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Mit akarunk?
Emlékezetes szép napjainkban 

körülbelül egy éve annak, mikor az 
észak népe ígérte a világszabadsá
got, forradalmuk lengő szele szuny- 
nyadó táborunkba is átcsapott.

Ekkor reméltük végét az emberi 
mészárlásnak, amikor minden erőn
ket latba vetettük, hogy a sok szen
vedésektől elfásult pinevrséget uj 
életre keltsük

Azonban fájdalommal emlékszünk 
vissza, amikor nagyszerű mozgásba 
hozott szervezkedési hajónk utjának 
közepén halálos leket kapott. A  pin- 
cérség szervezkedésének halálos el
lenségei : a régi tétlen, a pincérség tes
tén lakoiározók és kérődzők dicste
len létük és rendszerük utolsó pil
lanatában borítottak sötétséget a 
szebb jövőért rajongó, a világ 
legkizsákmánvoltabb munkásainak 
zászlóhordozai fölé.

A csalódástól valami keserű fáj
dalom fogta el bensőnket, minden 
fáradságunk és reményünk porba- 
hullásának látására.

Milyen ködfátyolos iejjel, csüggedt 
reménnyel vettük fel ismét a régi 
szomorú élet fonalát és a munkát.

Mi lelkünk legmélyebb meggyőző
déséből és lelkiismeretűnk teljes fe
lelősségével vállalkoztunk felada
tunkra, de amikor az árulást és csa
lást éreztük közeledni, tovább egy 
lépést sem tettünk előre. Még kevésbé 
hagytuk magunkat leszerelni. Kar
társainknak azonban sajnos csak egy 
töredéke értette meg e vészes pil
lanatot, pedig világgá kürtöltük azt 
a vakító csaló szélhámosságot, mit a 
szövetségnek vezetői a saját létük 
biztosítása érdekében kieszeltek.

Világos volt minden józan gondol
kozó ember előtt, hogy a felállított 
követelések, csak a pincérség meg- 
szédi'ésére és tönkretevésére volt 
alkalmas, de a szövetség kormányo
zol állását mindenkor korrupció és 
klikk eszközzel maguknak ka
parintott tulajdonosai csak ütötték,

verték rozsdás fringiájukat, hisz ők 
jól tudták, kiknek és miknek a 
hosszú időkre szóló temetése lesz 
és hogy azután ők ismét nyugodtan 
lakmározhatnak. Mi tisztán láttuk 
elöltünk a pincérségnek egyenesen 
az öngyilkosságba vezetését és tönk- 
retevését, de nem látta ezt maga a 
pincérség.

Ezért most, amidőn közeljövőben 
ismét tettre hívjuk önöket, újabban 
megmagyarázzuk, hogy mit akarunk. 
Elsőnek és mindenekelőtt aminden 
egyesületben elsőrendű kérdésként 
szerepelő és ami minden mozgalom 
bán előfeltétel a teljes szervezettséget, 
az egységes egyesült erőt, szellemet 
és fegyelmet akarjuk megteremteni.

Ha ez meg lesz, fölemelt fejjel, 
nyugodt lélekkel mehetünk előre s 
minden léptünket csak siker koro
názhatja.

Gregorils István

Elvünk, programmunk.
Irta : Farkas János.

— Első közlemény. —

Evek óla tart mozgalmunk az Országos 
Szövetség megposhadt vezetőségének kiáb
rándulása céljából. Sajnos, ezen akciónk 
éppen a háborús években vált aktuálissá, 
amikor már nemcsak a közéleti tevékeny
ség lelt minimális korlátok közzé szorítva, 
de szaktársaink tömeges bevonulása foly
tán ez irányban az érdeklődés is teljesen 
elaludt. Már most háromféle ok hátráltatott 
és akadályozott bennünket akciószabadsá
gunkban. Először a kivételes törvények. 
Másodszor, mert a szövetség tagjainak 
háromnegyedrésze katonavoltánál fogva 
nemcsak szétszóródott és nemcsak akadá
lyozva volt mozgalmunkban való részvé
telben, de suksessive tagsági cselekvő jo
gait is elveszítette s igy eszerint mint régi 
szövetségi tagokra támaszkodni nem lehetett.

