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Elég volt!
Április 26-dikán betelt a mérték. 

A nyilvános szakértekezlet nyilván
valóvá tette, hogy a pincérség szak
érdekeit a szakmától távol álló a 
szakmával együtt nem érző egyének 
képviselik, és a pincérszakmát a 
pincérségre nézve nem kívánatos 
elemek akarják uralni. A  vezetőség 
azon tagjai, kik kezükben tartják az 
irányítást, tisztán a politikai színe
zet feltüntetése miatt mindenféle 
csőcselék népséggel expirementálnak 
és helyt nem álló, soha meg nem 
valósítható, sőt saját maguk által 
sem komolyan vett tervek lehetet
len követelések egymásra halmozott, 
komplexszumával állnak elő. csak 
azért, hogy a szakképzett, régi hi
vatásukat komolyan vevő pincérek, 
radikális, de sokkal egyszerűbb meg
érett, úgyszólván semmi ellenkezésbe 
nem ütköző törekvését a revu és 
százalék rendszer behozatalát komp- 
romitálják.

Ezen szakmaellenes cselekedetük 
onnét indul ki, mert tudják, hogy a 
régi pincérek már nem követik őket, 
tehát teljesen uj elemeket szervez
nek — nem törődve ennek vesze
delmes voltával — csak azért, hogy 
nekik tömegük legyen.

Minden józan gondolkodó szak
társnak erkölcsi kötelessége odahatni, 
hogy ezen veszedelmes vezetők he
lyükről minnél előbb távozzanak. Er
kölcsi kötelessége minden szaktárs
nak követelni, hogy a „ Szövetség“ 
most már hívjon össze tisztújító köz
gyűlést. Amennyiben ezt önként 
megnem tennék, forduljanak szak
társaink az elöljárósághoz, hivatkoz
zanak arra, hogy a Szövetség veze
tőségének már két évvel ezelőtt 
lejárt a mandátuma és azóta jogta
lanul felhatalmazás nélkül kontár
kodnak a Szövetség élén, minden 
elszámolás, minden ellenőrzés nélkül 
gazdálkodnak a szövetség vagyoná
val, a szaktársak pénzével.

Ez azonban még mind nem volna

annyira elitélendő, mind amennyire 
kárhozatos működésűk azon ten- 
denciáa, hogy a régi szakképzett 
pincérgárda helyébe teljesen szak
képzetlen elemeket szerveznek, csak 
azért, hogy a vezetőség egy néhány 
tagjának egyéni aspirációi tömeg 
támogatást nyerjen. Semmi kifogásunk 
Boor, 'Bállá és Hanisch, párt hűsége 
és pártszolgálmányai ellen, azonban 
szakszervezeti működésűk és vezér
letük mostani iránya a legteljesebb 
mértékben ellenkezik a tradicionális 
pincér érdekekkel.

Már pedig mi, ha törik, ha sza
kad, ha mindjárt Boor. Bállá, Ha
nisch, el is vesztik a politikai jelleg 
éles domborításáért kijáró összes 
előnyeiket, amelyet a nagy politikai 
párt kebelén belül élveznek — mi 
mégis a pincér tradíciókért küzdünk 
és fogunk küzdeni, harcolni.- Nem 
engedhetjük meg, hogy egy pár em
ber politikai aspirációi miatt, ezer 
meg ezer régi tősgyökeres pincér a 
mostani irányzatnak áldozatául essék.

Mi minden követ megfogunk moz
gatni, hogy a vezetőség által szer
vezett kontárok és pincérnök, szak
mánkban meg ne gyökeredhessenek. 
De ennek az áramlatnak teljes meg
fojtása csak úgy lesz lehetséges, ha 
ez a vezetőség, amely ezt az álla
potot inagurálta, és megteremtette, 
a helyéről minél gyorsabban elpusztul.

