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Méltóságos dr. Boda Dezső 

főkapitány úrhoz.

Méltóságos főkapitány u r!
A belügyminiszter ur által elren

delt egy órai záróra sok olyan vi- 
szás állapotot szült, ami az embe
rek életrendjét egy csapásra meg
változtatta. Igyekeztek is az embe
rek kibújni valamikép, és enyhiteni 
a szigorúságon.

A különböző társadalmi körök, 
klubbok azonnal megnyíltak s ezek
nek magánjogi védelme alá mene
kültek azok. kik még éjjel egy óra 
után is szerettek volna mulatni, kár
tyázni, dáridózni.

Az éjjel egy óra utáni klubélet 
azonban olyan elfajulttá lett egy
szerre, hogy rövidesen gyengéd fi
gyelmeztetésre volt szükség a rendőr
ség részéről, aminek kövelkeztében 
ezen polgári klubbok majdnem mind
egyike éjjelre ismét bezárta helyi
ségeit.

Az éber figyelem és bölcs intéz
kedés azonban nem terjedt ki a 
Budapesti Pincérek által éjjel láto
gatott azon körhelyiségre, amelyet 
Király-utca 52. szám alatt az Orszá
gos Pincér Egyesület tart főn állító
lag tagjai részére, de ahova valóság
ban bárki fölmehet s egyszerű be
iratkozás révén ott mulathat, dári- 
dózhat. kártyázhat.

Az egyesület vezetősége azon a 
címen tartja nyitva a helyiséget, hogy 
tagjainak munka után legyen hol 
étkezniük.

Ámde mit keresnek a pincéregye
sület helyiségeiben éijelről-éijelre a 
cigány zenészek Az alapszabályok
melyik pontja alaoján mehetett oda 
fö l pld. egy H. nevű mérnök női tár
saságban. továbbá egy B  L. nevű 
debreceni hivatalnok, meg aztán Rr 
Cs. trenhadnagy és egy évi tagsági 
dij nyombani lefizetése ellenében ott 
reggelig pezsgőzhettek ? Miért éppen

csak a pincéreknek van megenged
ve, hogy minden ellenőrzés nélkül 
magas összegekben kartvazhassanak, 
holott az egész Budapesten nincs ma 
lehetővé téve.

Méltóságos főkapitány ur!
Mi teljes felelősséggel adjuk tu

domásara, hogy ezen körhelyiségben 
az egyesületi jog védelme alatt egész 
közönséges üzleti rendszerrel vezetett 
éjjeli élet folyik, s adódik alkalom 
az odatévedt „vendégnek" olyan 
eshetőségre, aminek nyilvános helyi
ségben nem volna kitéve.

A rengeteg sok eset közül ki
ragadunk egynéhányat. amelylyel 
bizonyíthatjuk, hogy ntm szegény, 
fáradt munkások éjjeli étkezéséről 
vagy ártatlan szórakozásokról van 
ott szó. amely címen a nyitvatartás 
meg van engedve, kanem naponta 
előforduló pezsgőzésekről, magas ösz- 
szegben folyó kártyajátékokról.

így például: a közelmúltban egy 
B. K. nevű kartársunk egy éjjel 2000 
(kettő ezer) koronát vesztett kártyán 
az egyesület helyiségében

Egy másik: R nevű fcpincér kar
társunk rövid idő alatt leányának 
egész hozományát elveszítette ugyan
csak káriyán, ugyancsak a körhelyi
ségben

Méltóságos főkapitány ur!
Ezen nyilvánosan tett följelenté

sünk után bizalommal várjuk bölcs 
intézkedését s ha a fölhozott né
hány eset nem volna elegendő ezen 
büntanya azonnali bezárására, akkor 
szolgálhatunk többel is.

Budapest. 1916. szeptember hó.
Méltóságos főkapitány urnák tisz

telő hívei
az „AZ ÚJKOR"  

szerkesztősége

Szervezkedés és az újság a mo
derné harci eszköz.

V ád k eresés.
H. P. vádakat keres ellenünk. A „Szö

vetség" legutóbbi számában ugyanis azt a 
figyelmeztetést aüja, „hogy csak az igazat 
Írjuk, mert különben igy meg úgy. majd 
elővesszük ám amit a fiókban rejtegetünk."

