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Egy szebb jövő előtt.
Ismét határozott komolysággal fo

gott hozzá egynéhány derék pincér 
ember, hogy lábra állítsák közös 
ügyeinket intéző uj egyesületet, mely- 
lyel szemben a pincérség. ha meg
teszi reája várakozó kötelességét, 
akkor bizva remélhetjük, hogy a mai 
gazdátlan, apátián helyzetből föl
emelkedünk a jövő emberek soraiba.

Az uj egyesület és annak igazán 
hivatott vezetősége gazdag reménye
ket hoz magával arra nézve, hogy 
az évtizedeken keresztül csak tom
pított életviszonyainkat újra feléb
ressze, felüditse és mozgásba hozza 
a társadalmi életet csaknem elfelej

te tt  pincérséget.
Vezéreszménk az igazság és de

mokrácia. Az igazságból senkivel 
ízemben sem elvenni, sem hozzá

Negaiakult az u|

tenni nem akarunk, a demokráciá
val pedig küzdeni fogunk egy szebb 
és jobb jövőért a boldogulás biztos 
utján.

Mindenkivel szemben minden kar
társunkkal és munkáltatóval tiszte
letreméltó loyalitással leszünk és jo
gos követeléseinkért a legradikáli
sabban síkra szálunk.

Kemény, de becsületre való fel
adat lesz a pincérségnek a haladás 
szekeréül lemaradott erkölcsi, tár
sadalmi és gazdasági érdekeit ismét 
a haladás vágányába juttatni, azon
ban ezen alkotó és teremtő küzde
lem és munkából saját jövőnk, ém- 
beri nívónk, karakterünk előremoz- 
ditása és emelése érdekében igaz ön
zetlen önfeláldozó s z í v  és lélekkel 
becsületbeli kötelessége minden hi
vatásos pincérnek kivenni részét.

Gregorits István

pincér esgyesüiet!
Mielőtt még belekezdenék program- 

munkba, egy kis bevezetésben szólok né
hány szót. Először is elakarom mondani, 
hogy mi kényszeritette jó magamat és tá
boromat egy uj testület létesítésére, dacára 
hogy nem voltam hive egy uj egyesület 
születésének és nem volt pártomnak sem 
célja. De nem is mondhatom, hogy uj, csak 
csupán megújhodás érte régi pincér kö
rünket, melynek keretében most keserves 
kötelességünk, hogy magunknak uj életet 
kezdeményezzünk, amikor odaát minden 
hasznos és üdvös törekvésünk elé gáncsot 
vetettek . . . Azonban még mielőtt tovább 
mennék, megkell állapítanunk teljes joggal 
azt, hogy ez az egylet eddig semmiféle jó 
és üdvös eredményt elérni nem tudott, a 
pincér osztály sem anyagi jólétben, sem 
tekintélyben, sem neveltetési, előnyös el
helyezési. képviseltetési tekintetben egy 
-szikrát sem haladt, egy lépést sem tett 
-előre. Miért? milyen okból? nem kérde
nem. Hisz nem is akarom a vádakat semmi
féle gyanúsításokkal tetézni, mert nekem 
•ez nem egyéni ambícióm, nem is a kritika 
vagy feltűnés vágya indíttat erre, hanem

É

az egész karnak a közvéleménye, nyomott 
hangulatának keserű érzése szólaltat fel 
engem. Még csak nem is akarok éles lenni, 
csak annyit kérdezek, hogy mit tettek ezek 
kedves kartársaim trónfoglalásuk ideje alatt 
az egyesület tekintélyének, az egyes tagok 
hasznának, az egész pincérkar jólétének, 
becsületünknek, társadalmi érvényesülé
sünknek emelésére ? Mit nyújtottak ezek 
az egyesület tagjainak hosszabb vagy rövi- 
debb tagsága után ? Miben fáradtak ezek. 
vagy ha fáradtak ezek, vagy ha fáradtak 
is. mit értek el a pincérek és a gazdáink, 
a pincérek és a vendégközönség, a pincé
rek és külső exisztentiális viszonyaink ren
dezése és javitása érdekébe?

