
Budapest, 1918. január 1. V. éviolyam. 1. szám

FIZ ÚJKOR
A M A G Y A R O R S Z Á G I S Z Á L L O D A I, É T T E R M I ÉS K Á V É H Á Z I P IN C ÉR EK  A N Y A G I ES  S Z E L L E M I É R D E K E IT  V É D Ő  S Z A K L A P .

Felelős szerkesztő:
FARKAS JÁNOS.

----
Megjelenik minden no 1-en es 15-en.

Szerkesztőség és
kiadóhivatal: Dohány-utca 84. III. <

S I
n . H i r í

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

Egyes szám ára 20 fillér.

Uj idők hajnalán.
/ ^ .^ÖLhénnünket eltölt, amikor lezül- 

lött állapotainkon végig tekintünk.

Ha 1918-ban megkapjuk az oly 
rég sóvárgott békét, úgy ez az esz
tendő az egész világ ünnepi éve 
lesz. De ugyanakkor, amikor ün
neppé avatódik, a béke ünnepévé, 
ugyanakkor óriási jelentőségűvé vá
lik a proletárvilág történelmében is. 
Nemcsak a demokráciának diadalra 
jutásával, hanem azáltal is, hogy 
minden eddigi társadalmi forrongás
nál nagyobb arányú lesz a dolgozó 
népnek a béke évében bekövetke
zendő kenyér harca.

Minden épkézláb frakció erejének 
teljes megfeszítésével fog dolgozni 
azon, hogy a háború után le ne 
szorittassék oda, ahol a háború előtt 
állt, oda, ahol a tőkések ismét látni 
szeretnek őket: a jogfosztottságba, 
a szervezetlenségbe, a pária sorsba.

Mi tudjuk, hogy a munkásvilág 
minden egyes rétegének meg lesz 
az ereje, a hatalma, hogy a kapita
listák eme törekvésének ellent tud
jon állni. Tudjuk, hogy mindegyik
nek meg lesz az erős egységes szerve
zete, tudjuk, hogy lesz elvük, pro- 
grammjuk, lesz pénzük — és tud
juk, hogy nem lesznek sztrájktörő 
szaktársaik, mert nem lesz szerve
zeten kivül álló munkásfölöslegük.

Minden egyes szakma a háború 
tartamát, a szervezeti élet stagná
lásának eme hosszú idejét az erő
gyűjtésre, az erők elraktározására 
fordította és most jól felkészülve, 
nyugodt önbizalommal néznek a há
ború befejeztével föltétlenül bekö
vetkezendő rémes gazdasági harcnak 
bizton eljövendő fergetege elé.

De mit fogunk csinálni mi szegény 
elhagyatott pincérek?!

Erre a kérdésre szeretnénk vért- 
forralóan, velőket hasitóan, idegeket 
fölkorbácsolóan válaszolni, szeret
nénk úgy írni, hogy Írásunk által 
minden egyes szaktársunkat meg 
tudnánk tölteni azzal az érzéssel, a

De még jobb szeretnénk ennek 
az újságnak a betűiből, hasábjaiból 
egy szeges korbácsot fonni és ezzel 
az ostorral végig hasogatni szaktár
saink testét. Mert mi mindent meg
tettünk, hogy a háború vége készü
letlenül ne érjen bennünket. Mi mind 
egy szerény eszközökkel rendelkező 
szakközlöny, megkíséreltük az Orsz 
Szövetséget életre hívni. De a Szö
vetség rendelkező joggal bíró tagjai 
szépen megiapultak, a hadimunkat, 
hadifizetést, hadisegélyeket oszto
gató vezetc Tég bünpalástoló köpe- 
nyegre állott és nem mozdultak. Má
sik részen uj _szervezetet .akartunk 
létesíteni; ez belefulladt a pincér 
erkölcsökbe, az urhatnámságba, a 
nagyzssi mániába, a kártyába, az 
éjjeli dorbézolásba.

