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ÉBREDÉS.
Az emberi vérontás ellen és a békés 

életért folyó küzdelem forradalmi szele uj 
életre biztatja az embereket. A kizsákmá
nyolt proletarizmus kezd ébredezni és 
ebben az általános megmozdulásban öröm
teljes lélekkel látjuk a rég csüggedő pin
cérek szervezkedését.

A szunyadó parazst nagyszerűen feliob- 
bantotta az Újkor árnyalatában alakult 
radikális mozgalmi bizottság, amelynek 
első célja az országos egyesület reorgani
zálása, uj erökkei megtölteni, hogy munka
képes legyen, továbbá a százalékos óra
bért megvalósítani. G.
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A  Szövetség.
Régmúlt idők ködfátyolos képei 

merülnek föl előttem, amikor leirom 
ezt a cimet: Szállodai, vendéglői, 
kávéházi alkalmazottak országos szö
vetsége.

Milyen látomások!
Egy Szövetség! Egy Országos Egye

sület ! Mint a címben foglalt ipar
ágak összes alkalmazottait egyesítő 
testület!

Milyen perspektíva! Milyen kolosz- 
szális munkatér!

Megszerezni a pincérség részére 
a létminimum biztosítását, munka
bér által. A  lealázó borravaló he
lyett behozni a százalékrendszert 
Létrehozni az egységes munkabeosz
tást a revier-rendszerrel. Kiküz- 
deni, kiharcolni, a szakképesítést. 
A  munkaközvetítő kikapcsolásával 
megteremteni az egységet, a szilárd
ságot. a belső konzolidált egyesületi 
életet.

Egy egyesület, amely nemcsak ki
felé szocialista, hanem befelé is. Egy 
egyesületet, amely a szocializmus
nak nemcsak a külső sallangjait 
szedi magára, hanem annak benső 
eszméi tartalmát is magáévá teszi. 
Amely nemcsak a gyűlöletet hirdeti, 
hanem a szeretet is. A  humanitárius 
és kulturális célok szolgálatát nem

csak ad hoc gyakorolja, hanem jó 
egészséges pénzügyi politika mellett 
azokat állandósítja, rendszeresíti.

Ez volt az az eszmekor, amely
ben mozogtunk, amikor a szervezés 
nagy munkájának annak idején neki 
feküdtünk. Az alap, az osztályharc 
álláspontja volt, mindazt amit fön
tebb elősoroltam, ezen az alapon 
meg is valósíthattuk volna.

Ámde az a szellem, amely az első 
szakszervezeteinket eltöltötte, amely 
a lelkiismeretlen demagógia utján 
lett otthonossá soraink között, lehe
tetlenné tette, hogy a jó alap fölé 
egészséges lakható épületet emel
jünk

A jórészt csak úgy bepofozott 
egyesületi tagokat a féktelen szen- 
\ edéiyességnéi egyéb nem vezérelte. 
Az volt nagyobb, az volt dicsőbb, 
aki mennél nagyobb vörös karót 
nyelt el. A  józanabb felfogású in
kább az egyesület föntebb leirt 
programmját szem előtt tartó tago
kat és vezetőket nem tartották eléggé 
„vörösöknek” , tehát a terror minden 
eszközével irtották őket.

Azután, mikor már nem volt kit 
irtani, elpihent a nagy harc, csön
des lett a temető. Es csöndes még 
mindig, csak néhány hiénájuk jár-kél 
a sírok közt, éhes korgó gyomra uj 
áldozatát lesve.

Ezek a hiénák még mindig a ter
ror bunkósbotjával csapnak fejbe 
mindenkit, aki életjelt ad magáról, 
mert tudják, hogy a hiénák csak a 
holtak között létezhetnek, az élők 
a pokol fenekére fogják kergetni 
őket.

Hiszem azonban, hogy az uj moz
galom életrehivói ezúttal levonják a 
múlt tapasztalataiból a kellő tanul
ságokat és a Szövetség reorganizálá
sánál mindenekelőtt a szakmát ér
deklő kérdéseket fogják közérdeknek 
tekinteni

Megreformálni ezt a szakmát, fe
nekestül átforgatni, hogy ez a szakma 
emberekhez méltó foglalkozás legyen. 
Szeretettel és tárt karokkal fogadni

mindenkit, ki ebben a munkában 
részt óhajt venni és nem a ..vörös'’ 
leiül bélyegzést kell nézni, hanem 
azt, ki milyen ügybuzgalommal járul 
hozzá szakszervezetünk kiépítésé
hez, programrnunk megvalósításához.

