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Szerkesztőség es

kiadóhivatal: Dohány-utca 84. III. em.

Felelős szerkesztő :
FA R K A S JÁNOS.

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

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

Egyes szám ára 20 fillér.Bérmozgalom az egész vonalon.
A pincérség eddigi birkatürclir.c ugv 

látszik csődöt mondott.
Három keserves háborús ével a még 

béke időbeli javadaimazassal, bámulatos 
türelemmel panaszkodtak at, mig végre 
megmozdu.tak. de most már úgy látszik, 
egész komolyan veszik a helyzetet. Az 
egész vonalon, megmozdultak és minden 
üzemben bérkövetelésekkel állnak elő, mi 
elég sikerrel jár.

Szövetségi hangok.
Nem egyedül álló tünete a mai 

rendkívüli időknek, hogy egyik má
sik Munkáltató szövetség indíttatva 
érzi magát holmi szociális, tisztán a 
munkásságra tartozó ügyekről néha 
igen érdekesen megemlékezni. Leg
inkább azonban csak azon testületek 
foglalkoznak ilyen kérdésekkel, a 
melyek a saját munkásaik szervez
kedő erejével és annak hibáival, 
szóval a szervezettségükkel teljesen 
tisztában vannak. Itt van például, 
amely minket igen közelről érint, a 
Budapesti Kávésok Szövetségének 
közgyűlése. Ez nem azért érdekes, 
hogy mit mondtak, hanem azért, 
hogy mit hallgattak el. Bevezetésül 
álljon itt minden pincérmunkás és 
kávérabszolga részére a következő 
atyai mégállapitás a szövetség ré
széről. Amig a női munkaerő 
szabályozásának a kérdését és ezek 
alkalmaztatási feltételeit egyszerűen 
meghagyta kérdőjelnek, addig a 
férfi munkásokra vonatkozólag már 
egy kissé közlékenyebb hangokat 
is megpenditettek. még pedig a 
következő formában. A szövet
ség kiváló gondot fordított a mun
kássággal még a békében megálla
pított alkalmaztatási feladatok pon
tos betartására, a munkásság részére 
biztosított jogok lelkiismeretes meg
őrzésére, a szabadnap, a munkaidő

és a munkabérek betartására. Tovább 
lapozgatva, még azt is kilátásba he
lyezik, hogy esetleg a háború befe
jeztével és az onnét visszatérő küzdő 
pincérmunkásokkal újból szabályoz
zák ezen súlyos és egetö kérdése
ket. En mind egyszerű pincérmun
kás. olvasva ezen öntelt és soha 
komolyan nem vehető szavakat, ön
kénytelenül azt kérdezem, hogy hol 
vagy te szegény Pincéregyesület mint 
Szövetség. Talán olyan mely alvó 
letargiában szenvedsz, hogy ilyen 
csekélységet észre sem érdemes 
venni? Hisz létezel te .is valami for
mában, sőt hivatásod volna a pincér
munkásság érdekeit is valaminek 
tekinteni. De úgy látszik, hogy ilyen 
kicsi munkasérdekekkél felesleges 
fáradozni. Hisz ilyesmi megoldása 
munka, fáradság és tudáson alap
szik. Igaz. hogy eme szent három
ságot a Szövetségünk beteges össze
tételében még nagyitó üveggel sem 
találhatom fel. No de hát igazán 
nem érdemes eme szó és cseleke
det megmerevedésben szenvedő em
berkékről több szót is vesztegetni. 
Ezekkel maid csak elbánunk a jövő 
alakulás rohamaiban. Hanem most 
már inkább érdemes foglalkozni 
ama szemérmetlen kifejezésekkel, a 
melyeit föntebb érthetően meg
jelöltem.

