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Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Amit mi akarunk.
Igaz, hogy a pincérek gazdasági 

helyzetének rendszeresítésén a pin
cérek igazságos értékelésének ke
resztülvitelén már egy félszázad óta 
dolgoznak olyan eröpazarlással, hogy 
annyival akármelyik világ boldogító 
eszmét meg lehetett volna valósítani 

és mégis végig az egész vonalon 
alig egy-két életbevágó reformot 
voltunk képesek keresztülvinni. A 
nagy egész test sarkalatos hibái ma 
épp úgy megvannak, mint voltak 
ötven évvel ezelőtt.

Javítás, reíormálás érdekében cse
lekedni alig. csak beszélni és gon
dolkozni lehet felőlük.

Az itt a kérdés, hogy miért oly 
nehéz nálunk egy szilárd talajra ta
lálni, olyan talajra, amelyik alkalmas 
volna a reformáló hivatás betölté
sére? Valjuk meg őszintén, hogy 
ilyen talajt még senkinek sem sike
rült találni. Azt mondják, valami 
lélektani hiba van itt, amffly képte
lenné teszi a pincéreket az együtt 
érzésre.

Vagy pedig a kísérletezők halad
tak téves irányban és mint a sark
kutatók, inkább távolodtak a céltól, 
mintsem közeledtek volna hozzá. 
Mi az utóbbit vagyunk hajlandók 
hinni, s épp azért a reformálás prob
lémáját nem tartjuk végkép meg
oldhatatlannak.

Az északi sarkot sem érte el még 
senki és mégis mindig akadnak vál
lalkozók a lehetetlen cél elérésére.

Ha az Újkor és hívei csüggedést 
nem ismerve fáradoznak egy kon
szolidált szervezeti alap megterem
tésén, teszik ezt azon törhetetlen 
bizalom alapján, hogy egyszer mégis 
csak el fogják érni a célt a lehetet 
lennek látszó erős, egységes pincér- 
társadalom megteremtését.

Miért volna ez lehetetlen ? Miért ké
pezne ez megoldhatatlan problémát?

Életkörülményeink nemcsak meg
követelik, hanem egyenesen reá utal
nak bennünket a szoros összetar
tásra. Csak a cinikusok és a kishi- 
tüek mondják azt, hogy itt nincs 
szükség szervezkedésre.

A cinikusok; mert csupa önzés
ből állnak: előttük,nincs jelentősége 
masnak, mint a saját becses énjük 
kultiválásának. A kishiti&k: mert 
szolgalelküségük csak alacsony gon
dolkozásra képesíti őkét. egyéni ér
tékük tudata nélkül, £ rabszolgai 
megalázkodást hiszik c£ érvényesü
lés egyetlen lehetőségiek.

A hitványok eme ifet fajtájával 
sajnos, szakmánk bőven rendelkezik.

De ami a legveszedelmesebb: ha 
szervezkedésről van szó. mindig ezek 
foglalják le maguknak a vezető sze
repeket és magától értetődik, hogy 
ezek kezében eltolódik az egyete
mes érdek és a szervezetet mindig 
a saját képükre alkotják.

Mi az Újkor nem lehetünk ilye
nek támogatói, toimácsolói, személyi 
kultuszul: uszályhordozói.

Mi azok szolgalatéban állunk, akik 
tiszta fejjel, korumpálatlan lélekkel 
egyes egyedül a pincértársadalom 
minden egyes tagjára kiterjeszkedő 
akciót akarnak, amely megvéd a 
kizsákmányolástól, a lealacsonyitás- 
tól, a saját szakmabeliek piszkos, 
ocsmány üzelmeitöl.

Mi biztos, feltétlenül sikerre ve
zető utat választottunk magunknak. 
A minden más pincér névvel vissza
élő egyének kizárását, egyelőre tör
vényes eszközök nélkül társadalmi 
pincér, társadalmi úton. Ha azt el
tudjuk érni, ha azt megtudjuk való
sítani, hogy munkakörünkből ki tud
juk zárni az alkalmi munkakeresö- 
ket. a gseftelőkpt, kik tudva amur- 
kaadókgazdasági gyengeségére épít
ve termelődnek, akkor már részben 
célt értünk, mert a cinikusok, ezek 
termelik a rabszolgákat is.