Ln his.em. hogy ügyeink helyes 
kezelésénél és az emberekkel való 
bánnitudás révén, rövid idő múlva 
senki sem lesz nálunknálmeggyözödé- 
sesebb szociáldemokrata, de a szocia
lizmust nem rémként kell elibük 
tartani, hanem annak előnyös voltát 
kell gyakorlatilag velük éreztetni. 
Es csakis ezt, ezt kell tenni. A be
tegnek az erötadó aszút nem úgy 
kell beadni, hogy attól megrésze
gedjen, hanem úgy, hogy az attól 
erőt tudjon kapni, lábra tudjon állni, 
hogy majd mind egészséges erős 
szervezet együtt harcolhasson poli
tikai és társadalmi téren a többi 
nagy és erős szervezetekkel.

Farkas János

Nagy riadalom a Szövetségben.
Megrémültek a radikális pincérek felvonulá
sától. — Az Újkor tudósítójának nem en
gedték meghallgatni a gyűlést. — Elérkezett 

a naplopók felelősségre vonása.

Budapest, 1918. január 8.
A magyarországi szállodai, éttermi és 

kávéházi alkalmazottak országos egyesüle
tében, amely azonban az egész országban 
eddig ismeretlen, január hó 8-án délelőtt 
taggyűlés volt.

Az érdeklődés elég gyenge szinben fes
tet, de mint láthattuk, nagy meglepetést 
okozott a radikális pinetrek újonnan szer
vezet párt felvonulása a gyűlésre.

Keszey Flórián elnök fél 11 órakor nyi
totta meg az ülést és az első ténykedése az 
volt ennek a bornirt falusi bakter szellemű 
szocialista cégérrel takarodzó zsarnoknak, 
akit az Angol kávéházban egy pincér szak
társ, mert mint íöpincér elvonta a kimenő
jét. össze-\ issza pofozta, hogy az Újkor 
tudósítóját a gyűlés elhagyására szólította 
föl. Ezzel a brutális antiszociális eljárásá-
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val egy újabb pecsétet ütött arra a bizo
nyít vánvra. hogy ö a fejbolintó kupak
tanács elnökének való és nem intelligens 
pinccreknek.

Alka’munk volt meggyőződni róla. hogy 
még a korrupt kávésok és vendéglősök is 
respektálják a sajtójogot, sőt mint nyílt 
ellenfélnek is megengedték, hogv reszt 
vehessünk a gyűlésükön, no de elvégre 

szel ezeti ,,rajzle- 
rosoktól kívánni Sokkal fontosabb az az 
erkölcsi győzelem, amit az első találkozás 
alkalmával aratott. Kálmán István felszó
lalása folytán a Radikális-párt.

Ezt mindjárt a gyűlés elölt érezte a 
vezetőség, ezért tettek meg minden óvó
intézkedést. ezért vált kellemetlenné az 
Újkor tudósítójának az ottléte is. Szintén 
látni lehetett. hogy a vezetőség valóságo
san megrémült n Radikális-párt felvonulá
sától.

A / elnöki megnyitó után Hanisch Pál 
titkár szólalt tel és éppen kapóra arról 
beszélt, hogy a háború alatt nem lehetett 
szervezkedni. Sűrű közbekiáltások szakít
ják télbe különben is érthetetlen, szinte 
kellemetlen zavaros hangját Ez nem igaz ! 
Ez egv merő valótlan állítás, nincérszédités. 
Majd arról beszéit, hogy a Radikális-párt 
az egyleten kívül szervezkedik.

Kálmán István a radikális pincérek ne
vében szólalt fel. Mozgás az egész terem
ben. Minden szem feléje fordul és kíván
csian várják, mit fog mondani. Nem fo
gadja e! Hanisch Pál azon állítását, hogy 
a háború alatt nem lehetett szervezkedni, 
mert amig a Pincérek egyesülete a tétlen
ségben töprengett, addig a többi szakmák 
teljesen kiépültek és nagy fizetéseket vív
tak ki maguknak, sőt tudomásom szerint 
egész u; egyesületek is létesültek, akiket 
kizárólag a háborús viszony utalt rá arra, 
hogy szervezkedjenek, már pedig nem 
hiszi, hogy volna egy szakma is, ahol a 
munkások nagyobb elhagyatottságban vol
nának, mint mi borravalóból élő pincérek, 
akiknek munkabére a mai viszonyokhoz 
olyan csekély, hogy az egyáltalán nem 
képezheti létfentartásunkat. Ez mind azon
ban a vezetőség hibája, amely nem tőrö
dét a pincérség anyagi érdekeivel és nem 
viseli kellően szivén a pincérség ügyét. 
Úgy van ! Igaza van! Nincs élet bennük! 
A titkár ur egész nap dominózik !