Nem találok elég erős és méltó 
kifejezést arra a munkáltató atyai 
gondoskodásra, ahogyan e nehéz és 
nyomasztó időben Ok az ö rabszol
gáikról gondoskodtak. Hisz hiába 
keresem a cselekedeteket, hiába 
vizsgálom, hogy talán esetleg a 15 
koronás heti éhbért sociális jó indu
lattal talán felemelték, vagy talán 
valami drágasági pótlék formájában 
iparkodtak az általános munkásnyo
moron segíteni, pedig az ö háborús 
nyomoruk és háborús bevételük 
igazán megengedte volna e nemes 
cselekedetet. Azonban ahelyett üres 
szavak és kárörvendő cselekedetek

egész szellemi brigádjával jönnek és 
iparkodnak szédíteni és a nem 
tisztán Iátokat megtéveszteni. Azt 
Azonban semmiféle szavakkal el 
nem lehet tüntetni, hogy igenis a 
kávésiparban dolgozó páriáknak volt 
csak szabad dolgozva az éhhaiál 
karjaiba belet ohunni. Mellesleg meg
jegyzem, a munkáltatók atyai gon
doskodása folytán. Hanem kedves 
szövetségi gyülekezet, talán a közel
jövőben mi pincérmunkasok magunk 
vesszük a kezünkbe sorsunk inté
zését és igen erős a meggyőződésem, 
hogy akkor lesz és lehet csak szó 
arról, hogy ezen szégyenletes álla
potokat megjavítsuk és konsojídált 
viszonyokat teremtsünk, az Önök 
akarata ellenére is. Szilárdul bizom 
abban a jobb jövőnek eljövetelében, 
amikor mi a saját erőnkkel fogjuk 
Önöket figyelmeztetni a kötelessé
geikre. Talán csak nem gondolják 
Önök. hogy eme szemérmetlen ki
zsákmányolásnak is vége ne sza
kadjon.

Türelem csak uraim, mindennek 
meg fog jönni az ideje, mert jönni 
kell es jönni fog. Fel fogjuk venni 
azzal a szilárd győzelmi akarattal 
a küzdelmet, amely egyszersmind a 
győzelem alapja. Es akkor nem lesz 
szükség az önök atyai szeretetére, 
amelyet bátran ugv jellemezek, azt 
mondom, hogyha egy kicsit jobban 
szeretnek hát végünk van.

Igen uraim, az önök munkássze- 
retete ebben a nélkülöző korban 
elérte a legmagasabb maximálást.

Nincs tovább.
Ezek után csak a mi szenvedé

sünk révén megacélosodott akara
tunk fog a munka csataterén talál
kozni és azt hiszem és vallom, hogy 
a győzelem e gazdasági kérdésben 
végre-valahára meg fogja hozni ré
szünkre a nyomor, a bizonytalanság 
és a tisztességes megélhetés lehető
ségét. Addig is azonban minden 
becsületes pincérmunkás kötelessége.
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hogy iparkodjon legalább is meg- 
gvözödéses szociáldemokratának len
ni. Mert ne feledje el egyetlen kávé
házi rabszolga azt az örök igazsá
got, hogy csak a mindent felölelő 
szociáldemokráciában van az az erő, 
amelv az elnyomatás, a kizsákmá
nyolás elleni küzdelmet sikeresen 
tudja felvenni és a győzelem kiví
vását a munkásság részére csak 
ezen egyetemben rejlő erő fogja 
meghozni. Es ha ezt megérjük uraim, 
akkor elismerem az önök atyai gon
doskodását és meghajolok a mi szer
vezkedési erőnk tudatában, addig 
azonban csak egy szavunk van a 
pusztában, hogy íel a küzdelemre!

(v. i.)

Nyilatkozatok a százalékos rendszerről.
Lapunk által fölvetetf százalékrendszer 

bevezetésére vonatkozólag kikérdeztünk 
több régi konzekvens volt vezetőségi tag 
véleményét, akik az alábbiak szerint nyi
latkoztak.

Földi Imre

Még sokan lehetnek azok közül, akikkel 
ezelőtt pár évvel ugyancsak százalékrend
szer alapián akartuk a revier rendszert 
megvalósitani.

S milyen szerencsések volnánk, ha azt 
mar akkor megvalósítottuk volna, mert 
ezáltal egv örökös kapocs lett volna az 
üzlet forgalma és a pincérség munkabére 
között.