A szövetség pedig elveszítve régi tagjait 
financiális okokból, megtörte a szakszer
vezeti élet legfőbb alap tételét, a munka
erő szaporodásának megakadályozását 
vagy legalább is korlátozását. Ahelyett, 
hogy magát összehúzva, kisebb kiadások

kal igyekezett volna létét biz'o: itani, a 
helyett, megnyitotta termeit az éjjeli élet
nek.

Természetes,hogy a szövetség által ny ujtott 
dorbézolási engedély még azon egyéb
ként komoly goiidoikozásu szaktársakat is 
— akiket az általános mozgósítás megkí
mélt és itthon maradtak, ez a körülmény 
leszoktatott minden komolyabb gondolko
zásról.

Ilyen auspiniumok között .Az Újkor vajmi 
keveset érhetett el komoly, a helyzetnek 
megfelelő kezdeményezésével.

A háborús viszonyok az éjjeli élet kor
látozása, a szövetség vezetőségének ked
vezett. Ok teletömték a pénztárukat pénz
zel. Soha nem remeit vagyonhoz jutottak. 
De a pincérek egyéni'eg r.apról-napra sze
gényebbek, rongyosabbak, züllöttebbek let
tek. Az első év abnormális arany-esője tel
jesen elvette az eszüket, nem csináltak 
háborús programmot, de annál több luibo- 
rus pincért.

Az éjjeli élet kultiválásán kívül a pin
cérgyártás volt tevékenységük legkimagas
lóbb pontja.

Ezen szomorú állapotok megfigyelője, 
bírálója egyedül mi voltunk. Es d cára 
annak, hogy személyes ellentétek válasz
tottak el bennünket, mégis megtettük a 
közeledő lépéseket, mozgásra, tevékeny
ségre, cselekvésre akartuk rávenni okét, 
de ebbeli törekvésünket kereken vissza
utasították.

Azután a vezetőség megbuktatására kezd
tünk szervezkedni. Ezt az akciónkat egy 
erőszakolt és végül kudarcot vallott sztrájk
mozgalommal kiparirozták, úgy hogy ebből 
sem lehetett semmi.

Mindezt szaktársaink nagyon jól ismerik, 
tehát kár volna részletesebben feltárni. En 
azt hiszem, programmvaliásunk pontozatai- 
nak részletesebb megvilágítása most sokkai 
aktuálisabb.

Igaz. adva van egy egyesületi programm, 
de tudjuk, hogy ez csak holt betű, mind
addig amig abba szellemet nem öntünk. 
A szellem pedig egy lelki érzés, a lelki 
érzés pedig nem más, mint a meggyőző
dés. A meggyőződés hajtja keresztülvitelre 
a programmot, ez a motorja az egyesületi 
életnek. Lelki érzés vagyis meggyőződés
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Meghátráltak a bíróságnál a Szövetség törzsíönökei.
Megszüntetted Az Újkor munkatársai ellen két sajtópert.

A budapesti királyi törvényszék értesí
tette Gregorits Istvánt és Müller Mihályt, 
hogy az ellenük beadott sajtópert a vád
tanács a Bp. 277. §.-ának 2. bekezdése 
alapján megszünteti; mert a vádképviselő 
magán vádlók a vizsgálat befejezését közlő 
értesítéstől számított 15 nap alatt a vizs
gálóbírónál sem vádiraton nem nyújtottak 
be. sem a vizsgálat kiegészítését nem in- 
ditványozták.

A sajtóper lovagjai Hanisch Pál és Ré
szév Flórián a Szövetség két megkotva- 
sodott törzsfönöke, kik a lisza Pista sajtó- 
törvényében látták és keresték köztéreni 
káros lábatlankodásukért, őket ért táma
dásokkal szemben a védelmüket.

