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NYILATKOZAT.
Szaktársak!
AZ ÚJKOR szerkesztésében való rész

vételt a jelen számtól átvettem. Kollegáim 
előtt nem vagyok ismeretlen. Igaz munkás 
voltam, aki mindig komoly célokért küz
dött és ezt többször volt alkalmam be
bizonyítani.

Ezután is kitűzött célom, a kezeimben levő 
eszközzel szaktársaim érdekeit segíteni, elő
mozdítani.

Felkérek tehát minden szaktársamat, 
hogy hozzám, mindaz AZ ÚJKOR szer
kesztőjéhez bizalommal forduljon, mert 
minden erőmmel azon leszek, hogy úgy 
az egygyessen, mind az összességen se
gítsek.

Szaktársi üdvözlettel 

Gönczy István 
„Az ÚJKOR" szerkesztője.

A munka közvetítés.
Egy olyan aktuális kérdéshez szó

lunk hozzá, amelyet úgy latszik Ma
gyarországon véglegesen letárgyalni 
sohasem lehet. Ez a kérdés a munka- 
közvetités kérdése, úgy látszik ná
lunk megoldhatatlan marad, mert 
minden tényező egyetért abban, hogy 
ezt az ügyet minél jobban össze
zavarja, összekuszálja. A legnagyobb 
zavart, az illető államkormányzat 
csinálja. A kormány már több mint 
két évtizede, hogy piszkálja ezt a 
darázsfészket, de erélyes kézzel 
hozzá nyúlni nem mer. A cseléd- 
közvetitökre már 20 évvel ezelőtt 
kimondották a halálos iiéletet. de 
nem hajtották végre, mert néhány 
régi jogot meg kellett volna váltani.

Az állami munkaközvetítő nem 
hozta meg azt az eredményt, amit 
várt tőle a kormány, de nem is vál- 
hatik azzá, amivé fejlődnie kellene 
mindaddig, amig a különböző köz
vetítő irodák, társulati meg egyleti 
munkaközvetítők konkurálnak vele.

Pedig tiszta, leszűrt igazság, hogy 
az ipari és kereskedelmi munkake
resletre nézve egyedül üdvös csak 
a jól megszervezett, kiépített állami 
munkaközvetítő lehet

Hiába hurcolják ezt a kérdést bi
zottságok. ankétteken, banketteken 
végig, hiába főzik, kavarják, szűrik, 
cseppektetik a kis és nagy szocio
lógusok különböző üstjeikben, lom
bikjaiban, a helyes megoldás csak 
egyképpen lehetséges, ha azt telje
sen az állam veszi kezébe s gyako
rolja osztatlanul az állami munkás
börze felállításával.

A különböző ipari érdekek kép
viselve lehetnek ott is, az ellenőrzés 
szempontjából, de a mai állapotot 
megszüntetni olyan társadalmi köve
telmény, amely egyenértékű a ke
nyérkérdéssel. Elsőrendű szociális 
feladat ez. s mint ilyent csak az 
állam az ö nagy aparatusával s ha
talmával oldhat meg az igazságnak, 
a munkásérdeknek megfelelően. Kü
lönböző érdekek az állami egyed
uralom ellen, különböző érveket 
hozhatnak fel, ajánlhatnak más for
mulákat is, (mint a milyen a paritá
sos), de az egyedül érdekelt fél. a 
munkát kereső munkás Ítélete előtt 
romba dől minden teória, amikor 
azt mondja: hogy legyen vége min
den vásárnak, ami az én bőröm 
fölött folyik, pusztuljanak egyszer s 
mindenkorra a zsebrákok, a strébe
rek. az egyesületi kis királyok és 
bohócok, kik mind az én vállamon 
akarnak felcsúszni, pusztuljanak, az 
az ipartársulati zsarnokocskák. az 
összes élősdiek mind. kik valameny- 
nyien az ember legszentebb jogát, a 
munkához való jogot teszik könnyű 
munkanélkü’i megélhetésük kútfor- 
rásaivá.

Különösen mi szállodai. * endég- 
loi és kávéházi alkalmazottak jaj- 
dulhatunk fel igy a legtöbb joggal, 
mert amennvi könnvüszerrel meg
élni akaró ember akad a világon, 
az mind a pincérek, pincérnök, fel-

irónők s egyéb alkalmazottak köz
vetítéséből akar megélni.