Előfizetési dijak
Egész évre 6 K. Fél évre 3 K. 

Egyes szám ára 30 fillér.

Megszüntetve a legfőbb betegség 
a korrupció, azok az emberek fog
nak szóhoz jutni, kik szakképzett
ségüknél fogva hivatottak is egy üz
let menetének vitelére.

A háborús idők megmutatták, hogy 
nem kellenek az alkalmi gseftelö 
pincérek. A legtöbb üzemben olyan 
szaktársak jutottak főbb állásokba, 
akik béke időben nem juthattak oda 
el. mert elnyomta őket a gseftelók 
mindenre kész, mindenre vállalkozó 
tábora.

Mi bízunk ügyünk igazságában. 
Mi bízunk azon többségben, akik 
akarják a szervezkedést, bízunk ezek 
erejében és meg vagyunk győződve, 
hogy elfogják söpörni utjokból mind
azon kerékkötőket és kölöncöket, 
kik haladásunk útjában állanak. 
♦»♦*♦«»«♦»»♦»♦«♦>«♦»»««♦♦»♦«♦♦««»♦♦»«♦«■ -*«««♦•

Tisztogassunk.
Ha végig nézzük a bűnügyi krónikát, 

szemünk elölt minduntalan felbukkan az a 
meghatározás : „foglalkozása pincér.“

A fehérvári-úti rablógyilkosról is így 
szólt a rendőrségi megállapítás: ..foglalko
zására nézve pincér." Es igy aztán mind
untalan pirulnunk kell foglalkozásunk miatt, 
bár jól tudjuk, hogy az illető bűnös nem 
közülünk való. Mi mindnyáján jól tudjuk 
hogy hogyan vedlőnek át ezek a züllött 
exisztcnciák mindenféle mesterség hijján 
pincérré.

Az utcai nő kitarlottja. ha nem akarja, 
hogy a rendőrség üldözze, felmegy a kér. 
elöljárósághoz és 30 fillér okmánybélyeg 
csatolása mellett akadálytalanul kikapja 
munkakönyvét, s itt áll előttünk fekete 
ruhában, munkakönyvvel a zsebében -  a 
„pincér".

Viharos múltú iparos és kereskedő segé
dek, kik valami erkölcsi hiba folytán szak
májukat nem folytathatják, ugyanily módon 
pincérek lesznek.

A szakmájukat tanult, szakmájukért élő 
robottoló pincérek ily módon hiába harcol
nak társadalmi pozicióért.
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Pedig van szakegyesületünk. Alakult két 
pincér-otthon is. de orvoslást erre az 
igazán fájdalmas sebünkre nem birunk 
kapni.

A purifikálás, a tisztogatás volna legfőbb 
feladata a pincérek szakszervezetének, de 
ehelyett azt latjuk, hogy ott is nagymérvű 
pincér gyártás folyik. A lelkiismeretes 
szervezésnél nem az Üzletszerű tagforgal
mat tartják szem előtt, hanem a képzett, 
hivatásos egyének jogainak megóvását. 
Azon kellene törekedni, hogv kevesen le
gyünk. és meg lég ven az az erőnk, az a 
képességünk, hogy kiszoríthassuk magunk 
közül a betolakodókat.

A Budapesti Kávés és \ enáéglös ipar- 
tarsulatok tanonciskolát tartanak fönn ; 
azt is felvették a tanoncnevelés prog- 
rammjába. hogv ezek a tanoncok csak 
akkor léphetnek ki az életbe, ha már le- 
. i/sga/.tak sa  munkaadókból alakult bizott
ság felszabadította őket.

A háború előtt ez már rendszer volt. 
olyan üdvös rendszer, amelynek nagyobb 
mérvű felkarolása és támogatása éppen a 
szakszervezett részéröl lett volna megkö
vetelhető De a szervezet a mindenáron 
való közvetítés miatt észre sem vette a 
kávésok, vendéglősök által követelt célt. 
haladt azon az utón. amely inkább elvezet 
a pincérek érdekeitől mintsem azt vé
delmébe venné.