A bunkósbot után — amiről megírtuk, 
hogy nem ijedtünk meg tőle, — most a 
ragalom fegyverével próbálkoznak meg, 
hogy lapunkat elhallgattassak. Hogy mi 
mennyire hallgatunk, az kitűnik mai vezér
cikkünkből és azzal a nyílt levéllel, amely 
lapunk élén most megjelent már válaszol
tunk is H. P. fenyegetésére. Itt csak azt 
a tragikomikus dolgot követjük el, hogy 
kivesszük H. P. Íróasztalának fiókjából azt 
az iratot, aminek nyilvánosságra hozásával 
a főtitkár ur minket leakar leplezni.

Hát igen!
Ez év április havában az „Az Újkor“ 

lapbizcttsága elhatározta, hogy folytonos 
agitáció és szervezés folytán, segít a ven
déglői és kávéházi alkalmazottak sorsán 
béremelés és jobb étkezés kivívásával. A 
mozgalmat mégis indítottuk s néhány üzlet
ben sikerrel keresztül és vittük, hogy a 
fizetést tetemesen emelték s a személy
zetnek jobb étkezést adtak.

A biztató kezdet arra ösztönzött ben
nünket, hogy a (mozgalmat nagyobb sza
básúvá teszük és tekintettel a háborús 
drágaságra, Budapest összes éttermeiben 
és kávéházaiban keresztül visszük a bér
emelést.

Erőnket eszközeinket azonban csekély
nek találtuk, hogy ilyen nagy arányú moz
galmat. sőt harcot kimerülés nélkül végig 
küzdhessünk.

Tekintetlel tehát a nagy fontosságú köz
ügyre a pincérség érdekeire egyik ülésün
kön azt határoztuk, hogy békülekeny szán
dékkal közeledni fogunk az Orsz. Pincér 
Egyesület vezetőségéhez s amennyiben 
megtudjuk egymást érteni, a mozgalmat a 
magunk felelőségére, de az egyesület esz
közeinek igénybe vételével fogjuk folytatni.

Az első személyi érintkezés és szóbeli 
tárgyalások folyamán az egyesület képvi
seletében H. P. titkárral mégis egyeztünk 
s az általa látszólag lelkesedéssel fogadott
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terv nyélbe ütéséhez még csak azt kívánta, 
ho^y a mi lapbi/.ottságunk intézzen az 
Or-iz Pincér Egyesület vezetőségéhez 
egy ati-atot. amely felett. mint a mozga
lomra irányuló tervezet fölött közös ta
nácskozáson dönteni, és megegyezni fogunk.
. Lapbizottságunk ezen átirat beadását 

egyik ülésén elhatározta és megfogalmazása 
mégis történt.

Ezen átiratban, amelyet a lapbizottscg 
ál. cl kikiildeit szőkébb bizottság több tagja, 
vagy hatan írtak a lá . egy egész program 
volt lefektetve, arra nézve, hogy mikent se
gíthetünk a háborús viszonyok által gaz
daságilag sújtott vendéglői es kávéházi a l
kalmazottakon.

Mi ezen átiratot benyújtottuk az Orsz. 
Pincér Egyes-:let vezetőségének, és vár
tuk a közös tanácskozás egybehivását, 
amely megpecsételje a paktumai és megin
dítsa a mozgalmat

Mi heteken át türelemmel vártuk a közös 
értekezlet egybehivását. Ez azonban hete
ken át késett. Sürgetésünkre mindenféle 
ürügvgyel igyekeztek kibújni.

Egyszer az elnök nem ért rá Aztán az 
alelnök volt elfoglalva. (Sok beteget kellett 
látogatnia — de éjjeli inspekciót rá ért 
tartani a magántisztviselő ur. Bállá 
Mihály) Máskor Boor Jenő  inakacskodott, 
kijelentve, hogy mindent jónak iát. csak 
Farkas Ján os  ne legyen bent a mozgalom
ban.

Azután, mert mi már makacsul ragasz
kodtunk a mozgalomhoz — hiszen a le
folyt előzmények szép sikerrel biztattak 
bennünket — folyton sarkaltuk őket. Lap- 
bizottságunk többször testületileg jelent 
meg a körhelviségben. hogy megegyezésre 
vegve rá a vezetőséget vitatkoztunk, po
lemizáltunk. Ök elismertek, hogy tenni kell 
valamit, hiszen előttük volt egész halom
mal a példa a többi szervezetek kimuta
tásai. ahol láthatták, hogy a háború nem 
akadály a bérviszonyok megjavítására, mert 
úgyszólván minden más szakszervezet dol
gozott ezen a téren, tag — gyűlésekkel, 
értekezletekkel mühelyről-mühelyre történő 
agitációval és mindegyik sikert ért el.

