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A vendéglői és kávésipari mun
kások gazdasági helyzete a 

világháború alatt.
Amikor ez a rettenetes világkataszt

rófa —  a világháború kitört —  egyetlen 
szakszervezetet sem érintett ennek a 
világkatasztrófának szele gazdaságilag 
oly rettenetesen, mint a vendéglői és 
kávéházi ipari munkásságot.

Tudom hogy lesznek bizonyos egyé
nek —  különösen a vendéglős és kávé
házi ipart űző munkaadók között —  
akik azt fogják mondani ellenvetésül, 
hogy minden ipart, illetőleg minden 
ipari szakszervezetet egyforma „nehéz" 
megpróbáltatások elé álliioit a világ
háború.

Mert minden, úgy kereskedelmi, me
zőgazdasági, mint ipari üzemtől elvonta 
az értékesebb és a produktivitásba a 
legértékesebb munkaerőt.

Ez igaz, hogy a hadseregnél is csak 
ezeknek az egyéneknek a soraiból össze
állított a leghasználhatóbb s ennélfogva 
a legértékesebb; akik a rendes polgári 
életben is a leghasznosabbak, már szak- 
szervezeti nevelésüknél és szaktudásuk
nál fogva is, egy ország közgazdasági 
vérkeringését fentarfó és nélkülözhetlen 
mechanizmus.

Ez mind igaz és ezt nem is von
hatja kétségbe senki. Ám próbáljuk 
megvilágítani azoknak a „front mögötti" 
éttermi és kávéházi munkásoknak gaz
dasági helyzetét is, akik ugyan nem 
részesültek abban a kivételes „sze
rencsében," ha ugyan szerencsének 
lehetne nevezni, hogy mint a hadsereg 
tagjai, életükkel áldoztak volna a „haza" 
oltárára.

Azonban a front mögött épp oly 
hősiességgel és önfeláldozást nem isme
rőén dolgoztak úgy a municiógyárak 
halált okádó levegőjében, mint a ven
déglős és kávés ipar testet lelket ölő 
levegőjében és épp úgy nyögték e 
rettenetes világkatasztrófa okozta drá
gaságot és nélkülözést, mint akármely 
más társadalmi osztály. Vagyis a tár

sadalmi termelésből és a hadseregnek 
élelemmel és munícióval való ellátására 
szolgáló közüzemeknél épp oly hasz
nos, dolgozó polgárai voltak a tár
sadalomnak, mint bármely más ipari 
munkás. Ám térjünk át jelen cikkem
nek tulajdonképpeni tárgyára. Próbáljuk 
megvizsgálni, hogy az éttermi és kávé
házi munkásoknak a front mögötti 
munkáját hogy méltányolják a ven
déglős és kávés ipar hivatott képviselői.

Sajnos, ha ezt oly élethűen meg
írhatnánk mint ahogyan érezzük, örökös 
szégyenére és gyalázatára válnék, a 
magyar vendéglős és kávés iparnak.

De ezt most nem tehetjük, mert a 
kivételes állapot halgatásra kötelez ben
nünket.

De ne felejtsék el ezek az „urak" 
hogy mégsem tart örökké a háború és 
egyszer csak mégis el kell jönni annak 
az általunk rég hirdetett bekének jó
ságos hajnala, amikor minden társa
dalmi és politikai tényező visszanyeri 
mozgásszabadságát és igy a munkásság 
is lerázhatja a kivételes állapot által 
reá rakott bilincseit. És eljön az idő, 
amikor a kávéházi és éttermi mun
kásság is számon fogja kérni ezektől 
az „uraktól" a rajta elkövetett brutális 
jogtalanságot és gyalázatosságot.

Mert magyarország egyetlen ipar
ágában sem voltak kapzsiság és lel- 
ketlenség tekintetében a munkaadók 
oly szemérmetlenek mint a budapesti 
vendéglősök és kávésok.

Mert mig más ipari szakszervezetek 
érdekképviselete, szervezetségének tu
datánál fogva, ha nehéz utánjárással 
is, oda tudott hatni, hogy kicsikarja a 
honvédelmi minisztertől, a szakegyletek 
által oly sokszor sürgetett panasz- 
bizottság felállítását; melynek feladata, 
a munkásságon elkövetett jogsérelmek 
megvizsgálása és orvoslása, akkor ná
lunk a vendéglői és kávéházi iparban 
foglalkoztatott munkások érdekében 
számtalan úgy közegészségi, mint köz- 
élelmezési szempontból lett volna szük
séges.