Volt-e ezekben kedves kartársaim, kik 
sorsunkat intézni, karunkat vezetni, céljain
kat előmozdítani volnának hivatva, annyi 
komoly, férfias, öntudatos és önérzetes 
erő, annyi áldozat készség, annyi önzetlen 
bölcs fáradság és kiváló tehetség, hogy 
amire vállalkoztak, elis végezték volna ? 
Nem elég ám a hivatal méltóságának ön
érzetével bírni, nem elég ám a hivatal elő
nyeit élvezni, nem elég sütkérezni mások

érdekeinek fényénél és melegénél, hanem 
valami sikert is keil elérni, valami ered
ményt is kell felmutatni. E helyett ezek 
semmit se tettek kedves kartársaim, de 
talán nem is tehettek. Mert nem volt annyi 
egyéni személyes befolyásuk az ipartársu
latoknál, nem volt annyi erkölcsi presz
tízsük, és épen ez hiányzott, sem pedig 
szellemi fölényük, hogy bármely esetben, 
bárhol, bármilyen kis vagy jelentékeny 
alkalommal hasznára lehettek volna karunk 
egyes tagjainak. De most már hiába rekvi- 
minálunk, hiába elégedetlenkedünk, hiába 
méltatlankodunk, ez nem vezet célhoz. 
Elég szomorú, hogy elhagyatva árván, 
segély nélkül érezzük magunkat, elhagyatva 
árván, tekintély nélkül látjuk ügyünket, 
támogatásnélkül céljainkat, szeretet és biza
lom nélkül karunkat. Es mint oldott kéve, 
szanaszéjjel hányódunk s maradunk továbbra 
is a társadalom páriái, az emberiség meg
vetett nyomorult koldusai.

Pedig a nyomor csak addig egyéni sze
rencsétlenség, mig egy társadalmi osztály- 
nem szedi össze magát, nem szervezkedik 
és nem emelkedik közös érdekeinek, közös 
céljainak közös védelmének tudatára. Tehát 
szervezkednünk kell exisztentiánk, jólétünk, 
emberi mivoltunk, munkánk megbecsülésé
nek emelésére. Erősebb és közelebb kap
csolatba keil hozni a hivatásos pincéreket 
egymással, elő kell segíteni a jó pincér
nevelést és azáltal, hogy kvalifikált pincér
osztályt teremtünk, jövedelmünket, állá
sunkat, főnökeinkhez való bizalmi viszo
nyunkat, úgy a vendégek, mint a társada
lom előtt való megbecsülteté'ünket, egymás 
iránti kölcsönös kollegiális szeretetünket és 
tiszteletünket is egyformán emelni fogjuk!

Mindezideig hosszú türelemmel, türel
mes elnézéssel és sok hiába való jóakarat
tal vártuk és reméltük állapotaink javulását, 
karunk felébredését és felvirágzását, de 
most már végleg belátjuk és teljesen be is 
valljuk, hogy semmi reményünk nincs a 
további működésükhöz!

Ezért elhatároztuk magunkat, hogy az 
ideiglenesen félretett budapesti pincérkö
rünkbe ismét életet keltünk, mely testület 
számára egy programmot készítettem, mit 
ha mindnyájan úgy akarunk, alapul fog 
szolgálni egy szebb jövő biztosítására.
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Programra.
Becsületes munka teljesítésére és ennek 

megíeelö becsületes jövedelem elérésére 
fektetjük programmunkat.

Célja les/, az egyesületnek a kölcsönös 
érdekek békés utón való kiegyenlítése 
munkaadó és munkás közt

Célja lesz a jövőre való tekintettel egy 
oly pincér-'tthont 1 ■tesiteni. ahol szállást 
és ellátást biztosit azok számára, akiknek 
Budapesten nincs hozzátartozójuk, azaz 
otthonuk.

Célja lesz. hogy a pincérosztálynak oly 
mód'm n\ujt>on nélkülözhetetlen segítséget, 
hogy külömböző üdülőtelepekkel kötött 
szerződés alapján az egyesületnek tagja 
minden évben 2 heti ingyen nyaralásban 
rés. esül ott. ahol egészségi állapota meg
kívánja. Ilyenek : a Tátra. Pöstvén, Abbázia. 
Balaton stb.