Azt hitték szegények, hogy majd ezzel 
megfognak bennünket ijeszteni

Hisz volt is egy kis szerencséjük, ameny- 
nyiben a háború alatt jóformán alig lehc-

tett tanuk hiányában bizonyítani és éppen 
ezt tudva szaladtak minden cikkünkéi a 
bírósághoz. De mindezzel nem sikerült 
nekik bennünket megfélemlíteni, mert 
tudtuk, hogy az igazságot még akkor is 
megkell irni, ha azt teljesen nem is fogjuk 
annak idején tudni bizonyítani. A helyzet 
azóta fordult és a legutóbbi sajtóperükben 
csaknem elmerültek, pedig teljesen illeték 
télén tanukat vonultattak fel ellenünk.

Fnnek a három éves pernek még min
dig nincs vége. de fötárgvalását nyugot- 
tan várjuk. Veszik észre, hogy nekünk a 
tanukat mindinkább sikerül összeszedni, 
most már hátrálnak a szörnyű leleplezések 
elöl. De valószínű lesz még alkalmunk a 
végleszámol ásón találkozni, és majd akkor 
mindent megtud a pincérség.

nélküli tagokkal egy egyesület nem más. 
mint kaszinó, ahova több-kevesebb érdek
ből iratkoznak be az emberek.

Én előre is felkérek mindenkit, vegye 
tudomásul, hogy uj egyesületünk nem ka 
színának készül, érzés nélküli emberek ne 
iratkozzanak be.

Joggal kérdezhetik azonban 'ölem szak
társaim, hogy mi az a meggyőződés, amit 
vallani kell az uj pincéregyesület tag
jainak.

Megfelelek rá.
Ez az elv. ez a meggyőződés nem más. 

mint a munkás szolidaritás, a munkások 
együttérzése Szerintem ebben a pár szó
ban van összefoglalva, lefektetve az egész 
egvesiileti programm. Ebből az egy pár 
szóból fakadnak ki, mint fatörzsből a ki
sebb ágak. a programm többi pontjai. Ha 
ezt az első pontot, a munkásszolidaritást, 
az együttérzést meg nem tudjuk teremte
ni. akkor hiábavaló munkát végzünk, a 
programm szociális, kulturális, higenicus és 
humánus pontjainak keresztülvitele érde
kében.

Azt már tudják szaktársaink, hogy csakis 
az együttérzés teszi lehetővé azt. hogy 
szociális téren elérjünk valamit. Akkor, a 
mikor valami kitűzött cél nem sikerül, azt 
mondjuk, nem volt meg az összetartás! 
Tehát mi nem volt m eg?! Nem volt meg 
az együttérzés, a szolidaritás.

Az együttérzés spontán formáját termé
szetesen nem a pajtáskodásban kell látni. 
Nemcsak a hasonszőrűek, az egyivásuak 
szolidaritását, együttérzését kell ismerni. 
— hiszen ez fönnáll egyesület nélkül is,

hanem lenyeges feltétel, hogy a szakma 
művelői közül mindazokat, akik joggal ne
vezik magukat pincérnek és tényleg jogo
sultak is erre a névre, szolidaritásunk 
együttérzésünk körébe bevonjunk.

Még nem tartunk ott, hogy életfeltéte
leink megreformálására irányuló követelé
seinket te állíthassuk és munkaadóink elé 
terjeszthessük. Mielőtt ezt tehetnénk, sok 
minden más egyebet kell magunk között 
tisztáznunk. Elsősorban is azt a kérdést, 
hogy hova tartozunk? Fogas kérdés ez, 
és megfelelni rá a helyzet mai stádiumá
ban veszedelmesnek látszik, mert az egész 
uj alakulás megakadását idézheti elő.

De én azt vallom, hogy ezt az egész 
hovátartozandósági ügyet inkább ma álla
pítsuk meg. mint később, amikor már na
gyobb tömeg közzé dobva a kérdés ismét 
bomlást vonhatna maga után.

Ki kell tehát mondanunk most, hogy a 
jelenlegi Pincérkor, amely csak magja egy 
rövid időn belül alakuló Országos Egyesü
letnek. mint szakszervezet a magyarországi 
szociáldemokrata párthoz fog csatlakozni, 
mihelyt számbeli súlyúnk méltó lesz csatla
kozási szándékunkhoz.

(Folytatjuk.)

A budapesti pincérkor tagjaihoz.

