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FARKAS JÁNOS.
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Előfizetési dijak
Egész évre 12 K. Fél évre 6 K. 

Egyes szám ára 1 korona.

Revízió,
Domanyek Pál szaktársam elnöki 

programmjára illik rá ez a meghatá
rozás, amit e cikk cime Revízió je
lent. Domanyek Pál tisztán szak- 
szervezeti jellegű programmja mintha 
csak revíziója akarna lenni az eddigi 
egyesülési és mozgalmi tévelygések
nek, amelyekbe a pincérséget oly 
sokszor beleráncigálták. Es úgy is 
van. Revízió lesz ez, mert elsősorban 
nem olyan homokvárnak Ígérkezik, 
amelyet egyesületesdit játszó ember
fiókák pepecselnek össze, hogy aztán 
léte addig tartson, amig a gyermeki 
szeszély egy újabb fordulata a ho- 
mokvárat homoksivataggá nem vál
toztatja. Éppen a most uj életre hivott 
Budapesti Pincérek Köre játszotta 
el szétosztásával ezt a gyermek mu
latságot. Szerencsétlenül megválasz
tott vezetőségének túlnyomó része 
csak mulatságnak, szórakozásnak 
vette tisztségét s amilyen hamar fel
építették a homokbuckák csillogó 
várkastélyát, ép oly hamar szét is 
rugdosták, mihelyt nem játszadozást 
kínált többé, hanem komoly épitö 
munkát követelt. De nem is holmi 
úgynevezett légvár ez a programm, 
mint a milyen fantazmagória például 
a M. O. P. E. ideája volt. A  Mope 
sok jeles magyar szaktárs lelkese
dését, áldozatkészségét emésztette 
fel úgy, hogy utánna energia helyett 

' csak rezignált lemondást lehetett 
találni.

A  Mope utópistái (megengedem 
jóhiszeműséggel), hiszen ez volt az 
első komoly szervezkedési kísérlet, 
Vörösmarty szerint, oly kancsallul 
festett eget mutattak az akkori pin- 
cérségnek, hogy azok attól megko- 
•tyagosodhattak ugyan, de amely 
:programm az akkori szociális Ma

gyarországon teljesen utópiának fes
tett.

|| A  Mope kacsalábon forgó tündéri 
palotájának ködbe \eszése után 

J?végre a szakszervezet meghozta a 
reális szervezkedés alapfeltételeit és

jól is ment minden egész a kollek
tív szerződés időpontjáig, de ezzel 
aztán le is zárult a szervezkedés 
folyamata, mert ami ezután követ
kezet, az már nem a történelmi le
írás, hanem bünkrónika tápjaira tar
tozik. Amit azután produkált a pin- 
cérség belső szervezeti élete és külső 
hatalmi ténykedésével, az a szociális 
elvek teljes félreértésének és a szak- 
szervezeti életre való éretlenségének 
szomorú dokumentuma volt.

Egy tisztességes ruha viselése 
akkor Boór és tanítványai előtt elvi 
ellentét volt. A  szakszervezet elite 
tagjai, a föpincérek a szakma mun
kálkodó és igy jobb helyzetben levő 
tagjai: „táskás poloskák", „szalon 
szocialisták", „vasalt nadrágos prole
tároknak" lettek csúfolva, kiemelés
nek. bojkottnak állandóan kitéve.

A munkaadók elleni szervezkedés
ből igy lett a lebujok lakóiból össze
verbuvált, a társadalom hajótöröttjei
nek pincééi pályára menekült alak
jaiból ioborzott a pincér nevet csak 
álarcnak viselő „Alfonzok“ szerve
zettségéből, a tanult szakmunkások 
letörésére irányuló ellenszervezet.

Ha valamelyik jobb belátásu ve
zető tag, — mint e sorok Írója is 
nehányad magával —  gátat akart 
vetni e szenyáradatnak, antiszocia- 
listáknak kiáltották ki, ezeket kiül
dözték nemcsak a szervezetből, 
hanem még a szakmából is, elvéve

tőle a kenyérkereseti alkalmat, tőle 
és családjának szájától a betevő 
falatot.