Kálmán István folytatja. A vezetőség 
azt várta, hogy a hegy jöjjön a karaván
hoz és elfelejtette azt. hogy nekik kellett 
volna a hegyhez menni, ahhoz a sok ezer 
szervezetlen pincér tömeghez, ami van 
az országban.

Most az egyszer fordítva történt meg. 
meri a vezetőség nemtörődöm, indolens és 
a pincérséget annyira elvadították az egye
sülettől, hogy először az egyesületen kívül 
lehet csak érintkezni és tárgyalni velük az 
egyesületről. Nagy tetszéssel fogadott be

széd után Mády Kovács József követke
zett, aki arról beszélt, hogy Weisz Dániel 
egyáltalán nem törődik a munkaközvetítő 
ügyeivel. Ügynökösködik. Mády Kovács 
erősen támadja és lényekkel bizonyítja, 
hogy küiönösen az éltermi közvetítői ügye
ket hanyagolja el.

A gyűlés egy szervező-bizottság meg
alakítását határozza el, ezzel befejezi a 
tanácskozási.
Jj; -ílv .'I/. M-. iJ'- .'k >y. í k . .'Ií  , sk --J-. ík'.

Egy állhir a kávéházi pincérek 
70 koronás bérroozgaimáról.

Szervezkedési mozgalmunk nyomán „Az 
Est" című iapban megjelent egy cikk amely 
szerint a kávéházi pincérek 70 koronás 
bérjavitást követelnének. Minthogy az Új
kor sem a budapesti pincérek mozgalmi 
bizottsága ilyen természetű mozgalomról 
nem tudott, feltettük talán a kutvaóli pin
cérek körében született meg ezen idea.

Nyomban érdeklődtünk iránta, de az 
egész pincérség között nem tudtak róla. 
Így a legnagvobb sajnálattal meg kell álla
pítanunk. hogy a fönt jelzet 70 koronás 
bérmozgalomról a pincérség nem tud és 
nem is volt kezdeményezése. A pincérség 
részéről azért volt szükség ezen megálla
pításra. meri az ilyen alapnélkül, hírből 
származó és keresztül nem vitt sikertelen 
álimozgaiommal rontják a pincérek bizal
mát, de tiszteletteljesen megjegyezzük, hogy 
a kávéházi pincérek részéröl teljesen jogos 
ez a követelés, melynek a keresztülvitelé
hez azonban erős szervezeti erő kell, mert 
ez másképpen nem megy.

V' ^  ,Oc >•-. V

Komédia a Royai oríeumban.
Érdemes lesz felemlíteni azt a valóságos 

komédiát ami a Royai orfeumban naponta 
lejátszódik. \ an ott ugyanis egy kikopott 
színész mint üzletvezető. Ez a szegény 
ember többet szeretne tudni mint a tanult 
szakpincérek, de nagyon sajnálatra méltó 
helyzetében azt sem tudja mitévő legyen. 
Az igazgatóság állítólag minden nap kiok
tatja miképen hajszolja és zavarja a pincé
reket. hogy minél több lózungot csináljanak 
és jaj neki szegénynek ha egyik-másik nap 
kevesebb a bevétel Akkor megállás nélkül 
fejveszetten fut, szaladgál, de ennek a 
komédiának rendszerint egy-egy pincér lesz 
az áldozata. Azt hiszik ha régebbi pincért 
leváltják, az uj kihasználhatóbb. több lózun
got fog csinálni, már pedig, hogy ebben 
mennyire tévednek azt felesleges külön 
regisztrálni, de ki tehet róla, hogyha egy 
olyan igazgatóság amely a pénzharácsoiáson 
kívül önmaga sem ért semmihez és még a 
tetejében egy teljesen szakavatatlan színészt 
állít az üzlet vezetése élére.