Teremtett is aztán a közvetítő 
ipar s az ebből sarjadzott szakegye
sületi. meg ipartársulati intézményes 
közvetítő szellem, olyan bakonyi 
állapotot nálunk, hogy annak kiirtá
sához nem értekezések, nem ankét, 
bankett, nem filosofia. nem toll, 
tinta, vagy élő szó. hanem tűzcsóva, 
meg vitriol kell, hogy gyökerestül 
kiirtható legyen.

Mi meg is fogjuk ragadni az első 
alkalmat, hogy az illetékes helyen 
nyomatékosan követeljük az állami 
munkaközvetítő olyan kiterjesztését, 
hogy mellette semminemű más. akár  
magán, akár intézményes közvetítő, 
ne létezkessen, a zugügynökösködés 
pedig olyan szigorú közrendészeti 
ügy legyen, mint amilyen a prosti
túció titkos fajtája. 
ooooooooooooooooooooooooooooocoo

Az llj k ó r-sá g .
Az Országos Pincér Egyesület hivatalos 

lapjának a ..Szövetségnek" szerkesztője 
Hanisch Pál ur találta ki ezt a cimet. ami
vel becsületes, tisztán a pincérek érdeké
ben folyó mozgalmunkat illeti. És tőle 
származik az a válasz is, amelyet ezen 
cim alatt a Kulturképekre adott. Mi egy 
cseppet sem restelnénk azt az egész vá
laszt — ha terünk volna hozzá — újból 
lenyomatni, hadd látnák azok is, akik a 
Szövetséget nem olvassák, hogy milyen 
szellemi nívón áll a pincérek szakszerve
zetének titkára.

De eltekintve a szellemtől, ilyen utszél- 
röl összedett vaskos viccekkel, otromba
ságokkal. hülye személyeskedéssel ütni el 
olyan súlyos vádakat, mint aminöket ellene 
és a vezetőség ellen felhoztam, azt csak 
egy oly ember teheti, aki olyan környe
zetben él. mint ö, aki olyan embereknek 
ir és beszél, mint akikkel körhelyiségük 
éjjente megtellik.

A métely terjesztésnek az a módja pe
dig. hogy bunkósbotot helyez kilátásba 
Hanisch ur, amiért az igazat megírjuk róla,
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mintha mar ismerős eszköz volna előttem. 
Hiszen a múltban is, ahányszor csak a 
szélhámosokat, csalókat, tolvajokat. leakar
tam leplezni, mindig a bunkósbotot vették 
elő velem szemben, meg úgy mellékesen 
a revolvert, a tőrt. a bicskát is, hogy be
lém fojtsák az igaz szót.

Hamsch ur kópiáit cinikus eljárása azon
ban ezidöszerint nem fog beválni, a bun
kósbottól nem ijedünk meg, hanem to
vábbra is folytatjuk a mételvterjesztök 
elleni harcunkat, sőt kitűnő válaszát sajtó- 
birósag ele is visszük, tisztán csak azért, 
hogy alkalmat adjunk Hamsch urnák, 
nemcsak otromba viccekkel, meg bunkós
bottal. hanem igazsággal, tisztességgel, fér
fias önérzettel való védekezésre is.

Most pedig bebizonyítjuk, hogy csak  
..palik" kellenek a körhelyiségben.

Az országos egyesületben uralkodó rend
szer és a kulturképekben bemutatott klub
elet kiegészítéséül, meg hogy legyen mit 
letagadni, felhozunk egy újabb olyan esetet, 
ami fényesen igazolja azt az állításunkat, 
hogy az Orsz. Egy. Közp. helyiségében 
közönséges „Pali"-fogást űznek, valóságos 
zug-kávéházi beugrasztással csinálják a 
vendéget, hogy a szaktársak eldorbézolt 
pénzéből maguknak becstelen jövedelmet 
kovácsoljanak. És ezt nevezi Hanisch 
..közérdeknek'.'." Pezsgőre, konyakra, feles
leges drága imbiszekre elpocsékolt pénzét 
a pincéreknek a közjavára megmenteni 
a cél. mondja Hanisch ur, és egesz őszin
tén mondja ezt a falusi bakter műveltségi 
fokán álló tudásának megfelelően.

