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Eső után köpönyeg.
Üres szalmacséplés volt a 70 koro

nába kerülő „Szövetség1* cimü szak
lapunknak multi száma.

Mert annak idején nem érezték annak 
szükségét, hogy a pincérleányok alkal
mazása ellen védekezzünk, éppen úgy 
elvárható, hogy majd akkor sem fog
nak hozzá egy alapos munkához, ha 
vége lesz a háborúnak és aktuálissá 
válik a pincérieányok alkalmazásának 
kérdése. Most azonban csak eső után 
köpönyeg a pincérleányokkal foglal
kozni.

A nagy szervezkedési felvilágosítás
ról teljesen megfeledkezve — amire 
Hanisch és társai so'sem hagyták ser
kenteni magukat, hanem helyette a 
pincérséget ez idő szerint egyáltalán 
nem érdeklő pincérleányokkal, a pincér- 
ségre hátrányos formában foglalkozva 
— a , Szövetség" cimü szaklapunknak 
egesz terjedelmét foglalta el Hanisch. 
Ha már nem tudnak írni, nem-e volna 
helyesebb azt a hetven koronát hasz
nosabb célra felhasználni ? Annak idején, 
amikor megpendítették a. pincérleányok 
alkalmazását, mi számtalan tiltako
zásunkban kijelentettük, hogy a pincér- 
leányok alkalmazása, mint olcsó bér
lenyomó, kész veszedelem a sok családos 
pincérmunkás ekszisztenciájára. Azon
ban Hanisch, akinek szorgalmúhoz 
hozzá illik a pincérség teljes szétzül- 
lése, akkor is csak úgy beszélt a 
pincérleánykérdésről, mint a Krauszné 
meg a Schwarczné, hogy majd nem 
lesz elég világos vagy barna a kávé, 
amit a pincérleány hoz. Na hát, most 
mondja Hanisch ur, hány pincérieányt 
küldtek már azért el munkából? — 
És éppen Így megmaradnak hosszú 
évekre kihatólag olcsó bérlenyomóknak. 
Ha a pincérleányok alkalmazása ellen 
nagyobb ellenállást fejtettünk volna ki, 
azzal sikerült volna korlátozni alkal
mazásukat és talán még azt is keresztül 
lehetett volna vinni, hogy télen amikor 
amúgy is sok lesz a pincér, egyálta
lában ne alkalmazzák őket. Az esemé

nyek azt igazolják, — mig Hanisch a 
pincérleányokkal barátkozik — hogy 
a pincérmunkásoknak, az ehetetlen 
kosztot nem is említve, munkabérük 
60 koronáról leszáll 30 koronára. Hogy 
ki tehet arról? Hanisch igazán nem. 
Na, de mi jut eszébe akkor a hetven 
koronába kerülő „Szövetség“-et tele- 
irni pincérleányokkal?

Talán nincs témája (azaz sosem 
volt) a sok pirulástól. — amiben állan
dóan részesült — bitorolt labirintusá
ban? Jöjjön hozzánk az elemistákhoz, 
mi majd rámutatunk azon sok orvoso
lásán sérelmekre, mik ellen Önnek 
Hanisch ur, mint a pincérmunkások 
hivatásos védelmezőjének nincs szava.

Nem tekintve a gyakorlati elsajátítást, 
az kérdezzük, hogy a háború után 
nem-e arra fognak az olcsó munka
erőre pályázó munkáltatóink hivatkozni, 
hogy a háborúban sok pincér elesett 
és igy szükségük van a pincérleányokra. 
Hanisch ur ezt nem, de azt megtudja 
jósolni, hogy úgy se bírják használni 
őket és nem igaz, hogy mindennap

A múlt számunkban foglalkoztunk 
az uj egyesülésünk igazi szocialista 
elv szellemi irányzatával.

Majd rámutatunk az egyesületi éle
tet tüzelő és alkotó bizalmi rendszer, 
szervező-bizottság és a dalárda fon
tosságára, melyek nélkül egyesületi 
életet el sem tudunk képzelni.