Mi most már nem keressük velük 
az összecsapást társadalmi és köz
életi formák között, mert az április 
26-diki nyilvános pincérgyülésen tör
téntek eléggé bizonyítják, hogy 
ezekkel az elavult gondolkozásu — 
az igazi reformerek után csak húsz 
évvel elkésve santikáló — sablonos, 
kaptafa rendszer szerint szervező, 
egyoldalú bornirt damagógokkal vi
tába bocsájtkozni nemcsak nem ér
demes, de nem is lehet. —  mert az 
ő egyéni érdekeikkel ellenkező, de 
a szakérdek szempontjából fontos 
ellenvéleményt, ha másként nem 
lehet, hát tiszapistáskodással, a hír
hedt Tisza fogással rendőri készen

lét igénybevételével és elfojtják, — 
de a szaktársak füléhez eljutni, nem 
engedik.

Mi tehát egyelőre mást, most mint 
amit az ,,Újkor'1 az ólombetűkkel 
elérni tud, egyebet nem tehetünk. 
Abból azonban, amit mi írunk, von
ják le szaktársaink a konzekvenciát
és cselekedjenek.............!

Mi azt hisszük és azt hirdetjük: 
Elég volt! £ e  velük!

'Jjgiiajgj 'ajii. :ajf_ -alpi ^  .-■Jv. jijfe;aje-. -Ut:.

Az ismétlés iskolája.
Hömpölyög a szervezkedés mámora ká

véházból egyesületbe, egyesületből idegen 
testületek színpadjára. Hömpölyög, habár 
köHetlemil,-s hordja a szél utca hosszat, 
belekapaszkodik mindenkibe, majd sodorja 
az egyesületig, hol vért ingerelnek, ideget 
feszegeinek, a töke és a kizsákmányolás 
e len osztály harcot hirdetnek és tanitia. 
hogy erre mindnyájan egyesüljelek !

Azonban elég szomorú, hogy az a mun
kás osztály, amely a társadalom egész in- 
teiligentiájával és rétegével szüntelen érint
kezésben van és közvetlen kapcsolatban 
áll, nem ébredt még a saiát társadalmi 
értékének tudatára. Vannak ugyan habár 
elenyésző számban olyanok, akikre nem 
mondjuk, hogy higvelejüek, nem mondhat
juk, hogy határtalanul elvakult elvüek, 
mert mindannyiszor, amikor az egyesülés 
problémáját kürtök harsanója szórta sza
naszét, megpróbálgatták az újból és újból 
való szervezkedést. Mindazok, akik a mai 
kor szellemében saját egyéni meggyőződé
sükkel, józanságukkal tekintélyüket, exisz- 
tentájukat nívójukat, egyéni cs társadalmi 
érdekeiket, céljaikat elérni kívánják beirat
koztak az ismétlés iskolájába újra. hogy 
majd részesei lesznek egy szép és'öszinte, 
igazi szociális, demokratikus elvnek, ahol 
a testvéri közszelem a kölcsönös bizoda- 
lom, a közös összetartás és kollegiális sze
retet eszméi villognak és ragyognak, amely 
egyesületben a pincér nevelés, a pincér 
művelődés, a pincér osztály társadalmi 
helyzete elérte müveit magas fokát, —  es 
mi történt? Soha még nem tett szert a 
pincér osztály nagyobb bizonyságra egye-
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sületünk vezetőinek terrorizálásáról, mint 
most. Mert ahova oly nagyon vágyott, amely 
eszmékért rajongott és sóvárgott, ahol saját 
szakmájának otthonát kereste,ahol egyéni és 
társadalmi bajaink orvoslását várta cs re
mélte, nem látott és nem talált munkás test
vérek kolosszus festményén egy szikra szé
pet sem, egy makula igazságot, egy mákul a 
szeretetet, műveltséget, finomságot, kedélyt 
és vidámságot, hanem akitől tartani lehet; 
mint veszedelmes házsártos elemek kipécé- 
zése. saját munkás testvérének amúgy is 
anyagi zavarokban lévő. megtakarított cse
kélykeresetének elnyerése, a személyes 
uralom és hatalom érdek vagy érdeknélküli 
vágya és kapzsisága a provokaterök soka
sága. az utonáliók raja, a hanyatlás, a 
züllés és ziláltság netovábbja sorakozik, 
domborodik és kimagaslik egymás után a 
belépő szemei előtt. Ahol befogadnak olyan 
elemeket, kik vissza élnek a pincérfoglal
kozás becsületes kenyérkeresetével, miköz
ben a foglalkozásukat immorális célokra 
használják fel, s maga a vezetőség minden 
erejével azon törekszik, hogy a pincértár
sadalom rovására, majd teljes hátrányára 
megszervezze ezeket.

