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Papirsísak, fakard!
Tehat megtörtént a nagy erőpróba, 

vagyis a pincérek, jobban mondva 
az éttermi segédek bérmozgalmi 
harca. Hát ez bizony egy nagy ku
darccal végződött ezúttal is, sőt, még 
ilyen csúfos kudarc nem is ért bér- 
mozgaimat e téren még sohasem. 
No de mondjuk meg őszintén, nem 
volt ez előrelátható, hogy ez a bér
mozgalom nagyon is hebehurgya 
módon lett előkészítve s kudarccal 
fog végződni, de igenis iátható volt: 
és én el sem hiszem, hogy maguk 
a vezetők is hittek volna ennek si
kerében. Es ha igen, úgy akkor ők 
igen kishitüek s roszlelkü vezetők, 
kik csak hangulatkeltésből végzik 
ezeket az erőpróba szárnycsattogtatá- 
sokat, mely úgy fest ebben a hábo
rús világban, mint ha már az ökrök 
is szállni tudnának Node nézzük 
csak meg jobban e bérmozgalmi 
harc sikertelenségének okait! Mert 
sohasem volt oly tisztán látható a 
harcok vezetésére szükséges erők 
mikénti felhasználása, mint most. 
Es akik még sohasem vezettek moz
galmakat vagy harcot, manapság 
azok is könnyen eltanulhatják, a mai 
világháborúban azt, hogy nem min
dig a nagy tömegerők döntik el a 
harc sorsát, hanem az észszerüségen 
alapuló erkölcsi erő a döntő. Es 
nem a fegyverek minemüsége, hanem 
a fegyvereknek mikénti alkalmazása 
hozza meg a sikert. így áll ez egye
seknél, tömegeknél, s igy áll ez ki
csiben, mint nagyban.

íme itt egy nagyon is eklatáns 
példa erre a ..Pincérek Országos 
Szövetsége**. Itt egy nagy testület 
ezer meg ezer taggal s országos 
szervezettel, de annál nagyobb rend
szertelenséggel, tesped mint egv 
lomha test. mely tulhizottságából s 
formátlanságától mozdulni nem bir 
és sem védő, sem támadó harcot 
nem áll. Mig nálánál sokkal kisebb 
s gyengébb szervezetek minden bér
mozgalmaikat sikerrel viszik keresz

tül, addig a pincérek szakszervezete 
meddő munkát végez csak, s elért 
eredménye csak alamizsna.

Tehát a főben járó ok szaktársak 
egészen másban rejlik s ezt ott kell 
orvosolni, ahol a bajok kutforrása 
van: a szervezésnél! A  pincérséget 
nem lehet és nem is szabad a többi 
ipari vagy szakmunkások szervezke
désével egy vonalba vinni, vagyis 
egy és ugyanazon szervezkedési 
szabályok alá vonni. Mert a pincéri 
szakfoglalkozás az ő speciális hely
zeténél fogva az egyedüli foglalkozás, 
amely minden más ipari vagy szak
foglalkozásoktól eltérő és úgyszintén 
annak szervezése is más szabályo
kat követel Hogy mennyire más 
szabályokat és hogy mennyire más 
vezetést és szervezést kiván a pin- 
cérség ügye, ezt eléggé illusztrálja 
a jelenleg fennálló Országos Szövet
ség meddősége, mert ebből tisztán 
látható az, hogy a pincérség, dacára 
a Szövetség fennállásának, ha mind
járt Országos is. Azért mégis teljesen 
szervezetlen és még nagyon is soká 
szervezetlen fog maradni, amig a 
jelen rendszerrel nem szakítanak. 
Mert nem elégséges az. hogy itt áll 
egy nagyhangzatos nevű Országos 
Szövetség az ö központjával, és az 
éttermi és kávés szakosztályával, 
meg egy egyesületi (köpködő) illetve 
körhelyiségével. Hanem az a lénye
ges kérdés, kogy kik? és mik azok 
az egyének, akik ezen egyesületnek 
vezetését a maguk részére mono
polizálták és az abban kreált állá
sokat lefogva tartják, melyet mint 
tisztviselők betöltenek és másként 
töltik be és föképen tisztüknek és 
munkakörüknek megfelelr.ek-e úgy 
szellemi, mint erkölcsi szempontból. 
Es vájjon nem-e csak a demagógia 
létráján másztak-e oda fel? s ott 
mint despoták uralkodnak minden 
ész és tehetség nélkül, s apostolok
ként hirdetik az összpincérségnek 
a boldog jövőt és hangulatkeltésből 
rendeznek egy ilyen gyászos és cu
daron csúfos kudarccal végződő bér