Hogy mindezek jelen országos egye
sületünkben nem léteznek, ez igazolja 
a részünkről számtalanszor elhangzott 
azon igazságot, hogy országos egye
sületünk ez idő szerint mindössze egy 
Hanisch-féle klikk, humbug, züllött, 
Mope, sárgánál is sárgább kártya
galéria.

mindjobban belegyakorolják magukat. 
Pedig ezt igazolja azon tény, hogy 
még az Astoria-szállodában is alkal
mazzák őket. Szerintünk meg kell 
ragadni az első alkalmat, amig nincs 
későn, hogy ne alkalmazzák őket. 
Mert, ha mindenki ilyen limonádé
politikus volna mint Hanisch, akkor 
egész bizonyos, hogy a pincérleányok 
épp úgy elterjednének Magyarországon, 
mint egyik-másik külföldi államban.

Mi nem is csodálkozunk, ha ezen 
félő, v. segédirnok igy beszél, hisz 
már rólunk is csak a Nyilt-íér alatt 
mer írni, pedig mi nem bántjuk. De 
különben miért izgassa magát, hisz’ 
sokkal kényelmesebb a dolgokat elpalás
tolni a pincérmunkások Hanisch jóvol
tából amúgy is szomorú helyzetük 
rovására. Pedig higyje el. ha az Ön 
helyében egy világravaló, a kiuzsorázott 
szegény nép sorsától eltelt igazi szociá- 
lista-vezér állana a pincérek élén, még 
e nyáron maga a munkaközvetítő révén 
minden célunkat elérhettük volna.

Gregoiits.

A bizalmi rendszert az elmúlt idők
ből levont tanulságok szerint titkosan 
kívánjuk bevonni az élet gyakorlatába. 
Ezen szándékunknak az iiyképeni meg
valósítására azon tény szolgál okul, 
hogy a múltban előfordultak olyan 
bizalmiférfiak, kik az egyesület ügyeit 
feláldozták a saját egyéni felfogásuk
nak. És minthogy nyíltan ki voltak 
teve a munkáltatói eilenszenvnek, min
den jóindulatukkal csak saját maguk
nak tettek kárt és igy a közért való 
küzdelmük is meddő maradt.

E helyett a jövőben józan gonitól- 
kozásu bizalmiférfiak sokkal több és 
hasznosabb munkával szolgálhassák az

Modern egyesülésünk újjászervezése.
A bizalm i re n d szer titk o s  sze rvezése és 
a  sza k k ép ze ttsé g  sza b ad  érvényesítése .
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egyesületei, mivelhogy személyük nem 
lesz kitéve az ellenszenv kényének és 
igy az állásuk se fog kockán forogni.

A szakképesség kérdését is meg 
kell oldani. Azon suk balhiedelmek 
után. mintha nem lehetnének a „Zöld 
vadász** vendéglő munkásai egyazon 
egyesületben a „Ritz“ vendéglő mun
kásaival. fel keli világosítani a mun
kásukat arról, hogy az egyesületre épp 
oly szükségük van az előbb említett 
vendéglő munkásainak, mint az utób
biaknak.

Hisz' amint tudjuk, az úgynevezett 
nagyszabású vendéglőkben a munkást 
nem nézik embernek, legkevésbbé a 
pincért. Kosztjuk pedigie; a vendé
gektől otthagyott étel maradékok. Hogy 
v /hak hibák a szakképzettség tekin
tetében, az tagadhatatlan és éppen 
ezért kell iparkodnunk e kérdést ugv 
megoldani, hogy minden képzettség a 
saiat jogos aspirációja szerint szaba
don érvényesülhessen.

Természetes, hogy e kérdést ennek 
a szellemnek megfelelő munkaközve
títővel lehet megoldani.

Gregorils.

Fenyeget a
munkanélküliség.

A háburuokozta gazdasági viszonyok 
súlyos terheit és következményeit talán 
legnagyobb mértékben mi, kávéházak
ban dolgozók erezzük.

Nem elég az, hogy a mindennapi 
élethez szükséges legelemibb megél
hetésünket valahogy megszerezhessük 
— a minden rendű és rangú uzsorá
sok hadával szemben, de ehez még a 
munkanélküliség óriási réme is hozzá 
szegődött. Igaz, hogy eme bajok létre
jöttét részben az aItalános rossz gazda
sági viszonyokban is kereshetjük, — 
azonban cs2k részben. — A másik 
okozatot kizárólag saját gazdasági 
helyzetünk és szervezkedésünk óriási 
mulasztásaival lehet csak megértenünk. 
Hisz’ ebben az irányban már évek óta 
stagnál az arra hivatott egyesületünk 
szelleme és irányzata. Amin én nem 
is csodálkozom, mert a gazdasági fej
lődés ismeretének és az azzal járó 
korszerű eszközök alkalmazásának még 
csak a gondolata is hiányzik az arra 
hivatott és az egyesületet irányitó 
koponyák között. Mindezeket a köz
érdekű kérdéseket csak amolyan baráti- 
lag összetákolt egyesületi játék mellett 
sem megérteni, annál kevésbbé lehet 
megvalósítani. Eme kérdések szanálását