Kedves kartársak. Midőn uj egyesüle
tünknek körülbelül a megalapozásánál tar
tunk. nem mulaszthatom el megemlíteni, 
hogy történe’münk sok szerencsétlen vi
szonytagságai után felette szép eredménv- 
nél tartunk.

Lehet, hogy kartársaink megértették 
ennek elodázhatatlan szükségességet és 
nemcsak az érett gyümölcs szüretelésére 
vártak, hanem már a kezdet nehézségei
ben iparkodtak bizalomteljes és vasszor- 
galmu vezetőségünknek segítségére.

Igaz, hogy még helységünk sincs, de 
képzelem, mily örömükre lesz. ha igényeink
nek megfelelő otthont bocsátunk közel
jövőben rendelkezésükre. Addiu is fogad
ják szives támogatásukért hálás l öszöne- 
temet. Ha továbbra is igy haladunk, akkor 
miénk a jövő. Dományek f?ál. elnök.

A budapesti pincérkor 
hivatalos közleménye.

Értesítés. A budapesti pincér kör veze
tősége november hó 1-én pénteken rendes 
ülést tart. Az elnökség kéri a választmányi 
tagok pontos megjelenését.

Zágom Zoltán, jegyző.

A  budapesti pincérkor legutóbbi ülése.
Budapest. 1918 X. 4.

Dományek Pál elnök üdvözölve a tiszti
kart megnyitja az ülést. Mindennek előtt 
megállapítja a jelenlévők számát és hatá
rozati képességét. Továbbá felolvastatja 
ezelőtti ülésről szóló jegyzőkönyvet és hi
telesíteti Tárgyik Gyula és Német József 
vezetőségi tagokkal. Ezután az esetleges 
indítványokra került a sor.

\X cigi Miklós az ülés pontos idejének a 
megállapítását kéri és indítványozza, hogy 
:Á5-töl— Hó óráig tárgyaljanak. Tárgyik 
Gyula indítványozza, hogy oly jelentkező
ket, kik különösképpen mint pártoló tagok 
kívánják egyesületünket támogatni, hogy 
azokat minden esetbe, ha különös akadálya 
nem volna vettessenek fe! a pártoló tagok 
soraiban. A vézetöség, két indítványt he
lyeslőén elintézte. Grcgorils István pénz
táros pénztári jelentest tesz. Ezután a 
tagok gyűjtését ajánlja a vezetőség figyel
mébe amennyiben itt megállást nem ismer 
mindaddig mig vannak szervezetlen pincé
rek. Dományek Pál az ügyosztályok meg
alakítását indítványozza, hogy minden 
ügyünknek legyen meg a felelős vezetője. 
Gregorits I>t\an korainak találja az ügy
osztályok megalakítását és azt szeretné, 
ha ezt a legközelebbi ülésen tárgyalnák.

Dományek Pál e ’nök indokolja ennek 
sürgősséget, miután általánosan hozzájárul
nak az ügyosztályok megalakításához. Gre
gorits István kívánja, hogy ezt jövőben 
újabban és alaposabban tárgyalják meg. 
A / általános határozatok után bezárult az 
ülés.

A testület ideiglenes irodája VII. Mun- 
kács-ulca 4. sz.

M e g b u k o t t  a k á v é s o k n a k  a c i p ő  és 
r u h a  a k c i ó j a .

A budapesti kávésipartársulat ügybuzgó 
és lehet feltételezni jóakaratu vezetői el
határozták. mivel ez nekik semmibe sem 
került volna, hogy eljárnak a cipőhivatalnál 
és a ruhaközpontnál azirányban, hogy a 
kávésíparban éhbéren dolgozó pincérek
nek talán valamivel jutányosabb áron utal
janak ki ieldolgozatlan anyagot, illetve
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szövetet. Nekünk az egész ügy körülbelül 
csak majmolásnak tűnt fel és egy cseppet 
sem csodáljuk, hogy a sok huzavona után 
végre bevallják, hogy e téren semmit sem 
értek el az alkalmazottak érdekében, mert 
hisz tudni kell mindenek előtt, hogy ők 
erre nem is hivatottak.

H Í R E K
Önállósítások Kostyál Géza föpincér 

a Hunnia kávéházat vette meg Budapes
ten. — Horváth József föpincér a Boho- 
nicki kávéházat vette meg Budán.