Ha többet dolgozunk, ha emelkednek az 
árak, ezzel együtt emelkedik a pincérek 
munkabére is. a százalékrendszer alapján 
és én ennél jobb és üdvösebb tervet el 
sem tudok képzelni s végtelenül csodálko
zom rajta, hogy ennek is akadnak kerék
kötői.

Fekete Lörincz

Nem tartom teljesen keresztül vihetet- 
lennek a fix fizetést, csak az a kérdés, 
mennvit lehetne elérni, ami egy kissé nehéz 
probléma, ezzel szemben a százalékrend
szer gvakorlati szempontból jobb és elő
nyösebb.

Marko Gyula.

En mint föpincér szólok a tárgyhoz és 
őszintén megvallom, hive vagyok a száza
lékos rendszernek, de ami szempontunkból•
nak az egész terv, ha revier lesz.

Mit nagyon szeretnek elérni és megva- 
gyok róla győződve, hogy ennek minden 
föpincér társam hive.

De különben is ez egy olyan nagy és 
átkaroló reform, hogy ezzel egyúttal meg
lehetne az egész jövő pincér kérdést oldani. 
A föpincéreknek a helyzete annyira legimi- 
tilálódott. hogyha ez tovább is igy megy, 
lassan önmagától megszűnnek azok lenni, 
amik voltak.

Gregorits István

Ami az egész vitát illeti, meg vagyok 
elégedve bár az volt a célunk, hogy e 
kérdésben egységre bírjunk minden pincért, 
sajnálatomra látom a szövetség hatá
rozatlanságát. egyébként a tanult pincérek 
egyhangúlag a százalékrendszer álláspont
jára helyezkedtek

Ezen megállapítást közvetlen a pincérek 
széleskörében szereztem meg tehát emelet 
maradok meg csak ni' g nem valósítottuk.

Szaktársaim erősen sürgetik a nagy moz
galom megindítását ez azonban romentá- 
lisan lehetetlen, de megígérjük mihelyt 
tisztul a háborús helyzet, rögtön össze
hívunk egy nagy pincérgyülést. ahol el fog
juk határozni annak körösztii 1 vitelét, addig 
is agitáljon minden pincér a jövő szervez
kedés érdekében.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oEgy negyed liba 35 korona.
A napokban közölte a Pesti Hírlap, hogy 

a budai vendéglőkben, ahova a pesti kö
zönség libaszezonra jár. az idén is lesz 
liba az asztalra elegendő, gondoskodnak 
róla a budai vendéglősök, nehogy hiányt 
szenvedjen az ö közönségük.

Csak az árak körül lesz majd talán egy 
kis nézeteltérés, mert hajdan egy egész 
borjut lehetet 35 koronáért venni, amibe 
most egy negyed liba kerül a budai ven
déglőkben.

Hogy milyen kevés az alapja ezen szé
dületes áraknak az alábbiakban tájékozó
dunk. Piacon egy liba belekerül 80 koro
nába. ebből a libából kivág négy negyedet 
a vendéglős á 35 koronájával, igy kereset 
60 koronát egy libánál. Hogy a kiadások 
ára is emelkedett azt jól tudjuk, de van 
a vendéglősök javára sok ami azokat há
romszorosan visszatéríti.

A nagy forgalom és bevétel egy magá
ban hoz váratlan haszonnyereséget és milyen 
rengeteg összeget nyernek a redukált sze
mélyzet folytán, mert most háborús kiszol
gálás járja, de a libapecsenyét es is drá- 
gitja.

Mennyit nyernek a redukált hetibéren, 
mennyit nyernek az olcsó női munka által 
és végül mennyit nyernek a pincérektől 
elvont kimenő napon. Ha mind ezt össze
számítjuk, óriási összegre találunk, amihez 
csak a háború folytán jutottak hozzá.