Célja leszen a pincérkarnak egy oly 
egyesületet létesíteni, amely méltó egy 
müveit, intelligens pincérosztályhoz, mely 
m ntaképe az összes egyesületeknek és 
intézményeknek. Az egyesület igazgatása 
ügyosztályoki a van osztva, melyeknek 
száma, feladata, működési köre mindig 
összefügg az egylet céljaival. Az egylet 
jelenlegi céljai szerint kell:

Egészségügyi osztály: mely a tagok üdü
lési. kórházi, gvógytári és minden köz
egészség ügyeit intézi, valamint a szakmá
hoz közel álló betegségekről előadást tar
tani van hivatva.

Iskolai, nevelési ügyosztály: Az egyleti 
könyvtár és irodalom kezelése, a tagoknak 
könyveket szerezni, a pincér tanoncok 
szellemi és erkölcsi ügyeit intézni, majd 
az iskolákban a szakszerű kiképzést elő
mozdítani van hivatva.

Elhelyezési ügyosztály: mely a tagok 
állásközvetítése dolgában a munkaadókkal 
érintkezik.

Sociális ügyosztály: mely a pincén kar 
anyagi és gazdasági megvédését és állandó 
javítását eszközölni és előmozdítani a 
munkaadókkal szemben, valamint a tagok
nak bizonyos pontok keretében rendkívüli 
segélyt nyújtani van hivatva.

Társadalmi ügyosztály: mely dalárdát, 
mulatságokat, felolvasásokat, hangversenye
ket rendez.

Sport ügyosztály: mely a tagok tested
zési ügyeivel foglalkozik. Ilyen a íootball, 
evezés, úszás, stb.

gazdasági és ellenőrzési ügyosztály: mely 
az egyleti vagyon állományát, valamint a 
tagok személyes, családi és erkölcsi ügyei
ben ellenőrzést gyakorol.

Sajtó ügyosztály: mely az egylet szak
lapját készíti.

Továbbá célja a tagokat és minden egyes 
tagot kivétel nélkül, mintegy közös csa
ládhoz tartozó testvéreket, mindnyájuk 
közösérdekei szerint, életviszonyaik min

den körülményeiben szeretettel, igazságo
san ápolni, támogatni, védelmezni, ha kell 
fegyelmezni.

Méltóztatnak látni, hogy ez a programm 
teljesen demokratikus alapon lett kidol
gozva, mely minden tagnak egyformán 
jelöli teendőit és közreműködésének lehe
tőségét, egyéni érvényesülését az egylet 
keretében, anélkül, hogy a protekció, a 
korrupció és más rákfenéje a gonosz szem
fényvesztő törekvéseknek tönkre tehetné 
egyesületünk és közérdekeink hasznos 
vetéseit.

tDományek Pál
elnök.

B o lo n d  g o m b a ,
A vendéglős munkaadók szövetségének 

közgyűlésén határozták el a vendéglősök, 
hogy egy uj szisztémát vezetnek be, egy 
uj rendszert alkalmaznak a pincérekkel 
szemben, kiknek anyagi követelését már 
ők maguk is jogosultnak tartják. Csakhogy 
ebből a rendszerből is ők akarják a leg
nagyobb hasznot huzni. Ugyanis a fizetés
emelkedést a szolgálati időhöz akarják 
kötni. És ezáltal az alkalmazottak hűsége
sebbé válását akarják elérni. Ezen tervezet 
szerint a fizetés a szolgálati idő arányá
val emelkedne. Az éthordók törzsfizetése 
a mai (25 kor.) maradna. T)e korpótlék 
gyanánt, aki már egy évet szolgált, külön 
havi 20 koronát, két év esetén havi 30 ko
ronát, három év esetén havi 40 koronát, öt 
vagy több év esetén havi 50 korona külön 
prémiumot kapnak.