Hol vannak itt az erkölcsök kedves Kar
társaim ? . . . De menjünk csak még egy 
nicsit tovább. Hisz alig találok olyanokat, 
kik ne lettek volna már a pincér egyesület 
tagjai. Most már nemcsak jó magam, de az 
ilyen ismétlésből már kinőttek is nagyszerű 
egyesületi rendszerről beszélnek. Úgy mint 
a szólás szabadság elnyomásáról. Egyesü
letünk legszebb szociális érzéseinek egyike 
ez. Aztán ellenvéleményt ki ne ejtsen senki 
szája ott, mert e roppant müveit helyen 
tüstént agyon dögönyözik. Ez már egy 
kissé ideálisabb érzés. — Minthogy az 
egyesületi ügyekbe beleavatkozni valója 
ott senkinek nincs. Vonatkozik ez a jelen 
árszabály tervezetre is, mely javaslatról 
nem látott ellenvélemény napvilágot, amit 
mindenkinek úgy kell elfogadni, ahogy azok 
a letűnt csillagu, már nem is pincérek, 
hirtelen ébredésük keserves mámorában, 
hosszú tespedésük Üdére nyomása alatt 
Pató Pál ur módjára kieszeltek. Aztán még 
ma is hallani, ahogy a 48-as jobbágyságot, 
rabszolgaságot, zsarnokságot, az emberiség 
legmesszebb menő nyomorgását helyezik 
szüntelen a világ legszebb kultúrájának 
virágzó keretébe. Csupa álom kórság . . . 
48-tól mostanáig ennyi a művelődés, a 
fejlődés, ennyi ott az egész haladás.

• Ami az éttermi segédek tervezetét illeti, 
intézze ez osztály a saját sorsát, ahogy 
jónak látja, ügyeikhez abszolút semmi 
közöm, de egyetlen egy kávéssegédnek 
sem. — azonban óvást emelünk az ellen, 
hogy a kávéssegédek tervezetéhez 75" „ 
éttermi segéd járuljon hozzá anélkül, hogy 
erre csak egy is meghatalmazást nyert 
volna. Nem tudom mit szólna ez az osztály, 
ha az ő ügyeiket kevéssegédek intéznék ? —

Azonban, hogy egyesületünk igazgatósága 
eddigi tehetetlenségét e fajta humbuggal el
lensúlyozza, frázisokat okád akár csak egy 
vulkán, mely inkább háborgást, vagy csakis 
háborodást idéz elő, mint a közéletben 
nyugalmat szerezne.