Node ez az erőszak rabbilincsei
vel összetartott szervezet is, mint 
minden természetellenes összetétel 
végre elérkezett az elemeire bomlás 
processusához és ezzel az egyéni 
felszabadulás jelen korszaka, amikor 
bátran, szabadon lehet revízió alá 
venni az eddigi pincérmozgalmak 
céljait, programmját.

Domanyek programmja megmu
tatja azt az utat. amelyen egy pin
cér-egyesületet vezetni lehet és ve
zetni kell, anélkül, hogy a hiú áb
rándozás útvesztőjében céltalan bo
lyongnának, anélkül hogy mi tagok 
néhány szertelen ambícióval meg
vert vezető egyén törtető céljaihoz 
csak stafagét a sötét buta tömeget 
alkossuk.

Dolgozni, küzdeni, harcolni pincé
rekkel a pincérekért!

Ezt kínálja az uj vezetőség és 
hogy ezt valóra is fogja váltani, 
arra garancia az a programm, ame
lyet múlt számunkban tett közzé 
Domanvek elnök, amelyet tiszta fejjel, 
öntudatos lélekkel, a szakma iránti 
szeretettől, rajongástól áthatva al
kotott meg.

Remélem, ezt meg fogja érteni 
minden becsületesen, őszintén gon
dolkozó szaktársam.

Margó.

Megnyílt a pincér parlament.
A budapesti pincérkor első vezetőségi ülése. — Az uj egyesület bejelentése az ipartársu
latokhoz. — A tanoncok oktatása. — Szaktanárok megválasztása. A pincérség egészség

ügye. — A tél előtti

Veröfénycs őszi délután ült össze nagy 
hivatásra vállalkozott pincérek uj vezető
sége múlt hó 14-én először. Domanyek 
Pál elnök szép összefoglalásban üdvözölte 
az egyesület tisztikarát és kérte kitartó 
támogatásukat, hogy ismét felépítsünk egy 
becsületes pincér-egyesületet, mely hatalmi 
jogaival oda fog törekedni, hogy a pincér-

cipöelláfás elősegítése.

ség ügyét a legmesszebb menőleg előre 
vigye. Majd felkérte Gregorits Istvánt a 
tárgypontok előadására.

Elsőnek az ipartársulatokhoz intézendő 
bejelentést tárgyalták az egyesület létezé
séről, ezután a tanoncok oktatási ügyét 
tárgyalták és elhatározták, hogy a pincé
rek köréből fognak szaktársakat választani

!
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a tanoncok oktatását illetőleg előmozdíta
ni. Továbbá a pincérség közegészségügyét 
tárgyalták és arra az elvi álláspontra he
lyezkedtek, hogy gondoskoskodni fognak 
róla, hogy egészségügyi előadást rendez
hessenek a pincérek részére. A  tárgysoro
zat harmadik pontja a télre való tekintet
tel és a cipöjegyek folytonos korlátozása, 
a cipöközponthoz intézendő átirat, mely
ben arra kéri az egyesület a cipőközpon- 
toí. vegyék tekintetbe a pincéreket, kik 
sokkal több lábbelit viselnek, mint mások. 
A parlamentbe illő komoly munka után, a 
legközelebbi ülés meghatározásával bezárult 
az első ülés.