H Í R E K
A budapesti kávésok közgyűlése. A

budapasti kávésipartestület április hó 26-án 
tartotta évi rendes közgyűlését Harsányi 

dolf elnöksége alatt. A közgyűlés meg
emlékezett arról, hogy a pincérek helyze
tét a nagy árak és drágaságnak dacára 
sem javították meg, hanem sok helyen 
csökkentették és a nőkkel is szaporítot
ták az olcsó bérmunkásokat. Gálád aijárá
suk meg fogja növelni a pincérség tetre 
kész szervezkedését és fokozni fogja el
keseredésüket.

Kétszáz korona havi fizetés. Amint 
bennünket értesítenek, egyik fővárosi ven
déglő részvénytársasága, tekintettel a nagy 
drágaságra, heti 50 koronát fizet a pincé
reknek, mi havonta a kétszáz koronát is 
felülmúlja. Mi csak örömmel konstatáljuk, 
hogy akadnak belátásos emberek is.

Értekezlet az országos pincéregye- 
sületber. Úgy látszik már a halottak is 
feltámadnak e rettenetes ágyudörgésben. 
Mert a harmadik háborús esztendőnek is 
be kellett következnie ahhoz, hogy a szel
lemileg és erkölcsileg halott országos pin
cérszövetség felébredjen mély álmaiból.

No de örüliünk neki. Kinos vajúdásuk 
mégis rúgott egyet azon a korhadt, beteg 
testen, melyen Hanisch lovagolt minden 
ellenzéki érveléssel szemben.

A déielötti tanácskozás teljesen egyol
dalúan folyt le. a délutáni azonban egy 
kissé élénkebb volt.

Hanisch Pál semmitmondó beszéde után 
Bor Jenő szólalt fel. imponáló előadását 
figyelemmel végig hallgatták. Nagy tetszés
sel fogadott beszéd után Gregorits István 
szólalt fel, aki Boór Jenő kritikájánál éle
sebb birálattal illete a vezetőséget, mert 
teljesen eloltották a más szakmáknál min- 
dig égő tüzet és tiltakozott a pincérlányok
kal szemben elfoglalt álláspont ellen.

Jótékonycélu felhívás. Egy kéréssel 
fordulunk a kedves olvasóinkhoz. Ander 
Adolf kávéházi pineór. egyik lábát veszí
tette a háborúban. Ahhoz, hogy tudjon 
magának égy mülábat csinált'tni, kérjük a 
szivés hozzájárulást Ander Andolf címére 
a kiadóhivatalba.

Flór Győző meghalt A „Fogadó" 
cimü vendéglős szaklap szerkesztője, Flór 
Győző, meghalt Budapesten 43 éves korá
ban. Mint pincér fogott hozzá a lap szer
kesztéséhez először a pincérek körében, 
de rövidesen átpártolt a kis vendéglősök
höz. Kiváló egyéniségét mindenütt nagyra 
becsülték és fáradhatatlan munkája nem 
maradt meddő.

Csak végtelenül fájhat, ha egy szegény 
sorsbol fölvergödött embert legszebb éle
tének delén pusztít el a maró betegség.



AZ ÚJKOR 3

A hadi rokkant nem dolgozik éh
béren. Egyik rákóci-uti szállodás is alkal
mazott hadi rokkant kartárst. Ezt valószí
nűleg abban a hazafias bölcsességében ha
tározta el, hogy ö is hozzon valami áldo
zatot a haza oltárára és azt hitte, hogy a 
koplaláshoz hozzá szokott rokkant katona 
éhbéren fog neki dolgozni, de ebben na
gyon csalódott, mert ott hagyta

Egy brutális üzletvezető. A Nemzeti- 
park. volt Angolpark jó hírnevének az eme
lésére valami német sógort hozatott magá
nak üzletvezetőnek, aki egyúttal magával 
hozta barbár, durva arroganciáját is.

Az elmúlt napokban egy pincér szaktár
sunkkal embertelen módon bánt el.

Bevitte a magányos irodába és ott tetle- 
gesen bántalmazta, miért is majd a bíró
ságnál fog felelni.