Egy szemernyi igazságos elbirálás. egv 
csöppnyi belátása annak, hogy eddig hibás 
utón haladtunk, visszatérés a szakügyek 
terére, érdekeinknek megfelelő szervezke
dés megfogja hozni azt az üdvös eredményt, 
hogy a pincernevet. csak pincér fogja 
viselni, és nem fogunk minduntalan a bün- 
krónikák olvasásánál pirulni.

H. ü.
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O lvassuk a z  irástt
Amely létünk és sorsunkról szól. Minden 

betű egy-egy érdekszálunk, mi a fehér 
papirosról elénk tárul. Fontos minden em
berre nézve, de különösen mi pincérekre, 
akik. immár fásult közönvünkben érdekeink 
legnagyobbjait sem ismerjük.

Nem hiszem, hogv volna még egy szakma, 
ahol ennviíéleképpen gondolkoznak az 
emberek, ahol ily össze viszált a hely'zet, 
mint nálunk.

Ks én úgy gondolom, ebben a rettenete
sen visszás helyzetben egy üdvös cél van. 
egv érdekcsoportba tartozó embereket 
egv szellembe sorakoztatni es irányítani. 
Mi erre vállalkoztunk és Örömmel mond
hatjuk. már eddig is igen sok pincér szak
társat nyertünk meg e célunk támogatására, 
akik megértették az élet komolyságát es a 
kor modern szellemét.

Akik előtt immár világos, hogy csak úgy 
boldogulunk, ha saját érdekeinkkel törődünk

és támogatunk minden olyan törekvést ami 
azt előre mozdítani kívánja.

Sohasem mondtuk, hogy feltétlenül egy 
lakásban kell lakni minden pincérnek ahhoz 
hogy megértsék egymást, de elvitázhatatlan 
igazság, hogy csak úgy érhetünk el célt, ha 
egyformán gondolkozunk az érdekeink és 
sorsunk felöl.

Tehát olvassuk az írást, mely ment min
den befolyástól a maga száraz igazságában, 
hirdeti a célt és szebb jövőt-

Az olvasás műveli a gondolkozás tiszta
ságát. nagyobb szellemi képességet ébren 
tartja közéletünk ügyét, frissíti lelkünket és 
serkent gyors meggondolt cselekvésre, min
dent jó tudni

Gregorits Is Irán.

A borravaló.
A mull számban közölt Borravaló című 

cikk általában, mindenfelé helyesléssel ta
lálkozott. Mindenütt azt várják tőlünk, hogy 
indítsunk azonnal akciót a cikkünkben 
említett százalék rendszer behozatala ér
dekében.

Sajnos ezen kívánságnak most a háború 
tartama alatt nem tehetünk eleget, mert 
eltekintve attól, hogy most gyűléseket nem 
lehet tartani, de hátráltatja ezt a kérdést 
az is. hogy azok a szaktársak, kik katonai 
szolgálatot telje-itenek. hiányzanak nekünk, 
már pedig egy ilyen nagy horderejű kérdés 
behozatalához okvetlen szükséges a szak
képzett tapasztalt emberek részvéte.

Most csak annyit tehetünk, hogy vita 
alá bocsássuk ezen reformkérdest. világít
suk meg minden oldalról, tárgyaljuk bekö
vetkező előnyeit, állapodjunk meg mind
azon részletekben, amelyeket ezen rendszer 
magával hoz.

Felkérjük tehát szaktársainkat, hogy mi
nél bővebben fejtsék ki ez irányban né
zeteiket Az Újkor, minden hozzászólást 
közölni fog. 5Vlargó.

Bankó Ferencz
aki az első moz
gósításkor bevo
nulta katonaság
hoz, hosszú időn 
át hírét sem hal
lottuk. most ar
ról értesít ben
nünket. hogy 
orosz fogoly és 
amint fényképé
ről is lehet látni, 
erős egészséges. 
Kedvei szaktár
sunk örömhírrel 
lepte meg azösz- 
szes ismerőseit 
és kedves nejét, 

aki már harmadéve reménytelenül várta.

H Í R E K
Az Újkor mindent lát. megír és meg

torol. Zászlója alá sorakoztat minden pin
cér1. hogy közös erővel valósítsák meg a 
célt. Minden hive és előfizetője küzdő har
cosa az előrehaladásnak.