Különben is ez az igazgatóság annyira 
éhes társaság, hogy a személyzetének 
naponta még egyszer sem ad tisztességes

kosztot. Szerintük csak vacsora jár a pin
céreknek, de rendszerint ez is olyan silány 
kotyvalék, hogy szintén ehetetlen. És ilyen 
hitvány ellátás mellett hajszolják az embe
reket a munkába, mert az igazgatóságnak 
rövid időn át a pincérség bőrén szerzett 
sok ház még mindig nem elég Felháborító 
bánásmódjuk szintén példátlan, magam 
tanúja vagyok annak amikor az egyik 
igazgató vén szamárnak titulált egy hatvan 
éves öreg alkalmazottat.

.'I'. stv- .'J-. ."k jV. jJí *  -'J'-S.-I'- 4c >'•.

Válasz Hanisch Pálnak
Egy év óta nem láttam a nyilvánosság 

kizárásával megjelenő ..Szövetséget*'. Azon
ban a legutóbbi számra egy régi kartár
sam felhívta figyelmemet. Itt aztán olvas
hattam. hogy milyen aljas gálád hazugsá
gokra és ferdítésekre képes Hanisch Pál.

Azt írja, hogy én a Farkas János elleni 
sajtóperben koro íalanuja voltam Farkas
nak. holott úgy ö. mint a felhajtott tiz 
tanú nagyon jól tudják, hogy én a fötár- 
gyaláskor a kórházban feküdtem. Hiszen 
ez volt egyelőre szerencséjük, mert ha én 
a tárgyaláson résztvehetek. akkor módom
ban lelt volna bebizonyítanom, hogy Far
kas igazat irt és nem kellett tőlem sze
reznie az adatokat. Hiszen Farkas szemé
lyesen látta, amikor a titkár kéjnöket fo
gadott a helyiségben és az én tiltakozá
som ellenére kiszolgáltatta őket.

No de hagyjuk mindazt, ami még a bíró
ság előtt fekszik. Nekem még lesz alkal
mam a felvonultatott tanukkal szembe
kerülni és majd meglátom, hogy akkor is 
olyan jói fogják-e tudni a leckéiket, mint 
a legutóbbi tárgyaláson.

Majd ki iogom mutatni, hogy Hanisch 
Pál titkár fizetésével arányban nem álló 
na y tétekben játszott és vesztett. Hegy 
hazárdjáték nem volt, az /. Kerekes Ferenc 
nagy boszuságára tisztán az én érdemem, 
mert én nem engedélyeztem.

Hal oltani, hogy Kerekes Ferkó is tanú
nak volt becitálva. (Ja igen! Hisz épp 
akkor volt betegsegélyzö kiosztás )

Módomban lesz rámutatni, hogy az egye
sület éjjeli élete miatt napról-napra jöttek 
asszonyok, feleségek és anyák panaszkod
ni. botrányt provokálni, hogy fiaik, férjeik 
naponta fillér nélkül jönnek haza. Ugyan
csak tömegesen Írták a feljelentéseket a 
rendőrségre, leleplezve ezen bűntanyát.

Arra, hogy mikén’ jöttem ki a ke r bér
letéből, nem kell többször rámutatnom. 
Elég annyit tudni, hogy én önként jöttem 
el, mert nem akartam zsaroló emberekkel 
egy fedél alatt lakni.

Most csak még egyet.
Azon pilléreket, amelyeket Hanisch olyan 

nagyon félt, kívülről nem döngeti senki. 
Azokat egyedül Hanischék működésétől 
lehet félteni.

Egy Hanischnak nincs joga azokat fél
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teni, mert azok fölépítéséhez sem meg
győződésből, sem dotáció ellenében hozzá 
nem járult Akkor, mikor azon pilléreknek 
az alapjai lerakva lettek, ö átpártolt az 
ellentáborba, konc ellenében, pedig közü
lünk az többeknek lett felajánlva, de i!v 
aljasságra egyedül ö volt kapható Vagy 
tekintsünk más korszakra, amikor Haniscb 
Pál az egyesület ingóságait használta fel a 
saját céljaira.

így néz ki az az ember, aki mindig csak 
önérdefe hajhászó volt és sohasem az ön
zetlen tellek embere sem a szak-, sem a 
pártmozgalomban.

Én bátran állítottam, hogy én, aki az év 
felét betegágyban töltöttem, többel dolgoz
tam a párlmozgalomban egy fél év alatt, 
mint ö egész szakszervezeti titkárságának 
ideje alatt.