Mindegy az. hogy ki dorbézolja el ott a 
pénzét, tag vagy nem tag, a fő, hogy Pali 
legyen az illető. íme egy eset:

Az elmúlt éjjelek egyikén, három tagú 
társaság látogatott lel az egyesületbe. Név 
szerint. Bodor Pál, Farkas \ ince és Neu 
János szaktársak. A három közül kettő 
nem volt tag Bodor és Neu. Bodor azért 
nem, mert mikor az dRz Újkor szerkesz
tője volt, jelentkezett ugyan tagfelvételre, 
de nem vették fel, mert akkor kellemet
len lett volna, ha sűrűén közzéjük látogat. 
Most, hogy megvált lapunktól, úgy látszik 
megváltozott róla a véleményük, mert 
mint nem tagot is megtűrik, ezt bizonyítja 
legalább az az eljárás, hogy a nevezetes 
éijeien, amikor ott említett két társával 
megjelent, bár ő sem tag. neki megenged
ték az ott tartózkodást, ellenben Neu 
János, aki első ízben volt fönn, távozásra 
szólították föl. Neu szaktársunk erre a 
kiutasításra nem volt elkészülve, hiszen 
minden klubhelyiségben az az elfogadott 
szabály áll főn, hogy egvszer-kétszer nem 
tag is mint ve idég megjelenhet. Eiképzel-

Minden előfizető küzdő harcosa  
közérdekünk előremozditásának.

hetó, hogy mennyire röstelte a dolgot 
Mérgiben-e, — vagy mert jól számított — 
hogy a szégyenletes kiutasítást elkerülje, 
egy üveg pezsgőt rendelt. S l pezsgő rende
lésre a kiutasitási rendelet azonnal hatályon 
kívül helyeztetett. — amint ezt már tapasz
talásból tudom — minden egyes esetben igy 
szokott történni. Hisz ez ,,Pali" ! Maradhat. 
Mit mondjunk még ! Roszaljuk azt az el
járást, hogy a nem tagot mielőtt kiutasí
tották volna, nem szólították fel, hogy
hogy iratkozzon be. hanem „fölhúzták”, 
— mint ezt műnyelven a „Pali" kávéhá
zakban szokták mondani, — nem roszal- 
hatjuk. hiszen akkor nem volnának jó üz
letemberek. S ha nem volnának jó üzlet
emberek. akkor hogyan jövedelmezne a 
körhelyiség, s ha a körhelyiség nem jöve
delmez, akkor miből áldoznának a Hanisch- 
féle közcélra ! Vagyis : miből vásárolnának 
meg maguknak annyi analfabéta hülye ta
got, amennyi szükséges nekik ahhoz, hogy 
a hatóság áltál megkívánt egyesületi forma 
meg legyen. Tehat nem roszaljuk az el
járásukat, csak konstatáljuk, hogy a be- 
ugrasztás ismét sikerült. A  kis hármas tár
saság bedőlt Elfogyott hat mond (6) üveg 
pezsgő, számtalan mennyiségű konyak, né
hány nagy á la Francé, szeparé árjegyzé
kének megfelelő drága imbisz stb. stb. 
Cech?! Mit firtassuk ez t? ! Négy-öt évi 
tagsági díjjal nem áldoztak volna annyit a 
közérdeknek, mint amennyit igy pár óra 
alatt leadtak.

Ha még ezek után is valaki nem zeng 
dicshimnuszt az Orsz. Egy. Közp. vezető
ségének működéséről, ellenben azt bírálni, 
gáncsolni is meri. hát az U/kórságban szen
ved. az borkorcsola, az egy tűrhetetlen 
ember, bunkósbotot neki!

Margó.

Közös munka.
A szálloda, éttermi alkalmalmazottak 

figyelme napról-napra nő mozgalmunk 
és lapunk iránt. Végre is rájönnek az em
berek, hogy mégis jó, ha ügyünknek van 
egy olyan szószólója, aki igaz állást foglal 
el jövő pincérségének érdekében.