Aki Az UJKORT-t elő akarja fizetni, 
egy levelezőlapon küldje be a pontos 
címét. A mailappal együtt küldjük a lejárt 
előfizetőknek a megcímzett postautal
ványt. A kiadóhivatal kéri a lakásvál
tozást bejelenteni.

Jóváhagyott alapszabályok. A ‘B u da
pesti Pincérek Köre alapszabályait a bel
ügyminiszter ur 11.539 917 v.a.  szám alatt 
jóváhagyta. A kör igy most teljesen újjá 
fog alakulni. A kör eddigi vezetőségével 
történt újabb tárgyalásunk alapján, a kör 
vezetésében az ..Újkor" lapbizottsága ismét 
részt fog venni azzal a kikötéssel, hogy 
legközelebb teljesen uj vezetőség lesz 
választva.

A körhelyiség kérdése megoldást nyer 
olykép. hogy a/ eddigi hasznavehetetlen 
és nagy költségbe kerülő helyiséget a ve
zetőség feladja, és s hivatalos helyiséget 
a Dohány-utcai San  R e mo  kávéház kü
lön helyiségeibe helyezi át.

Kirchner Ferenc. Az Országos Szövet
ség volt oszlopos tagja. Az élők és holtak 
fölött Ítélkező vér, illetve szervező bizott
ságok végrehajtó eszköze. A tisztességes 
munkástagokat az ülésteremből kidobáló 
darabontok legmarkosabb tagja. \ érben 
forgó szemekkel, habzó szájjal, nekigyürkö- 
zött karokkal szokta keresni azt az ellen
séget. aki nem volt hajlandó velük sza
vazni. Az utcán megtámadta és meglin- 
cselte azoWat az egyesületi tagokat, akik 
nem akarták tűrni az ö és hasonszőrű 
társai rémuralmát. Hasonló okból e sorok 
íróját egyidőben halálra kereste. Néhány 
barátjával valóságos hajtóvadászatot ren
dezett. úgy. hogy számtalanszor valósággal 
moziba illő üldözést provokált, a félváro
son keresztül futva, villamoson, konflison, 
bérkocsin, menekülve kellett előle szökni, 
mely ha egy esetben nem sikerül, hát ezek 
a sorok sohasem Íródtak volna meg a de
rék Kirchner szaktársról, aki most üldöző
ből üldözötté, sőt fogolylyá vedlett, s aki 
felöl végre a rendőrség is megállapította 
azt. amit mi mar akkor is tudtunk, hogy 
nem a tisztességes emberek társadalmába 
való. Am mi hiába hangoztattuk ezt, sőt 
még emiatt a szövetség részéről sajtópört 
kaptunk a nyakunkba és Kirchner Ferenc- 
ért nekünk a pincérek becsületéért küzdő 
orgánumnak kellett 180 korona pénzbün
tetést fizetnünk. Miért? Mert a Szövetség 
vezetői azt hiszik, hogy akkor töltik be 
hivatásukat jól és megfelelően, ha zsebtol
vajokat. Alfonzokat és a pincérek egyéb 
salakját veszik védelmükbe. Mi felhábo
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rodva tiltakoztunk az ellen, hogy Kirchner 
és hasonló kaliberű emberek látogathassák 
a pincérek egyletének helyiségeit. Tilta
koztunk ellene, mert személyesen tapasz- 
taltuk, hogy oda ilyen egyének feljárnak 
Láttuk, ott voltunk, amikor nem is olyan 
régen Kirchner őrmesteri egyenruhában két 
előttünk teljesen ismeretlen fiatal ember 
és két utcai nő társaságában éjjel mint 
vendég megjelentek és ki leitek szolgálva. 
Ebből a személyes tapasztalatból és sok 
más esetből kiindulva végre megtettük kö
telességünket és a Szövetség helyiségeiben 
folyó éjjeli életről megtettük jelentésünket 
a főkapitánynál. Ezért a feljelentésért újabb 
sajtópert kaptunk, amely most van folya. 
illatban. Hát csak igy tovább Hunisch ur! 
Megfogja látni, hogy Ont a zsebmetszök 
és a stri/.ilv még védöszentjükké fog|ák 
avatni.