Ám mi nem voltunk abban a sze

rencsés helyzetben, hogy ez irányban 
nyomást tudtunk volna gyakorolni az 
illető hivatalos tényezőkre.

Bár van egy kolektiv szerződésünk 
munkaadóinkkal, amit még az 1910-ben 
lezajlott szrájk alkalmával Boda Dezső 
főkapitány közvetítésével kötöttünk, 
amely biztosítja részünkre a heti 10.—  
korona fizetést, a heti 24  órai szabad
napot, a tisztességes élelmezést.

De „sajnos" ez csak papíron van 
meg, mert munkaadóinknak, különösen 
a háború alatt, csak 95— 9 8 “»-a nem 
tartja be.

Mert bár tudjuk hogy az élelmi
cikkeknek ára a háború alatt a három
szorosára emelkedett, azonban ne fe
lejtsük el, hogy ezen szörnyű drágaság
nak az ellensúlyozására munkaadóink 
is átlag 5 0 — 6Ö' < -al emelték a ven
déglőkben elfogyasztott ételek árát. 
Szóval mig ők ezen szörnyű drága
ságot 50— 60" -os áremeléssel ellen
súlyozták, vagyis még több profitot 
vágtak zsebre mint békeidőben, addig 
mi éttermi és kávéházi munkások úgy
szólván száraz kenyérrel sem lak
hatunk jól.

Mert nem hogy a heti 10— 12 kor. 
fizetésünket nem fizetik ezen rettenetes 
drágaság közepette, hanem a legtöbb 
résztik attól az undorító gyalázatosság
tól sem riad vissza, hogy munkásai
nak 4 — 5, sőt 6-napos romlott étele
ket adnak 13— 14 órai nehéz mun
kájukért.

Folyt. köv.
B odor Pál.

Pató Pál renegátok.
Most amidőn kénytelenek belátni anyagiak 

hiányában erkölcsi vereségüket, egy ügyet
lenül összetákolt cikkben azzal vágják ki 
magukat hogy Gregorits-ot kiszolgáltatták a 
polgári hatóságnak.

Hogy a cenzúra jobban érti mesterségét 
mint Hanisch —  Weisz D. Dánielről szó 
nem lévén, mert hisz ő jól érti az ügynö- 
kösködést - -  meg a mameluk elnökök, ezt
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igazolja azon szegénységi bizonyítvány, hogy 
egyáltalán ahhoz folyamodtak segítségért.

Hanischt nem törődömsége miatt, Weisz D. 
Dánielt ügynökösködése és gorombáskodása 
végett kritizáltuk. Ezzel minden szaktárs tisz
tában van. És ők szembeszállnak az igaz
sággal. Mindez csak a köz rovására történik. 
Ahelyett hogy dolgoznának, velünk verekednek.

Ami pedig a becsületsértéseket illeti, az 
nem egyébb mint amit az úgynevezett rene
gátok szoktak eszközül felhasználni.

Hogy minékünk igazunk van, azt igazolja 
a mai elszomorító egyesületi helyzetünk is 

ahol hogy legyen bolond aki fizessen, pin
cérek hiányában, villanyszerelők és rőfös- 
segédekből gyártanak pincéreket. Mikor láttuk 
hogy Hanisch vezetése alatt egyesületi érde
keink mii;dtnkább hanyatlóban vannak, azonnai 
megtettük ezen észrevételünket. Hanisch azon
ban ezt nem látta be és görcsösen ragasz
kodott bitorolt állásához. Ekkor elhatároztuk 
magunkat, mint sok más szaktárs, hogy ki
lépünk az országos egyesületünkből. Akik 
még ott maradtak, azokat egyszerűen kizárták 
onnét. Mindez csak azért történt, hogy Hanisch 
titkár maradhasson.