Halálozások. Neusiedler Géza és Va- 
szovszki Sándor fővárosi vendéglősök 
meghaltak.

Köszönetnyilvánítás Az alábbiak sze
rint elismerem, hogy Bodri Imre fiam el
halálozása folytán a budapesti pincérkor 
elnöke Domanyek Pál utján Gregorits 
István pénztárostól 54. majd 5 kor., össze
sen 59 koronát köszönettel felvettem. 
Bodri Károly. - Itt említjük meg. hogy a 
későbbi 5 koronát Jáksics Ferenc föpincér 
utalta ki a megboldogult Bodri kartársunk 
szüleinek a támogatására.

Ha nincs ló. a szamár is jó. Amint 
értesülünk, a szövetség gyászvilézei, kik 
alig pár hónapja, hogy tönkre tették a 
pincérséget, most azon töprengenek, mikép 
tudnák a konyhaszemélyzetet bolonddá 
tenni, mert 6 maguk sem biznak abban, 
hogy a pincérséget egyhamar ismét meg 
tudnák szédíteni. Ehhez a munkához sok 
szerencsét kívánunk nekik, csupán arra 
vagyunk kiváncsiak, hol veszik azt a 
konyhaszemélyzetet, akik a mai világban 
rájuk volnának szorulva.

Gregorits István munkaközvetítő pro- 
grammja. Gregorits István lapunk munka
társa, legközelebb a budapesti pincérkor 
vezetőségi ülésén nagyszabású javaslatot 
terjeszt a vezetőség elé a munkaközvetítő 
megoldásáról. A  legfőbb ideje, hogy ezt 
rendezzük.

Hogyan várjuk a hazatérőket? Vajha 
mieiobb édes valóra válnának az utánnuk 
epedök reménységi! . . .

A családok számlálhatlan ezreinek gon
dolatkörét máris betölti a hő igyekezet: 
mennél kevesebbé, kellemesebbé és barát- 
ságossabbá tenni a családi otthont, mely 
a hazatérőt befogadja.

Kétségkívül ennek a nemes igyekezetnek 
tulajdonítható a tökéletesitett „Etofon"- 
beszélögépek iránti hat lmas kereslet, mely
nek STERNBERG császári és királyi udvari 
hangszergyár lelkes készséggel áll szolgá
latában.

Odu-lakás a pincéreknek. A horvát 
határszélről ide érkezett egyik főpincér 
kartársunk mondotta el, hogy leutazott a 
Gyékényesi vasúti restibe. Elképzelhető, 
mily fáradságba és mennyi költségbe került

az odautazása, hol azonban teljesen lehe
tetlen volt a maradása. Igen jól tudott 
dolog, hogy ma nehéz lakásviszonyok 
vannak általában nemcsak Pesten, ennek 
dacára sem gondoskodik az ottani vendég
lős ur róla, hogy oda leinvitált pincérei
nek lakható lakásuk legyen. Valami piszkos 
odulakást bocsájtottak rendelkezésére, ahol 
azonban tisztességes ember meg nem lak
hatott, mert még ágy sem volt bent. mit 
állítólag azért tettek ki, mert férgek voltak 
benne, képzelhető, hogy volt az takarítva, 
azért kívánja ezt köztudomásul adni. hogy 
más kartársak megkíméljék magukat egy 
*gen kellemetlen úttól és egy csomó költ
ségtől. Rajcsáni urnák jó volna, ha az em
berfeletti strapás munkát végző pincéreinek 
gondoskodna megfelelő pihenőről, lakható 
lakásról, mert megtörténhetik, hogy az 
utazási költségeket ő fogja megfizetni 
summásan.