De hogy is képviselhetik ezek a pincér 
osztály érdekeit, amikor ők maguk nemis 
pincérek, vagy nem tényleges pincérek, vagy 
alig van köztük pincér. Es amikor több mint 
15 éve pályájukat nem folytatják, nem 
arrogálhatják maguknak a vezetést és nem 
képzelhetnek bennünket annyira gyámol
talanoknak. hogy továbbra is kövessük 
őket úgy mint eddig. Nem képviselheti a 
pincér osztály érdekeit a munkásbiztositó- 
pénztár beteglátogatója, a városi alkalma
zottaknál az utcaseprők szakosztályának, 
ha nem tévedek azt hiszem titkára, majd 
egyharmadik, aki már e páíyát vagy 17 
éoe nem is ismeri. Nincs szükségünk ily 
pártfogásokra. Inkább azt tanácsolom, hogy 
az egyik szervezze továbbra is az utca
seprőket, a másik szorgalmasan látogassa 
a betegeket, a harmadig pedig tanulja meg 
azt, hogy miből áll a pincérnevelés, a pin
cér művelődés, mikép és mi módon kell 
intézni a pincérosztálytársadalmi helyzetét, 
a hivatásos pincérérdekeit és csak azután 
töltse be tisztségét, hogy mindazok, akik 
odabeiratkoznak, ne a terrornak és inzul
tusnak legyenek kitéve, hanem elnyerhes
sék azt, amit a mai kor szelleme egy egye
sülettől elvár, hogy ne kelljen kutatni, 
keresni, kérdezni és hangoztatni, vájjon 
van-e ott erkölcs?, van-e ott tekintély?, 
van-e ott műveltség és exisztentia ?, vagy 
hol maradtak ?, hol vannak ?, hová sülyed- 
tek?, hová tűntek?, és ne kelljen meg
kérdezni. vájjon kit terhelnek ezek?!

tDományek Pál.

A kávésok és vendéglősök 
nem fogadták el a Szövet

ség memorandumát.
fNiost tapsoljanak a vök sok. A kávéházi 

és vendéglői alkalmazottjak Szövetsé
gének vezetősége által a kávésokhoz és 
vendéglősökhöz benyújtott memorándumot 
nem fogadták el. Bár mennyire is fogják 
egyes alkalmazottak fájlalni, de a józana- 
ban gondolkozni és számítani tudókat egy 
cseppet sem lepi ez meg legfeljebb csak 
azokat akik azt hitték, hogyha ők rá kény
szerítik az összekorumpált többséget náluk, 
a teljesen elfogult egyoldalúságra, hogy 
azzal már meg is nyerték a csatát.

Mi annak idején épen oly tisztán látuk 
a helyzeteit mint amiként azóta végered
ményében kialakult, és mi előre is tudtuk 
mi lesz mi lehet egy olyan mozgalomnak 
a vége amelyet nem igazi pincér vezetők 
irányítják a szakma és ipar érdekei szerint 
akikben már előre is lehet bízni ha nem

olyanok kik mindannyiszor csúfos kudarc
cal végezték feladatukat és most is csak 
azért mentek bele ilyen nagy dolog
ba, mert a nyolc év óta szervezetlenül 
sínylődő pincérség a fejük felé tornyosul
tak követelésükkel. Mi ugyan is azt akar
tuk, hogy mindenek előtt a saját belső 
ügyeinket rendezzük és koncentráljuk az 
erőt ami nélkül nincs sem cél sem ered
mény, mert az hogy a pincérséget teljesen 
megszervezzük egymagában sokaita na
gyobb cél mint a most beterjesztett javas
lat még, ha keresztül is vitték volna. Miért? 
Mert ha pincérség teljesen meg van szer
vezve és rendezve vannak belső ügyei s 
van egy oly vezetősége, melyben minden 
pincér bizhatik, mely urá tud lenni a hely
zeten akkor nem csak ennyit, hanem 
annál sokkal többet lehet kiharcolni. De 
mit tud tenni a jelenlegi vezetőség. Semmit. 
Botott vehetnek a kezükbe s mint közéleti 
rokkantak vonulhatnak vissza a közélet 
láthatáráról ahol eddig sem övezte őket a 
legcsekélyebb dicsőség sem.