Hogy ez az úgynevezett reform milyen 
elmaradott gondolkozásra vall. azt nem is 
kell említeni. De hogy mennyi ebben a 
ravaszság, és a pincérszakma lenézésének 
tünete, annak a megítélésére mi illetékte
lennek tartjuk magunkat, mert mi nem 
akarunk olyan durvák lenni, mint amilyen
nek kellene lenniünk, hogy ezt a terveze
tet méltó keretben egyszerűen nyersen 
visszalökjük annak, aki azt megalkotta — 
hogy süsse meg.

Ha a vendéglős vezetőség különb, mo
dernebb, szakszerűbb és emberibb reform
tervezetet nem tud kisütni, mint ilyen a 
rabszolga korba visszanyúló parazitáknak 
kijáró jutalmazási rendszert, akkor inkább 
hagyjanak békét az alkalmazottak minden 
ügyének bajának.

A  legutóbbi bérmozgalom nem jogosítja 
fe: a vendéglősöket arra, hogy már ilyen 
bolond gombát is megetethessenek alkal
mazottaikkal.

Ha van a vendéglősök között nyílt 
eszü világosan látó vezetőember, akkor 
az tudhatja, hogy a lezajlott, letört bér
mozgalom és reform hajhászás nem a hi
vatott pincérek köréből indult ki, és ha 
ilyenek is résztvettek benne, azok csak be-

ugrasztva lettek. Ha a nincérszövetség ve
zetősége hadifejjel gondolkozott és hadi 
konjunktúrák után szaladt, ebből még nem 
következik a/, hogy a vendéglősök is hadi 
szemmel nézik és a mostani züllött, agyon- 
tiprott állapotok szerint bírálják el a pin
cér alkalmazottak intellektualitását.

Nyitott szemmel látó és világos fejjel 
gondolkozó vendéglős vezető tisztában 
lehet azzal, hogy a mostani munkás
állomány nem fogja megállani helyét nor
mális viszonyok között, okvetlen vissza 
kell áilitani a pincérszakma régi nívóját, 
azt a nívót pedig értékelni kell.

Az értékelésnek azonban méltónak kell 
lenni a pincérség azon rétegéhez, akik 
ebben a háborús években csak szenvedtek, 
nélkülöztek, nyomorogtak és áldoztak. Ez 
a nyomorgó, szenvedő és áldozó rész pe
dig éppen a pincérség legnívósabb rétegét 
képezi, ezt a nívós réteget megbélyegezni 
azzal, hogy nem szaktudását, nem üzleti 
tapasztalatait, nem munkáját, hanem intel
ligens, önérzetes emberhez nem méltó 
hiiségi szolgálmánvait akarják külön havi 
20 koronákkal és még ezt is csak egy évi 
robotosság után jutalmazni . . .!

Értjük a tendenciát. Értenénk még akkor 
is. ha nem mondatták volna meg.

Külön gárdát nevelni! így mondta az 
elnök ur. Hej, urak, urak, vendéglős urak, 
aludtak önök eddig?! Vagy mert egy Rip 
van Winklét választottak elnökül, most már 
mindnyájan húsz évvel álmodják magukat 
vissza ?

Nem akarják tudni, hogy a pincérség 
éppen 20 éve harcol azért, hogy kizárólag 
szakképzettsége, üzleti tudása, ismeretei és 
napi munkateljesítménye legyen megfizetve, 
nem pedig a főnök ur és családja körül 
teljesített komornyik szolgálat.

A pincérség már a kimerülésig vitt szel
lemi hadakaráson kívül a bűz bombák, a 
benzin, a petróleum, az ablakzuzó kövek 
hathatos érvelését és igénybe vette, hogy 
önökkel megértesse és elismertesse törek
véseinek célját, jogosultságát. És olyan ta
pasztalatok után. mint aminöbben önök 
húsz év óta részesülnek, önök méy mindig 
lelkesedéssel fogadják Marenciek Ottó el
nökük reformtervezetét, amelyet ö, munka
bér rendezésnek mer nevezni.