M eddig tart m ég?
Most, hogy egy év után ismét a jól 

megérdemelt szabadságomat töltöm ide 
haza, azt hittem, hogy legalább valamivel 
előbbre jutóit a sokat sanyargatott mun- 
kástársaim gazdasági szervezkedése. A 
helyett, hogy igazán örülni tudnék, bármi
lyen kis elöhaladáson, fájdalom csak a 
visszafejlődést látom az egész vonalon. 
Ezek után joggal és férfias felháborodással 
kérdezem a pinc érség jelenlegi patentiro- 
zott vezetőitől, hogy Meddig tart még? 
Egyben a pincérmunkásoktól is azt kér
dem, hogv meddig tűritek még eme szem
telen szellemi lánckereskedők saját érde
kükben folytatott üzelmeit. Hisz rajtatok 
áll eme fejlődni nem akaró és küzdeni nem 
tudó csenevész emberroncsokat a megillető 
félreeső helyre taszítani. Mindaddig mig 
eme egyesületi kisdedek és hinterlandi 
használhatatlanok elég erősek arra, hogy a 
nyakatokon ülve tovább kérődzenek és 
tovább folytassák szemfényvesztő játékai
kat. — Mindaddig sem eredményre, sem 
pedig előmenetelre még csak gondolni is 
vétek és kár. Tehát ugyebár igazam volt 
akkor, mikor én a legélesebben nyílt levél 
formájában fejtettem ki a Hanischok és 
Keszeiek eme beteg lágyfejü emberek ká
ros működését, a pincérmunkásság részé
ről. Hisz nyíltan követeltem a távozásukat. 
Ahelyett még most is mint káros és vesze
delmes sáskahad itt ülnek a nyakatokon. 
Sőt vezetnek, intrikálnak, kérődzenek, sőt 
a lélegzetvételt mind a hidegvérüek kopol- 
tyun végzik el. Lehetetlen és szinte 
hihetetlen eme Egyesületi csontvázak 
egyöntetűsége abban, hogy egyformán 
ellenségei, úgy a tisztességes szer
vezkedésnek. mind pedig a ti gazdasági 
fejlödésteknek. Nem is hiszem, hogy ezek 
a minden erkölcsi érzésből kivetkőzött 
némberek, mert hiszen emberi jelzővel nem 
is érdemes őket felruházni, nem azt tűzték 
ki életfeltételül, hogy eme jobb sorsot 
érdemlő munkásokat végleg elriasszák a 
becsületes szervezkedés lehetőségétől.Egye- 
nest lejáratni akarják eme tisztességes em

berek szervezkedését és a jövő törekvésnek 
még az akaratát is. Hisz fényes példa erre 
a legutóbbi az Újkor által létrehozott moz
galom eltulajdonítása, és végül annak lelki- 
ismeretlen és ostoba kezelése. Ök igen jói 
tudták azt, hogy lehetetlen feltételeket 
állítottak fel, és eleve tisztában voltak 
azzal, hogy eme vállalkozásukkal, csak a 
lerongyolódott népszerűségüket akarják 
megfoltozni. Gondolták eme Haladás káve- 
ház és Bicikli lovagok, hogy most vagy soha.

Pedig azt tudni kellett volna nekik, 
hogy szorgalmas és céltudatos szervezke
dés nélkül eredményeket elérni lehetetlen
ség. Sőt még a szervezkedés sem elegendő 
kifejezés a küzdelemhez, hanem a fárasztó 
és kitartó megszervezés és az ahhoz való 
elérhető feltételek helyes megállapítása 
szükséges.

Mindezek azonban oly távoli fogalmak az 
ó beteges kis koponyájukban, hogy igaz n 
még beszélni sem érdemes róluk. Ezen 
Egyesületi élösdieknek nincs más céljuk, 
mind megrendíteni a bizalmat a pincér
munkások között, és egyenesen erkölcsi 
buzdítást adni a folytonos letört küzdelem 
végérvényes lejáratáshoz és hogy elvegyék 
a kedvét örökre a saját helyzetéről való 
nemes gondolkozásának.

Egyszóval lejáratni a szervezkedést, 
mert addig biztosítva van az ök kisded, 
de — szégyenletes ön érdekük. Azonban 
hiszem és pontosan tudom, hogy ezt ezen 
emberi roncsok, eme lélek lánckereskedök 
diadalra nem fogják vinni. Mert ne feled
jetek el, hogy mi, akik a fronton és a 
becsület mezején megtanultunk férfiasán 
küzdeni, még életünk feláldozásával is, 
megfogjuk tudni idehaza is oldani ama 
nemes feladatokat, amelyet ti pincérmun- 
kástársaim célul kitűztetek magatoknak.