csak bátor és céltudatos és erélyes 
szociális szervezkedés keretein belül 
lehet megvalósítani, — ami sajnos, 
már évek óta a lehetetlenség birodal
mába tartozik nálunk. Hiszen annak a 
pár hozzá nem értő embernek sejtelme 
sincs a közérdek eme fontos igényei
hez. Mindeme dolgok hozzájárultak a 
jelen nyomorúságos helyzetünk még 
nagyobb és ijesztőbb méreteihez, a 
munkanélküliséghez is. Amennyiben 
e súlyos szervezkedési mulasztások 
teljesen készületlenül találták a kávé
házak proletárjait. Ma még elgon
dolni is borzalmas, hogy vaa egy 
munkásosztály, amely még az évek 
előtt kivívott 14 korona heti fizetéssel 
kiizködik; természetes, hogy ezen sú
lyos szervezkedési mulasztásnak a 
súlyos következményei ilyen és hasonló 
formákban kell hogy jelentkezzek.

A pincérmunkásnak a jövedelme a 
borravaló-rendszer mellett olyan nevet
séges minimumra redukálódott, hogy 
ember legyen a talpán az, aki rendes 
munka mellett is éhen fel nem fordul; 
és bátran hozzáteszem csak azért, hogy 
a pincérmuukást nem védelmezte meg 
az arra hivatott egyesületnek limonádé- 
politikája. Ahelyett, hogy céltudatos 
szociálpolitikát űzött volna és iparko
dott volna az erőket egyesítve tömörí
teni, megelégedett egy kis családi 
szervezkedéssel, csak úgy pajtáskodási 
szellemben. Mindeme mulasztások szin
ten hozzá járultak a munkanélküliség 
óriási szenvedéseihez. Ma úgy áll a 
helyzet, hogy akár dolgozik a pincér
munkás, akár nem — a jelen éhbe. ek 
mellett egyformán az éhezők hősi ha
lála jut osztályrészül. Azt, hogy a mun
káltatók önként fogják e rossz gazda
sági helyzetet megjavítani, azt csak a 
jelen egyesületi vezetőség hiheti, de 
én — nem.

Tehát a háború befejezése után — 
amint az egyesülési és gyülekezési 
szabadságunkat visszanyertük — fel 
a szervezkedéssel és takarítsuk el az 
útból azon emberi hullákat, akik eddig 
mesterségesen gördítettek akadályt a 
létünk megjavítása elé. És bízom benne, 
hogy felfogjuk építeni, a mi gazdasági 
várunkat a szociáldemokrata eszmék 
acél-beton érc falaival, az összpincér- 
munkásság jólétére. vigh István.

Lesz még szőlő lágy kenyér 
vendéglős urak.

Csupa öröm és vigság a mai zsar
nok világ; azonban, hogy ennek vége 
kell, hogy legyen, azt önök is jól

tudják. Hiába csaptak le reánk a haza 
védelmétől lebilicselt és igy védtelen 
munkásokra mint az éhes sas a szelíd 
báránykára és hiába jönnek a zsarnok 
bármely eszközével, mi munkások ezt 
is túléljük talán. A pincérleányrend- 
szert is csak azért vezették be, hogy 
ezzel olcsóbb munkaerőt kapjanak 
Erre vall azon tény, hogy már akad! 
olyan disz néven vendéglősnek neve
zett korcsmáros. aki a kutyának sem 
való szégyenletes kosztot ad személy
zetének, ami egyénként díszére válik 
a kutyáéinak és még a meglévő fizeté
seket is redukálják. Van olyan zsarnok 
is. a kutyáéiban, aki kihasználva az 
alkalmat, már csak 30 koronát fizet a 
pincérmunkásainak — havonként.

Mindez azonban csak olaj a tűzre 
és megvilágító fáklya a gondolkozni 
kevésbbé tudó sötét agyak elölt.

(Körmendy) R.