De most már itt az ideje hogy a Hanisch-ok 
szociálizmusávalis foglalkozzam. Az 1910— 12. 
években, midőn az egyéni szerződéses üze
mekben dolgoztunk. Hanisch azt kívánta tő
lünk, hogy ott kevesebbel elégedjünk meg. 
mint amennyit a kutyaóli üzemekben fizetnek. 
A Hazám-kávéházban lehet hogy még ma is 
tizennégy koronát fizetnek hetenként. Tehát 
konkurrálni akart ily módon, a mi bőrünkre.

Egy esetben amidőn panaszt tettem nála 
az irányban, hogy az egyéni szerződéses 
üzemekben csak három korona kisegítést 
fizetnek mig másutt négyet, erre azt válaszolta, 
ja ez igy van.

Most menjünk tovább.
Hanisch mindamellett hogy időközben házi 

ur lett. amiért végül még becsuktak egyné
hány pincért, vallomása szerint még a mi 
osztályunkba tartozik. Ki tudja m iért? Ámde 
nem baj. De ha már ez igy van, akkor a 
fejére szeretném olvasni a szocialista párt 
azon határozatát, melyben kimondották hogy 
azon munkást, ki saját osztálytársát a pol
gári hatóságnak kiszolgáltatja, az a szociálista 
pártból mint nem osztálytudatos, megbíz
hatatlan huligán kizárandó.

Pozsonyban az ilyen hatósággal intrikáló- 
kat. denunciánsoknak szokták nevezni.

Ergo Szimuláns.

P in cérm u n kások  !

A z Újkor
érd ek éb en  ag itáljatok és  párto ljátok!  

Önmaga haszn át szolgálja, k i  e lő fizet

Végig a Szövetségen.
Amit a Szövetségben az ollózásokon kiviil 

olvastam, az mind az Ujkoi két legutóbbi 
számának tartalmát kommentálja. Cáfolnak 
és cáfolnak, azt sem tudják, hogy melyik 
tyúkszemükhöz kapjanak. Legérdekesebb a 
vezércikk, ahol a csillogó-villogó szóhalmaz
ból annyit lehet kivenni, hogy rettenetesen 
félnek egy ellenzéki mozgalom keletkezésé
től. Személyes sértésnek vesznek minden bí
rálatot, mert ők nem azt tekintik, hogy egy 
egészséges ellenzéki mozgalom csak az egye
sületet erősíthetné, hanem személyük ellen 
irányuló üldözést, támadást látnak benne, 
amelyet minden eszközzel el kell fojtani.

Nem is riadnak vissza semmitől. A szo
ciáldemokrata vezetők a szociálizmus elvé
vel homlokegyenest ellenkező fegyverekkel 
élnek. Minden egyes bírálattal — ami sötét 
működésűkbe egy kissé bevilágít -  a bíró
sághoz szaladnak. Egy csomó pert akasztot
tak már eddig is az Újkor nyakába, pedig 
még eddig csak mindenki által tudott dol
gokat, tényeket irtunk meg, olyanokat, me
lyekről mindenki beszél.

A közvetítés körüli szabálytalanságokat, 
visszaéléseket, vezető emberekhez nem illő 
anyagi érdek görcsös hajhászását tettük eddig 
főleg szóvá. De még próbálkoznak a bosszú- 
állás más nemével is. Hozzányúlnak ellenfe
leik ekszisztenciájához is, kenyérkereseiében 
üldözik azt, aki W eiss D. Dániel vezérleté
ben nem tud, nem akar megnyugodni.

De hát minden hiába. Minél bosszúállób
ban védekeznek, annál nagyobb elkeseredés
sel leszünk rajta, hogy a maffiák végső ma
radékától is megtisztítsuk a pincérek köz
életét.

A közvetítés nyaktilója nem lehet a szo
ciális szervezkedés létalapja. Hiába igyek
szik a Szövetség vezércikkírója meghamisí
tani a történelmet, mert Farkasék és Vighék 
nem azért szereitek le a köz javára, mert 
nem voltak jó  szociálisták, hanem azért, mert 
helyes gazdasági, szociális érzéküknél fogva 
meg akarták akadályozni az egyesület feje 
fölé nőtt közvetítési terrort, a személykultuszt 
és ha meg nem is szüntetni, de legalább meg
reformálni a saját szak társaink közül válasz
tott vérbiróságot, az elevenek és holtak fö
lött ítélkező bizalmiférfi-rendszert. Csak az 
az egyesület antiszociális (ugyanazok, kik ma 
vezetnek) a jobb belátás ellen tőrrel, bottal, 
revolverrel küzdöttek, a szellemi érvelésnek 
minden lehetősége ki volt zárva.