Nem uraim ! Ha önök a pincérek eddigi 
mozgalmaiból tanultak valamit és ha van 
Önökben egy szikrányi szociális érzés, és 
gondolkozásban haladtak valamit a korral, 
akkor Önök, — ha jót akarnak — nem 
lelkesednek ezért a javaslatért, hanem 
ellenkezőleg, mint a kor szellemének meg 
nem felelőt, mint az alkalmazottak vágyai
val, törekvéseivel homlokegyenest ellen
kező irányzatot elfogják Ítélni; mert a 
munkások nem prémiumot, nem alamizsnát, 
hanem munkájuk mindenkori megbecsülését 
és megfizetését akarják. A munka, az 
munka ma épp úgy, mint egy, vagy öt
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múlva. Mit szólnának önök ahhoz, ha 
önöktől a vendég azt kívánná, hogy egy 
hónapig ingyen, vagy fél áron adjanak 
önök ebédet s majd egy hónap mulv.a ha 
azt jónak találja, — majd megfizeti. A 
pincér munkája sem kikóstolni való cse- 
resnye. Hisz egy évi robot munka alatt 
már megrokkanhat, letörhet, hol marad 
akkor a jutalom, a prémium. Mi azt hisszük, 
hogv ezt a javaslatot önérzetes szakmáját 
már kitanult pincér nem fogadhatja el, 
és Önök nem fogják oktrojálni, hanem még 
egyszer meggondolva a dolgot, miután ezt 
a munkások meghallgatása nélkül határoz
ták cl, — mint reakciós maradi alkotást 
meg fogják semmisíteni.

farkas fJános.

H Í R E K
Ismét együtt van az Újkor tábora.

Amikor elhatároztuk, hogy beiratkozunk 
valamennyien az úgynevezett szerencsét
len Szövetségbe, markukba röhögtek az 
ottani lángeszű vezetők, mondva csak 
írassák be a tudatlan mezei hadat, majd 
mi azokat át fogjuk preperálni, ahogy ne
künk tetszik, a kellemetleneket pedig egy
szerűen nem vesszük fel. Am azonban 
amiként nekünk nem sikerült ilyenképen a 
Szövetségben tagoknak lenni és résztvenni 
az ottani ügyek irányításából, hogy rend 
legyen, ép úgy nem sikerült híveinket, kik 
kizárólag a mi kívánságunknak eleget téve. 
iratkoztak be, teljesen megtéveszteni. 
Örömmel állapítjuk meg, hogy régi kartár - 
társaink ismét tömör sorokban állnak mö
göttünk és az uj egyesület mellett.

Megszűnt vendéglő. A budai vár kies 
táján éveken keresztül díszelgő Endrényi- 
féle vendéglő megszűnt, az ugyanabban a 
házban levő posta vásárolta meg hivatal 
céljára.

Vigyázat, forró ! A mi háborús állító
lagos pincérlányaink úgy látszik csak a 
borravaló kedvéért tolonganak erre a nők
nek igazán nem való pályára. Panaszkod
nak is az éthordó kartársaink, hogy ezek 
a nők annyira szeretik a pénzt, hogy igen 
gyakran még az éthordó részét is össze
szedik. Figyelmeztetni kívánatos őket rá, 
hogy vigyázzanak, mert forró.

Esküvő. Özv. Óss Károlyné szül. Papp 
Amália és Pálinkó István 1918. augusztus 
hó 26-án délután 4 órakor tartották meg 
esküvőjüket a magyarcsernyei róm. kath. 
templomban.

Halálozás. Sziárszki Ferenc pincér, ki 
hosszú éveken keresztül mint üzletvezető 
volt a Fővárosi orfeumban alkalmazva, 
feleséget és nagy gazdagságát hátrahagyva, 
meghalt.

A fizetésrendezés és a pincérlányok.
A  budapesti szállodások és vendéglősök 
egy röpiratot bocsátottak közzé, melyben 
az alkalmazottaknak a hetibérét állapítot

ták meg. A közrebocsátott ármegállapitási 
tervezetet azt hiszem ismerik a kartársak. 
Ugyanis a pincérek részére csupán 25°/u-ot 
állapítottak meg, mely általában az eddigi 
fizetésemelés és a fogyasztott árucikkek 
áremelkedése közti arány igen különböző, 
amely fizetésjavitáson megerőltetést nem 
észlelünk. A pincérlányokra való tekintet
tel olyképen állapodtak meg, hogy fizetés
rendezésük maradjon szabad egyezkedés 
tárgya. Ezen állásfoglalás szerintünk is 
helyes, amennyiben ezek alkalmi munká
sok, akiknek a háború végén, — ha vissza
jönnek a tényleges pincérek és saját ke- 
nyérkeresöjük, — a pincérszakmához már 
többé semmi közük.