Ne dobáljuk el a pezsgősdugókat. A
pezsgösdugókat régente is érdemes volt 
összegyűjteni, most pedig jelentékeny ősz- 
szegre tehet szert, aki összeszedi és érté
kesíti Kár volna eldobálni, mint azt szok
ták tenni.

Hajdú József meghalt. Született Buza- 
házán. életének 50-ik évében meghall Bu
dapesten. Halálának hírét fájdalommal kö
zöljük. hisz emberi korának legszebb idején 
hagyott itt bennünket.

De a sors kegyetlen volt, kidöntötte 
sorainkból. Szegény volt. de becsületes. 
Széleskörű ismerői és szaktársai mindig a 
legnagyobb tisztelettel voltak iránta.

A pincéri pályára fiatal korán került, 
többnyire vidéken működött majd az utóbbi 
időbe Pestre került, ahol utolérte az emberi 
végzet Elszomorodott szívvel és fájó lélek
kel búcsúzunk tőle. Köztünk maradott 
szeretet hitveséről gondoskodni fogunk. 
Béke vele.

Bállá lemond az elnökségről. Hírek 
keringenek róla, hogy Bállá Mihály az 
országos szövetség elnöke lemond tiszt
ségéről. E  keringő hirt nem lehet biztosra 
venni, de nagyon valószínű lehet, mert 
Ballát a telt emberének isméi tűk és mint 
ilyen, nem lehet hive az ott uralkodó Ha- 
nisch Weiss-féle miszkiszni rendszernek.

Egy rokkant pincér panasza Panaszos 
levél. Közöljük, ahogy kaptuk. Az Újkor 
tekintetes szerkesztőjének Budapest.

Mélyen tisztelt szerkesztő ur. Ismerve a 
szegényebb pincérek iránti humánizmusát 
és szaktársi őszinte szeretetét nagyon kér
ném. ha az alábbi pár sorom leközölné.

Én, mint teljesen rokkant katona, a 
hadsereg kötelékéből ellettem bocsájtva. A 
polgári életbe visszatérve, mint ilyen hely
zetben természetes nagyon rósz állapotba 
lehettem, amikor felmentem az úgynevezett 
pincérszövetségbe mint egy humánusnak 
hirdetett intézménybe, amelynek valamikor 
én is tagja voltam és arra kértem az úgy

nevezett Hanisch urat. hogyha lehet, segít
senek rajtam.

Amint az előbb is mondottam, azt hit
tem, egy pincér felkaroló humánus egye
sülethez fordulok pillanatnyi segítségért, 
de azt, hogy engem mint egy a harctéri 
katonát holmi kibeszélő kifogásokkal elfog
nak utasítani, feltételezni sem mertem volna.

Aláírás.
Lesz hatósági munkaközvetítőnk, ille

tékes forrásból arról értesülünk, hogy ha a 
hatósági munkaközvetitök'életbe lépnek, a 
pincéreket is onnét fogják közvetíteni. 
Ennek csak örülhetünk, mert csak akkor 
fog kezdődni az igazi szervezkedés a jobb 
megélhetésért.

Hisz eddig a szervezkedés kizárólag a 
munközvetitőn alapult, nem is törődtek 
egyébbel. Aki kapott munkát, az megvolt 
elégedve az egész szakszervezeti és kutya- 
óli működéssel, aki pedig nem kapott 
munkát állandóan került minden közvetítőt 
és szívesen vállalkozott bár milyen olcsó 
inu ikára. csak ne kelljen tagsági dijat fi
zetni egy olyan egyesületnek, amely öt 
mellőzte, mert nem volt jóbarát vagv nem 
kent. Ezen anomáliák megszűnésével sokkal 
könnyebb és tisztább lesz a szervezkedés.

Háború van. nagy a drágaság ezt 
tudja minden ember, csak ugylátszik \ á- 
szovszky ur nem.

