál
lásánál keletkeznek oly téves felfogá
sok, melyek sohasem tudjak vissza- 
tükröztetni a némileg megközelíthető 
valóságot. Hogy milyen eszközök len
nének azok, amelyek ezen hit elosz
latására vezetnének, nehéz meghatá
rozni.

A lehetőség megvan, csak igénybe 
kell venni és némi eredménnyel is fog 
járni. — Nem egyedüli egyébként 
maga az a hivatás, mely annyira tes
tet, lelket öl és bizonyára jellemzi, 
mennyire magaslatán áll a hivatás, 
midőn ezt nagyobb íelindultság nél
kül elviselni tudja és e tekintetben 
képes magát türtőztetni.

Midőn más szakma a lelki erő meg
alapozására sok mindent áldoz, a pin
céreknél még e tekintetben a kezde
ményezés korát sem éljük. Öntudatra 
kell ébrednünk s elsősorban az er
kölcsi színvonal fejlesztésére kell tö
rekednünk, hogy az élet viharával 
szemben hajónk el ne merüljön.

Egyesülnünk kell, egymás bajainak 
az orvoslására kell irt találnunk s
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ezt el is érjük, ha a szeretetet és a 
kölcsönös becsülést be tudjuk vinni 
körünkbe.

Dr. Világosi Miksa.

J fükapilány illő i n ál-artistaitct
Budapest, nov. 16.

Dr. Boda Dezső főkapitány szigorú ren
delettel tiltotta ki a mulatóhelyekről a büffé- 
lányokat, pincérnöket és parkett-táncosnő el. 
Körülbelül kétszáz leány kénytelen elhagyni 
az éjszakai csillogást és romlottságot és egy
előre még szabadon választhat a tisztességes 
nappali munkás boldogulás vagy az állandó 
orvosi felügyelet között. A rendőrség figye
lemmel kiséri őket a mulatók falain kívül is, 
hogy szabadon ne folytathassák azt az éle
tet, mely miatt tulajdonképpen a mulatók 
megrendszabályozása szükségessé vált.

Most már talán a kávéházi és vendéglői 
pincérlányokra is sor kerül az immárszüksé- 
ges razziából, mert Budapest közegészségét a 
kávéházakból és vendéglőkből ezután még 
nagyobb veszély fenyegeti, mivelhogy a ki- 
ebrudalt ái-artistanők is mind pincérlányok
nak szegődnek el. És ez sokkal több alkal
mat nyújt üzérkedésüknek, de egyúttal mint 
ingyen dolgozók, akiknek hetibére 3 korona, 
rá vannak utalva. Persze ezen 3 korona csak 
olyan ál-fizetés, mint a pincérlányoskodá- 
sák. Nézzük csak a munkálkodásukat. Bent 
jártam a Hegedüs-féle borozóban a Szövet
ség-utcában, a Fővárosi borozóban a Nép
színház-utcában és ez Erdélyi borozóban, 
amely különben is arról híres, hogy erdélyi 
bora egyáltalán nincs. Ezen helyeken azt 
tapasztaltam, hogy a pincérlányok egyálta
lában nincsenek mással, mint a vendégnek 
való udvarlással foglalkoztatva és csak el
vétve — szintén udvarlásból — hoznak egy- 
egy pohár sört.

Az Erdélyi borozóba este 10 óra után 
jönnek be, ekkor már a vacsorázó közönség 
eltávozott és csak ekkor kerül sor az ud
varló pincérleányok működésére.

H Í R E K  jg
A londoni m agyar p incérség  köréből

London, november 10.

Londonból saját érdeklődésünkre az aláb
biakról értesítenek bennünket:

A londoni magyar pincérkör megszűnt és 
ezáltal ott igen sivár a magyar pincér sorsa. 
Nem folytathatnak társadalmi életet és igy 
az érvényesülésük is nehéz és nincsen, aki 
szorult helyzetükben segítene rajtuk.

A kávéházi és vendéglői ipar pang. — A 
londoni nép lázasan agitál a szeszes italok 
kimérése ellen és ezáltal nagyon sok kisebb

kávéházat és vendéglőt be kellett zárni, ami 
szintén sok magyar pincért tett munkanél
külivé.

— Vigh István bucsuzása. Vigh István 
szaktársunk tudvalévőén november 3-án be
vonult a katonasághoz. — Vigh szaktársun- 
kat kimagasló, ön étien munkálkodása foly
tán igen nagy figyelemben részesítettek • gy- 
egy megjelent cikke után. Most azonban, 
hogy a katonasághoz bevonult, kedves olva
sóitól kénytelen elbúcsúzni.