Ezért kellett többi száz Vigh és Farkasok
nak az egyesületből kilépni és teljesen tisz
tában lévő lelkiismerettel, kívülről megbuk
tatni a Tatár Péterek uralmát.

Sajnos, a jobb belátás elbukott, de élt a 
remény bennünk, hogy a tetemrehivott veze
tőség veszi fel azt a fonalat, mely az általá
nos kiébredés művelete után, már biztos

kézzel fogja az egyesület hajóját közmeg
elégedésre vezetni.

Vártunk évek hosszú során át, vártuk az 
önfeláldozás és önmérséklés politikáját. Egyik 
sem következett be. Maradt minden a régiben, 
a régi emberekkel, a régi fegyverekkel har
coló önös szakszervezeti élet, mely nem tu
dott, nem akart egyebet, mint koncot, hasznot,

Végre is elkeltett jönnie az újkor táborának 
hogy fellépjen és előre törjön azon a meg
kezdett ösvényen, amely egyedüli lehetséges 
ut a pincérek egyesületi életében terror, maf
fia, brigántimis egyesületi kiskirályok uralma 
nélkül is föntartani úgy az összesség, mint 
az egyesek érdekeinek nemcsak megóvását, 
hanem előbbrevitelét is.

Mi nem elvont fogalmakkal, nem egyéni 
aspirációkkal ami sajnos, az országos 
szövetségben, a Weisz Dani-pártban elítélő 
módon burjánzik akarjuk a pincérség 
ügyét szolgálni, hanem tisztán, kizárólag 
ideális szakmaszempontból.

Idáig szükséges elmenni a Szövetséggel 
szemben az őszinteséggel, mert tudjuk róluk, 
hog ők mindent és minden eszközt felhasz
nálnak az ellen, ki a pincérség anyagi és 
erkölcsi rovására mélyenalvó álmukat zavarja.

Margó.

Pogorelcy.
Szerencsésen megérkeztem ideiglenes tar

tózkodásra Budapestre. Valahonnan Rovnó 
alól, Olaszország Pogorelcy nevű fészkéből. 
De mit is irok ? Fészek, miért fészek ? . . .  
Nincs ott drágaság, nincs ott panama, nincs 
ott kizsákmányolt munkásság sem gőgös 
munkaadók . . . .  Ott katonák vannak. Ott 
nincs személyeskedés, sem gyűlölet avagy 
harag, nincs szakszervezeti elhelyező iroda, 
sem kutyaól. Ott mindenki el van helyezve 
és megelégedettek az emberek, a kaonák. 
Ott közös konyhán fő a reggeli, az ebéd és 
a vacsora, amint a munka és az érdek is 
közös és eggyek az emberek. — Láttam — 
künytelt szemekkel, vérző szívvel láttam a 
Sokal-i Roham után, a Búg folyó közepén, 
a v íz  alatt szeges drótsövényt feszített ki az 
ellenség. A rohamban át kellett gázolni a 
folyón. Rettenetes volt. Sok bajtársam maradt 
függve, holtan a szeges drótsövényeken, a 
többek között egy munkás és egy munkál
tató, személyes ismerőseim. Otthon bősz gaz
dasági ellenfelek, itt közösen ették egy konyha 
föztjét, egy volt az élet, a munka és egy a 
halál. Meghatottan állam előttük. Eszembe 
jutott a műit. Itt megtanulnak harcolni az 
emberek egy közös célért. Itt tisztul az agy 
és az erkölcs. Aki innen hazatér, az testben 
megerősödve, lélekben megtisztulva, tiszta 
Öntudattal fogja felvenni a munkát a létért. 
De nem személyeskedéssel, sem intrika s a 
gyűlölet, vagy a képmutató atyai jóindulat
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fegyverével. Körsétát tettem szép Budapesten. 
— Undorodom. Az egyik nagyobb ven
déglőben a visszamaradt ételmaradékot pör
költté kotyvasztva össze, adják oda a sze
mélyzetnek. 12-órai nehéz munka után — 
kis tányéron per koponya — vacsorára. Hja! 
Nagy a drágaság, de az étlapárak nem lettek 
emelve. A munkabérek a legtöbb helyen 
kisebbek lettek. Szabadnap, itt-ott. Egy ven
déglős ovadéksikkasztásért le van tartóztatva. 
Exponált egyén volt a közelmúlt gazdasági 
harcokban a munkáltatók részéről, mikor 
még kezdő goré volt, az üzeme összes po
harain ott diszlett a „Jogot a Népnek* fel
iratú munkáskokárda, később egy ovadék- 
bankban — idő az éttermi pincérek sztrájkja 
után — a következőkép nyilatkozott:

— Ma ismét kirúgtam egy pincért!
Máshoz beszélt, de nekem szólt. Most le

van tartóztatva. Szerencsétlen karriér.
Egy másik munkaadó megfosztja két keze 

munkájától egyik szaktársamat, csak azért, 
mert az édes hazáért egyik szemevilágát ál
dozta fel. Ugyanakkor a főnök bizonyára 
Kriegsuntauglich, vagy (megnyomva azt a 
bizonyos gom bot): szivgyengeség címén (sze
gény) Hiifsdienstet teljesít valamelyik helybeli 
Sanitátsanstaltban vagy kórházban.

Az Országos Szövetség egyik főmuftija 
pedig egyik szaktársamat, aki a harctéren 
egy szétrobbanó lövedék légnyomásától sújtva 
egyik fiilére kissé, de ismétlem kissé nagyot 
hall, e szavakkal utasítja ki a közvetítésből:

— Süketeket nem használhatunk!
Holott nagyon is lehet az illetőt hasz

nálni, csak egy kis jóakarat kell hozzá. A 
főnökök atyai jóindulata (?) alszik, mert 
nincs aki megmozgatja, de az Országos Szö
vetség mai vezetőségének kutyakötelessége 
is. Valamennyien a gránátsicherség árnyéká
ban tunyán sütkéreznek és az összpincérség 
itthonmaradt 25 százaléka most sem tud 
rendet terem teni?! Hát m ikor? Pfu j!

Akkor jobban fog használni nektek szak
társaim, ha kijöttök a frontra, egy kis lélek 
és kurázsi tisztitóra.

Drága kis Pogorelcy, te gránátoktól össze
égetett, aknáktól feltúrt kis falu, hozzád vá
gyódom. Mielőbbi viszontlátásra. Itt undor 
az élet.

Wassel.

A jövő.
Irta: Hekli József.

Ebben a háborús világban a főnökök még 
jobban szívják a szegény pincérnek a vérét. 
Békeidőben is annyi fizetés volt, mint ebben 
a drágaságban. —  A pincérség tele katonai 
szolgálatot teljesít, nagyobb a strapa, nagyobb 
a kiadás és kevesebb a bevétel. Akármelyik 
mesterségnél háromszoros fizetése van most 
a segédnek, csak a mi szakmánkban nem.

Dolgoznak tizenhárom órát, tizennégyet a 
legtöbbet, mi meg tizennyolcat.

Hát kedves szaktársak, akkor mi miért 
éjjelezünk, mikor még jó  levegőt se kapha
tunk, csak füstöt. De nem az én sorsomról 
ítélem meg a helyzetet, hanem vannak szak
társak, akiknek családjuk van. hát az hogy 
élhet meg ebből a hitvány keresetből ? A 
vendéglős és a kávés mindég emeli az ára
kat, a vendég persze a pincéren tölti ki a 
bosszúját, hogy kevesebb borravalót ad. De 
boldogan nézünk a jövő elé, amikor előt
tünk lesz a cél, akkor csak rajta, véget kell 
vetni ennek a nyomornak és elő avval a 
régen várt szervezkedéssel, mely nyomorú
ságunkat letiporja és szabadságunkat élvez
hetjük bú nélkül. Mert igy nem mehet soká. 
hogy küzdünk és nincs semmi haszon be
lőle. Ha majd nemsokára elérkezik az a pil
lanat, ne legyünk tétlenek, hanem mutassuk 
meg, hogy nem vagyunk gyávák a szervez
kedéssel. Hogy lehetnénk testvérek, hogy 
szerethetnénk egymást, csak az összetartás 
kell hozzá. Fel a szervezkedéssel!