Pedig tudtunkkai a Klotild étteremben 
nagyon is háborús az árjegyzék, de a 
pincéreknek még mindig 12 koronát fizet
nek. mint a boldog háború előtt. Hinni sem 
akartuk, személyesen kellett róla meggyő
ződnünk az ottani szégyenletes állapotok
ról, hogy van ember, aki személyzetének 
a mai drágaságban ilyen hitvány ellátást 
nyújt. Örülünk neki s legyen vigaszunk, 

esz még szöllö lágy kenyérrel.
Uj vendéglős, uj rend. Az Adria büííé- 

ben uj vendéglős jött uj rendet csinálni. 
Először is kiakarta az összes pincéreket 
cserélni nőkkel, majd meggondolta magát, 
megtartotta a pincéreket, alaposan hozzá
fogott az uj rend csináláshoz, a heti fize
tés helyett havi fizetést vezetett be, kimenőt 
pedig egy kézlegyintéssel elvonta a pincé
rektől. Meghúzom a harangkötelet, talán 
felébred Hanisch.

Hírek a háborúból. Sreier Simon ismert 
szaktárs üdvözletét küldi az összes isme
rősöknek Smokukszból. orosz hadifogságból.

Keresztúri Dezső régi pincér, az orosz 
harctéren elesett.

Fészek club bérletét Kiszel József a 
Kovái szálloda föpincére vette át. igy mint 
uj vendéglőst üdvözöljük, de reméljük ked
ves kollégiális érzése továbbra is megma
rad irántunk. Volt föpincéri állását Maga 
János kiváló föpincér kartársunk foglalta el.

Egy érdekes óvadékper. A déli vasút 
kávéházban állítólag cigarettát árult a fő
pincér. Rajta csípték a fináncok és felje

lentették úgy a föpincért. valamint Donreih 
Jánost, a kávéház tulajdonosát.

A föpincé' és a kávéház tulajdonosa 
tagadták,hogy a főpincér árusitott volna ciga
rettát. De a fináncok esküvel igazolták, hogy 
árusitott és úgy a föpincért, mint Donreihot 
100 100 koronára elitélték. Most a kávés,
miután kezeiben volt a föpincér óvadéka, 
abból levonta a rá eső 100 kor. büntetést. 
Érdekes lesz e per, mert hisz maga a 
kávés is azt állította. hogy nem árultak 
cigarettát, igy nem tudni, mi jogon akarja 
még az ö büntetését is egy ártatlan em
berei megfizettetni.

iMegbüntetett kávés. Horli Balázs, a 
Simplon kávéház tulajdonosát, sütemény- 
árdrágitás miatt 100 koronára megbüntette
a rendőrség. \ áijék becsületére.

Bíllíárdozás almákkal a Kristály kávé
házban. Komikus zsánerű tolvajok ellopták 
a taxiban levő három golyót és helyettük 
almát tettek be.

A pincér szokásához híven kikapta a 
golyóknak gondolt három almát és feiteri- 
tette a biliiárdra. általános meglepetésre 
akkor vették észre, hogy valami újfajta 
tolvajok elvitték a golyókat és helyettük 
almákat tettek be.

Egerek a söröspalackban Özv. Brun 
Józseíné Ullői-ut 117. sz. vendéglőjében 
László Borbála egy palacksört vásárolt és 
amikor azt felnyitotta a legnagyobb meg
lepetésére látta, hogy a söröspalackban 
egerek úszkálnak. László Borbála feljelen
tést tett a vendéglösné ellen, aki azonban 
a sörgyárra hivatkozót. A rendőrség meg
állapította. hogy a sört Pál Henrik sörke- 
reskedö szállította egy osztrák sörgvárbó! 
és megindította ellene az eljárást.

Talán ig\ könnyű lesz rájönni, hogy váj
jon miért oly savanyuszaguak sörüspalac- 
koknak a legtöbbje.

Nem is említve, hogy nem lesznek tisz
tára mosva mielőtt megtöltenék, hanem 
még csak ügyet sem fordítanak rá nem-e 
íiadzol meg a bentlakó egér.

Felelős kiadó: 
GREGORITS ISTVÁN.

Laptulajdonos :
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG

Az Újkor ügyésze dr. Rákos József.