A vérző temető.
Nagy századok során pihent 
Fehéren, csöndben és nyugodtan, 
Ölében alvó regiment.
Akiknek földje már a holdban.
Kis emberek, nagy emberek,
Most mind, mind álmodik az éjben. 
Az ötök béke szendereg 
A írottak árnyas erdejében.

De jött az tv, a zord nagy év. 
Melytől a vér áradni kezdett.
Pattant az ér és hullt a vér 
S befolyta a mély siri kertet. 
Temető ellen áll a  harc,
Bús élők harca holtak ellen 
íis átok. ver, jaj és kudarc 
Piroslik most a siri kerten.

O emberek, bús emberek 
Vert madarak viharba, vészbe.
Sirat és sajtiul bennetek 
A tenieió, a földi béke.
Holtak liiis szive feldobog,
Hogy a meleg vér átszivárog 
A holtak, ó, ük boldogok 
S az élők sorsa pokolárok.

Mikor pihensz, világvihar.
Vén föld. mikor léssz jó anyánk 
Szülő, ki jáiszadozni hagy 
Es dajkadallal tingat ál 
Az éjbe, hol szűz. tiszta fényt 
Mosolyg a hold, az égi bánat,
S nem sappad el, látván a vért, 
Mely temetők ölébe árad !
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Francesbádról.
Ez a kies füidőhely ez idő szerint any- 

nyira látogatna. hogy betegeinek száma nap
ilap után szaporodik.

A hadveze'óség, hogy nemcsak a testi 
fogyatkozásra nézve megbetegedett katonák
nak enyhülést szerezzen é> irt a nagy szen
vedésekre és sebekre, hanem, hogy a lélek 
elevenségét a katonákban ébren tartsa, leg
alkalmasabb üdülőhelynek ismerte fel és 
minden zugot kiaknáz és azt katonasággal 
tölti he. — Nagy rajban látjuk reggelenként 
a st eidig és tess tiszteknek tömegét, halljuk 
mint kívánkoznak vissza a harctérre, a hazaért 
vérüket ontani.

A hölgyeknek vetélkedését örömmel szem
léljük, amint !e«tk a megsebesült katona 
pillantását és ebből már olvassák is az óhaj
tást. hogy :-zt teljesítsék.

Fölösleges említenünk, hogy özönével ke
resik fel nemcsak hölgyeink e fürdőhelyet, 
hanem azon férfiak is, akik szívbetegségben 
szenvednek, ott gyógyulást ^eresnek.

Az igazgatóság számol ezzel és mindent 
elkövet, hogy a betegek ige iveit kielégítse, 
miért is kiáltsuk a beteg felé: fel Francesbádba.

Dr. Világosi Miksa, katonai védő

I H Í R E K
Idillikus állapo tok  Siófokon. Nap n a p

után jönnek és mennek a pincérmunkások 
Siófokra, a híres magyar tengerpattia dol
gozni. a Váradi-féle étterem és kávéházba. 
De alig, hogy az első 18 órát ledolgozzák, 
kénytelenek a jó koszt miatt utraindulm. 
amennyiben jó kosziót kapnak. — csak enni 
nem. Már most tessék elgondolni, hogy mit 
jelent 18 órát dolgozni és Váradi-féle 
kosztot enni ?! Egyben a bánásmódnak is 
egy kis russofil ize van. pedig tudtuukkal 
Siófok nincs Galíciában. — Azonban úgy 
látszik Forgács Hét mami az a föpir.cérré 
vedlett gyerkőc is majd idővel meg fog 
tanulni tisztességet. Mindeneseire jellemző 
kórtünet, amelyen most szabadon lehet a 
Váradi idomároknak lovagolni. De majd jön 
az. öntudatraébredés és céltudatos szervez
kedés.

Milyen hazafiak  a vendéglősök.
A Belváros kies közepén van egy csuhás- 
vendéglö. Ennek munkásharapó bérlője is 
csak a tnuttkáskizsákmányolással véli a mai 
történelmi időkkel szemben hazafias köteles
ségét leróni. Ez a munkások bőrén meg
gazdagodott goromba ur, minap kidobta egy 
munkását azzal a vigasztalással, ha nála a 
megszolgált munkájáért nem volt megelégedve 
holmi silány eledellel, majd a harctéren éhen 
fog dögleni. Munkástársunk erre azt vála
szolta. hogy ő> a harctéren ilyen urakat fog 
ágyutölteléktnk használni.