Most közöny, nembánomság, cini
kus nemtörődömség, a bőséges 
munkaalkalom által teremtett léha
ság járja. Azután pedig, amikor már 
érezni fogjuk a munkanélküliséget, 
a kereset hiányt, a munkaadók 
brutális bánásmódját, már benne le
szünk a célt és irányt tévesztett 
emberek lelki állapotában, akkor 
már hekuba lesz minden közügy, 
minden szakügy, a megélhetés, az 
érvényesülés vad harca fog, soha 
nem tapasztalt módon tombolni.

Az uj idők hajnalát tehát ilyen 
sötét jóslással köszöntjük mi, kik 
ismerjük szakmánkat.

Tesszük ezt azért, mert még el
lehetne hárítani a veszélyt. Még van 
idő. az elmék felvilágosítására, a 
szervezet kiépítésére, az erők egye
sítésére De félre minden kasztfel
fogással, dzsentriskedéssel, léhaság
gal, szívjunk be mi is valamit az uj 
idők egész világot körül lengő demo
kratikus szeléből.

Igenis! Csak ez segíthet rajtunk, 
a demokratikus felfogás. Pincér, az 
pincér, akár étteremben, akár kávé
házban, akár a Bristolban, akár

korcsmában, — feltéve ha tanult 
pincér. — A  pénz nem választhat 
el senkit szegényebb munkástársától. 
A  munkaadók munkáseilenes politi
káját mindig azok segítették elő, 
akik fölöttébb állónak képzelték 
magukat a többinél.

Nem! Nincs különbség köztünk. 
Bárha egyeseknek többet is jutatott 
a véletlen szerencse, azért mind
nyájan levagyunk maradva a hala
dás szekeréről és egyformán kell 
belekapaszkodnunk, mindenkit ma
gunkkal ragadnunk, hogy a tömeg 
akarásnak érvényesülése által útját 
vágjuk a lealázásnak. a leigázásnak, 
a kizsákmányolásnak

Virrad már! 1918-ra fölkelőben 
van á béke csillaga, de ez a csillag 
nekünk olybá tűnik föl mint a Sza
hara tüzes napia, amely a sivatag 
vándorainak a samum jövetelét 
jelenti.

A  bennünket fenyegető samum, a 
mindent letaroló eltemető szélvihar 
a munkaadók kebleiből fog felénk 
süvíteni, kik nemcsak bosszút akar
nak majd állni, hanem az elvesztett 
háborús hasznot is, részben a 
munkásokon akarják majd bevasalni.

Farkas János.

A szatmári tolvajvezér vasúti 
vendéglős letartóztatása.

— Az ÚJKOR tudósitójától. —
Szatmár. 1917 decem ber 6

Ez év november 12-én egy nagyobb 
szabású zseblopás történt Szatmáron. A 
vasúti állomáson kilopták Baumhorn József 
zsolnai kereskedő zsebéből 43 000 koronát 
tartalmazó pénztárcáját.

Azóta lázasan kutatta a rendőrség e 
szenzációs lopás tetteseit és lassan rátalál
tak egy egész tolvajbandára, melynek ve
zére Kis Lajos, a szatmári vasúti vendég
lős. Egyes letartóztoztatott cimboráinak, 
tolvajiársainak vallomásai alapjan rájöttek, 
hogy Kis Lajos volt a nagy lopás terve
zője, akit a rendőrség vallatásra fogott és 
beismerő vallomása után nyomban letar
tóztatták. így az egykori protekció zsonglér 
vendéglős vendég lett a fogházban. P.
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Meghalt Prohászka Károly.
Megdöbbentő hírrel lepjük meg olvasóin