A voksok mégis nekik tapsoltok, kik 
nem látták a helyzetet s ime az események 
nekünk adnak igazat. Mi keményen álltuk 
a harcot és nem dobtuk oda magunkat a 
tudatlan tömegnek sem a pincérlányoknak, 
mert tudtuk, hogy ennek csak áldozatai 
lesznek a pincérek. Mi tudtuk, hogy nincs 
erő tehát először erőt kell gyűjteni úgy 
erkölcsileg mint anyagilag mert erre még 
mielőtt bár mibe bele fogunk feltétlen 
szükségünk van. Ha mind ez meg lett volna 
akkor nem féltettük volna a pincérséget 
és mi lettünk voina az elsők, mert ha erő 
van akkor van minden és azzal nem lehet 
ilyen egy könnyen elbánni mint a mai 
kócrágo vezetőséggel. A kávésok elég he
lyesen indokolták meg a memorándum 
visszautasítását először >s azzal, hogy a 
harctéren küzdő pincértársadalom távol
létében nem lehet a borravaló kérdést 
reformálni, mert hátha ezek akarata nem 
járul hozzá, tehát erkölcstelenség volna ezt 
velük szemben megtenni, a második föok 
pedig az hogy. ők igazságtalannak találják, 
hogy a pincérnek is csak annyi fizetést 
adjanak mint a pincérlánynak vagy fordítva 
vegyük. E két dolog ellen mi ugyan tilta
koztunk, mert tudtuk, hogy megfogja a 
tiszteséges hetjbér kivívását akadályozni.

(jregorits István.

Bérmozgalom az ellenzék letöré
sére.

Ezelőtt mintegy hat hónappal az Újkor 
árnyalatához tartozó ellenzéki pincérek 
szervezkedési mozgalmat indítottak. De a 
szövetség vezetősége, hogy a falhoz állítsa 
a pincérséget egy minden komolyabb alapot 
nélkülöző bérmozgalmat indítottak, hogy igy 
túllicitálják az ellenzékiek komoly szervez
kedését.



AZ ÚJKOR 3

A  kávésok akció j a az alkalmazottak 
cipő és ruha ellátása érdekében.

A budapesti kávésok küldöttségileg já
rultak a Népruházati bizottságához, hogy a 
kávéházi alkalmazottaknak cipőket és ruhát 
vagy ruhának való szövetett utaljanak ki.

Nagy íeliordulás a szövetségben.
Amint hirlik a szállodai, éttermi és ká

véházi alkalmazottak egyesületében igen 
viharos napok vannak. A  vezetőség éveken 
keresztüli tétlenségből fellocsudva most 
egymáson lovagolva keresik a bűnöst holott 
mind egyformán tehetetlenek.

H Í R E K
Megint elvadították a pincérséget a 

Szövetségtől. Egy örömteljes szép szer
vezkedési mozgalmat indítottunk pár hó
nappal ezelőtt. Az volt a cél, hogy min
dennek előtt beíratunk oda minden szak
képzett hivatásos pincért s hogy ezekből 
választáson egy igazi pincér vezetőség 
alakulna ki, akik nem a politikai szélhá
moskodást tartják fontosnak, hanem azt 
hogy ami szakmánk ügyei legyenek ren
dezve úgy ahogy kell. Ám azonban a 
szövetség vezetősége mindent elkövetett, 
hogy ez ne igy legyen mert akkor nekik 
távozni kelett volna hivatatlan helyükről.

Hogy megmentsék annyira féltett tiszt
ségüket nem átalottak szennyes piszkos 
eszközökre támaszkodni az ellenzékkel 
szemben. Minden ok nélkül megvonták a 
szót. Nem engedtek szóhoz bennünket, és 
mert követeltük rendőrökkel vitettek ki 
bennünket a gyűlésről. Egy kollegánkat 
véresre vert egy oda való bandita.

Az úgynevezett háziszolgákból és kávé
főzőkből gyártott zugpincéreket pedig való
ságosan felbőszítették ellenünk és mintegy 
anárhizmussal álltunk szemben ebben az 
egyesületben, mert rósz helyet jót akartunk 
csinálni. Mindezen felháborító dolgok ismét 
annyira elvadították a pincérséget attól az 
egyesülettől, amelyről tizéven keresztül 
tudni sem akartak, hogy oda mig ez a 
vezetőség basáskodik ott (a munka) helyett 
alig teszi be egygyis a lábát.