Igaz. hogy nagy munka vár reátok. 
Igaz, hogy sok küzdelem kell hozzá, hogy 
jobb sorsunk és jobb jövőnk némileg biz
tosítva legyen. De bízom benne, hogy meg
lesz. Azonban ezt már most tudtul adom 
minden helyesen gondolkozó és küzdeni 
akaró elvtársamnak, hogy ehhez az első 
lépés csak egy lehet és pedig — eltakarí
tani könyörtelenül eme ma még élő egyesü
leti hullákat. Ki fogunk nekik ismét egy 
Haladás kávéházat árendálni, hogy ök ott 
zavartalanul csalhassák egymást mindaddig, 
mig az örök világosság fényeskedik nekik.

Vigh István.

Kassán terjednek a pincér
leányok.

— Levél a szerkesztőhöz. —

Kassa, 1918. szept. 18.

Kassáról írja egyik előfizetőnk, hogy olt 
napról-napra terjednek a pincérleányok. 
Még az öreg Schalkházban is slampos nők

szolgálnak ki a tanult pincérek helyett. 
De mi több, az ottani főnökök úgy látszik 
pincérleány politikát folytatnak, mert ha 
van pincér, akkor is nőket vesznek fel, 
minek folytán a pincérek lassan elszállin
góznak Kassáról. Hisszük azonban, hogy 
hamarosan rájöi nek arra, hogy az olcsó 
húsnak hig a leve.

Megadták a fizetést az újságírók 
Otthon körében.

— Levél a szerkesztőhöz. —
Budapest, 1918. szept. 13.

Örömmel jelentem a mélyen tisztelt 
szerkesztőségnek, hogy 1 pjuk felszólalása 
folytán az újságíró Otthon körben, ahol 
eddig sohasem volt fizetés, most azt 
megadták.

Klein Ferenc.

H Í R E  K
Kérelem a szaktársakhoz. Bodri Imré

ről kinek elhalálozását már jeleztük, most 
ismét megemlékezünk róla. Ugyan nem is 
annyira ö róla, mint öreg özvegy édes 
anyjáról, ki teljesen kartársunk eltartására 
volt utalva, elvesztette knyérkeresöjét s 
e nehéz idözben teljesen támasz nélkül 
hagyatva, kéri osztályunkban a jobb cs 
nemesebblelkü kartársakat, hogy tekintve 
szegénységét, öt támogatni szíveskedjenek.

Szociális ügyosztály.
Eddig a következő adományok érkeztek 

be: D. P. 10 kor, Horváth Ferenc 1U k., 
Rosenkranz József 10 kor , Weigl Miklós 
6 k , Struhács Rezső 5 k , Tragizer Lajos 
5 k.. Konkoii Ferenc 4 kor , Uram Jenő 
4 korona.

A  budapesti p incérkor hivatalos 
közleménye, a  budapesti pincérkor vá
lasztolt tisztikar névsora: Dománvek Pál 
elnök, Speszni Imre és Tragizer Lajos al- 
elnök, Zágoni Zoltán jegyző, Gregorits 
István és Gianane Nándor pénztáros, Sághi 
József könyvtáros, Kraut Gusztáv és Hor
váth Ferenc ellenőr. Választmányi tagok: 
Tragizer Ferenc, Wolf Ferenc, Rosenkranz 
József, Antoni Rezső, Németh József, Far
kas János, Uram István, Dvorzsák Károly, 
Konkoii Ferene, Weigl Miklós, Boda Géza, 
Tárgyik Gyula. Pótválasztmányi tagok: 
Schutz István, Pándel József, Sípos Mátyás, 
Rosner István, Uram Jenő, Krausz Béla. 
A testület irodája: VII., Munkás-utca 4.

A  pozsonyi pincéregylet sorsa. Amint 
Pozsonyból jelentik, az ottani Szövetség 
csoportja hanyatlóban van. Már a helysé
gét is feladta és az ottani Munkásotthon
ban talált menedéket. A fejétől romlik 
a hal.
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A  kibojkottált üzletvezető. Felette ér
dekes eset történt a Fővárosi pavillon ét
teremben. Van ugyanis az ottani tulajdo
nosnak egyik városi üzemében valami Gaál 
nevezetű irodai könyvelője, ki azonban 
ügybuzgóságában a Pavillonba is kisonfor- 
dált üzlelvezetősködni. .Mondani sem kell, 
mennyit érthet könyvelő létére egy étterem 
vezetéséhez, igy kontárkodásával csak 
bajt és kellemetlenséget okozott különösen 
a pincéreknek. Öreg pincéremberekkel 
szemben is a leginperdinensebb módon 
viselkedett a szegény védtelen nőket pedig 
a legképtelenebb módon sértegette. Az ott 
dolgozó kartársaink megsokalták viselke
dését és egy napon kibojkottálták a pavi
lonból. Különösen Kraut Gusztáv főpincér 
derék föllépése adta meg a kellő hatást.