NAGY IGNÁC cikkek szaküzlete

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

Ajánlja dúsan fe'szerelt raktárát mindennemű 
pinccfelszerelési cikkekben, u m. borszivattyuk. 
szürögépek. hordógüzölók. pastearizáló k é
szülékek. palackok, paraiadngók. címkék
ben stb. Kivaló készítmény!
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Springer Gusztáv könyvnyomda. Budapest. VII.. Akácfa-utca 62. Telefon 49—03

PAPÍRSZALVÉTA

Ka.ehazi teher krepp hajtogatva 1000 db K 9. 
Éttermi „ .. 50-30 cm. h. 1000 db K 22.—
Szalmánál 1000 db K 6.50

„ papírhüvelyben 1000 darab K 12 — 
Nagyobb vételnél árengedmény. Kapható

özv. B erk o v its  K áro ly n én ál  
B u d a p e s t , VII., S rp -u tc a  4 .  sz .

o o  TELEFON: 106 07 oo

8 *

8

Csász. és kir 
kizárólag szab

J é g s z e k r é n y e k
tulhalmozott raktár 

miatt 
adók. 
lékek.

S t i l l e r  Jó z s e f  

Budapest,
V II. Ka- 
zincy- utca 

E B.

Pezsgősdugót
használtat, azonban nem töröttet, vesz 
bármily mennyiségben, előzetes tuda
kozódás nélkül, utánvéttel 30 fillérért 

darabját.

R O B I C S E K  A D O L F
parafadugógyár

Budapest, VII., Nefelejts-u. 15.

! J P I 0 N I ! Í ! £ iLegjobb asztali és 
'üdítőital Kitűnő 

i (hatásúnak bizonyult 
m\ köhögésnél, gégeba- 
_J jóknál, gyomor- és 

j hólyaghurutnál. 
MATTON! HENRIK 

SAVANYÜVIZ. I Karlsbad- Budapest. 
MATTOM! HENRIK B u d a p e s t , Teréz körút 7

N O V Á G H  ICÁÜOLY
m i i

SAN-REMO
kávéház Budapest köz
pontján A szakmabeliek 
és a pincér szaktársak leg- 
megszokottabb kávéháza. 
Itt találkoznak a fővárosi 

és vidéki pincérek.

P A i T Z  ( B E  T I )  J Á N O S
xnúcsztergálvos dákó. tekeasztal 
és e’«f iatcsont tekegolyó-gyár

BUDAPEST, VII., A kácfa-utca 55.
T E L E F O N  8 1  3 0 .

Raktáron tartok tel 
berendezésékét, i

endéglo
>tban

Elvállalok billiárd asztalok behúzását helyben és 
vidéken, raktáron tartok I-ső rendű billiárd posztót 
úgyszintén veszek kávéházi- és vendég oj-bercn- 

dezéseket a legmagasabb árban.

M i i -  É S  D J S Z M Ü  BUDAPEST ,V'’ Esye,em‘“- ?•
E S Z T E R G Á L Y O S  < i írben)
Ajánlja gazdagon bérén ezett raktárát tajték- és boros
tyánkő dohányzószerekböl. továbbá nagy választékát e e- 
íántcsont-tekegoivókból kávéházi felszerelésekből, úgymint 
l.ignum Sanctumgolyők é̂  bábukból, sétahoíok stb -höl a 

lehető legolcsóbb árak mellett.
Javítások a legolcsóbb ár>zamitás mellett elfogadtatnak.

K i t  p á r t o l j u n k ?

S za k tá rsa k !
Ahol csak lehet, a borhoz 
vagy a pezsgőhöz n tin tjen kG r
K r o n d o r f i  s a v a n y u v iz e í

szolgáljunk fel. ■■■■■■

Veszek dugót, pezsgös dugót.
Használt pezsgös dugókért, nem töröt
tekért, fizetek 30 íillért darabonkint. 
használt palackdugókért K 5. kilo
grammonként Ezen fajtákat minden 
előzetes értesités nélkül küldhetők pos

tán vagy vasúton utánvét mellett.
Uj dugókért előzetes minta beküldése 
ellenében legmagasabb árajánlatot teszek. 

K A SZIR ER  EMIL
Budapest VII., Alpár u. 10. (Garay-tér mellett) 

Telefon : József 26—66.

Csak a szaklapunkban hirdető cégek áruit ajánljuk és vásároljuk.
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