V endéglönyitás. Szeptember hó 1-én 
nyílik meg a Tőkés-féle vendéglő az Er/sé- 
bet-köruton, Budapesten.

N em ényi k ilép e tt a ku tyaólból. Amint 
olvassuk a vendéglős és kávésipar citr.it 
szaklapban, Neményi kilépett a választmány- 
bői. Ezzel egyetértőén a kutyaólból is.

Kilépésének okául tudhatjuk azt. hogy 
Neményi az ulóbbi időben rossz ellátása 
miatt nem kapott munkást a kutyaólban.

S te ttner-nél Ó-tátraftireden a rossz
k"S/t miatt sztrájkba léptek az összes pincér- 
munkások és mind visszajöttek Budapestre.

S zak tá rsak  szives figyelm ébe. A 
szaklapunkban hirdető cégek hirdetéseikkel 
kiváltják támogatni é ’dekeinkft védő szak
lapunkat. És ezt mi azzal érdemeljük ki, 
hogy a szakiparban szükséges cikkeket tőlük 
rendeljük. Kérjük a szaktársakat mindenkor 
a szaklapunkban hirdető cégektől rendelni 
és vásárolni.

A Törley pezsgőgyár, a tőle eredő pezsgő- 
dugókat, — hogy ez utón is támogassa a 
pincérmunkásokat — 10 fillérjével visszaváltja.

Egy fe lje le n tés  H anisch ellen. Az 
„Újkor" szaklapunk egyik bizottsági tagja 
feljelentést tett Hanisch ellen a VI. kerületi 
elöljáróságnál.

A szaklap-bizottság megfontolás tárgyává 
tette ezen kérdést, miből arra a meggyőző
désre jutott, hogy elvi szempontból vissza
vonja a feljelentést. Mi elég erőseknek 
érezzük magunkat megvédeni a magunk 
igazát és igy nincs szükségünk bíróságra 
Hanischékkal szemben. így az ilyen és ha
sonló eszközöket meghagyjuk Hanischnak 
fórnak

B evonult G re g o rits  István . Az
„Újkor" felelős szerkesztője és laptulajdonosa 
Gregorits István augusztus 16-án bevonult 
Budapestre, a Mária Terézia-laktanya 32. 
ezred. 8. századhoz.

— A „F ogadó" fog la lkozn i fog  a  
K cszey-féle etterem  tanoncaival. Mint 
köztudomású, mi a multi szamunkban a fönt 
nevezett étteremről mindent megírtuk, ami 
ellen panaszuk volt az ottani tanoncoknak és 
P'.ncérmunkásoknak. Most azonban, — amint 
olvassuk a Fogadó nagy hasábjai közt egy 
kis hasadékhan a Fogadó is foglalkozni 
fog e kérdéssel. Az azonban, hogy milyen 
álláspontban fogja tárgyalni ezen ügyet, mint
hogy erre csak a jövő számban kerül rá a 
sor — még nem tudható.

B etö rés a  H ack-féle vendéglőbe. 
Az elmúlt hó 10-én zárás után ez ideig 
ismeretlen lettes betört a Boráros-tér 13. sz. 
alatt lévő Hack-féle étterembe.

A betörő mintha csak ismerős lett volna, 
a főnök és a főpincérek kasszáját kereste fel. 
Innét Hack untak, a vendéglő tulajdonosának 
140 koronáját, Pista borimnak 40 korona 
készpénzét és több szivart és ezenkívül 
Pálinko István fizetöpiricérnek, az. „Újkor" 
ügybuzgó lapbizottsági tagjának 160 koronáját 
fop'a ki és meglépett. A betörőt keresi a 
rendőrség.

A „F ogadó" ren o v ált. A néhai „Sze
gedi Uj Kor" bukása után a Flór szerkesztö- 
testvérek megalakították a „Fogadót “ Ambí
ciójuk nem maradt meddő. Minthogy más 
szaklap alig volt. kedvelt emberei lettek a 
vendéglős es kávésiparnak, különösen a vidé
ken Most azonban, amikor már több a toll 
és sok a tenta, nagyban határoznak, mely 
alkalommal a már lég illetéktelenül visel 
országos pincérközlöny nyomtatványt is lereno- 
váiták ósdi falairól.

Dr. V ilágosi M iksa átvette az „Újkor" 
ügyei képviseletét. Minden szakmabeli hozzá 
forduljon sérelmei orvoslása végett.