Ez a vezetőség azonban, képviselve Ha- 
nisch és Bállá által átiratunk beadása 
után — mindig gúnyosabban, mindig kaj- 
jánabbul mosolygott le minden biztatást, 
kérést, követelést, hogy most itt az idő, 
cseleked;ü ik. dolgozzunk !

Ok c^ak un sino-egyet követeitek, hogy 
az tőkor  szűnjön meg. szüntessük be ellen
zékieskedésünket. s Ok. majd O k ! 
Csinálni fognak valamit, s ha tetszik, mi 
segíthetünk nekik.

Bármelyik szaktárs, aki tisztábban van 
egyesületi é ’etünkkel annak majdnem egy 
évtizedes stagnálásával igazat ad nekünk 
abban, hogy Hanischekra. Boor-ékra nem

bízhattuk a tervezett mozgalom keresztül 
vitelét, azonkívül ami éles átlátássunk is 
egyenesen megtiltotta ezt. mert hiszen 
jól láttuk, hogy nem akarnak egyebet, 
minthogy mi szereljünk le.

Most, az. áprilisban tervezett bérmozga
lomra vonatkozó átiratunkat akarja H. P. 
fegyverként használni ellnniink.

Hát csak elő vele!
Legalább megkímél ii P bennünket attól, 

hogy mi süssük homlokára azta szégyen 
bélyeget, hogy elárulta a pincérek egye
temes gazdasági érdekét akkor, amikor 
arra a legnagyobb szügség lett volna.

Mi gyengék voltunk hozza, minekünk 
le kellett mondani a mozgalomról. Mi 
csak fájó keserűséget mondhatunk ma- 
gunkkénak, hogv a kellő alka mát elkeltett 
mulasztanunk. Es ök? Diadalmas arccal 
rakják zsebre, az éjjeli záróra áltál vélet
lenül föllendült üzletük, ölükbe hulló pisz
kos aljas jövedelmeit. Margó.

Ezek után egyenesen felszólítjuk H. P. 
titkárt, hogy ne fenyegeti dzöm, ne gyanú
sítson. hanem tegye közzé azon átíratott, 
amelyet tölünk kert s'mi azt a közügyre való 
tekintettel benyújtottunk.

J/i lapbizottság.
ooo c oooooooooooooooc o : ooocc cooco

Kishitüek
lettek az emberek. \ alósággal fel 
kell rázni őket. hogy felébredjenek, mert 
köztük sok a nehéz gondolkodó, el
fásult. mintha már semmisem érdekelné 
őket. Ha keressük, mi ennek az oka, talán 
rájövünk, hogy szaktársainkat mi tartsa 
vissza, hogy miért kishitű és könnyen gon
dolkozó. A háború okozta személyzet
hiány sok újdonsült szaktársat teremtett, 
aki azelőtt más szakmát folytatott, vala
mikor békében hallott valamit, hogy a 
pincér pályához nem kell nagy szaktudás. 
Hogy azt mindenki könnyen elsajátíthatja. 
Különösen mondható ez csapos, evöeszköz- 
tisztitó, tánvéros stb. a szakmához tartozó 
alantas személyzetről, kik elég jól vannak 
informálva, hogv ez mégis jobban jövedel
mező pálya. E/ért hagyták ott régi mes- 
jerságüket és közénk furakodtak, ezáltal 
előidézve, hogy a ré^i olcsóbér mellett ök 
elnyomják azokat, kik e pályán már régóta 
küzdenek. Ez a sok idegen közénk jött 
alak okozza azt, hogy mi e nehéz na
pokban. mikor a drágaság már tűrhetetlen, 
nem tudjuk felemelni szavunkat, hogy a 
regi éhbér mellett kell élni és megalázva 
tűrni, mert a rendes szakmunkások, ha 
több fizetést merészelnének kérni, részükre 
csak az elbocsájtás várna, mert a betola- 
kodottakból, ami elég van, mindig tudják 
azt pótolni Ezért van az a nyomott han- .

gúlát, nemtörődömség, a kishitűség. Belát
juk. igazuk van szaktanainknak, mert ök 
tudják, hogy ők szakmunkások és önérze
tük nem engedi, hogy ezekkel a betola- 
kodottakkal valamit kezdjenek, mert biz
tos, ha valamit kezdeményeznének, ezek 
csak ártanának mozgalmunknak. Egy kü
lön csoportra van szükség, egy olyan cso
portra. kik érzik, hogy nem ók azok az 
idegenek, kell. hogy egy zászló alá tartoz
zanak és a betolakodókat, inig nem késő, 
lerázzák magukról.