mozgalmat. Nagyon nagy gyászvitéz 
kedés ez szaktársak! De nem eg y 
egyesületi vezetés, ez csak majmo- 
lás. Hol itt az ésszerűség és a lo
gika? Ez a bérmozgaiom sem szol
gált másra, mint az Egyesület, vala
mint annak tagjai erkölcsi tekinté
lyének alásülyesztésére és anyagi 
törekvéseiknek hosszú időre való 
lejáratására. Pediglen úgy jártak- 
keltek és úgy szónokoltak ezek a 
vezető urak a harc előtt, mintha a 
harcfelkészültségük a legtökéletesebb 
s fegyverzetük a legnemesebb acél 
és fémből lett volna készítve. De 
bizony már a harc kezdetén kitűnt, 
hogy ezen gyászvitézek fegyverze
teik nem egyéb, mint papirsisak és 
fakardból állott, mert ennek nevez
zük azt a mozgalmi fegyvert, amely- 
lyel célt nem lehet elérni s amelynek 
nincs erkölcsi értéke, és ezzel akar
tak ők fényes erkölcsi és nagy anyagi 
sikereket elérni és kivívni a pincér
ség számára? Es ezzel a papirsisak 
és fakarddal akarták ők azt az 
erős erkölcsi alapon és hatalmi erőn 
felépült munkaadók várát betörni? 
Hát nem nevetséges ez? Hat hol 
van az Országos Szövetségnek mint 
erkölcsi testület tagjainak számbéli 
súlya és erkölcsi ereje ? Hát miért 
nem vitték harcba a Szövetségnek 
nagy és erős erkölcsi tekintélyét és 
erélyét? és miért nem azzal vértez
ték magukat a vezető urak a harc
ra? hisz egy vezetőség, a testület 
vagy szakszervezet erkölcsi ereje 
nélkül csak egy nulla, s minden 
egyéb fegyvere papirsisak és fa
karddá válik.

Vagy azt hitték ezek a gyászvité
zek, hogy az ő csörgős fringiákkal, 
és villogó és csillogó papirsisak és 
fakardjukkal, amellyel a porondra 
kiállva, bohócok módjára kezdtek 
vagdalódzni, a munkaadók rögtön 
fejvesztettek lesznek s megijednek? 
Hát megijedtek? Annyira nem ijed
tek meg, hogy még szóba sem áll
tak és nem is tárgyaltak önökkel, 
úgy-e ?
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Noshát imme most már beláthat
ják szaktársak, hogy nem elégséges 
magába egy bármilyen nagy testület 
legyen az, ha annak vezetősége az 
ö testületüknek erkölcsi erőt és er
kölcsi tekintélyt szerezni nem képes.

Valamint hogy nem elégséges egy 
testület vezetésére egy minden te
hetség nélküli vezetőség. Mert hisz 
aminthogy az egyesülésben rejlik az 
erő, úgy a vezetőség adja meg hozzá 
az erkölcsi erőt és igy a kettő pá
rosulva létesit, teremt meg egy erős 
erkölcsi testületet, amely az ö tagjai
nak számbéli súlyánál és erkölcsi 
erejénél fogva, kell hogy reánehe
zedjen e két szakipara és mint in
tézmény, biztositékot szerezzen tag
jai anyagi javainak fokozására. Mert 
hiába van az Egyesület vagy Szö
vetség, ha annak erkölcsi erőt nem 
tud szereznie a vezetősége. Mert 
nem üres szólamokkal és hangzatos 
frázisokkal lehet ám célt érni, hanem 
erős erkölcsi alapon felépült testü
lettel es egy minden tekintetben 
tehetséges vezetőséggel!

Sürgős megoldásra vár a 
pincérek ruha kérdése.

Felhívás a vendéglős és kávés ipar
társulathoz.