Csak röviden és velősen. A szerkesz
tőség azon tiszteletteljes kéréssel fordul 
kartársainkhoz, hogy a hozzánk intézet 
írásokat röviden és velősen foglalják össze.

Pincérek a sport világban. Mivel hogy 
az uj egyesületünk a testedzést és neve
lést szolgáló sportra is gondolt, programm- 
jában, hogy fiatalságunk részesei lehessenek 
eme szép társadalmi életnek, érdeklődtünk 
iránta vannak-e kik eddig is részt vettek 
benne. Örömmel regisztráljuk alább ezek 
nevét, és kérjük ha vannak még azok is 
jelentkezzenek nálunk, hogy mihamarább 
megalakíthassuk a saját csoportunkat. 
Kranz Béla M. T. E., Árokszálásy Béla 
F. T. C., Dada Ferenc M. T. K., Korényi 
Ferenc Z. S. C., Sípos Mátyás F. T. C. 
Viczenfi Pál F. T. C., Földes Gyula M. U. 
E., Csathó Jenő B. T. C., Király Pál M. 
T. E., Magosházy János B. T. C., Ko- 
siczky József M. T. K.

A megrágalmazott Óvadékszövetke- 
zeti Bank. Egyik esti lap azt irta csupán 
riport hajhászásból, hogy a budapesti 
Óvadékbank, mely alig rendelkezik három 
ezer korona tökével, minden fedezet nél
kül százezer koronás üzletekbe bocsátko
zik. A bank igazgatója Weisz Nándor be
bizonyította ezen hir valótlanságát és meg
indította a lap ellen a sajtóperi eljárást. 
Jó magunknak is volt alkalmunk e bank 
szituációjáról meggyőződni, ahol is a három 
millió helyet csupán tévedésből lehetett 
három ezer koronáról beszélni.

Mindenütt kellem etlenkednek a kon
tárok. Aradról jelentik, az ottani első osz
tályú vasúti étteremben múlt hetekben fö- 
pincéri változás volt. Hogy erre egyáltalán 
sor került, nagy része volt benne az ottani 
Kulcsár Sándor könyvelőnek, ki szüntele
nül beleavatkozik a pincérek dolgába. Sőt 
mi ennél is több, leszámolás alkalmával 
igen kellemetlen vádakat suttogtak egyik 
fizető körül detektivekkcl is intrikáltak, 
persze alaptalanul, mindennek csendes foly
tatása lesz az illetékes fórumon.

Sem koszt, sem fizetés. Az alábbi so
rokat nem is a Télikert tulajdonosnénak

címezzük, akiről kiderült, hogy a világ leg
piszkosabb vendéglősnée a személyzetével 
szemben, amint értesültünk sem fizetést, 
sem kosztot nem ad a pincéreknek, egy 
szóval teljesen ingyen dolgoztatja őket, 
és ezt egyáltalán nem szégyenli. Ezért a ven
déglős és szállodás ipartársulatnak mutat
juk be ezen legszemérmetlenebb kizsák
mányoló kollegájukat.

Változások. Uram István föpincér a 
nyári sezon bezárása folytán az imperiál 
szálló kezelésében lévő számolást vette át. 
Antoni Rezső fizető a Keszey étterembe 
lépett be. Kráut Gusztáv főpincér a Royal 
szálló étterembe.

Kávéház átvétel. A San-Remo kávé
házat megvett. Winter Adolf ki ezelőtt az 
Árpád kávéházat bírta. Már ott igen szép 
népszerűségre és ennek ellenében pártfo
gásra talált különösen a szakmabeliek láto
gatták szívesen. Mondani sem kell, hogy 
ennélfogva is nagyobb számú látogatásnak 
örvendhet otthonias uj kávéházában.