kat. amikor is fájdalmas szívvel meg kell 
írnunk, hogy meghalt a pincérségnek egy 
igen derék oszlopos tagja, az általánosan 
szeretet Prohászka Károly, ki a Nemzeti 
kaszinóból került az Országos kaszinóba, 
ahol tizenöt évi íöpiacéreskedése után 
utolérte az emberi sors. a kegyetlen halál. 
A  halál hirtelen következett be és várat
lanul borított mély gyászt kiterjedett ro
konságának. szeretet hitvesének és pincér- 
szaktársainak. akik egyik legjobb akaróju
kat és barátjukat veszítették el. de külö
nösen az Újkor gyászolja mély részvéttel, 
melynek lángoló parázs híve volt az el- 
hunvt. Múlt hó 9-en hántolták el a kere- 
pesi-uti temetőben, ahol a széles kiterjedt 
rokonságon és szeretet hitvesén kívül Pán- 
del József. Csik Gyula. Speszni Imre a 
Nemzeti kaszinóból. Bér László föpincér a 
Pannónia szállodából az elhunyt testilelki 
barátai vezetése mellett megjelentek a pin
cérek is. hogy az örök nyugodalom nyitott 
sírjánál búcsút mondjanak neki e sötétbe 
borult napon. Az Ljkor előfizetőit Csics 
Gyula föpincér és Speszni Imre képvi
selték.

A sörgyári milliók.
Olvastuk a lapokból, hogy a magyar 

sörgyárak ez évi busás zárszámadások al
kalmával a minden számításuk felett meg
növekedett részvényeikből, illetve a fel
emelt tőkéken még felül maradott nyere
ségből több ezer koronát bocsátottak kü- 
lömböző jótékony célra.

így például az Első magyar részvény- 
serfőzde a magyar vendéglősök országos 
szövetségének hadbavonultak hátramara
dottjainak elesettek özvegyeinek és árvái
nak részére 155.000 koronát juttattak.

És hasonló humánussággal emlékeztek 
meg a többi gyárosok és a vendéglősökről, 
mig a pincérségröl teljesen megfeledkeztek.

Pedig szerintünk, ha valaki úgy a sör
gyári milliók összehalmazásának munkájá
ban szoros összefüggésben álló pincérek 
is érdemesek erre és higyjék el, vannak 
ám a pincéreknek is hadbavonultak hátra
maradottjaik és sok ezer árvájuk is.

De különösen kiemelendő azon furcsa
ság, hogy a pincérekből lett vendéglősö
ket. kik tulajdonképen nincsenek ráutalva, 
tömik nyakraföre, de a jövő vendéglős ge
nerációt. mely máma még szegény pincér, 
semmibe sem veszik.

Azonban előttünk ez nem egyedüli 
bizonysága annak, hogy amióta nem va
gyunk szervezve, hogy nemcsak a sörgyá
rosok, hanem a közönség és még a saját 
munkáltatóink is kevésbé értékelnek ben
nünket G.

Visszaélések a pezsgő
dugókkal.

A munkáltátok elveszik a pincérektől és 
fizetéskepen adják a segédszemélyzetnek.

Már számtalanszor szóvátettük, hogy a 
munkáltatók egyéb jogaink és javainkat 
elkobozván, már annyira mennek durva 
szemérmetlenségükkel, hogy immár a pezs- 
gödugókra is pályáznak,

Hogy konkrét adatokkal is szolgáljunk 
és bizonyítsuk ezen visszaéléseket, meg
állapítottuk, hogy az Exelsior-barban a fel- 
irónő kisasszony privilégiuma a pincérek
nek megadott pezsgősdugó kedvezmény. 
Nemkülömben a Mátyás király kávéház
ban. hol az üzletvezetőnek jár a pezsgős
dugó, akképen lett az üzletvezetőié, mivel
hogy az üzletvezető, aki külömben is 
testvére a munkáltatónak, folyton fizetés 
javítást kért. mig végre azt kapta fizetés 
javitásképen.

Arra való tekintettel pedig, hogy a gyá
rosok visszakövetelik a dugókat, joga van 
a munkáltatóknak is követelni a pincértől, 
mert hisz ma olyan a helyzet, hogy csak 
annyi pezsgőt kap az illető munkáltató, a 
mennyi dugót szolgáltat be, de ne felejt
sük el azt, hogy a gyárosok megfizetik a 
dugókat, igy tehát a pincérnek is meg kell 
fizetni. \ agy el is lehet venni ?
Jj'- Jfc; .