A inad ám Gerbeaud. Egyik napilap 
erős szótárgyává tette minő rabszolga világ 
uralkodik még ma is ebben a finom francia 
szisztemu cukrászdában. Főleg a cukrá
szokkal foglalkozott, de nem ártott volna 
a pincérek ügyét is megvizsgálni.

Kiss István pincérkalandja. Kiss István 
pincér megismerkedett egy orfeumi nővel 
akit megvacsoráztatott és együtt mentek 
megszállni. A  nö kiakarta rabolni és hogy 
mélyen elaludjon kloroformos zsebkendőt 
dugót az orra alá. De Kiss észrevette és 
letartóztatta. Ezen példás esel figyelmében 
marad a pincérségnek és vigyázni fognak^ 
hogy kivel állnak szóba.

Uj kávés. A Nippon kávéházat Buda
pesten megvette Hajdú Vilmos föpincér. E 
régi jó kávéházból modern üzemet ren
dez be.

Változások. Aluler István főpincér és 
Tóth József éthordó a vasúti restibe léptek 
be Szatmáron. Horváth Marisch János fö
pincér a Grand szállóba lépett be csapon. 
Mautsch István főpincér a Keszey étte
rembe lépett be Budapesten. Tárgyik 
Gyula főpincér a Politische Grajzler étte
rembe lépett be Budán. Fidler János fő
pincér és Horváth Géza, Gaál József Po- 
peszku Miklós éthordók a Grand szállóban 
léptek be Trencsénteplicen. Boros Lajos 
főpincér a Színkör kávéházba Budán. 
Spiegel István Siófok-Telep. Schutz István 
főpincér Erzsébetkirályé szálló Budapest.

Vendéglő átvétel. Müllner István régi 
ismert vendéglős átvette az ott féle ven
déglőt az Erzsébet körúton Budapesten.

Keressük a közönséggel való jó vi
szonyt. A háború zajábnn felnőtt és fel
szabadult ifjabb pincér kartársaink még 
sok mindennél nincsenek tisztában ami 
szükséges az élet küzdelmeihez. Nincs egy 
tisztességes becsületes egyesületünk ahol 
oktatva és tanítva lennének és igy még azt 
sem tudják, hogy a közönséggel milyen 
álláspontra helyezkedjenek. Pedig ez igen 
fontos tundivaló egy pincérre nézve aki 
állandóan érintkezésben van sokszor igen 
nagy emberekkel kikről soha sem lehet 
tudni mily nagy szolgálatára lehet az em
bernek. Az udvarias előzékenység mindig 
csak emeli az ember nívójának értéket 
azért borravalót se várjunk, ámbár ekkor 
annál többet kapunk.

Egy hajcsár üzletvezető a nyugati 
pályaudvar étteremben. Hire járja szerte 
nagy városunkban, hogy a nyugati pálya
udvaron van valami Török nevezeti üzlet
vezető aki a legbotrányosabban bánnik ’a 
személyzettel. Valóságos státáriális állapo- 
tott teremtett. Hogy mi lehet igazi mester
sége nem tudni, de amint mondják a ven
déglői szakmához a legcsekélyebb érzelme 
sincs annál kevesebb fogalma ahhoz mi
képen kell az alkalmazottak bánni és meg
becsülni.

Megörökített hang. Tudvalevő, hogy a 
modern gramofonok összes hasonlíthatat
lanul tökéletesebbek, mint a beszélőgépek 
eredeti őstypusa: a fonográf.

Mégis megtalálhatjuk még most is a leg
előkelőbb házakban az Edison:féle fonog
ráfot, mert ezzel mindenki otthon megörö
kítheti családi tagjainak hangját: beszédét, 
énekét, zongora, vagy hegedű játékát:

Egy uj találmány révén azonban ma már 
bármely — lemezes beszélőgépen is lehet 
otthoni felvételt eszközölni, még pedig oly 
bámulatos egyszerűséggel, hogy egy kis 
gyermek is egyedül — minden gyakorlat 
nélkül — a legtökéletesebben veheti fel 
szüleinek hangját.