— Az Ú jkor tá rsa s  összejövetele. Az 
Újkor környezete, hogy istápolja a szaktár
sak között a szaktársi szeretetet társas össze
jöveteleket tart naponta délután a San-Remo 
kávéház külön helyiségében, Dohány-u. 42.

— W eiss D. Dániel garázdá lkodása.
Előre kijelentem, hogy csepp kedvem sincs 
talán éppen azért, mivelhogy a löntemlitett 
gyanús tizeiméi miatt kiebrudalt egyesületi 
ügynökről kell írni. Csakis egy panaszos 
szaktársunk kérése folytán közöljük az alábbi 
panaszos sorokat: Felmentem az egyesü
letbe, hogy megtekintsem az ottani viszo
nyokat, persze azon szándékból, ha érdemes 
volna, be is iratkoznám oda. Valami Weiss 
Dániel nevű emberhez kerültem érdeklődé
semmel és ez volt a vesztem. Nem tudom 
miért, ez az ember olyan gorombán kezdett 
velem beszélni, hogy' én egyszerűen fakép
nél hagytam. Azonban mondhatom, hogy 
jóhiszeműségemben ismét súlyosan csalód
tam, ha azt mertem képzelni, hogy mint ön
magát hirdető demokratikus intézményü egye
sületünkben az embereknek is ilyen értel- 
müeknek kell lennie és ez nékem tetszene 
is, azonban az ottani elvtársak viselkedése 
szerintem abszurdum. (?)

A jó  tanácsok. A Budapesten megjelenő 
vendéglősök egyik lapjában olvassuk, hogy mi
lyen jo tanácsot ad egy vidéki szaktársu,.knak 
a vendéglősök szerkesztője. Egyik újhelyi szak
társunknak van címezve a következő tanács: 
Okos pincér, ha az üzlet jó, nem törődik a 
koszt kérdésével, mit könnyen áll módjában 
pótolni. — Mi szerényebbek leszünk. Kérdjük: 
mit tegyen egy pincér akkor, ha nem áil mód
jában a” keresetét elkosztolni, mivel nincs kere
sete, továbbá miből áll az üzlet jósága egy 
pincér részére, ha a keresetét el kell kosztolni, 
ilyen jó tanácsot csak a vendéglősök szerkesz
tőitől kaphatunk.

— Pincérnők az étkezökocsikon. A po
rosz vasutakon az igazgatóság beleegyezésével 
kísérletet tettek, hogy a női kiszolgálás mint 
válik be. Pióbaképen a berlin—frankfurti gyors
vonattal járó étkezőkocsikban vezették be a 
női kiszolgálást és mint a németországi lapok 
Írják, a kísérlet kedvező eredménnyel járt. A 
próbaként alkalmazott nők különben intelligens 
asszonyok, hadbavonult főpincérek és szakácsok 
feleségei voltak. A tapasztaltak alapján több 
vonatokon fogják a női kiszolgálást bevezetni. 
Most a háború alatt, mikor a munkaerőben is 
hiány állott be s amikor csak belföldiek utaz
nak.'persze megfelel, ámde a rendes viszonyok 
között, amikor a külföldiek megint teljes szám
ban foglalnak helyet a szárnyaskerekeken, a 
pincérekhez újból szükséges lesz visszatérni, 
mert a nőies erő akkor csakugy an „gyengeerő"- 
nek fog bizonyulni. — Ha nincs ló, a szamár 
is jó.

Legújabb!
Közeledik a nagy sajtóper

Hanisch Pál még a múlt évben 
sajtópert indított az Újkor ellen.

A tanuk nap-nap után ki lesznek 
hallgatva és igy már nincs messze a 
nagy leszámolás a pincér-iigyek elha
nyagolása végett!

— S zak tá rsak  szives figyelm ébe. A
szaklapunkban hirde t) cégek hiidereseikkel 
kívánják támogatni érdekeinket védő szak
lapunkat És ezt mi azzal érdemeljük ki, 
hogy a szakiparban szükséges cikkeket tőlük 
rendeljük. Kérjük a szaktáVsakat mindé, kor 
a szaklapunkban hirdető cégektől rendelni 
és vásárolni.

A Törley pe/sgő-gyár, a tőle eredő pezsgő- 
dugókat, — hoj-y ez utón is támogassa a 
pmcérmunkásokat — 10  fillérjével visszaváltja.

— Dr. Világosi M iksa ügyvéd, az Új
kor ügyésze felhívja a szakmabelieket, hoty 
minden ügyükben hozzáforduljanak jogvéde
lemért.