Változások. Pálffy Endre föpincér az 
első osztályú vasúti restibe lépett be Ko
lozsváron Milhofer Imre föpincér az Arany 
Szarvas kávéházba lépett be Nagykanizsán. 
Uram Jenő fizető Horváth Ferenc és Jimi 
barmester az Imperiál barba leptek be 
Budapesten. Szalai Lajos főpincér a Fiume 
kávéházba Budapesten. Polli Károly fő
pincér III. oszt. vasúti resti Orsóvá. Ozor 
Jenő főpincér I. o. vasúti resti Orsóvá. 
Horváth Géza föpincér III. o. resti Kolozs
vár Jáksics Ferenc föpincér az Erzsébct- 
kiráiyné szálló étterembe lépett be Buda
pest. Czemán János föpincér a Mária Te
rézia kávéházba Budapest. Pinke Mihály 
a Kiszel étterembe lépett be Budapesten.

Jótékonyság Schutz Rudolf kartársunk 
50 koronát juttatott szerkesztőségünkhöz 
azzal a kéréssel, hogy azt a megboldogult 
Bodri Imre kartársunk szüleinek adjuk át. 
Nemes jószívűségét mi is köszönjük.

Vendéglősök tanonciskolája. A „Bu
dapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartársulata“ elnöksége f. évi 
szeptember hó 11-én kelt elnökségi hatá
rozatával az ipartársulat állal fenntartott, 
államilag segélyezett szakirányú tanonc
iskola felügyelő bizottsági elnöki teendői
nek ellátására ifj. Glück Frigyes szállodást 
kérte fel. aki a megtisztelő megbízatást 
készséggel vállalta. A negyedévszázados 
évfordulója felé közeledő szakiskola íel- 
ügvclö bizottsági elnöki székében Glück 
Frigyes, Glück Erős János és Palkovics 
Ede után az ipartársulat tagjai a nagyjövöjü 
iskola nagyjelenöségü kulturális céljai szol
gálatában bizalomtele megnyugvással fo
gadják az uj elnököt, az ioartársulat leg
ifjabb tagját, akit elődeivel összekötő közeli 
vonatkozásai, ifjú munkaereje és munka
készsége, szakképzettsége és tudása nagy
nevű elődei munkájának folytatására és 
betetőzésére egyaránt tesznek hivatottá és 
képessé. Itt említjük inég meg. hogy a 
szakiskola felügyelő bizottsága Glück E. J.

h. elnök vezetése mellett f. évi szeptem
ber hó 17-én ülést tartott, amelyen a tanév 
elején szükséges intézkedésekkel, az állam
segély kiutalásával járó teendőkkel stb. 
folyó ügyekkel foglalkozott.

M ely lapokat pártoljuk? Fel kell hív
nunk a kartársak figyelmét arra. hogy 
mindazon lapokat, melyek saját szaklapun
kon kívül is közhírré teszik ügyeinket és 
testileg lelkileg támogatják céljainkat, s 
amikor annyit anyagiakkal mindannyiszor 
nem fedezhetünk, viszonozzuk ezt úgy. 
hogy minden erőnkkel hassunk oda. hogy 
az ily nemes szolgálatokkal teljesítő lapo
kat a társadalom legszélesebb körében ter
jesszük. A legelső helyen áll e tekintetben 
az „Uj hirek“ . a „Nyolc órai újság" és a 
Budapesti Hirlap" továbbá a „Pesti napló" 
és a „Déli Hirlap".

Nagy eredménnyel járt az 
uj egyesület megalakítása.

Hosszú évek sora múlt el anélkül, hogy 
a pincérség fordítani tudott volna a hely
zetén. A Szövetség szatócsmunkálkodása 
és az ottani lelkiismeretlen vezetők mind
inkább veszendőbe és romlásba vitték ér
dekeinket. Mondani sem keil, mennyire 
megérett az idő egy becsületes egyesület 
létezésére, mit fényesen igazol ezen uj 
egyesület eredménylcljes megalakítása.

Örömmel látjuk, hogy az uj egyesület
ben a pesti pincéreknek szinejava foglalja 
el az őket megillető helyet úgy a tagok, 
mint a vezetők soraiban. Ez volt mindig 
forró vágyunk, életörömünk. Csak rajta 
még!