Jó jelek. Tapasztalt emberek mondják, 
hogy saját magáról csak igen ritka ember 
tudja előre megállapítani, hogy vájjon jó 
utón jár-e ezért jó ha az ember néha ellen
feleire is hallgat.

Vannak ugyan rafinált emberek kik 
agyon dicsérik konkorrensüket, ha az 
saját önmaga alatt vágja a fát, de tüzet 
békát kiabál utána, ha jó utón jár. így 
aztán az okos ember rájön, hogy mégis jó 
utón jár. A gyászvitéz Hanisch Pálnak sem 
az fáj. hogy az Újkor magántulajdon, (mert 
hisz a szövetség is az melynek a koronás 
dijaival azt csinál amit akar) hanem inkább 
az fáj neki, hogy az Újkor igen szép nép
szerűségnek örvend jól megérdemelt mun
kája után akár ki tulajdona, pláne az ő 
csúfos bérmozgalma után. Ellenben az ő 
általa összetákolt lapját jóformán figye
lembe sem veszik az emberek akármit ir 
bele. Tehát a kis szeiffersteiner-féle irigy
kedések jó jelek akarnak lenni.

Amilyen joggal Hanisch felveszi a meg 
nem érdemelt hitvány havi fizetését és 
élősködik az egyesületen, ahol csak az 
egymás iránti gyűlöletet szítja, százszorta 
több joggal vesszük fel mi az Újkor elő
fizetési dijait anyagi áldozataink személyi 
és szellemi fáradozásaink révén. A pin- 
cérségre nézve nem az a fontos, ki tulaj
dona, ki áldoz rá, hogy fennálljon, hanem 
csak az, hogy mit tesz az érdekükbe. A 
vendéglősöknek is van saját lapjuk, amel
lett azonban igen szívesen támogatnak 
mégy négy-öt magántulajdont képező újsá
got, ki az ö érdekeivel foglalkoznak. Ilyen 
a Fogadó vendéglősök cimü lapja, Magyar 
vendéglős és kávés cimü lap és az Orszá
gos vendéglösujság. Nekünk az a vélemé
nyünk, ha a pincérségnek is több újságja 
volna, persze nem olyan, mint a Szövetség, 
sokkal elevenebb volna a közé'etünk.

A világ leghíresebb zongoram űvészei
nek együttes hangversenye Budapesten.
Egy eddig nem létezett zenei szenzációról 
beszél ma az egész főváros.

Arról van ugyanis szó, hogy világhirü 
zongoraművészek játékát egy este egymás 
után fogjuk hallhatni és összehasonlíthatni, 
ami igazán kielégítheti, mint a legritkább 
zenei csemege, a legi-.énye.'ebb igényű és 
legblazirtabb / enejournandokat is.

E zongora-est no\ember közepe táján 
fog megtartatni és jegyekre kizárólag 
Sternberg cs. és kir. udv. • ; !itü Rakod
ót 60. sz. zenepalotájában lehet el:.-jegyezni. 
A  teljes jövedelem a hadijótékonyság cihát 
szolgálja.

LEGÚJABB.
A pincérek nem fogadják el Marenchicz 

Ottó korpótlék javaslatát.

A budapesti vendéglősök legutóbbi köz
gyűlésén Marenchicz Ottó a Dunapalota 
szálló igazgatója azt indítványozta, hogy 
olyanképen oldják meg a pincérek bérkér
dését, hogy minden pincér szolgálati kora 
után kapjon valami bizonytalan pótlékot, 
mit a pincéreknek alig 2—3%  §.-a érne el.

A pincérség bőven foglalkozott ezen ki
játszó tervvel és bátran lehet állítani, hogy 
Marenchicz egyetlen egy olyan pincért sem 
talál, ki az ő javaslatát elfogadná. Lehet, 
hogy azzal ők keveset törődnek, gondolják 
úgy fizetnek, ahogy akarnak, ezzel szem
ben azonban a ki nem elégített pincérek is 
úgy fognak gondolkozni, ahogy az érdekeik 
diktálják.