A pincérek nem nyaralni mennek 
Siófokra. Pedig az ottani telepbérlöség 
igy gondolkozhatott, amikor elhatározták, 
hogy fel vegyenek egy füpincért több ezer 
korona óvadékkal arra fel, hogy neki 
semmiféle javadalmazást nem nyújtanak. 
Előző években igaz hogy nem volt fizetése 
a föpincérnek, de ahelyett volt százaléka. 
Most az uj bérlöség egy olyan föpincért 
keresett Budapesten, aki fizetés és száza
lék nélkül vállalkozna arra, hogy ott fö- 
pincéreskedjen és őrködjön afelett, hány 
inventár vesz és törik össze, hogy végül 
tudja, mennyit kell fizetnie érettük.

Igaz, hogy Siófok közelében van a ma
gyar tenger kies tájának, de azért még 
sem hisszük, hogy akadjon föpincér. aki 
inventár bakternek szegődjön egy olyan 
vállalathoz, aki talán a föpincértöl vár va
lami fizetést, hogy ott izzad és vigyáz a 
bérlöség inventájára. Hisz a pincérek dol
gozni és nem nyaralni mennek Siófokra.

Gyás~ rovat. Csak nem rég közöltük, 
hogy levelet kaptunk Oroszországból Bankó 
Ferenc szaktársunktól, amelyben arról ér- 
tesitet bennünket és szeretet hitvesét, hogy 
orosz fogságban van a japán tenger szélen

Arról, hogy milyen beteg lehetett sze
gény nem is irt és hogy mint rokkant haza 
felé tart. Pedig akkor rövidesen útra kelt, 
hogy ismét lássa bánatos családi körét 
ahonnét ezelőtt három évvel mint el a 
csatába.

Sok viszonttagságok után haza is ért 
volt, de a kegyetlen sors nem engedte 
viszont látni leiki örömeit, útközben egyik 
csehországi hadikórházban meghat tüdvész- 
ben. Az elhunyt több éven át volt az Emke 
kávéházban alkalmazva ahol kapta a behívó 
parancsot, első mozgósításkor. Béke és 
nyugalom hamvaira.

A Király kávéházat eladták százezer 
koronáért Losoncon. Losoncról jelentik : 
Az itteni Király kávéházat eladták száz

ezer koroeáért. Háború előtt nagy nehezen 
lett eladva tizenötezer koronáért.

Ebből is lehet látni milyen magas fokra 
emelkedett a kávéházak értéke a háború 
folytán.

Ezen kávéházi eladás arról is érdekes, 
hogy azt Takács Lajos föpincér kartársunk 
nyitotta ki és adta el tizenötezer koroná
ért, aki annak elölt több éven át a szom
szédos Berger kávéházban föpincéreskecett 
és igy nagy ismeretség övezte Losoncon

.Mindez azonban nem tett ki annyit mint 
a háborús konjuktura.

Horváth Lajos budapesti föpincér az 
elmúlt hó 7-én meghalt tüdővészben Buda
pesten. Kiterjedett rokonsága gyászolja 
Horváth József föpincér testvér bátyja és 
Horváth Zoltán pincérszaktársunk testvére 
volt az elhunyt, Klivényi Ferenc a központi 
vásárcsarnok volt vendéglőse az elmúlt 
hó 7-én meghalt Budapesten.

Totsche Bertalan a budapesti pincérek 
körének pénztárosa egészségének helyre 
állítása céljából Tátrafüredre utazott mig 
tisztségét ezidötartalomra Paksy Sándor 
szaktárs látja el.

Horváth Géza föpincér Miskolcon a 
Pannónia kávéházba lépett be.

Popeszu Miklós Hévizfürdö kurszalonba
Pálffy Endre Siófoktelcp kávéház fö- 

pincéri állást foglalta el.
Több rendű ruha fehérnemű föpincéri 

táska eladó Bezcredi-u. 13, II. 17. szám
ban Budapesten. Vasárnap.