Hogy mozgalmunkat nem kezdhetjük meg 
oly erővel, mint azt szeretnénk, az. alapot 
megkezdhetjük, erre van rá módunk, 
mondjuk pl. mint mar az üz'elekben is 
beszélik, szaktanaink .heti összejöveteleket, 
megbeszéléseket, vitákat rendezzünk, mely
ben bajainkat egymásnak elmondanánk, 
miből aztán tovább fejlődve, mikor már 
csoportunk megnövekedve, megerősödve 
hozzáfogna ahhoz, a munkához, ami tulaj
donképen a kitűzött cél. Nagyon sok kér
dést kell így megvitatnunk és megolda
nunk. ha komolyan akarjuk, hogy azoktól 
a sok bajokból, ami körülvesz bennünket, 
megtudjunk tisztulni. Azok pedig, akik úgy 
gondolkoznak, hogy erre meg nem elég-e 
érett meg az idő, azokat sorozzuk tovább 
is a kLhitüek közzé, mert ezeknek hiába 
dolgozunk, ök azok a nehezen ébredők, 
kik üzletekben csak a mai napot nézik és 
nem azt, hogy holnap talán még rosszabb 
is lehet

GÖ.

Nem kellenek a pincérlányok.
Budapest. 191ó. szept. 25.

Mikor a pincérek bevonulása folytán 
kezdtek a pincérlányokat alkalmazni, azzal 
a di.lémával kellett lefeküdnünk és azzal 
dillemával felkelni, vájjon be fognak-e 
válni.

A háború harmadik évének felében gaz
dag tapaszta átokkal térhetünk e kérdés 
felett napirendre.

Hiába kiabálták a kutyaóii bérencek tele 
a világot, hogy csak pincérlányokat alkal
mazzanak, ma már sehol sem kellenek.

A munkáltatók látják modern vendég
lőink és kávéhazaink züllését, a forgalom 
megfogyatkozását, mert a pinccrlányok 
csak a fehér kávét tudják eladni, de a 
legfontosabb cikkeinket fel sem bírják 
fogni és hiába is próbálkoznak velük.

Eltekintve attól, hogy iparunkat leaía- 
csonyitják, gazdasági tekintetben sem 
található meg a — számítás. És úgy látszik 
ezen okok teszik indokolttá a mun
káltatóknak Harsányi prófétával szembeni 
frontváltoztatásukat.

Amely vendéglőben vagy kávéházban
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pincérlányok vannak alkalmazva, ott rósz 
a kiszolgálás, mondják a vendégek.

Es lehet hogy e finom, de csípős elszó- 
lalások benyomultak már a munkáltatók a 
vendéglősök gondolat világába.

A kilakoitntott pincérlányok.

Az elmúlt napokban érdekes eset tör
tént meg a Keszey-féle vendéglőben.

Itt is próbálkoztak pincérlányokkal bol
dogulni, azonban semmiképen sem ment 
nekik. Egyik nap pont ‘/„l órakor, mikor 
is az étterembe tódult a sok ember ebé
delni, az étterem föpincére az összes pin- 
cérlányokat kizavarta az étteremből. Bár 
kissé nehezen ment a sok vendéget ki
szolgálni. azonban az étterem derék íö- 
pinccre ezt az áldozatot nem volt rest 
meghozni.

H Í R E K
Étkező kocsiról vagy a kerekes kocs

mából, mint ahogy azt nevezik, az ott 
dolgozó szaktársak naponta érkező pana
szokkal fordulnak hozzánk. Tűrhetetlen 
állapotokról panaszkodnak a íöpincérek, 
éthordók és szakácsok. Utána járásunk 
folytán sikerült egygyet-mást megtudnunk, 
hogy mi bűzlik azon a kerekes kocsmán, 
és hogy indokolt-e az ott dolgozó szaktár
sainknak a panaszai. Felháborodik minden 
emberi érzés, hogy még ilyesmi is létez
hetik a XX. században. Emberek dolgoz
nak ma alamizsnáért, borravalóért, minden 
fizetés nélkül, hát ez is lehetséges? De 
nem az ö bűnük, hogy úgy kell élniök. 
hogy emberek teljesen kilegyenek zsákmá
nyolva milliomos részvényesektől. Hanem 
e alisztársaság föhajcsára ki -  mint fran
ciául — Béla Kurtz chef de restaurant 
irodájának ajtaján kifüggesztve látható, — 
nevezi magát, ez az éttermi főnök ur, aki 
annyi elfojtott keserűséget okoz szaktar- 
sainknak. Azt is megtudtuk, hogy ott semmi 
féle panasznak nincs helye, mindent el 
ke11 türniök, mert valami kis fölmentések 
visszavonásával fenyegeti az ott fölmentett 
szaktársakat. Mi jól tudjuk, hogy Kurtz 
Béla éttermi főnök ur is hasonlóan föl van 
mentve, de azt is tudjuk, hogy ő pótolható 
mert ö még nem vezérkari főnök, csak 
éttermi főnök.