Ezt ha kell, adatokkal tudom bizonyí
tani.

Ezek után kartársaimra bízom, hogy kit 
illeti a pfuj! jelző, amelyet Hanisch a 
Szövetségben felém köpött.

Miiiler Mihály
.«ls -Jj»- íj-.. -'{* vak> -M.

H Í R E K
Panaszokat d u. 5—6-ig halgatunk 

meg, egyéb ügyek posta utján is elin
tézhetek, aki az Újkor elő akarja 
fizetni egy levelező lapon küldjék be a 
pontos címét. Lakás és helyváltozást 
kérjük levelező iapon bejelenteni.

Tábori élet az orosz fronton. Fiaink 
milliói mit csinálnak most a nyugalmas 
orosz fronton, ez a kérdés ugyan kit ne 
érdekelne. Megnyugtathatjuk olvasóinkat 
az orosz fronton már egész civilizált élet 
folyik, nincs hiány semmiben, még a jó 
muzsikaszóban sem, amit egyik legkelle
mesebb oldala a békére fordult állapotok
nak. Sternberg budapesti hangszer-gyára 
szállítja most már a szembenálló orosz 
fiuknak is a híres magyar hangszereket: A 
harmonikát és a furulyát és ezer meg ezer 
kedves kis zsebhangszert, mint szájharmoni
kát, okarinát. csudafuvolát, varázstrombitát.

Egészségügyi sorozatos orvosi elő
adások a modern szakszervezetekben. 
A budapesii modern munkás szakszerve
zetekben esténkén! egészségügyi orvosi 
előadásokat hallgatnak a munkások. Az 
orvosok figyelemreméltó módon tárják fel 
a betegség kezdetleges csiráit, amiből lesz 
a betegség, majd kioktatják miképen lehet 
gyógyítani és védekezni ellene. Csodálatos- 
képen a pincéregyesület vezetősége még erről 
sem gondoskodott tagjai részére, pedig a 
pincéreknek ezer szerencséjükre szolgál
hatna egy ilyen előadás meghallgatása A 
jelenlegi vezetők sokkal több gondot fordí
tanak arra, hogy legyen elég kártyapárti 
és domino, mind bár mi másra, mert náluk 
ez a fö és fontos.

Nagy erővel folyik  a szervezkedés.
A radikális pincérek mozgalmi bizottsága 
lankadatlan erővel szervezi a pincérséget. 
Minden nap más kerületben hívnak össze

értekezletet ami számítás felett nagy siker
rel jár. Ugylátszik a mai viszonyok meg
értetik, hogy az egyesülésben rejlik az az 
erő melyet az ember munkaértékelését és 
megbecsülését kilehet vívni

A radikális pincérek köszönetnyilvá
nítása a sajtónak. Minthogy a mozgalmunk 
megindítása alkalmával a sajtó meleg sze
retettel karolta fel egyesülési mozgalmunkat, 
ámbár az alakuló ülésünkön jelen volt kép
viselőinek ki nyilványilottan a pincérek 
nevében ez utón is mondok hálás köszö
netét, az Uj Hírek, Déli Hírlap, Pesti Napló 
és Pesti Hírlapnak különös hálával adózunk 

Kálmán István elnök.
A  szervezet pincérekkel nem lehet 

kikezdeni. Egy érdekes esel történt a Royal 
orfeumban Budapesten és ezt érdemesnek 
tartottuk feljegyezni. Korábban, este valami 
állítólagos rendőri lapok tudósitója kihúzta 
a székel a sarokból a járdára. Minthogy 
különben is tilos helyre ült a tudósító ur 
és mivel, hogy akadályozta a járást, az 
egyik fizetőpincér felkérte, hogy üljön vissza 
a sorba. A tudósitó ur magából kikelve 
ráförmedett, hogy semmi köze hozzá A 
fizetöpincér természetesen megadta neki a 
maga válaszát, amivel az illető ur elment 
az egyik pincérévé, de a mozgalmunkból 
és szervezkedésünktől megijedt igazgató
hoz panaszra, hogy a pincér goromba volt 
vele. És szinte csodálatra méltó a fönt 
jelzet igazgató ama válasza a ludósitó ur
nák. hogy vigyázzon a szavaira, mert ezek 
szervezve vannak és nem lehet velük ki
kezdeni.