A vidéki pincéregyesületekről. Soha 
semmit sem lehet hallani pedig kifoglal- 
kozná velük a legszívesebben, mint az 
Újkor. 1 udtunkkal minden nagyobb vidéki 
városban van valamilyen záptojásos pincér 
egyesület és ezek évröl-évre úgy hallgat
nak mintha bevolna a szájuk ragasztva s 
mintha mindakét fülükre süketek volnának. 
Itt az ideje, hogy egy kissé felrázzuk 
őket sötét álmaikból hisz talán kiderül 
már, s akar eleven emberekre lesz szük
ség akik feltudnak emelkedni hivatásuk
nak magaslatára.

Fogházra ítélt Pali fogó. A pesti 
vurcni világban Palinak hívják az olyan 
embereket, akik ha betérnek, valamelyik 
zugkávéházban füzetnek mit nem is ren
deltek. Jelyen Palinak gondolták Varga 
János asztalossegédet aki egy pikkolóra 
betért a Szikszai-féle kávéházban ott azon
ban pezsgözést rendeztek körülötte, mit 
vele akartak megfizettetni. Varga nem fi
zette ki és az ottani áll föpincér Weiss 
Vilmos elvette a kabátját. Minihogy ez 
külömben is törvénybe ütköző cselekedett 
Varga feljelentette. Április 19. volt a tábla 
döntése megtartva ebben az ügyben és 
Weissof egy hónapi fogházra ítélték. Nem 
tudjuk nem-e Király-utcai féle föpincér volt.

A végtelen denunciálás. Az országos 
szövetség exponenensei Hanisch Pál és 
Weiss Dániel zilált helyzetükben minden 
egyéb eszköz hiányában a végtelen denun- 
ciálással operálnak az ÚJKOR ellen. Ezen 
eljárásuk jellemzi szocialista mivoltukat, a 
mit különben is csak cégérül használnak, 
mig a húsos fazék körül sütkéreznek. De 
jaj annak, aki velük szemben a törvény 
eszközéhez nvul. Az áruló huligán fekete- 
sárga denunciáns. S ime most ők használ
ják ezen eszközöket. Csak igy tovább, 
legalább helyettünk is denunciálnak. Nem
sokára úgyis felszabadul a bilincsekbe vert 
sajtó és szervezkedés s majd akkor jön. a 
minek jönni kell, a nagy leszámolás.

Botrányos állapot a Jardin de hiver 
mulatóban. Eme furcsa nevű rivalda mu
latóban olyan botrányos állapotok ural
kodnak, hogy azt feltétlenül szóvá kell 
tennünk. Amellett, hogy összevissza sütött 
főzöl tatujvasztót és pancsolt ételek és 
italokat olyan méreg drágán árusítják, ha 
azért a rendőrség árdrágításért elakarná 
az ottani tulajdonost Ítélni akar újra kellene 
a fennálló törvény paragrafusait alkotni, 
hogy eléggé szigorúan el lehessen ítélni. 
A pincéreket mégis éhbéren dolgoztatják. 
Szintén hihetetlen, hogy van a huszadik 
században vállalkozó vagy munkáltató aki 
munkásainak egy fillér fizetést vagy amit 
érő ellátást, ne nyújtson. Hát halott-e már 
ember ilyet a világháború közepette ami
kor az emberek csak nem éhen fordulnak 
fel az utcán akkor egy dúsgazdag vállalat 
ingyen dolgoztatja szegény munkásait. Hisz 
ehhez nemcsak egy kizsákmányuló s z í v . 
hanem jellem is kell.

Megszűnt a temesvári pincéregyesü
let. Temesvárról jelentik : Az ottani pincér- 
egyesület anyagi hiányok következtében 
megszűnt. Ez az egyesület az országos 
király-utcai egyesülethez tartozott. igy 
könnyű megérteni bajait, ami főképpen az 
alapszabályokban rejlik.

Igaz, hogy mi is ugyan azon alapsza
bályokat készítettük el. de ebben a vidéki 
fiókokra vonatkozó paragrafust teljesen 
megváltoztattuk még pedig úgy, hogy a 
vidéknek megmaradjanak a saját anyagi 
javai, mert tudjuk, hogy anélkül nem 
birnak létezni, de még kevésbé hasznos 
ténykedést kifejteni, előre haladni.