Még akárhányszor szóvá tettük azt, hogy 
mily praktikus és higeinikus a sok füstben, 
bűzben felszolgáló pincérekre nézve az 
ugynezett fehér ruha. mit ezúttal sürgősen 
ajánlunk mindannyiszor, úgy vettük észre 
néhány helyen kitudták hartársaink főnö
küknél vinni azt, hogy rendszeresítsék. De 
sajnos csak nehány helyen, mert ezt épen 
úgy íélrefolták, mint a 25: béremelés 
-végrehajtását. Most mégis az ipartársula
tok figyelmét hívjuk fel arra, hogy a pin
cérek körében a ruha mizéria annyira 
jutott, hogy fekete ruha, hiányában igen 
sok jóravaló munkás nem tud munkába 
lépni min csak a iehér ruha sürgős rend
szeresítésével lehet segíteni.

A  betegségek megakadályo
zása a pincértársadalomban.

Irta: Dományek Pál.

Ami a pincértársadalom egészségügyét 
illeti, erre vonatkozólag igen szép irányú 
témát vethetek fel.

Ugyan is most olvasok egy közlönyt, 
mely Dr. Fritz János ur nagy feltűnést 
keltő javaslatát tartalmazza. El is mondom 
itt mindjárt, hogy mit óhajt megvalósítani, 
hogy hazánk népét megóvja a nemi beteg
ségek szenvedéseitől és küzdelmeitől, azt

elmondani, hogy körülbelül ezen az alapon 
mit akorok én. —  A nemi betegségek 
terjedését kényszer reflex segítségével 
óhajtja meggátolni s majd a prostitutiót 
megrendszabályozni. Javaslatának nem min
den pontjával értenek egyet, azonban alap
jában véve nemcsak, hogy üdvös és cél
szerű. de akár egyéni, akár társadalmi 
vagy nemzeti érdekekből egyenesen hasz
nos és eredményes. Én attól félek, hogy 
bármilyen nemescélü törekvésekkel ipar
kodnak a jövő nemzedéket a bajoktól 
megóvni, hogy a mai beláthatatlan ember
veszteséget pótolni tudják, mindannyiszor 
csak papíron valósul meg. Hoztak itt még 
a villamos lépcsőjén állókra is törvényeket, 
vagy éjszakának idején jókedvében egy 
clkurjantóra, aki azzal, hogy saját dolga 
után néz vagy azzal, hogy torkán egyhang 
kisiklott, amivel nem árthat még a legyek
nek sem, mégis megbüntették : csak azokat 
nem, vagy azokra nem hoztak még törvé
nyeket, akik egyenesen bosszúból coitálnak 
azért, hogy mást is megfertőzzenek vagy 
hanyagságukból, könnyelműségükből kifo
lyólag betegségüket egészséges elemekre 
ráruházzák, amivel ennek egész életét 
kedélytelenné, a családot egész tragédiá
nak öt magát pedig sokszor az örvény 
szélére kergeti. Hogy mi az oka, hogy ily 
társadalmi szomorujátékok még nem vezet
tek célhoz, ezt betudom annak, hogy még 
nem tartunk ott . . . Ugyan is Fritz János 
dr. ur kötelezővé akarja tenni nem külömb- 
ség nélkül minden egyénnek a megvizs- 
gáltatását a nemi fertőzések megakadá
lyozására való tekintettel. Elmondja javas
latában, ha az orvosnak joga van más 
fertőző betegségeket, mint pl. a tífusz, 
himlő, kolera közbelépésükkel megakadá
lyozni, mennyivel inkább kötelességük a 
nemi bajok terjedését is a legnagyobb 
energiával megfékezni, mivel ezek a jövő 
nemzedéket alapjában veszélyeztetik. És 
hogy az emberiséget megmentsék, a tör
vényt kéri segítségül, hogy engedje az 
orvost a baj fészkéhez jutni oly módon, 
miként az államnak joga van az egyéni 
szabadság megsértése nélkül 18—52 éves 
korig mindenkit megvizsgálni, vájjon alkal
mas-e katonának vagy sem, mennyivel in
kább joga lehet ahhoz, hogy az egészséges 
fajfentartás és az egyén saját érdekébe 
megvizsgáltasson legalább évenkint egyszer 
mindenkit, amivel ellenőrzi és védi saját 
nemzetének egészségi állapotát. A  törvény 
rendelje el a nemi beteg egyénnek titkos 
megjelölését és hatalmazzon fel minden 
orvost a titkos jelnek minden esetben való 
alkalmazására és e jel alapul szolgáljon 
arra, hogy az egészséges felismerhesse a 
beteget, majd vele szembe védekezni tud
jon. Továbbá meg kell egyúttal rendszabá
lyozni a prostitutiót is — mondja. —  A 
nyilvános prostitutió idejét éjszakáról esti 
időre kellene át tenni körülbelül 10 óráig.