Mindnyájan tudjuk, hogy a pincérséget 
is úgy kell átszervezni, hogy a többi be
csületes munkások között is megállhassa 
helyét. Mi a modern kor pincérei tudjuk, 
hogy a mi erőnk meghozhatja azt a rég 
óhajtott otthont, amely a társadalomnak 
bebizonyítja, hogy könnyen hangzó pincér 
nevünk éppen olyan kellemes lehet a fül
nek, mint bármelyik ipari munkás tár
sunké.

Ha az elmúlt időket nem tudtuk úgy ki
használni. mint ahogy azt kellett volna, 
most itt van a fiatal generáció, kik az 
üzletekben a többséget képviselik, ezek

vannak hivatva erős és biztos alapot ki
dolgozni azok számára, kik a komoly mun
kának hívei. Rendkívüli eszközökre nin
csen szükség, csak az egymáshoz való 
testvéries ragaszkodás és megértés.

Szaklapunknak főcélja az embereket 
összetoborozni, hogy aztán a kellő időben 
javítsunk a helyzeten. Tanuljuk meg, hogy 
nincs kitől várnunk, magunkra vagyunk 
hagyatva, szivtelenségtöl körülvéve min
den oldalon. Minden szakmában volt bér
emelés, de nagyszállodóink, vendéglőseink, 
kávésaink ezt nem veszik észre, ők ár
felemelésnél egvebet nem ismernek. Össze
tett kezekkel ezt nem lehet hagynunk. 
Nem tűrhetjük, hogy pályánk a teljes meg
aláztatásnak legyen kitéve.

Komoly időket élünk és éppen ezen ne
héz idők kényszerítenek bennünket arra, 
hogy nem hagyhatjuk magunkat a teljes 
kizsákmányolásnak.

Dolgoznunk kell, mert már nincs messze 
az az idő. amikor szembeszálihatunk azok
kal, kik nem vesznek semmibe sem ben
nünket.

Göncy István

H Í R E K
A pincérek találkozó helye Csukovits 

István v. föpincér vendéglője, VII., Erzsé- 
bet-körut 8. sz. A szakmabelieknek leg- 
megszokottabb helye, ahol a kitűnő és 
olcsó ebéd és vacsorateriték a legmesszebb
menő igényeket is kielégíti.

Az Újkor lapbizottsága kimondotta, 
ho^y értekezletet a nyári szezon alatt nem 
tart, szeptember 15-ikére azonban újra 
összehivja.

Az Újkor bizalmi férfiait felkérjük, 
hogy az üzletben történő sérelmes esete
ket azonnal jelentsék be a szerkesztő
ségben.

Akiknek előfizetése leiárt. azokat 
kérjük, hogy előfizetésüket minél előbb 
újítsák meg. A lakásváltozást kérjük be
jelenteni

Az Újkor ügyésze dr. Rákos József.
Megnyílnak a tangó-paloták. Nyila

doznak a pesti mulatók. A mindenféle 
luxussal berendezett és rengeteg rafiné
riával ellátott paloták tulajdonosai már 
dörzsölik a tenyerüket az előrelátható 
busás kereket örömére. De hogy ezek a 
„Palotás” urak miként járnak el a pincé
reikkel szemben, arról igazán szégyen be
szélni. A legnagyobb smucigság. hogy fize
tést egyáltalán nem adnak. Néhai jó kol
lektív szerződés idejében megtudták adni 
a heti 14 korona fizetést, de hogy az egvez-

Szcrvezkedés és az újság a mo
derné harci eszköz.
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ség megszűnt, azóta leszopták ezt a cse
kély fizetést is a pincérekről, sőt külön
böző címeken meg ök szednek el pincé
reiktől azok keresetéből bizonyos részt, 
nehogy esetleg nagyon is sokat keresse
nek. Ebben a szégyenletes állapotban a 
mulatók pincérei a legnagyobb mérvben el 
vannak keseredve s nem is igen mer
nek panaszkodni, mert szerencsétlenségük, 
hogy a Tangós-paloták urai nem igen vá
logatósak pincéreik alkalmazásánál, ök nem 
sokat adnak képzettségre, egyéni körülmé
nyekre, múltra, bánják is ők, tanulta-e va
laki ezt a foglalkozást vagy nem, a fő, 
hogy ingyen dolgozzon. így aztán előállt 
az a helyzet, hogy egy ilyen mulatóban 
össze van keverve a szakképzett pincér 
mindenféle más egzisztenciákkal, össze- 
toborzott egyénekkel, akik a pályát ott 
kezdik meg, s akikkel összetartásról, egyet
értésről természetesen beszélni sem lehet, 
hiszen örülnek ezek. hogy az élet vihará
tól űzve. végre a Palotás urak jóvoltából 
a pincéri pályán menedéket találtak.