Az aránylag olcsó és meglepően eredethü 
felvételt produkáló készülékét STERNBERG 
cs. és kir. udvasi hangszer-gyár Rákóci-ui 
60. sz. bocsájtja forgalomba.

Szerkesztő-kiadó : GRÉGORITS ISTVÁN.

Törv.
védve S A L A T F I X :Törv.

édve
a legjobb ételecetből készített salátalűszer
használatra teljesen készen, olaj, bors és só hoz
zátétele nélkül. Minden élelm iszerüzletben 
kapható. Egyedárusitás és képvisel egyes 

körletek részére átadható :

Karpathia Áruforgalmi Társaság
Budapest. VI., Lázár-utca 22.

Szivarszipka és szivarkahiively
a legolcsóbb nagybani árban szállítok 
Médi specialité hüvely 1000 db K 11.— 
1 doboz szivarszipka duplaégetett „ 7.—
1 „ „ szimpla „ „ 4.—
Szállítás az összeg beküldése ellenében 

történik.
WEISZFEILER SÁNDOR

papír és norinbergiáru nagykereskedő
Budapest, VII., Wesselényi-utca 8.

PARAFADUGÓK!
Veszünk minden fajta parafadugót, u. m. 
uj és használt palack-parafadugót. 

hordódugót, pezsgősdugót.
Használt, de nem törött palackparaia- 

dugóért kiionkint . . . . K 25.—
Uj dugókért előzetes megmintázás mel

lett a legmagasabb árat fizetjük. 
Parafahulladékot kilónként . K 4.— 

árban veszünk.
FROMMER TESTVÉREK
Budapest, VI., Teréz-körut 23.

K O R M I N a neve
1 kg. =  280 kanál = 1 4 0  citrom 

ára 30 korona
Főraktár: Károly király-út 17. szám.

jGrosz Ödön és A lbert jj
az ország legnagyobb szállodai 
és kávéházi ügynökségi irodája.
Financiroz minden üzletet. 

Budapest, VII., Rákóci-ut 22. szám.

Telefon 24—32 és 86—40. 
Interurban 19—73.

Pozsonyi patkó
vidékre szállítva á 50 fillér helyben 

48 fillér. Megrendelhető
S Z IG E T V Á R Y  É S T Á R S A

finom cukrász sütödéjében 
BUDAPEST, V II, ALM ÁSSY-TÉR 2. SZ.
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Vendéglősök d c i t ^ mV figyelmébe.
HOGYAN SZEREZHET INGYEN?

Az üzleti forgalom előmozdítása érdekében egv
pénzdobásra működő zeneautomatát.

Suivüzemre vagv villany hajtásra berendezve díjmentes hÉÉ í M
felvilágosítást ad az Első Magyar Zeneautomata- bl lifflP |1
és Villanyzongora Kölcsönzési és eladási intézet,

Budapest, VII., Rákóci-út 14. sz. il'lSlwlw-
Telefon: 118—67. MfÍÍAÉiÉí'1

Ugyanott előnyös feltételek mellett : i t ’|ii| í H
kölcsönzés, lt í ' Nirf®'!r jH
bérlet. ki ess , I

\ illanyzongora és eladás, g---;|J
zeneautomata jókarban tartás, í] . 1» ' sfl

hengercsere és átalakítás m y|í . ■ j nlijij
tetszés szerinti darabokkal l] tü. • ;[• jP||Jjk

Használt zeneautomaták félárban!
Érdeklődőknek vételkötelezettség nélkül mutatjuk be. —-— —
dús mintaraktárunkon működésben levő zeneinket. —- — -----  -=̂ -=—
inelvek a modern zenetechnika legújabb vívmányaival
hegedű, hária. gitár, mandolin, xilofon stb. kísérettel
vannak felszerelve.