Ezzel az intézkedéssel megakadályozhat
nánk azt is, hogy ittas ember coitálhasson, 
mivel ez az állapot és hozzá az éjszakai 
alkalom igen nagy percentjét szolgáltatja a 
fertőzéseknek. Megszüntetnék az ifjúság 
és a férfiak ama szokásait, hogy bordély 
házakat és kéjnöket akkor is látogatnak, 
amikor erre szekszuális szükséget nem érez
nek. — igen bőven fejtegeti a gyakorlati 
átvitelét az életbe, mely szerinte abszolút 
semmi akadályba nem ütközik s amit épen 
úgy megszoknánk, mint a korai zárórát. 
Most azonban helyszűke miatt nem boncol
gathatom tovább a problémát, azt hiszem 
alapjában véve elmondtam főbb pontjait 
Fritz dr. ur javaslatának és mondhatom, 
hogy megerősített és bátorított saját egyéni 
felfogásomban. Jó magam is ugyan ezt 
akarom, ugyan ezen ábrándozom, de amig 
Fritz dr. ur az egész nemzetre, addig én 
ezt csupán a pincérosztálynál, a pincér
szakmánál óhajtam megvalósítani. Ugyan is 
egy olyan egyesületi intézmény, mely ügy
osztályokra van osztva s többek közt 
egészségi ügyosztály is be van iktatva, az 
volna a legnemesebb célja, ha védelmébe 
venné az egész pincérosztálynak egészség 
ügyét oly módon, hogy minden e szakmá
hoz tartozó egyén vesse magát alá egy 
egészségügyi szemlének, hol esetleg bajuk 
folytán osztályoztatnak s miként a „Tüdő
beteg gondozó intézett" betegeit, azonképen 
az ügyosztály is evidentiában és ellenőrzés 
alatt tartja azokat, akiknek a gyógyulásra 
és az életre még szükségük van s akik 
kórházi elhelyezésre, gyógykezeltetésre és 
üdülésre tartanak igényt.

Gyógyulásukat a legnagyobb mértékben 
segítené elő oly módon is, hogy az ügy
osztály állal proponált szakorvos vagy 
kórház nyújtana segítséget a betegszámára, 
valamint az egyesület tagjainak minden 
betegügyben tanácscsal szolgálna. Azt aka
rom és azt szeretném, hogy legyen a 
pincéri karnak egy oly tesiülete, amely 
testület esetröl-esetre a sajá'. tagjait min
den irányban segíti.

Szükségét látom ennek akkor, amikor 
éppen a pincér az, aki a publikumánál 
közvetlen érintkezik és a lehető legnagyobb 
higienára van szüksége. Azonban sajnos, 
ezt nálunk sokan nemis ismerik és igy 
butaságból, de könnyelműségből, hanyag
ságból is a legnagyobb mértékben terjeszt
hetik a betegség csiráit. Azt hiszem nem 
kell senkinek sem mondani, hogy az ilyen 
közjó érdekében elkövetett munkálkodá
sokért, jó indulattal, jó akarattal intézett 
problémákért, még a legcsekélyebb hála és 
köszönet sem jut ki. De mindamellett akik 
szükségét látják az ily intézkedéseknek s 
felérik az esetek súlyos voltát, akik sajnálni 
tudnak lelkiismeretességüknél, jó lelküsé- 
güknél fogva bizonyos betegséggel sújtott 
egyéneket, módot nyújtanak arra, hogy a 
legnagyobb készséggel, a legnagyobb oda-
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adással, minden fáradságot félretéve, segít
ségére legyenek ezeknek.