De azért a szakképzett pincérek mégis 
jobban a sarkukra állhatnának s nem kel
lene mindent elnyelni. Kissé több önérzet, 
valamivel nagyobb mérvű megbecsülése 
saját szakmájuknak, egy kis akarás és akkor 
a különben könnyen riadozó palotás urak 
hajlithatók lesznek, a belátásnak legalább 
is akkora fokára, hogy egészen ingyen 
még sem kívánják alkalmazottaik sok hasz
not hajtó munkáját.

Reméljük, hogy ebben az évben meg 
fognak mozdulni a mulatók pincérei is, és 
igyekezni fognak maguknak fizetést és jobb 
bánásmódot kivívni

Róna Ferenc tudatja az összes ösmerö- 
seit, szaktársait és jóbarátait, hogy testvér
bátyja, a hűvösvölgyi üdülőtelep föpincére. 
Róna Sándor tiszthelyettes, az I. és II. 
oszt. vitézségi érem tulajdonosa, a Magura- 
hegy elfoglalásánál ellenséges golyótól 
szivén találva folyó hó 11-én hősi halált 
halt.

Munkástársait is zsarolja. A fővárosi 
pavillon föpincéréröl Vászovszkiról olyan 
panasz hangzik, ami a legnemtelenebb az 
összes zsarolási módszerek között. Vannak 
emberek, akik mániákusán ürik a megve
tendő keresetmódok aljasnál aljasabb faj
táját és boldogok, lelki gyönyört élveznek, 
ha a tisztességgel, karakterrel, becsületes 
lelkiismerettel össze nem egyeztethető mó
don egy pár koronát kereshetnek. De ezek 
között is a legmélyebbre sülved az az em
ber, aki munkástársát lopja meg, vagy a 
mint azt Vászovszki tette, hogy az összes, 
egy alkalommal alája rendelt kisegítő mun
kástársait zsarolta meg. A megzsarolt szak
társak következőkép adták elő nekünk az 
esetet.

Vá izovszki mellett egy banketet szerví

roztak. Mint ilyen alkalomkor szokás, a 
menükártyán kívül a vendég fizeti még 
azon apróságokat, ami a menüvel nem jár 
együtt, tehát minden vendég fizet még 
valamit és igy a főpincér minden vendég
től kap borravalót. De a szervírozó éthor
dók csak a rendezőségtől kaptak összesen 
(100) száz koronát, hogy azt osszák el 
maguk közt. Az összeget Vászovszki kapta 
kézhez, hogy adja át az éthordóknak. Vá- 
szovszkit ekkor elfogta a zsarolási mánia 
és munkáslársainak járó száz koronából 
visszatartott magának (20) húsz koronát. 
Boldog volt, hogy a szász koronából lecsíp
hetett húszat. Nem törődött azzal, hogy 
szegény robot munkát végző emberektől 
vette el keresetük egy részét ez a generál 
föpincér, aki sajátságos és sajnálatos viszo
nyaink révén olyan helyzetben van, hogy 
négy-öt üzletben tart föpincért, kik az ö 
pénzével dolgoznak és húz tőlük olyan 
uzsorakamatot, hogy a büntető törvény- 
könyv uzsoráról szóló paragrafusait újra 
kellene megalkotni, a büntetést tízszeresre 
maximálni, hogy kellőkép büntetni lehes
sen az ilyen vérszopót. És mégis pályázott 
munkástársai pénzére. Elvett tőlük húsz 
koronát. Mi nem ítélhetjük el börtönre, 
csak átadjuk az újból ébredő munkás ön
tudat emlékébe, annak idején visszafogunk 
emlékezni reá.