W assermann Mór Szeiftersteiner-féle 
fenyegetŐdzése. Az „Emke" kávéház egy 
kissé talán túlságosan is türelmes személy
zetét igen kellemes ünnepi megtisztelte
tésben részesítette a karácsonyi napokban 
Wassermann Mór a kávéi,áz tulajdonosa.

A honvédelmi miniszter egyik legutóbbi 
rendelete szerint a mindenféle katonai 
szolgálatra alkalmatlanok behívását is el
rendelte, akiket könnyű szolgálatra osz
tanak be. Es ez Wassermann urnák úgy 
látszik nagy örömére szolgál, mivelhogy 
ezt a saját érdekében iparkodott is ki
használni. Alighogy a rendelet megjelent, 
azzal fenyegette meg személyzetét, hogy 
aki nem fog még jobban megiapulni Was
sermann ur magas szine és parancsa előtt, 
azt bevonultatja. Noha ez csak olyan 
Szeiffersteiner-féle fenyegetödzés, mégis 
meg kell állapítanunk a kapitalista sze
mérmetlen kapzsiságot, amennyiben ezzel 
még jobban kihasználni célozta személyzetét.

Pedig tudtunkkal Wassermann urnák 
mintegy dúsgazdag honpolgárnak kétszeres 
kötelessége volna legalább könnyű katonai 
szolgálatot teljeiileni, ha már más szolgá
latra nem alkalmas, de ö okos ember és 
maga helyett másokat küld oda.

Már pedig Wassermann ur ezt könnyeb
ben megtehetné, mint bármelyik személy
zete, mert ha ö bevonul, az ö családjának 
egy cseppet sem fog hiányozni a kenyér

kereső, ellenben egy szegény pincércsalád 
a végpusztulásba esik kenvérkeresö nélkül.

/sJv.'ífci.-'Ji-.iJjí-. -íJíVíJi'

LEGÚJABB.
A Szövetség vezetősége akadályozza a szer

vezkedést.
A Szövetség vezetősége mintha már 

érezné hajójuk sülyedését, minden eszközt 
megragadnak, hogy akadályokat gö'ditse- 
nek a szervezkedés útjába. Égbekiáltó kor
rupt cinizmussal dolgoznak, ami még talán 
Tisza Pistától sem tellett ki. A szervez
kedő Radikálista pincérek több vezetőjét 
nem akarják felvenni az egyletbe, mert 
tudják, hogy ezek egy percig sem tűrnék 
az ottani hanyag állapotot.

Változások. Rényi Rezső föpincér, aki 
nemrég érkezett haza rokkantán a harc
térről, a Germánja kávéházba lépett be 
Budapesten. Náznám László az aradi resta- 
rációba. Hunyadi István aradi restarációba. 
Tóth Béla az aradi restarációba. Müller 
Alajos a Hungária szálloda étterembe 
Budapest. Weisz József fizetőpincér a 
Royal orfeumba Bpest. Sreiber Sándor az 
Ausztria kávéházba Bpest. Schütz István 
reggeli számoló az Erzsébet királyné szál
loda hávéházba Bpest. Kaj Sándor a 
Freinreisz-féle étterembe Bpest.

Akom-bákom  Az uj esztendői expozék 
egyike a legérdekesebb és a legacélosab
ban csengő Hanisch Pál újévi cikke, me
lyet a Szövetség cimii lapban firkantott. 
Ha ezt a cikkel egy elemi iskolás gyerek 
irta volna, vagy elemi iskolás gyermeknek 
lett volna írva, talán mint kezdő próbálkozás 
meg is felelne, azonban egy szakszervezeti 
titkártól teljesen elfogadhatatlan. Hogy 
ennek a cikknek alacsony és gyenge szel
lemiségét tényekkel igazoljuk, alább idéz
zük az abban foglalt pár kivonatot.