HÍ R E K
Panaszokat d u. 5—6-ig halgatunk 

meg, egyéb ügyek posta utján is elin 
tézhetők. aki az Újkor elő akarja 
fizetni egy levelező lapon küldjék be a 
pontos címét. Lakás *és helyváltozást 
kérjük levelező iapon bejelenteni.

Megjegyzések az inventározásról. 
Egyes nagy szállodákban egészen különös 
uj szokást hoztak divatba, amióta korai 
záróra van és pedig ezzel is kimutatják, 
hogy a pincér mnnkáját nem becsülik és 
nem honorálják eléggé. így a Dunapalotá- 
ban és az Imperiálban rendesen éjjel in- 
ventároznak, igénybe veszik a pincéreket, 
amiért még csak köszönet sem jár nekik. 
Úgy gondolják, a pincéreknek igy is jól 
van. Boldogan tekintünk a jövő elé, mely 
megváltás meghozza a pincéreknek is a 
szabadságot és az emberi jogot és majd
nem lesz többé szabadon kizsákmányolható 
préda, a mai szolgai elnyomott rend
szernek.

Lassan kipusztulnak a pincérlányok.
Talán ezzel is tovább haladtunk, megpró
bálták munkáltatóink a pincérlányokat meg

a kutyaólakat, amikkel mindig fenyegették 
a pincéreket, most azonban már tisztába 
jönnek azzal, hogy sem a kutyaólakkal, 
sem a pincérlányokkal nem értek el sem
mit. A kutyaólakban csak rósz pincér és 
személyzet jár, mert a jó anélkül is kap 
munkát, a pincérlányok pedig lassan mind 
kipusztulnak és inkább vállalnak bármilyen 
más munkát, mintsem hogy ennyire hagy
ják magukat kizsákmányolni, ahogy az a 
kávés és vendéglős uraknál szokásban van.

A  gyufa. Nem lesz érdemtelen meg
említeni, hogy amikor még a főpincérek a 
nagy drágaságra való tekintettel és mert 
a munkáltatók külömben sem mérlegelik 
kiadásaikat, lemondtak a gyufavásárlásról 
és igy a munkáltatóknak kellene venni, 
teljesen eltűnt az asztalról. Pedig ha em
lékszünk rá, milyen erélyesen követelték a 
főpincérektől, hogy legyen, mig ki nem józa- 
nodtak a gyufavásárlasból. Azonban re
méljük, hogy szolidáruságukat megkötik a 
háború utáni időkre is.

Külföldi zongorák behozatala. 1 udva- 
valevö, hogy a zongoragyártás terén álta
lános stagnáció állott be, mely különösen 
kellemetlenül érezhetővé vált. a legutóbbi 
hónapokban, mikor a kezdődő iskolaévre 
szükségelt hangszerek iránt élénk kereslet 
indult meg. Igen sok szülőnek tapasztalnia 
kellett, hogy uj zongorákban teljes a hiány, 
és a kínálat kikent-kifent ócska zongo
rákra szorítkozik. Örvendetes fordulatot 
jelezhetünk most ebben az irányban: si
került ugyanis a S t e r n b e r g  Á r m i n  
és T e s t v é r e  budapesti cégnek jelenté
keny mennyiségű uj zongorát exportálni 
a l e g n e m e s e b b  külföldi gyártmányok
ból, melyek máris eladásra kerülnek a 
Sternberg-cég Rákóczi-ut 60. sz. zongora- 
termeiben.

Egy háborús étlap. Még béke idejé
ben is figyelemre méltó étlapot mutatunk 
be olvasóinknak, melyet egy municiógyá- 
ros rendelt. íme az étlap: Szárnyas pás
tétom. 1913 évi assmannsháuseini bor. 
Eröleves velőszeletekkel. Pisztráng friss 
vajjal és vesével. 1913. évi berukasteli 
bor. 1913. évi rudesheimi bor. Spárga sós
kával. 1911. évi enkincheni bor. 1911. 
rhamgani uriital. Rostélyos salátával, uj 
burgonyával és különféle kompotokkal. 
1914. évi rudesheimi bor. 1915. évi braune- 
bergi bor. Fagylalt-bőrke verék. Sajtok. 
Makkasütemények. Gyümölcs, zsardinet, 
szivar, cigaretta és fekete külön tejjel te
rítve állt.