De a Hanisch-féle egyesület ezekről 
mint nem gondoskodott s nem csoda, hogy 
a vidék ahelyett hogy erősödne, naprói- 
napra gvengéb lesz a szerveszkedés tekin
tetében és végül megszűnnek a már fen- 
álló egyesületek is.

Kiadó szerkesztő : 
GREGORITS ISTVÁN. 

Laptulaidonos:
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG.
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NAGY IGNÁC cikkek szmknzlete
B u d a p e s t , V II., K á r o ly -k ö r ú t  9 .

Aanha dúsan felszerelt raktárát mindennemű 
pmcefelszereies: cikkekben, u m. borszivattyuk. 
szürogépek. hordogozólók pasteorizáió k é 
szülékek. palackok. paratadugók. cím kék
ben stb Kiváló készítmény !

PAPÍRSZALVÉTA

Ká-.ehari fehér krepp hajtogatva 1000 db K Q.- 
■ rltterm: _ .. 50-30 cm. h. 1000 db K 22.

Szalma-szál 1000 db K *>.50
papirhövetybeo 1000 darab K 12 — 

Nagyobb vételnél árengedmény Kapható

özv. B e rk o v its  K á ro ly n é n á l 
B u d a p e s t , V II., S íp -u tc a  4 .  sz .

_____ oo TELEFOX 106—07 oo

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

Pezsgősdugót
használtat, de nem töröttet, veszünk 
bármely mennyiségben, előzetes tuda
kozódás nélkül, utánvéttel 40 fillérért 

darabonként.
Uj p a la c k d u g ó k a t  minták előze
tes beküldése ellenében a legmaga

sabb árban veszünk.

Fromm er Testvérek, Budapest 
VI.. Teréz-körut 23.

■PEW

___——-tér̂ «retB* eg*.ny«a
SAVANYUViZ.

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

MATTOM! HENRIK B u d a p e s t , Terez körút 37

S AN-REMO
kávéház Budapest köz
pontján A szakmabeliek 
és a pincér szak társak leg- 
megszokottabb kávéháza. 
Itt találkoznak a fővárosi 

és vidéki pincérek.

N O V A S I  K & itO L Y P e z s g ö s d u g ó t
használtat, azonban nem töröl
tet, vesz bármily mennyiség
ben. előzetes tudakozódás nél 
kül. utánvéttel 40 fillérért 

darabját.

ROBICSEK ADOLF
paratadugógyár J

Budapest, VII., :
N efelejt s -u . 15. ♦

- - - - - - - - • * , , * „ . * , , 1  ••«•••

P A I T Z  (BEiTZ) J Á N O S
xnuesztergályos. dákó. tekeasztal 
es elefántcsont tekegolyó-gyár

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

Raktáron tartok teljes kávéházi- és vendeglöi- 
berendezéseket. ui és hasznait állapotban.

M Ü - ÉS D ISZM Ü  
E S Z TE R G Á L Y O S BUDAPEST™- E>, E g y e te m -u . 3.

<1 szemben

Aiánlja gazdagon bérén ezett raktárai taiték- es boros
tyánkő dohányzósze-ckböl. továbbá nagy választékát ele- 
fántcsont-íekegolyókbói kávéházi felszerelésekből, úgymint 
l.ignum Sanctumgoiyok es bábukból, setabotok stb -böl a 

lehető legolcsóbb arak mellett 
Javítások a legolcsóbb árszámitas mellett elfogadtatnak.

K i t  p á r t o l j u n k ?

S za k tá rs a k !
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. ■■■■■■

Veszek dugót, pezsgös dugót.
Használt pezsgös dugókért, nem töröt
tekért. fizetek 40 fillért darabonkint. 
használt palackdugókért K 5.— kilo
grammonként Ezen fajtákat minden 
előzetes értesítés 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. (Garav-tér mellett) 

Telefon: .lór-»í 2b—66.

s z a k la p u n k b a n  h ir d e tő  c é g e k  á r u i t  a já n lju k  é s  v á s á r o lju k .
Springer Gusztáv könyvnyomda. Budapest. VII. Akácfa-utca 62. Telefon 49—03
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