Nem a vagyonos osztálynak akarunk itt 
segítséget nyújtani aki i énzével úgyis ré
szesülhet pártfogásokba, hanem mindazon 
munkásoknak keressük, védjük, ápoljuk és 
takarjuk életét és egészségét, akik kevésbé 
rendelkeznek anyagiakkal. Tehát nem ne
künk, hanem magának az egyénnek haszna 
ez, kinek mindenáron jó egészséget akarunk.

Merültek fel oly kifogások is, hogy nem 
mindenki hozza nyilvánosságra baját. Az e 
fajta kijelentéseket nem fogadhatom el 
azért, mert az ügyosztály vezetésére hozzá
értő és csupán két személy avatható be, 
kik a legnagyobb titoktartásra vannak kö
telezve, sőt mindazokra, amik az ügyosz
tályban előfordulnak. Ami pedig az ily 
egészségügyi szemléket illeti, szakorvosok 
vesz lek részt, akik előtt baját nem akkor, 
de ma sem titkolhatja annál is inkább sem, 
mert gyógykezelést csak ezektől várhat és 
Ok maguk is esküt tettek a titokban tar
tásért, amihez ha kell, ha úgy akarják, ha 
úgy kívánják, ha csak úgy biztosítsák meg
jelenésüket, mi is esküvel járulunk hozzá.

H Í R E K
Felhívás előfizetőinkhez. Ismételten 

úgy mint máskor is, előfizetőinkhez fordu
lunk, hogy agitáljanak és minden ismerős 
kartárssal fizettessék elő Az Újkort.

Az Újkor mint egy független lap. kizá
rólag a pincérség érdekeivel foglalkozik. 
Ezért erőforrását is csupán a pincérség 
köréööl meríti azon címen, hogy ellenszol
gáltatásképen védje és állandóan napiren
den tartsa a pincérség érdekeit és köz
ügyéit, ugyancsak e lap hasábján tehetjük 
szóvá panaszainkat és orvosolhatjuk sé
relmeinket.

Vic mint mentség. Egyik kartársunk 
elpanaszolta, hogy Budán a Politikus 
Grájzler étteremben hosszabb ideig alkal
mazásban volt. rMint őszinte, becsületes 
pincér működött és viselkedett mindenki
vel szemben, de különösen az ottani tulaj
donossal. Egy napon ugyanis egy össze- 
szakitott szalvétát talált Metzger ur és 
még mielőtt alaposabban meggyőződött 
volna róla, hogy vájjon ki szakította össze, 
az a balhiedelem fogta el roszindulatát, 
hogy talán a pincérek használják el. Ebben 
úgy látszik nem is kételkedett, mert egy
szerűen odament panaszos kartársunkhoz 
és felszólította, hogy mutassa meg neki 
milyen harisnya van a lábán. Kartársunk 
természetesen mindenekelőtt megmutatta 
és bebizonyította, hogy visel oly tisztessé
ges harisnyát, mint ő, de a szemérmetlen 
emberi sértésen felháborodva azzal vett 
magának elégtételt, hogy rögtön otthagyta. 
Közelebbről érdeklődtünk a dolog iránt, 
most már azonbat viccet szerettek volna

kimagyarázni, holott ebből kifolyólag egy 
családos ember kenyerét veszítette.

Előnyös-e a zongoravásárlás mostan 
az őszi idény előtt ? Erre a kérdésre felel 
Sternberg cs. és kir. udv. szállító zongo
ratelepe (Budapest, VII., Rákóci-ut 60.J, 
kinek zongorái ma még békeanyagból ké
szült legfinomabb gyártmányok, amilyenek 
később egyáltalában nem lesznek kapha
tók. Egyidejűleg tudatja a cég, hogy őszre 
az árak legalább 30%-kal emelkedni fog
nak, miért is mindenkinek ajánlja, hogy 
zongoráját most vásárolja meg.