L eg ú jab b . Letiltották Hanisch Pál 
fizetését. Lapzárta után arr..t értesítenek ben
nünket. hogy Hamseh Pálnak, a Budapesti 
Kávéssegédek szakosztálya titkárának, adós
ságai fejében letiltották a titkári fizetését.

A pan aszo s vagy egyéb leveleket kérjük 
a beküldő teljes címével ellátni. Minden pa
naszt lekfizlünk. Panaszával minden szaktár
sunk hozzánk fordulhat.

A lak á sv á lto z ást kérjük c-etr ól-esetre 
a szerkesztőségben bejelenteni. Ha az elküldött 
lapot visszaküldik, azon címre további intéz
kedésig nem küldünk. Kérjük azon tisztelt 
előfizetőinket, kik a lapot legkésőbb 2-án 
nem kapjak meg, szíveskedjenek bennünket 
arról azounai értesíteni.

Lap T . Mondhatom, hogy liven Nem ide 
Boda, Pincér-tragédia címeket é t se láttam 
újságírótól írni. Egyébként olyan buták a 
címek, mint aki itta.

K. P. Hogyne olvastuk volna a Hanisch 
által pincérleányokkal teleirt marha levelet

Laplulajdonos és felelős szerkesztő: 
GREGORITS ISTVÁN.

Kiadja az. ellenzéki párt szaklap-b izo ttsága: 
M akko R udolf. P á lin k o  Is tván , R iem er József. 

T uza  A nta l.



AZ ÚJKOR

Ha jó és olcsó cipőt akartok 
vásárolni, úgy menjetek el

Mojzsikhoz
Király-utca 46. szám alatt.
Árjegyzék ingyen. Árjegyzék ingyen.

„Az Ujkor“ környezete 
minden este találkozik

szaktárs
vendéglő
jében.

Király-utca 73.

NAGY IGNÁC cikkek szakuzleV

B u d a p e st, V II., K á ro ly -K ö rű t9 .

' - Borszivitrjuk. »zür«c*pek.

Pincérek figyelmébe ajánljuk

HERMANN GYULA
férfi szabó t,
ki n á r  23 éve csakis a pincérek 
szabója, keszit üzleti mhakat. mér
ték utáni m egrendelést Mindenféle 
üzleti ruhák kölcsönbe kaphatók!

V II., E rz sé b e t-k ö rú t 1 2 . fttafe)

Csukovits 
István

M in d e n n e m ű  
n y o m ta tv á n yo k  

a le g íz lé s e s e b b  
k iv ite lb e n  k é s z ü ln e k

AZ UNIÓ-
kö n y v n y o m d á b a n

B u d a p e s t, V i li .  k é r., 
M ik szá th  K á lm á n , 
té r 5 . T e le fo n :  

Jó z s e f 4 2 -9 4 .

Berkovits Károly
hektograph. éttermi, kávéházi 
és cukrászdái cikkek raktára 

B u d a p e st, V II., Sip utca 5. sz.

------T elefon : 106 0 7 .-------

Hirdetések
felvétetnek a 
kiadóhivatalban.

NOVÁGH KÁROLY

M Ű - ÉS DIS ZM U  - 
E S Z TE R G A L Y O S .

IV ., E g y e te m -u . 3.

A|anlia gazdagon berendezett raktárát tajték- és boros
tyánkéi dohányzöszerekból. továbbá nagy választékát ele- 
iántcsom-tekegolyokbol, kávéházi felszerelésekből. úgymint 
Lignum Sanctumgolvók é s  bábukból, sétabotok stb.-hól a 

lehető legolcsóbb árak mellett.
Javítások a legolcsóbb árszám itás mellett elfogadtatnak.

Pincérek figyelmébe!
Fő- és fizetöpincérek. kiknek o ldal-zseb tárcára  (papírpénz 
részére) vagy p in cé rtásk ára  (apró- és ezüstpénz szántára) 
van szükségük, melynek feneke nincs beillesztve, hanem a 
felsőrész az aljával egy darabból készült — a  leg ju tányosabb 
á ra k  m ellett szerezhetik be: _ _ -  r  _ _ _ _

M olnár VilmosKépes árjegyzék bérmentve s é rvk ö tő g y á ro s n á l
B u d a p e st, IV ., K á ro ly -k ö ru t  28. (Központi Városház.)

Unió-nyomda Budapeit. VIII.. Mikuátb Kálmán t
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