LEGÚJABB. 

S z a k tá rs a k !
„SAz Újkor“ a Ti lapotok.
„SAz Újkor" mindent megir.
„Slz Újkor" mindent megtorol, küzd ér

dekeitekért, magáévá teszi sérelmeiteket, 
ezt orvosolja, és magán, vagy testületi 
érdekeitekért mindenhol síkra száll, ahol 
kell helyt áll.

„3lz Újkor" mögött ma már nagy tábor 
áll, mert ez nem csak újság, hanem mint 
szervezetünk ellenzéki pártjának hivatalos 
lapja, szervezkedési eszköz is. Nem azért 
áll fönn, hogy magánemberek kereseti 
forrását képezze, hanem azért tartjuk fönn, 
hogy egyesületi életünk megtisztítására 
irányuló szervezkedést a lap körül cso- 
potositjuk.

Mint ellenzéki pártnak, nincs más bázi
sunk, mint ez a lap.

Ez fedezékünk, fegyverünk, és zászlónk. 
Aki hive a pincérek elöhaladásának. szük
ségét látja, hogy érdekeinkre, vigyázzunk 
helyzetünkön javítsunk, az belép „3lz Újkor" 
előfizetői közzé, hogy anyagi támogatásával 
megkönnyítse munkánkat.

Farkas, kontra Keszey sajtóper fötár- 
gyalása közeledik. Farkas János lapunk 
felelős szerkesztője és Keszey Flórián az 
Orsz. Pincér Egy. elnöke között folyamat
ban levő sajtóper főtárgyalása közeledik. 
Most folynak a tanúkihallgatások és a kö
zeljövőben egy a pincérek közéletére mé
lyen bevilágító főtárgyalás érdekességei
ben lesz ismét részünk.

Nagy Dezsőt és a hozzánk intézett le
vele atáirt Kleman Józsefet és Klauber 
Gyula szaklársakat üdvözöljük és örülünk 
azon, hogy amint levelükből olvassuk, 
kézséggel csatlakoznak küzdelmes har
cunkhoz.

Helyreigazítás. Lapunk múlt számában 
egy hirt közöltünk JTlndor Adolfról és té
ves híradás folytán azt irtuk, hogy meg
halt. Most örömmel értesülünk arról, hogy 
él, bár egyik lábát amputálták és az Aréna- 
uti 135. számú hadikórházban van ápolás 
alatt.

Nemzetközi Hálókocsi társaság étkező 
kocsiainak étterem főnöke Kurtz Béla pin
cér volt. Ma díszesen hangzó címet visel 
és valószínű ez'a magas cim szállt a fejébe, 
mert már elfelejtette pincér mivoltát, a 
hatáskörébe tartozó személyzettel mint pl. 
föpincér éthordó, szakács olyan basás- 
kodó magaviseletét tanúsít, mintha legalább 
is ő volna a vasutminister. Kurtz Béla ur 
talán bosszút akar állni a pincérségen, hogy 
az embereivel kapca módjára bánik, vagy 
talán azt hiszi, hogy azzal érdemeket sze
rez, mikor pincéreket fizetés nélkül tud 
felhajtani milliomos gazdáinak. Még eljön 
az idő, mikor Kurtz Béla urat mint a pin
cérmunkás elnyomóját megfogjuk bélyegezni. 
Csak dolgozzon Kurtz úr szorgalmasan, 
embereinek szívja tovább a vérét, majd ha 
eljön a tett ideje, még fogunk találkozni és 
addig szégyenkezzen, hogy maga is pincér 
volt.

Schutz István Budapesten, a Balaton 
kávéház főpincére, kéreti Németh István 
pincért, értesítse hollétéről.

Egy jász vendéglős brutalitása. Oláh 
Gyárfás ez  a titulált ur. Alig Íródik meg 
az egyik brutalitása, máris követi azt egy 
másik. A múlt hetekben összeverte Zilber 
Zsiga fiatál éthordó szaktársunkat, ez az 
ügy még a járásbíróságon van. rövidesen 
tárgyalásra kerül. Most egy egészen kis 
tanuió fiút kinzott össze baromi módon. 
A kis fiút fülénél fogva emelgette az ég 
felé, úgy kínozta a szegény gyermeket.