Szerkesztő-kiadó: GREGORITS ISTVÁN.
A Budapest. pincérkor hivatalos közlönye.

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

történik.
W EISZFE ÍLE R  SÁN D O R

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

i tnrzrzaZ.-ZX.- XZZÍ

jű rosz  Ödön és A lbert jj
x az ország legnagyobb szállodai U

és kávéházi ügynökségi irodája. Q
F inanciroz m inden üzletet. U

; Budapest, VII., R ákóci-u l 22. szám .n
Telefon 24—32 és 86—40. H
:: Interurban 19—73. j

Tf— r —y - i r— y - i r —t— j — r r - y ~ r - - i  q



4 AZ ÚJKOR

V e n d é g lő s ö k REJTVÉNY
figyelmébe,

HOGYAN SZEREZHET INGYEN?
Az üzleti forgalom előmozdítása érdekében egy 

pénzdobásra m űködő zeneautomatát. 
Sulyüzemre vagy villanyhajtásra berendez\e 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 feltételek mellett : 
j kölcsönzés,
| bérlet.

Villany zongora és | eladás,
zeneautomata I jokarban tartás.

i hengercsere és átalakítás
tetszés szerinti darabokkal 

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

Budapesti Ó vadék
Szövetkezet

óvadékokat
dai pincérek részére korlátíanuS 
fo ly ó s ít  es 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.
I B B B B I I O B I i a i a i l i a i E D B D Z B a i l l l

NAGY IGNÁC
B u d a p est , V28,s S.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 
pincefelszerelési cikkekben, ú. m. bors/ivattyuk 
szürögépek, hordógözölők. 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 e rk o v its  K á ro lyn én á l  
B u d a p est , V ii., S ip -u ica  4 . sz.

TELEFON: 106-07

K i t  p á r t o l j u n k ?
Szakfáfsatű
A hol csak lehet, a borhoz 
vagy a pezsgőhöz mindenkor
K r o n d o r f i  s a v e n y u v íz e t

szolgáljunk tel. « » * » » »

San-Remo kávéház '*"*****♦
• BUDAPEST, DOHÁNY-UTCA 40. ♦

Tulajdonos: W IH TER  A DO LF ♦

S T E R U B E K S  ÁR M 1H  ÉS T £ S ¥ ¥ É R E

C s á s z á r i  é s

- < ^ i ,
i S K ; k ir á ly i  u d v a r i

Budapest, VI!., Rákó:zí-ut 60.

Bösendorfer, Ehrbar, Koch & Korselt. 
Wirth. Lauberger & Gloss. Stingl stb. stb. 
legkiválóbb külföldi zongorák és pia- 
ninók, 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 
legolcsóbbtól a legfinomabb kivitelig 

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

H  Y Á R  Budapest, VII., Rákócxi-u1

szerek gyára és 

legnagyobb 

raktára.

SteriibenjErminénMÉie
CS.KIR .UD U. HANG5ZERGYOR, 
M CCEO Ü PIÉSZITÖ MŰTERME

B U D A P E S T ,  vn. R Á K Ó C 2I-U T 60 .
KÉPES ÁB JEGYZEM INGVEN és BÉRMENTVE.

Legjobb 
asztali 

és üdítő 
ital.— Ki- 
tünö hatá
súnak bi- 
szonyult

______________________________ , köhögés-
nél, gégebajoknál, gyomor- és hólyag- 
hurutnál. PSATTGNi
B u d a p e s t ,  VS., T e r é z -k e r u t  3 7 .

ezsgőzsdugókat v e s z e k ,
'Használtat nem töröttet drbonként 1 kor.
(Használt dugókat k iló já t ............20 kor.
Uí parafadugókat minden mennyiségben 
előzetes minta beküldése mellett. A leg- 

■  magasabbárajánlat.
SzesríSafaeSyi O e z s ©

®  p a r a f a d u g ó g y á r o s
B u d a p s s t/ d ’ IE., R á k ó c i-té z  11 

T e le fo n  Jó z s e f  6 5 -9 0
ELADAS NAGYBAN és KICSINYBEN,

C sak a sz a 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  és v á sá ro lju k .

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