Petróczi Nándor pincérnek fontos irata 
van az Újkornál az ungvári polgármestertől.

Válasz Hanisch Pálnak. Müller Mihál y 
szaktársunk ily cimü cikke helyszűke 
miatt és mert későn kaptuk kézhez jövő 
számunkra marad. Egyébként előre is fel
hívjuk rá szaktársaink figyelmét.

Házasság. Schwarcz Jenő főpincér múlt 
hó 10-én esküdött örök hűséget Gesztel
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Blanka urleánynak a szatmári III. oszt. 
vasúti vendéglős Geszti Mór bájos leányá
nak Szatmáron. Mely alkalommal sok 
szerencsekivánattal üdvözöljük az uj házas
párokat.

Szappanközvetités a szövetségben.
Egyik föpincér szaktársunk elmondotta, 
hogy ö állásért folyamodott Weiss Dániel 
ottani közvetítőhöz, aki azonban állás 
helyet szappant és egyéb árukat ajánlót 
neki megvételre. Szóval szappanközvetitö 
van a szövetségben ; ez nem is lehet rossz 
dóig ilyen árdrágitásos világban.

_—-Váttozaisok. Horváth József főpincér a 
Parlament kávéházba lépett be. Zinger 
Imre kávéházi pincér az Emke kávéházba. 
Lacza Armand kávéházi pincér az Imperial 
szállodába. Hassay István éttermi pincér a 
Deli étterembe. Brennesz Sándor kávé
házi pincér a Meteor kávéházba, Szabó 
Gyula kávéházi pincér az Emke kávéházba.

Üzletvezetőzsdit játszó szakszerve
zeti titkár. Kívánatosnak látszott meg
tudni s mint Kolumbusz a száraz földet 
kutattuk és kerestük, mi az, ami Hanisch 
Pált minden szellemi képesség, tudás hiá
nyában predisztinálja a titkári vezérsze
repre a Szövetségben.

Ámbár köztéreni tevékenytelensége szo
morú tapasztalatokat von maga után, mert 
hisz főleg ennek és általa szervezett klikk 
rendszernek lehet köszönni a mai általá
nos züllött pincérhelyzetet és éppen most 
akadtunk rá. hogy is van ez. Előre bo
csátjuk, hogy jó magunk is láttuk a szö
vetség vendégei körül sürögni-forogni, a 
mikor epy alkalommal éppen Kirchner 
Ferenc őrmester, ki most zsebmetszés 
miatt valamelyik katonai fegyházban ül, 
két utcai íjnövel látogatta meg a dáridó 
szakszervezetet, ahol még a záróra után 
is lehetett dorbézolni. Hogy a titkár ur ott 
üzletvezetőzsdit játszott és ez nagy sze
rencséjére szolgált Kirchnernek és kétes 
társaságának, mert külömben ki se lettek 
volna szolgálva. Úgy látszik ez prediszti
nálja a vezérpolcra, mert nem átallotta a 
szövetség üzletének érdekében társadalmi
lag megvetett személyekért exponálni ma
gát. De bezzeg, ahol a pincérekért kellene 
valamit tenni, ott csak himel-hámol és ke
rüli a cselekedetett, mint a macska a forró 
kását. Sokkal érdekesebb, hogy már vagy 
tizenöt évi közlábatlankodását ülheti meg 
olyan népszerűségben, hogy még a régi 
pincérek sem tudják, hogy kicsoda

Súgás a szerkesztői üzenetekben. 
Már több esetben szóvá tettük, hogy a 
pincéreknek egyik része csodálatos módon 
gondolkozva, nem azt a lapot iparkodnak 
sietősen támogatni, amely célul tűzte ki 
maga elé, hogy csak kizárólag és egyedül 
a pincérek érdekét tartja szem előtt és 
azokat védelmezi minden erejével és te
hetségével, hanem inkább holmi öszvér, se 
munkáltató, se munkáslapokat fizetnek elő,

amelyek nemcsak hogy nem égették meg 
soha az ujjúkat a pincérekért, hanem nem 
is égethetik meg, mert hisz akkor a főnök 
ur fogja őket kilökni az előfizetési szám
lával.