A  nyomdai és rokonipari munkások 
mintaszerű hetibér újabb emelése. Tud
valevő, hogy a magyarországi nyomdász
munkások egyedül állnak egy igazi szak- 
szervezet hivatásának magaslatán, ahol a 
munkás és a munkaadói érdek mindig he
lyes megoldást nyer, még sem tanulnak 
tőlük. Február havában oly értelmű meg
állapodás jött létre, mely szerint a két 
rész megbízottjaiból alakított bizottság a 
tényleges vásárlások és hivatalos árjegy
zék alapján statisztikailag nyilvántartja az 
élelmiszerek és egyéb szükségleti cikkek 
áralakulását s amennyiben drágulás mutat
kozik, automatikusan életbe lép a drágu
lás arányának megfelelő százalékos fel
emelése a munkásság jövedelmének. Vi
szont, ha olcsóbbá válik a megélhetés, 
csökkentik a százalékot. Ezen mintaszerű 
szakszervezeti működést nem lehet figyel
men kívül hagyni. Mi kizárólag az ily ko
moly szakszervezeti működésnek vagyunk 
hívei és tanulékony szemlélői is, nem az 
üres frázis demagógiának, mit az állítóla
gos pincérszövetségben inaugurálnak.

Külföldi pincérek Magyarországon. 
Egyik szaksajtó hogy csaphassa maga körül 
szelet, erősen kikel az idegen pincérek 
inváziója ellen. Mi ennek a felfogásnak 
egyáltalán nem vagyunk tolmácsolói, mert 
gondolunk azokra a magyar pincérekre, 
kik ezrével járják be a külföldet, hogy 
tanuljanak. Szerintünk a nemzetközi vi
szonyt saját érdekünkbe mindinkább istá- 
polni kell. hogy szívesen lássanak bennün
ket, bárhová sodorjon a sors.

Változások. Tóth József a vasúti resti
ben van Szatmáron. László Lajos a vasúti 
restiben Királyházán. Kálmán István a Gel- 
iértfürdö éttermében Budapest. Leopold 
Gyula fizetöpincér a Nyugati pályaudvaron 
Budapest. Balázs János föpincér Szita ét
terem Budapest. Rottenstein Károly Telep 
kávéház Siófok. Jaksics Ferenc főpincér 
Nemzeti Park étterem Budapest. Popovits 
Sánder föpincér Korona kávéház Szatmár 
Papp Endre és Feldmann József Pannónia 
kávéház Szatmár. Kraut Gusztáv és Uram 
István társ főpincérek Uram Jenő, Fiala 
Ernő fizetők és Pandel József éthordó a 
Fővárosi Pavillon étteremben vannak Bu- 
daoest. Fászt József föpincér Lobi étterem
ben van Balatonfüreden. Schrabán Ferenc 
átvette a vasúti restit Karlovácon (Horvát
ország) Farkas Károly főpincért alkalmazta.

Személyi hírek: Minthogy tudomá
sunkra jutott, hogy Dományek Pál kartár
sunkat Dr. Lobmayer Géza egyet. m. tanár 
ur ajánlatára az Országos Közegészségi 
Egyesület tagjává választották, ez alkalom
ból a legmelegebben üdvözöljük őt, majd a 
pincértársadalom egészségügye iránt való 
állásfoglalásáról is cikket kértünk tőle.

Még egy ilyen kasonló kartársunk van 
Tragizer Lajos, ki szintén a Kir. Magyar 
Természettudományi Társulat tagja. Jól 
lehet, hogy nem a pincér szakmát tűzték 
ki életpályának, azonban a sors hullámai 
mégis erre sodorták őket. Mi csak örömün
ket fejezzük ki a felett, hogy akadnak kö
zöttünk más irányban is gondolkodó embe
rek. akikben nem a forradalmi, hanem 
sokkal szebb és ideálisabb érzés lakozik. 
Kívánjuk és kérjük, hogy a pincérek egész
ségügye terén is közhasznú reformokat 
létesítsenek.

Szerkesztő-kiadó: GREGORITS ISTVÁN.

K O R M I N  a neve

Törv.
védve S A L A T F Í X Törv.

védve
a legjobb ételecetből készített salátatüszer 
használatra teljesen készen, olaj. bors és só hoz
zátétele nélkül Minden élelm iszerüzletben 
kapható. E gycdárusitás és képvisel egyes 

körletek részére átadható :

Karpathia Áruforgalmi Társaság
Budapest. VI., L ázár-utca  22.