Laptulajdonos: GREGOR1TS ISTVÁN.

Szerkesztő Göncy István.
Az Orsz. Egyesület ellenzéki pártjának 

hivatalos lapja.
Kiadja az ellenzéki párt.
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Berkovits Károly
hektograph. éttermi, kávéházi 
és cukrászdái cikkek raktára 

B u d a p e s t ,  V I I . ,  S ip ~ u tc a  5 . s z .  

oo  TELEFO N : 106 —07. oo

ss
5

s
NAGY IGNÁC c ik k e k  szak ü zle te

B u d a p e s t ,  V I I . ,  K á r o l y - k ö r ú t  9 .

A jánlja du-an felszerelt raktarat mindennemű 
ú m borsziv attyu k . 

szü ro g ep ek  nord ógozölok  p asten rizá lo  k é 
sz ü lé k e k . p a la c k o k , p araiad u gók . c ím k é k 
b e n  stb. K iv á ló  k ész ítm én y t

P A I T Z  ( B E Í T Z )  J Á N O S
m u esztergálv os. d ák ó  te k e a sz ta l 
é s  e le fá n tc so n t tek eg o ly ó -g y ár

BUDAPEST, VII., A kácfa-utca 55.
T E L E F O N  81 30.

Raktáron tartok teljes kávéházi- és vendéglöi- 
bercndezéseket. uj és haszr.ált állapotban. 

Elvállalok billiárd asztalok behúzását helyben és 
vidéken, raktáron tartok I-ső rendű billiárd posztót 
úgyszintén veszek kávéházi- es vendéglői beren

dezéseket a legmagasabb arban.

Pincérek figyelmébe ajánljuk

HERMANNGYULA
f é r f i  s z a b ó t ,

ki már 23 éve csakis a pincérek 
szabója, készít üzleti ruhákat, mér
ték utáni megrendelést. Minden
féle üzleti ruhák kölcsönbe 
kaphatók!

V I I . ,  E r z s é b e t -k c r ű '1  1 2 . ife lsm e le il

E & S S E E S  B U D A P E S T , v -
A jánlja gazdagon béren czett raktárát ta jték- és boros- 
tvánkö dohánvzósze-ekbő!. továbbá nagy választékát ele- 
fántcsont-tekegolvókból kávéházi felszerelői ékből, úgymint 
Lignum Sanctumgolyók é '  bábukból, setakotok stb -bői a 

lehető legolcsóbb árak mellet!
Javítások a legolcsóbb ór^zam-tás mellett e fogadtatnak.

A lap it-
?2ion ■

1867

TÍLEÍOH
2 -8

Gróf Esterházy Ferenc
uradalmi Tata

Vezérképviselő : G r o s z  B e r n é t ,  V .  k é r .
R u d o l f - r a k p a r t  8 .s z

ezi

Ha jó és olcsó cipót akartok  
vásárolni, úgy m én etek e

M o j z s i k h o z
Király-utca 46. szám alatt.

íssjS?
Legjobb asztali és 
üdítőital Kitűnő 
hatásúnak bizonyult 
köhögésnél, gégeba- 
joknál, gyomor- és 
hólyaghurutnál. 
MATTOM HENRIK 
Karlshad- Budapest. 

M A T T O N !  H E W R IK  B u d a p e s t ,  Teréz-körut 38

K A R P F  KÁROLY
tekeasztal szerelő és áthúzó
Tekeasztal áthúzásokat vidé- 

illal.
Ö r ö m fö lg y - u tc a  1 .

ken is elv
BUDAPEST. Vili,.

T e le fo n  Jó z s e f  45

N O V Á G H  K Á R O L Y

K i t  p á r t o l j u n k ?

Szaktársak!
Ahol csak lehet, a borhoz 
vagy a pezsgőhöz m in d e n k o r
K r o n d o r f i  s a v a n y u v í z e t

szolgáljunk fel. ■■■■■■

C s a k  a  s z a k la p u n k b a n  h i r d e t ő  c é g e k  á r u i t  a j á n l j u k  é s v á s á r o l ju k .

Springer Gusztáv könyvnyomda, Budapest. VII.. Akácfa-utca 62. Telefon 49—03
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