Hogy mennyire igazunk van és hogy 
milyen tudatlanok azok a pincérek, kik az 
ö se hideg, se meleg lapjaikat fizetik elő, 
mig mi a legmesszebb menőleg síkra szél
iünk a pincérségért, azt nem is vitatják, 
csak néha súgnak valamit a szerkesztői 
üzenetekben, amire azonban nem lehet vá
laszolni, mert rendszerint hasból font do
log. De ha a Lajtán túl úgy kívánják, állja
nak ki a porondra s úgy majd lehet be
szélni. Öntudatos pincérnek nem szabad a 
gazdasági ellenfeleinek érdekeit 
vendéglösféle lapokat előfizetni, inkább 
vegyen egy lufballont azon a pénzen és 
ereszsze a levegőbe, ezzel legalább nem a 
saját vizét mérgezi.

Vendéglő átvétel. Gombócz János ismert 
föpincér kartársunk folyó hó 15-én átvette 
az Artner-féle vendéglőt Wesselényi-u. 20.

ízletes ételek és baranyai borokról van 
gondoskodva, miáltal nagy pártfogásnak 
örvend, de különösen a pincér szaktárs 
meleg felkarolását érdemli ki.

Mozgalmi bizottság alakult folyó hó 
28-án Kálmán István elnöklete alatt.

A mozgalmi bizottság célja programmot 
kidolgozni a pincérek újjászervezése alap
ján. Á mozgalmi bizottság első és leg
fontosabb törekvése és feladata, hogy 
programmja megismertetése által az „ Orszá
gos Szövetséget“  újjá szervezze, annak 
élére hozzáértő, a pincérséggel érző vezető
séget állítani.

A mozgalmi bizottság helyisége jelenleg 
Wesselényi-utca 20 Gombos János vendég
lőjében volt [Artner-vendéglő) létezik.

A szaktársak kik érdeklődnek és csatla
kozni akarnak, itt találják a mozgalmi 
bizottság vezetőségét.

Minden pénteken háziértekezlet meg
hívott üzletek alkalmazottaival.

ÚJÉVI  ÜD V Ö Z L E T E K .
Az uj esztendő alkalm ával alant közöltek lapenk utján 

iídvózlik az ism erősöket és barátokat kiránva sok szerencsét:
Farkas János az Újkor felelős szerkesz

tője, Meteor kávéház.
Gregorits István az Újkor szerkesztő

kiadója, Royal orfeum.
Forgács János főpincér, Meteor kávé

ház, Budapest.
Brennesz Sándor, Meteor kávéház, Bpest.
Gregorits Antal föpincér, Bristol szálloda 

Budapest.
Szalay Lajos főpincér. Royal kávéház, 

Budapest.
Speszni Imre, Nemzeti kaszinó.
Jaksics Ferenc, Erzsébet királyné szál

loda, Budapest.
Horváth Frigyes, Astoria szálloda, Bpest.
Boda Géza fizelőpincér, Pannónia szál

loda, Bpest.

Pék Gyula főpincér, vasúti étterem, Arad. 
Pálffy Endre fizetőpincér, vasúti étterem. 