Szivarszipka és szívarkahüvely
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.
W EISZFE ILE R  SÁN D O R

papír és norinbergiáru nagykereskedő
Budapest, VII., W esselényi-utca 8.

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

hordódugót, pezsgősdugót.
Használt, de nem törött palackparafa- 

dugóért kilonkínt . . . . K 45.— 
Uj dugókért előzetes megmin

tázás mellett......................... K 85.—
Parafahulladékot kilónként . K 5.— 

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

JGrosz Ödön és Albert
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. ::
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Vendéglősök R E JT V É N Y
ügyeimébe,

HOGYAN SZEREZHET INGYEN?
Az üzleti forgalom előmozdítása érdekében egy 

pénzdobásra működő zeneautomatát. 
Sulyüzemre vagy villanyhajtásra berendezve díjmentes 
felvilágosítást ad az Első Magyar Zeneautomata- 
és Villanyzongora K ölcsönzési és eladási intézet, 

Budapest, VII., Rákóci-út 14. sz 
Telefon: 118— 67.

Ugyanott előnyös feltéteiek mellett :
| kölcsönzés, 
j bérlet.

Villanyzongora és | eladás,
zeneautomata ! jókarban tartás,

l hengercsere és átalakítás 
tetszés szerinti darabokkal 

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

Budapesti Óvadék 
Szövetkezet

óvadékokat
dai pincérek részére k orlá tlan u l
fo ly ó s ít  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 szaküzlete
B u d a p est, VII., K á ro ly -k ö rú t  9 .
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 
pincefelszerelési cikkekben, ú. m. borszivattyuk 
szürögépek, hordógözölök. pasteurizáló ké
szülékek, palackok, paraiadugók. cím kék
ben stb. Kiváló készítm ény!

PAPÍRSZALVÉTA

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

nagyságban legjutányosabban beszerezhető:
özv . B erk ovits  K árolyijá n ál  
B u d ap est. VI!., S íp -u tca  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  sa v a n y u v íz e t

szolgáljunk fel. ■»*■■■■

Árpád Kávéház
BUDAPEST, ERZSÉ3ET-KORUT 8. 
Tulajdonát : WIMTER A D O LF

S7ERNBEHS ÁRMIN ÉS TESTVÉBE

Császári és

Budapest, V II., Rákóczi-ut 80. U  m .■ <*h a h g s
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 ir tó k . valamint hírneves saját gyártmá

nyaink dús raktára.
Z e n é lő  a u to m a tá k  v e n d é g lő  
és m o z i részére. G r a m o f o n o k
tölcsérrel, valamint tölcsér nélkül a 
iegolcsóbjbtól a legfinomabb kivitelig 

minden árban. Óriási választék. 
H a n g lem 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.

.-ír'-': kirá lyi udvari

j  g- pj ̂  g  Budapest, VII., Rákóczi-ut 80.
(Saját palotaiban)

lllllllllllilliUiilUIJIIiiilUKIIIIlllll 

A z összes hang

szerek gyára és 

legnagyobb 

raktára.

SternbsrgZIím in éjjelére
CS. ÉS KIR.UDU.HANOSZERGYÁR. 
w e o e o 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 A k ó c z i -u t SO.
KÉPES ÁD JEGYZÉK INGYEN ás BÉRMENTVE.

nél. gégebajoknál, gvomor- 
hurutnál. MATTONI
B u d a p est , VI., T e ré z -k ö ru t

le z s g o z s d u p k a f  v e s z e k .
■ Használtat nem töröttet drbonként 1 kor.
■ Használt dugókat k iló já t............20 kor.
f  Uj parafadugókat minden mennyiségben

előzetes minta beküldése mellett. A leg- 
magasabbárajánlat.

S z e r d a h e l y i  D e z s ő
p a r a fa d u g ó g y á r o s

B u d a p e st , V il i . ,  R á k ó c í-té r  11 
T e le fo n  J ó z s e f 6 5 -9 0

ELADAS NAGYBAN és KICSINYBEN,

Csak a sza k la p u n k b a n  h ird e tő  c é g e k  áru it a já n lju k  é s  v á sá ro lju k .

Springer Gusztáv könyvnyomda. Budapest, VII.. Akácfa-utca 62. Telefon József 106—79
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