Budapesti Óvadék 
Szövetkezet

óvadékokat f f i ’í . - . S t
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.

NAGY IGNÁC cikkek szaküzleté
Budapest, VII., Károly-körút 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 
pinccfelszerelcsi cikkekben, ú. m. borszivattyuk. 
szörögépek, hordógőzőlők, pasteorizáló ké
szülékek, palackok, parafadugók. cím kék
ben stb. Kivaló készítm ény!

PAPÍRSZALVÉTA

Kaveházi fehér krepp hajtogatva.
Éttermi puha papírszalvéta 50-50 cm. 

nagyságban lcgjutányosabban beszerezhető:
ö zv . B e rk o v its  K á ro ly n é n á l  
Budapest, VII., Sip-utca 4 . sz.

TELEFON: 106—07.

K it  p á r t o l j u n k ?

Szaktársak!
Ahol csak lehet, a borhoz 
vagy a pezsgőhöz m indenkor
K r o n d o r f i  savanyuvizet

szolgáljunk fel. ■■■■■■

STERNBER& ÁRMIN ÉS TESTVÉRE

Császári és

Budapest, VII., Ráhócii-ut GO. ej a  g*
(Saját pilótájában, * *  * *  * *  * *

B ö s c n d o r f e r ,  Ehrbar, K och & Korselt. 
Wirth, Lauberger & Gloss. btin -i sib. stb. 
legkiválóbb külföldi z o n g o r ítlx  és p í o -  
n i i t ó k ;  valamint hírneves saját gyártmá

nyaink dús raktára.
Z e n é l ő  a u t o m s t á k  v e n d é g l ő  
és m o z i  részére. G r a m a f é n o k
tölcsérrel, valamint tölcsér nélkül a 
iegoicsóbbtól a legfinomabb kivitelig 

minden árban. Óriási választék. 
H a n g l e m e z e k  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.

k ir á ly i  u d v a r i

s z e r - g y A r  Budap°t:T";; "•

iiiülllilillllliiiiiilliiniiiii 

Az összes hang

szerek gyára és 

legnagyobb 

raktára.

Sternberg^rminélEíMiR
CS.ÉS K IR .U D V 7. H A N O S Z E R C V A R , 
H E G E D Ű  H E S Z I T Ó  M Ű T E R M E

B U D A P E S T , vit. R Ó K Ó C 2I-U T 60 .
KÉPES no JEGYZEK INGYEN cs BÉRMENTVE.

Árpád Kávéház
BUDAPEST, ERZSEb ET-K O R U T  8 . 
Tu.’ a jd o n o n  W I N T E R  A D O L F

1LS
l l v '4- és üdítő

Ki
tünö hatá
súnak bi- 
szonyult

_____ __  köhögés
nél. gégebaj oknál, gyomor- és hólvag- 
hurutnal MATTOKI HENRIK
Budapest, VI., Teréz-köruft 37

K O V Á C S
VENDÉGLŐ

a „Piros almához".
A olt Sipos-féle 
vendéglő a San- 

Remo kávéház 
mellett.

Négyfogásos teríték 
3.20 korona. 

Szakmabeliek 
étkezője.

ezsgőzsdupkat veszek.
jHasználtat nem töröttet drbonként 1 kor.
(Használt dugókat k iló já t............20 kor.
Uj parafadugókat minden mennyiségben 
előzetes minta beküldése mellett. A leg- 
magasabbárajánlat.

Szerdahelyi Dezső
parafadugógyáros

B u d a p e st , V i l i . ,  R á k ó c i-té r  TI 
T e le fo n  J ó z s e f 6 5 -9 0

ELADÁS NAGYBAN és KICSINYBEN

Csak a

Springer Gusztáv könyvnyomda. Budapest, VII.. Akácfa-utca 62. Telefon József 106-

szaklapunkban hirdető cégek áruit 
ajánljuk és vásároljuk.
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