Arad.
Liebezeit Ferenc szobafönök és neje. Pan

nónia szálloda, Szatmár.
Tatay Pál föpincér, Pannónia szálloda, 

Sratmár.
Horváth Géza fizetőpincér, vasút étterem, 

Sátoraljaújhely.
Antoni Rezső, Pántol étterem, Bpest. 
Lacza Armand, Imperial szálloda, Bpest. 
Dobos Miklós főpincér, Szávov szálloda, 

Bpest.
Rothenstein Károly, Emke kávéház. Bpest. 
Kőmives József, Emke kávéház, Bpest. 
Rosner István fizetöpincér, Pántol ét- 

szolgála* éterem, Budapest.
Paksy Sándor föpincér, Fészek club. Bpest 
Singer Imre, Emke kávéház, Bpest. 
Dózsa Endre főpincér. Hársfa szálloda, 

Pöstyén.
Leopold Gyula, Imperial szálloda. Bpest. 
Horváth Maritcs János, főpincér, Royal 

orfeum, Bpest.
Szabó Gyula fizetöpincér, Emke kávé-

Mátyás Ödön, Hungária szálloda Bpest. 
Özv. Berkovits Károlyné, Bpest.
Bota Károly fodrász, Bpest, Akácfa-u. 3. 
Stangel József, krondorfi kutvállalat. 

Budapest.
Totsche Bertalan fizető, Royal Orfeum 

Bpest.

Szerkesztő-kiadó: GREGORITS ISTVÁN.

Legjobb 
asztali 

és üdítő 
ital.— Ki
tűnő hatá
súnak bi
zonyult

________________ _____________köhögés
nél, gégebajoknál, gyomor- és hólyag
hurutnál.________MATTOM HENR
Budapest, VI., Teréz-körut 37.

jezsgőzsdugókat teszek.
I Használtat nem töröttet drbonként I 35 fiit.
I Használt dogokat k iló já t ............25 kor.
* Uj parafadugókat kilónként . . 85 kor. 

minden mennyiségben előzetes minta be
küldése mellett
Szerdahelyi Dezső

T e le fo n  1 0 3 -0 4  
B u d a p e st , V i l i . ,  R á k ó c í-té r  « .

*  w  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  • w

\P e z s g ö s d u g ó k a t  \
$  használt és nem töröltet veszek után- ^ 
j  véttel 110 fillérért darabonként. ^  
f  Előzetes kérdezősködés szükségtelen. ^ 
j  PELÁTHYGYÖRGY (

j  Budapest, V.. Káknánutca 21. j



4 AZ ÚJKOR

Vendéglősük r e j t y ény

HOGYAN SZEREZHET INGYEN?
Az üzleti forgalom előmozdítása érdekében egv

pénzdobásra működő zeneautomatát. í *̂ ,*7 iíir
Sulvüzemre vagv villanvhajtásra berendezve díjmentes »• IpSE1 Pfi
felvilágosítást ad az Első Magyar Zeneautomata- | i ísjéll wihífól'i! Ríj
és Villanyzongora Kölcsönzési és eladási intézet,

Budapest, VII., Rákóci-út 14. sz. [ 'i, 11
Teleion: 118— 67. IIP

Ugyanott előnyös feltételek mellett : | i'lSffif I i| kölcsönzés.
| bérlet.

\ illanyzongora és J eladás. jJ p ~ ■ ~ , _J{n|
zeneautomata j jókarban tartás. | {-. f " ||

1 hengercsere és átalakítás
1 tetszés szerinti darabokkal.

Használt zeneautomaták íélárban!
Érdeklődőknek vételkötelezettség nélkül mutatjuk be
dús mintaraktárunkon működésben levő zeneinket, 
melyek a modern zenetechnika legújabb vívmányaival 
hegedű, hárfa, gitár, mandolin, xilofon stb. kísérettel 
vannak felszerelve.

Budapesti Óvadék 
Szövetkezet

óvadékokat í r t  , S í
dai pincérek részére korlátlanul 
folyósít és váltópénzeket. — Tag
felvétel bármely időszakban. — Ked
vező feltételek. — Gyors és előnyös 
lebonyolítás. — Hivatalos helyiség: 
Budapest, Rákóci-ut 55 II. Hiva
talos órák: D. e. 9— 12- ig. D. u. 3—6-ig.