— Az Újkor kérelme. Az Újkor szerkesz
tősége, hogy közölhesse a szakmabeli társa
dalmunkkal a munka csataterén történt esemé
nyeket, közérdekből azon kérelemmel fordulunk 
szaktársainkhoz, hogy bennünket minden eset
ről értesíteni szíveskedjenek.

Tisztelettel 
a szerkesztőség.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
-SIP̂ - -S)

A p anaszos vagy egyéb leveleket kérjük 
a beküldő telj' s címevei ellátni. Minden pa
naszt leközlünk. Panaszával minden szaktár
sunk hozzánk fordulhat.

A lak á sv á lto z ást kérjük esetrnl-esetre 
a sze kés-tőségben bejeien-eni. Ha az elküldött 
lapot visszaküldik. az« n címre további intéz
kedésig nem küldünk. Ké jük azon tisztelt 
előfizetőinket, k k  a lapot legkésőbb 2-án 
nem kapjak mee, szíveskedjenek bennünket 
arról azonnal é;ie>iteni.

R itter föp . Az előfizetést megkaptuk.

Laptulajdonos: GREGORITS ISTVÁN.
Felelős szerkesztő : R iem er Jó zsef.

Kiadja az ellenzéki párt szaklap-bizottsága: 
M akko R udolf, P á lin k o  Is tván  pénzt., T u z a  Antal

Pincérm unkások!
Saját lapotok j ,

érdekében agitáljatok és pártoljátok!



AZ ÚJKOR

Ha jó és olcsó cipőt akartok 
vásárolni, úgy menjetek el

Mojzsikhoz
Király-utca 46. szám alatt.

Árjegyzék ingyen. Árjegyzék ingyen.

M in d e n n e m ű  
n y o m ta tv á n y o k  

a le g iz lé s e s e b b  
k iv ite lb e n  k é s z ü ln e k

AZ UNIÓ-
k ö n y v n y o m d á b a n  

B u d a p e s t, V i l i .  k é r.,  
M ik szá th  K á lm á n -  
té r  5 . T e le fo n :  

Jó zse f 4 2 -9 4 .

Berkovits Károly
hektograph, éttermi, kávéházi 
és cukrászdái cikkek raktára 

B u d a p e s t, V I!., S ip -utca 5. sz.

------T ele fon : 106—0 7 .-------

Hirdetések
felvétetnek a 
kiadóhivatalban.

NOUÁGH KAROLY

„Az Újkor* környezete 
minden este találkozik

"sukovits szaktárs

István vendégl,vjében.

K irá ly-utca  73.

B u d a p e s t ,V II., K á ro ly -k o rű t 9 .

Júun felsírtéit rikurat mindennemű pincefelMe- 
rcléai cikkekben, úujmmt borsiivattjuk, siürögépek. 
bordógőzólók. pasteurizitlö készülékek, palackok, 
parafadagók, cirekekbca stb. Kiváló készítmény'

Ajánlja gazdagon berendezett raktárát tajték- és boros
tyánkéi dohányzószerekböl, továbbá nagy választékát ele- 
fantcsont-tekegolvókból, kávéházi felszerelésekből, úgymint 
Lignum Sanctum'golyok és bábukból, sétabotok stb.-Imi a 

lehető legolcsóbb árak mellett.
Javítások a  legolcsóbb árszám hás mellett elfogadtatnak.

,  term észetes
e g v é n y e í

SAVANYÚVIZ.

Pincérek figyelmébe! ® X s
Fő- és fizetöpincérek, kiknek o ld al-zseb tárcára  (papírpénz 
részére) vagy p incé rtáskára  (apró- és ezü [pénz számára) 
van szükségük. — melynek feneke nincs beillesztve, hanem a 
felsőrész az aljával egy darabból készült a leg ju tányosabb 
á rak  m ellett szerezhetik be: _

K£p£s a r j e g ^  b— ! MO' " ar VllhiOS 
F J & : :  s é rvk o to g y a ro s n a i :: 

B u d a p e s t, IV ., K á ro ly -k ö ru t  28. (Központi Városház.)

Pincérek figyelmébe ajánljuk

HERMANN GYULA
férfi s za b ó t,
ki már 23 éve csakis a pincérek 
szabója, készít üzleti ruhákat, mér
ték utáni megrendelést. Mindenféle 
üzleti ruhák kölcsönbe kaphatók!

V II., E rz s é b e t-k ö rú t 12. ffdemeieLl

Unió nyomda Budapeit Vili.. Mikszáth KAlman-tér 5.
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