Még mindig vannak árulkodók. A 
háború egyfelől lebilincselte, másik oldal
ról pedig felszabaditá az embereket. Em
lékszünk ra, hogy valamikor éppen a fő- 
pincérek között mily irigykedő dülckedés 
folyt egy-egy állásért. Ez a tisztesseges 
kollégákhoz semmiképen sem illő dolog, 
béke idejében csaknem napirenden volt, 
hogy egyik a másikat becstelen hátmögötti 
árulkodásokkal kiásta, kitúrta állásából 
Azóta azonban nagyot fordult a világ ke
reke. Az itthoni valamire való embereknek 
teljesen nyitott tér a munka, és igen sze
gény ember lehet az, aki még most is rá
szorul az ilyen hitvány cselekményekre. 
De úgy látszik, még mindig vannak árul
kodók. Visnye fürdőről írja egyik föpincér 
kartársunk, hogy ott számolt a cursalon- 
ban, mellette pedig a gyengén menő kávé
házban valami magyarul igen rosszul be
szélő Rutkai József nevezetű föpincér. A. 
kávéház gyengén ment, ezért Rutkai abban 
spekulált, miképen vehetné át az éttermet 
is. Más ember, ha nincs megelégedve állá
sával, becsületesen felmond és elmegy 
máshova, Ruttkai azonban nekilátott, hogy 
kiássa az éttermi föpincért, hogy az állá
sát ő foglalhassa el, mit folytonos alapta
lan intrikák és árulkodások folytán el is 
ért. Ezzel kiérdemli, hogy föpincér kartár
sai megjegyezzék maguknak eljárását.

Liebezeit Ferenc
Ahol nem jár fizetés a pincéreknek

Panaszos levél. Egyik előfizetőnk Írja, hogy 
belépett munkába az Újságírók Otthon 
körében Budapesten, sejtelme sem volt 
arról, hogy ott nem jár fizetés a pincé
reknek, igy ö a hét végén kérte a rendes 
hetifizetés járulékát, mikor is az ottani 
Klein nevezetű wirtsafter bérlő legnagyobb 
meglepetésére egy egész külön szobában, 
hogy senkisem hallja meg, inkognitóba oda- 
sugta neki, ha nála akar maradni, akkor 
ne kérjen fizetést. Kartársunk természete
sen önérzetes pincérhez méltóan vissza
utasította ezen emberi méltóságon aluli hit
vány ajánlatot, de amint mondja, végtele
nül csodálkozik azon, hogy mégis akadnak 
olyan olcsójánosok, kik a pincértársadalom 
teljes rovására mégis kaphatók az ilyen 
aljas vállalkozásra.

Változások. Totsche Bertalan, a Duna- 
palota szállodába lépett be Bpest, Rosner 
István fizető a Schuck étterembe Bpest, 
Kosiczky József Pannónia szálloda Bpest;

Meghalt Bodri Imre. Mély megilletődés- 
sel értesültünk róla, hogy a pincértársada
lom széles körében a legnagyobb tisztelet
nek és szeretetnek örvendő Bodri Imre 
fővárosi pincér kartársunk hirtelenében 
búcsút mondott valamennyiünknek. Bár
mennyire is kiérdemelte kiváló egyénisé
génél fogva, hogy pályáján magasba emel
kedjen. a pincérsors kegyetlen volt hozzá 
és még mint szegény embert életének leg
szebb delén, 45 éves korában döntötte ki 
sorainkból.

Szerkesztő-kiadó: GREGOKITS ISTVÁN.