VT l  | p \ T  *  f *  ■ pincefelszerelési
I i A v J l  Ü J I t A U  cikkek szaküzlete
Budapest, VII., Károly-körút 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 
pinccfelszerelési cikkekben, ú. m. borszivattyuk. 
szürögépek, hordógözölök. pasteurizáló k é 
szülékek, palackok, paraiadugók. cím kék
ben stb. Kivaló készítm ény!

r  -ír- -77- tc- IV IV f̂V "7r'  "7T '7V, tt- 1
-á ,  o ú  -y- j ' . ' o J ' i ű ' s i L  -á^ ó i -  o i -

PAPÍRSZALVÉTA

Ká-. eházi fehér krepp hajtogatva.
Éttermi puha papirszalvéta 50-50 cm. 

nagyságban iegtutánvosabban beszerezhető:
özv . B erk ov its  K á ro lyn én á l  
Budapest, VII., Síp-utca 4 . sz.

TELEFON: 106-07
i ' r T - i r r r r r  -7 o “  “  “  í

ui, -jí, oi,

K it  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  savanyuvizet. . . . . . . .ó i . . . . . . . . . . .
szolgáljunk tel. ■■■■■■

STERNBERG ÁRMIN ÉS TESTVÉRE

Császári és
i 'J ’i

L p r - .

W '
királyi udvari

Budapest, Vli., Ráköczi-ut 60. || A  || g  Q
i>-Ut _____

Z E R aG Y Á R  Budapest, VII., Rákócxi-ut 60.
^ m— (Sajat palotájában!

B ö se n d o rfe r , Ehrbar, Koch & Korselt. 
Wirth, Lauberger & Gloss. Stingl stb. stb 
legkiválóbb külföldi z o n g o r á k  és p ía -  
n ín ó k , valamint hírneves saját gyártmá

nyaink dús raktára.
Zenélő autom aták vendéglő  
és mozi részére. G r a m o f o n o k
tölcsérrel, valamint tölcsér nélkül a 
iegolcsóbbtól a legfinomabb kivitelig 

minden árban. Óriási választék. 
Hanglem ezek a legújabb felvé
telek. Használt hanglemezeket dara
bonként 1 koronáért készpénzen 

vásárolunk.
írja meg, hogy milyen hangszert óhajt 
vásárolni. Arról küldünk képes ár

jegyzéket.
Használt hangszereket újakra becse
rélünk vagy készpénzért megvásá
rolunk. Az összes hangszerek javítása 

saját műhelyeinkben. . í 1̂

S l a
f i i t ! t i  -

Az összes hang-

* szerek gyára és 

legnagyobb 

raktára.

StecribergflrmináTüúM
CS.cs KIR.UOU. HflNOSZERGYflR, 
HEG e: D O k é s z í t ő  m ű t e r m e

B U D A P E S T , VII. R Á K Ó C Z IU T 6 0 .
KÉPESÁCJEGYZEK INGYEN és BÉRMENTVE.

lEZSGÓSDUGÓ-Pl kát használt, nem 
müparaíából, sem 
töröttet, veszek  
bármily mennyi
ségben e lőze tes  

érdeklődés nélkül, utánvéttel 
K 1.20 drbonként, használt 
palackdugót K 25.—

L'j dugókra csak minta ellenében teszek 
legmagasabb árajánlatot.

R O B IC S E K  A D O L F  B U D A P E S T .

K O V Á C S
VENDÉGLŐ

a „Piros almához**.
A volt Sipos-féle 
vendéglő a San- 

Remo kávéház 
mellett.

Négyfogásos teríték 
3.20 korona. 

Szakmabeliek 
étkezője.

Veszek dugót, pezsgös dugót.'
Használt pezsgös dugókért, nem töröt
tekért, fizetek 120 fillért darabonkint. 
használt palackdugókért K 25.— kilo
grammonként. Ezen fajtákat minden 
előzetes értesítés nélkül küldhetők pos

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

KASZIRER EMIL
Budapest VII., Alpár-u. 10. (Garay-tér melletti 

Telefon : József 26— 66.

Csak a szaklapunkban hirdető cégek áruit 
ajánljuk és vásároljuk.

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