Tehát jó lesz, ha nem piszkálja az úgyis 
agvonsanyargatolt személyzetet, mert keny- 
nyen megeshetik, hogy ő is oda kerül 
Weisz Dolfi föpénztárnok kollegája mellé, 
ki szintén e disstársaságnak az egyik pió
cája volt, ki hosszú évekig szívta az em
berek vérét, mig végre valami francia el
nevezésű számolás (Borderó). melyen csak 
ö ismerte ki magát, nem stimmelt, és ezért 
felfüggesztették. És remélve, hogy ezzel a

fölmentése is megszűnt. Mi nem fogjuk 
hagyni, hogy szaktársaink, kik szép szám
mal dolgoznak e társaságnál, e nehéz 
időkben is kihasználva legyenek, ha kell a 
nyilvánosság elé visszük és lefogjuk lep
lezni teljesen az ott uralkodó állapotokat.

Oláh Gyárfás megfenyitése. A katonai 
hatóság arról értesíti Ziloer Zsiga pincért, 
hogy brutális bántalmazóját Oláh Gyárfás 
őrmestert megtedéssel fenyitelte meg. Ennyi 
a katonaság részéről.

Forgó Károly árdrágítás! pere Már 
ismeretes, Forgó Károly a Várkert- 
kioszk tulajeonosának árdrágitási pere egy 
limonádéból kifolyólag. Ez ügyben a kö
vetkező értesüléseket kaptuk:

Forgó Károly a feljebbviteli tárgyalás
nál hiteles árjegyzékével igazolni fogja, 
hogy nála egy limonádénak oO fillér az 
ára. Es hogy Makk Fajos főpincért, aki 
minden kávé után levont magának 10 
fillért, az említett limonádiért 1 koronát 
számított, a bíróság elé állíttatja.

Mi részünkről az ügyhöz való hozzá
szólásunk csak annyi, hogyha tényleg Makk 
Lajos idézte elő Forgó Károlynak e meg 
szégyenitő meghurcoltatását, akkor Makk 
Lajosról sem fogunk megfeled! czni. Majd a 
vallatásnál kiderül.

T estvériség A. T. megalakult. Helyi
ségei a Rákóci-uti Lloyd kávéház fölött 
megnyíltak. Bővebben a jövő számunk
ban.

Az Egyetértés sportklub ftatal tehet
séges atlétája ifj. Halász János 6-os hon
véd szukaszveaető, a bácskulai Hungária 
szállodásnak fia. mint értesülünk, orosz 
fogságba esett, ezt ezért is adjuk hírül, 
mert közülünk való kedves kolléga és 
mindnyájunknak öröme lesz, ha békében 
közzénk visszajön és folytatja a pincérség- 
nek sok dicsőséget hozott atlétikáját.

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

Akiknek előfizetése lejárt, azokat 
kérjük, hogv előfizetésüket minél előbb 
újítsák meg. A lakásváltozást kérjük be. 
jelenteni

Az Újkor ügyésze dr. Rákos József.
Deli Bárban könnyen felfedezné az ár

drágítót a hatóság, csak a hatosáéi tag 
urak közül egyszer közülök egy picceió 
feketére ellátogatna a Deli bárjába, ahol 
egy piccolo feketéért két koronát, melyhez 
még három darab kocka cukor és egy 
pohár v í z  jár, lehet hogy Deli ur úgy gon
dolkozik, hogy helyiségét kizárólag had- 
seregszállitóh és buzakereskedök részére 
tartja fenn, akik ezen magas árakon élve
zettel mégis tudják fizetni.

LEGÚJABB.
Egy berlini főpincér érdekes pere.

Berlin, szept, 30.