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

Szivarszipka és szivarkahüvely
a legolcsóbb nagybani árban szállitok 
Médi specialité hüvely 1000 db K 11.— 
1 doboz szivarszipka dupiaégetett,, 7.—
1 ,. „  szimpla ff „  4.—
SzáÜitás az összeg beküldése ellenében 

történik.
W EISZFE ILE R  SÁN D O R

papír és norinbergiáru nagvkcreskedö
Budapest, V I I , W esselényi-ulca 8.

rzrrjrzi cix z x t j  r rx ~ r~ i e r r ü "  c -* ix z »a

Grosz Ödön és A lberti
az ország legnagyobb szállodai l 
és kávéházi ügynökségi irodája. í
F inanciroz m inden üzletet. I 

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

Interurban 19—73. [
□c tz o t :
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V e n d é g lő s ö k  R E J T V É N Y  f ig y e lm é b e .
HOGYAN SZEREZHET INGYEN?

Az üzleti forgalom előmozdítása érdekében egy 
pénzdobásra működő zeneautomatát.

Sulvüzemre vag\ vilLnyhaitásra berendezve díjmentes 
teivilágosi'ast ad az Első Magyar Zeneautomata- 
és Villanyzongora Kölcsönzési és eladási intézet. 

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

gvanntt előnyös íeité.cick mellett :
| kölcsönzés.
| bérlet.

\ illanyzongora és | eladás,
zeneautomata j lókarban tartas.

I hengercsere és átalakítás
tetszés szerinti darabokkal 

Használt zeneautomaták iélárban! 
Érdeklődőknek vételkötelezettség nélkül mutatjuk be. 
dús min'araktárunkon működésben levő zeneinket, 
meh ek a modern zenetechnika legújabb vívmányaival 
hegedű, hárfa, gitár, mandolin, xilofon stb. kísérettel 
vannak felszerelve.

Budapesti Ó vadék
S zö ve tk e ze t

óvadékokat SSt.SC:
dai pincérek részére k cr iá tia re u l
fo ly ó s ig  és váltópénzeket. Tag
felvétel bármt!-. 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
B u d a p est . VI8.S K ároE y-körút 9 .
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 
pincefelszerelcsi cikkekben, u. m. borszivattyuk 
szürögépek, hordógőzölök, pasteurizáló ké
szülékek palackok, paraiadugók cím kék
ben stb. Kivaló készítm ény!

«*•***•»«»San-Remo kávéház
♦ BUDAPEST, DOHÁNY-UTCA 40. •

Tulajdonos : W IN TER  A DO LF ♦

STERNBERG ÁRMIN ÉS TESTVÉRE

C s á s z á r i  é s

Budapest, VII., Rákóczi-*"* 60. — - -  ^  c
s-., , ...

B ö se n d o rfe r , Ehrbar. Koch & Korselt. 
Wirth, Lauberger & Gloss. Slingl síb. stb 
legkiválóbb külföldi z o n g o r á k  és p ;a -  
n in ó 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 
iegolcsóbbtől 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 
rólunk. Az összes hangszerek javítása 

saját műhelyeinkben.

királyi udvari

r  P R - G  Y Á  R  Bu<laPes,> VII., Rákóczi-ut CO.

Az_  összes hang

szerek gyára és 

legnagyobb

Stevnber̂ nímln iíík É ii
CS. és K I R . U D V . H A N G S Z E R G Y R R ,  
H E G E D Ű I  ^ É S Z I T Ö M Ü T E R M E

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

[EH m larafaÉpkat veszek,
pezsgődugók darabjai ha hosszúak á 
K 1.60. rövideket 70 fillérért, hasznaitat 
nem törött pa’ackdugók kilóját minőség 
szerint kgként 90 koronáig, uj palack
dugókat literes nagyságit, kgként 120— 
180 — koronáig, előze'.es megmintázás 
mellett bármely a mennyiségben Hasz
nált koronadugót természetes parafa

betéttel kg-ként 15 koronáért.
Szerdahelyi Dezső parafadugógyáros

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

ELADAS NAGYBAN és KICSINYBEN. 

Csak a szaklapunkban hirdető cégek áruit ajánljuk és vásároljuk.

és üdítő 
, MU, ital -K i

tünöhatá- 
sunak bi- 
szonyult

  köhögés
nél, gégebajoknál, gvomor- és hólvag 
hurutnál MATTONI HENRIK
Budapest, VI., Teréz-körut 37.

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