H Í R E K

P in c é re k  az  U j H írek cim ü laphoz.
Az Uj Hírek 1916. január 27-iki számában 
a vezércikk helyén igen nagy megvilágítással 
rita meg Gönczi István szaktársunkról hogy 
munkáltatóink milyen mostoha módon fogad
ják a hazánkért rokkanttá vált hazatérő szak 
társainkat. Most sz a k isa in k  arra kének 
bennünket, hogy az Újkor utján tolmácsoljuk 
a pincérségnek az Uj hírek iránt érzett rokon- 
szén vét, emberbaráti cselekedetéért.

S rá u sz  J ó z s e f  volt pincér, majd ká
vés lett, az elmúlt hó 5-én meghalt Maros- 
vásárhelyen

U j v en d ég lő s. Saáry Mihály szaktárs 
az elmúlt hó 19-én átvette a Winkler-félc 
vendéglőt Budapesten. X . kér., Simor-utca.

M egh alt H entzel L a jo s . Az elmúlt 
hó 10-én 48  éves korában meghalt Hentzel 
Lajos szaktárs, a régi pincérgárda kiváló 
tagja Budapesten.

Az Ú jk o r k é re lm e  h ad b av on u lt 
sz a k tá rsa in k  é rd e k é b en . A hadbavonult, 
de ideiglenesen itthon tartózkodó szaktársak 
arról panaszkodnak, hogy a különböző köz
vetítők nem juttatják őket munkához. A szak
egylet közvetítője W eiss D. Dániel még meg 
is akadályozza őket ebben. Az Újkor azon 
tiszteletteljes kéréssel fordul az itthon lévő 
szaktársainkhoz, segítsék őket ebben elő és 
esetleg hiányzó ruhanemüeket kölcsönözze
nek nékik.

Az Ú jk o r c é l ja .  Az Újkor célja a 
magyarországi szállodai, vendéglői és kávé
házi munkások anyagi és szellemi érdekeit 
megvédeni, előremozditani. Főtörekvésünk or
szágos egyesületünkben reális rendet terem
teni, hogy igy lehessen gazdasági érdekein
ket előtérbe helyezni.

—  N yilatk ozat. Alulírott kijelenteni, hogy
a vezetőségnek volt tudomása sérelmemről, 
továbbá, hogy addig, mig W eiss Dániel van 
ott, nem leszek tag, de egyben kijelentem, 
mihelyt elhagyja állását, ismét belépek ren
des tagnak. Spiegel Adolf.

Hagy üröm a törvényszéki zord íoíyoson.
—  Az Ú jkor tudósítójától —

Február 14-én volt Keszey Flórián, a buda
pesti kávéssegédek elnöke és Tejfeles István 
pincér között történt verekedésből kifolyólag 
a tárgyalás Keszey azt panaszolta, hogy 
Tejfeles megverte. Tejfeles erre azt válaszolta, 
hogy ezt azért tette, mert Keszey kenyerére 
tört

Tejfelest tanuk hiányában elitélték 200 
koronára. És ez nagy örömet keltett az el
nök ur társaságában. Lám igy kell szervezni. 
Az ítélet meg lett fdlebezve és igy csak a 
jövő tárgyalás lesz döntő.

S z a k tá rsa k  sz iv es fig y e lm éb e . A
szaklapunkban hirdető cégek hirdetéseikkel 
kívánják támogatni érdekeinket 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.

— Dr. V ilág o si M ik sa  ügyvéd, az Ú j
kor ügyésze felhívja a szakmabelieket, hogy 
minden ügyükben hozzáforduljanak jogvéde
lemért.

(iC- —ejSL ■■ —rJLt~ —r>

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
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A panaszos vagy egyéb leveleket kérjük 
a beküldő teljes címével ellátni. Panaszával 
minden szaktársunk hozzánk fordulhat.

Az Újkor a háború tartama alatt havonta 
egyszer jelenik meg.

H anisch csak ócsárolni szokott.
Egy jó pincér mindenkivel előzékeny, igy 

a saját szaktársával is.
Je lig e . Egy pincér szaktudása fogalomban 

rejlik és nem a tettekben nyilvánul meg.
K. T . B u d ap est. A felnőtt analfabéták a 

legnagyobb ellenségünk, mert nem csak 
analfabéták, hanem bornirtok is a demok
ratikus civilizációval szemben.