Berlinből értesülünk: a berlini bíróság 
a napokban tárgyalta az ismeri Bauer ká
véház egyik íöpincérének perét.

A föpincérnek az volt a panasza, hogy 
főnöke a háború alatt zsarolja borravaló 
keresetét.

Nevezetesen napi százalékot kötött ki 
magának a derék munkáltató, amiért ott 
lehet föpincér.

A bíróság meghalhatva a panaszt, er
kölcstelenség címen visszamenőleg megítélte 
a levont összeget. Csodálatos, hogy a szi
gorú germánok között is megtűrik az ilyen 
hiénákat. Ego.

S z a k tá rs a k !
„3lz Újkor“ a Ti lapotok.
„SA.z Újkor“ mindent megír.
..SA.z L jkor" mindent megtorol, küzd ér

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

„Slz 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 ,.JX: Újkor“ 
előfizetői közzé, hogy anyagi támogatásával 
megkönnyitse munkánkat.

Laptulajdonos: GREGORITS ISTVÁN.
Szerkesztő: Göncy István.

Az Orsz. Egyesület ellenzéki pártjának 
és a budapesti pincérek ..Testvériség'* 

asztaltársaságának 

hivatalos lapja.
Kiadja az ellenzéki párt.
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PAPÍRSZALVÉTA

Rlisserozott feles papírszalvét á i  0< 0 drb K 3 50 
Kávéházi fehér krepp hajtogatv . 1000 db K 9 - 
Étterm i .  50-50 cm. h. 1000 db K 22 -
Szalmaszál 1000 db K O.50

_ papirhüvelyben 100 ' darab K 12 —  
Nagyobb vételnél árengedmény Kapható

ö z v .  B e r k o v i t s  K á r o l y n é n á l  
B u d a p e s t ,  V I I . ,  S í p -u t c a  5 . s z .

oo TELEFON 07 oo

30

P A I T Z  ( B E i T Z )  J Á N O S
m ű esztergályos , d ák o  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- 
berendezéseket. uj és haszrált állapotban. 

Elvállalok billiárd asztalok behúzását helyben és 
vidéken, raktáron tartok I-só rendű billiárd posztót 
úgyszintén veszek kávéházi- es v endeg'öi-beren

dezéseket a legmagasabb árban.

NAGY IGNÁC c ik k e k  szakü zleté

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

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 
pínccfelszerelcsi cikkekben, u m borszivattyu k, 
szü rögep ek . h o rd ógözölök. pasteu rizalo  k é 
sz ü lék ek . p a la ck o k , p arafadugók c ím k é k 
b en  stb  K iváló  készítm én y  !

Ha jó és olcsó cipót akartok 
vásárolni, úgy menjetek el

Mojzsikhoz
Király-utca 46. szám alatt.

STTene:,.*

Legjobb asztali és 
iiditö ital Kitűnő 
látásúnak bizonyult 
K ö h ö g é sn é l, gégeba- 
joknál, gyomor- és 
hólyaghurutnál. 
MATTON! HENRIK 
Karlsbad- Budapest. 

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

K A R P F  KÁROLY;
tekeasztalszerelöésáthuzó ♦
Tekeasztal áthúzásokat vidé- ♦ 

ken is elvállal. ♦
BUDAPEST, VII!., Örömtölgy-utca i . j

T e le fo n  Jó z s e f  4 5 —83. í

N O V Á G H  K Á R O L Y
a
TEUTON
2 - i

1 Ü - ÉS D IS ZM Ű  D linAPPQT >V., E g y e te m -u / 3 . 
E S ZTE R G Á LY O S  O U U lU L O l (a Tai,afel<pén*irril'SS^b7n)

Ajánlja gazdagon bérén ezett raktárát tajték- és boros
tyánkő dohonyzószerekböi. továbbá nagy választékát ele- 
fántcsont-tekegolyókból. kávéházi felszerelésekből, úgymint 
Lignum Sanctumgolyók e- bábukból, selaboiok stb -böl a 

lehető lego!' sóbb árak mellett 
Javitások a legolcsóbb ár-számítás mellett elfogadtatnak.

K i t  p á r t o l j u n k ?

Szaktársak!
Ahol csak lehet, a borhoz 
vagy a pezsgőhöz mindenkor
K r o n d o r f i  s a v a n y u  v iz e t

szolgáljunk fel. ■■■■■■

Pincérek figyelmébe ajánljuk

HERMANN GYULA
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 ö r ú t  1 2 . |fe!em elei)

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 já n l ju 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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