K O R M I N  a neve

ír. SALATFIX
a legjobb ételecetből készített salátafüszer 
használatra teljesen készen, olaj, bors és só hoz
zátétele nélkül. Minden élelm iszerüzletben 
kapható. Egvcdárusitás és képvisel egyes 

körietek részére átadható :

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

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

történik.
WEISZFEILER SÁNDOR

papir és norinbergiáru nagykereskedő
Budapest, VII , Wesselényi-ulca 8

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

hordódugót, pezsgösdugót.
Használt, de nem törött palackparafa- 

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

tázás m ellett......................... K 85.—
Parafahulladékot kilónként . K 5.— 

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

Grosz Ö d ö n  és A lb e r t
az ország legnagyobb szállodai 
és kávéházi ügynökségi irodája. ]
F inanciroz  m in den  üzletet. 4

Budapest, VII., Rákóci-ut 22. szám. “
Telefon 24— 32 és 86—40. 

Interurban 19—73.
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Vendéglősök REJTYÉNY tlgyalmehe.
HOGYAN SZEREZHET INGYEN?

Az üzleti forgalom előmozdítása érdekében egy 
pénzdobásra működő zeneautomatat. 

Su’yüzemre vagy vilíanyhajtásra berendezve díjmentes 
te i.ugoMiast ad az Első Magyar Zeneautomata- 
és Villany zongora K ölcsönzési és eladási intézet, 

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

Ugyanott előnyös feltételek mellett :
kölcsönzés,
bérlet.

\ illanyzongora és eladás,
zeneaut* mata jókarban tartas,

hengercsere és átalakítás 
tetszés szerinti darabokkal 

Használt zeneautomaták iélárban! 
Érdeklődőknek vételkötelezett>cg 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 
S zö ve tk e ze t

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 
pincefelszerelesi cikkekben, ú. m. borszivattyuk 
szürögépek, hordógőzölök. pasteurizáló ké
szülékek. palackok, para fad 'gók  cím kék
ben stb Kiváló készítm ény!

PAPÍRSZALVÉTA

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

nagyságban legjutányosabban beszerezhető:
özv . B erk ov its  K áro lyn én á l  
B u d a p est, VII., S íp -u tca  4 . sz.

TELEFON 106—07

K i t  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 í  sa v a n y u v íz e t

szolgáljunk lel. ■■■■■■

Árpád Kávéház ' *~i
♦ BUDAPEST, ERZSÉBET-KORUT 8. ♦

Tulajdonos: WIM TÉR A DO LF *

STERNBERÖ ÁRMIN ÉS TESTVÉRE

Császári és királyi udvari

Budapest, VII., Rákócxi-ut 60. U  A  81 r* C  T  C  D  Í Z  V Á  0  Budapest, VII., Rákóczi-ut 60.
(Saját palota,ab.n) n f l N b S C t W - U  (Saját palotáéban)

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

nyaink dns 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 
legolcsóbbtól a legfinomabb kiviteiig 

minden árban. Óriási választék. 
H a n g le m e z e k  a legújabb felvé
telek. Hasznait 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.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiiiiiii
A z összes hang- 

szerek gyára és 

legnagyobb 

raktára.

Sternbercjfö'rmin csJhMn
CS.és KIR.UDV7. HANGSZERGYflR, 
H E C C O Ü  k é s z í t ő  m ű t e r m e

B U D A P E S T .  V I I .  R Á K Ó C Z I-U T 60 .
KÉPES n a  JEGYZEK INGYEN és BÉRMENTVE.

■ Legjobb 
asztali 

és üdítő 
ital.— Ki- 
tünőhatá- 
sunak bi 
szonyult 

Köhögés
nél, gegebajoknái, gyomor- és hólyag
hurutnál MATTONI HENRIK
B u d a p est, VI., T e ré z -k ö ru t  37

iBzsgözsdupkat v e s z e k .

P'Használtat nem töröttel drbonként 1 kor.

Használt dugókat k iló já t ............20 kor.
Ui parafadugókat minden mennyiségben 
elöze es minta beküldése mellett. A leg- 
magasabbárajánlat.

Szerdahelyi Dezső
p a ra f a 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 i-té r  TI 
T e le fo n  J ó z s e f 6 5 * 9 0

ELADAS NAGYBAN és KICSINYBEN,

C sak 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 lü6—79
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