D. J .  P o zso n y . Keszey nem vezér ? (tucat.)

Figyelmeztetés.
A Szövetség cimü lap bizonyítási kívánal

maira nézve következő a válasz: Ha arra 
nézve következményes konzekvenciát tesznek, 
a következő számban bizonyítani fogunk.

Laptulajdonos: GREGOR1TS ISTVÁN.
Felelős szerkesztő: Bodor Pál 

Szerkeszt" : Pálinko István.

Kiadja az ellenzéki párt.
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Berkovits Károly
hektograph. étterm i, kávéházi 
és cukrászdái cikkek raktára

Budapest, VII., Síp utca 5. sz.

------ T e le fo n : 106—0 7 . --------

Ha jó és olcsó cipót akartok 
vásárolni, úgy menjetek el

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

NAGY IGNÁC cikkek szaküzlete

Budapest, VII., Károly-körút9.

Van;,.: dús-ir. v.-./ereit raktárát mindennemű pinccielsze- 
• - . Ov:-. úgymint borszivattvuk, szürögépek,
hordogö/ölók. pasteurizálo készülékek, palackok, 
parafadogók. cím kékben stb. Kiváló készítm ény*

Pincérek figyelmébe ajánljuk

HERMANN GYULA
férfi szabót,
ki már 23 éve csakis a pincérek 
szabója, készít üzleti ruhákat, mér
ték utáni megrendelést. Mindenféle 
üzk-ri ruhák kölcsönbe kaphatók!

Vil., Erzsébet-körút 12. |FelemeieL,

Karpf Károly
tekeasztal-szerelő és áthúzó

Elvállal minden e szakmába vágó 
munkákat, úgyszintén átalakítá
sokat a legjutányosabb árakon.

Tekeasztal behúzásokat jutányos 
áron vidéken is vállalok.

Budapest Vili, Ö röm völgy-u . 1
Telefon: József 45-83.

Gróf Esterházy ferenc
uradalmi trertifiiovára, TaSa

Á''m*MÁs. i . * * . MvainkH. *ee 
Kll.l.lKO M  . . . .  -/..r.-- K sira.iry 
V1X XATUR1 . —  - ■ • -■ 1 *  =

Vezérképviselö: Grosz Bernét, V. kér.
Rudolf-rakpart 8. sz.

J Í I F E J fmm____.__-'■'íírrrtsietAS érvényes

Legjobb asztali és 
üdítő ital. — Kitűnő 
hatásúnak bizonyult 
köhögésnél, gégeba
joknál. gyomor- és 
hólyaghurutnál.

MATTOM HENRIK 
Karlsbad—Budapest.

M ATTONI HENRIK Budapest, Terez-körut 38

M Ü- ÉS DISZM Ü - piinnPFCT IV ., E g y e te m .u . 3 .
ESZTERG Á LYO S. UUUHIldl (a Takar eeprnzta-ral szemben.)

Ajánlja gazdagon berendezett raktárát tajték- és boros
tyánkő dohányzószerekből, továbbá nagy választékát ele- 
fantcsont-tekegnlvókból, kávéházi felszerelésekből, úgymint 
Lignum Sanctumgolvók és bábukból, sétabotok stb.-böl a 

lehető legolcsóbb árak mellett.
Javítások a legolcsóbb árszámitás mellett elfogadtatnak.

n o v á g h  k á r o l y
aiaoil-
tatott:

1867
mífDi
2-18

Pincérek figyelmébe!
Fő- és fizetöpincérek, kiknek oldal-zsebtárcára (papírpénz 
részére) vagy pincértáskára (apró- és ezibtpénz számára) 
van szükségük. —  melynek feneke nincs beillesztve, hanem a 
felsőrész az aljával egy darabból készült — a legjutányosabb 
árak mellett szerezhetik b e : ,

.... , M olnár Vilmos
Kepes árjegyzék bérmentve „  sérwkötögyárosnál :: 

Budapest, IV., Károly-körut 28. (Központi Városház.)

Unio-nyomda Budapest. V ili ., Mikszáth Kálm án-tér 5.
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