Legelején mondja. Ismét mögöttünk egy 
nélkülözésekkel és ezer bajokkal járó há
borús esztendő, amelynek véres nyomában 
lépve, reményteltebben megyünk át egy 
uj esztendő bizonytalanságába. A fenti 
bevezető csodaszörnyeteg hasonlít egy 
rákhoz, amely egy helyen mozog, és a 
mennyit előre, kétszer annyit megy hátra. 
Most pedig idézünk egy másik csodaboga
rat. mely igy hangzik: Újév köszöntött 
ránk, időszerű tehát, hogy a felhozott ta
nulságokból válogassuk ki azt, amit jónak 
látunk és ezt vigyük át az uj esztendőbe, 
azt hisszük, elég jókor ahhoz, hogy eltű
nődjünk felette. Ezzel .azt szerette volna 
mondani, okuljunk a múlt tapasztalatain, 
mint leszűrt igazságokon, hogy ezek 
célirányitóink legyenek a jobb helyzetünk 
jövő küzdelmeiben. Kritikai sorainkat meg
bocsátással fejezzük be, mert hisz Hanisch 
Pálnak egy energikus felvilágosító cikk 
megírásához halvány fogalma sincs és soha
sem volt. Köztéreni lábatlankodását a 
Mope-féle pincéregyesületben kezdte mint 
cimiró és közvetítő, majd később pénz- 
beszedő lett a budapesti kávéssegédeknél 
s mint ilyen megfelelő szellemi vezér hiá
nyában lelt ideiglenesen titkárrá választva, 
ahová azonban az ő klikké által ugv be
fészkelte magát, hogy még azok sem tud
ták mint nem alkalmasat onnét kitenni, a 
kik csak ideiglenesen választották meg 
arra a tisztségre.

Szerkesztő-kiadó: GREG0R1TS ISTVÁN.
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Vendéglősök rejtvény figyelmébe.
HOGYAN SZEREZHET INGYEN?

Az üzleti forgalom előmozdítása érdekéken egy 
pénzdobásra működő zeneautomatát. 

Suíyűzemre vagy villanyhajtásra berendezve díjmentes 
íeivilagositást ad az Első Magyar Zeneautomata- 

és Villanyzongora K ölcsönzési és eladási intézet. 
Budapest, VII.. Rákóci-út 14. sz 

Telelőn: 118—67.
Ugyanott előnyös feltételek melleit

) kölcsönzés, 
bérlet, 
eladás.
jókarban tartas. 
hengercsere és átalakítás 

I tetszés szerinti darabokkal. 
Használt zeneautomaták íélárban !

Érdeklődőknek vételkötelezettség nélkül mutatjuk be 
dús mintaraktárunkon működésben levő zeneinket, 
inelvek a modern zenetechnika legújabb vi\ mányaival 
hegedű, hárfa, gitár, mandolin, xilofon stb. kísérettel 
vannak felszerelve.

\ illanyzongora é 
zeneautomata

Budapesti Ó vadék 
S zö ve tk e ze !

ó v a d é k o k a t  ^“ > ^ 1
dai pincérek részére koríátfianul 
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
B u d a p est, VI8.} K á ro ly -k örú t 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 
pincefeLszcrelcsi cikkekben, u. m. borszivattyuk. 
szürőgépek hordógözölök, pasteurizáló ké 
szüléitek, palackok, parafadugók cím kék
ben stb. Kivaló készítm ény!

PAPÍRSZALVÉTA

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

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

TELEFON: 106—07
- -jr- -

K i t  p á r t o l j u n k ?
Szaktársak I
A hol csak lehet, a borhoz 
vagy a pezsgőhöz mindenkor
K r o n d o r f i  sa v a n y u v íz e t
szolgáljunk fel. ■■■■■■

S T E R N B E R G  ÉS T E S T V É R E

C s á s z á r i  é s k i r á ly i  u d v a r i

B u d a p e st, V i!., R ákóczi H A N G S Z E R - G Y A R B u d a p est, V !i ., R á k ó c z ;-u t 6 0 .

Sösendorfer, Ebrbar, Koch & Korselt 
Wirth. Lauberger & Gloss. StingI stb. stb 
legkiválóbb külföldi zongorák és pía- 
nfnók, 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 zi 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 le m e z e k  a legújabb felvé
telek. Használt hanglemezeket dara
bonként 1 koronáért készpénzen 

vásárolunk.
írja meg, hogy milyen hangszert óhajt 
vásárolni. Arról kü'diink képes ár

jegyzéket
Használt hangszereket újakra becse
rélünk vagy készpénzért megvásá 
rólunk. Az összes hangszerek javítása 

saját műhelyeinkben.

^  Az összes hang

szerek gyára és 

legnagyobb 

raktára.

SternhergE'rminiinmére
CS. ÉS KIR.UDU. HANOSZERGYflR, 
HEGEDŰ PS.ÉSZITÖ MŰTERME

B U D A P E S T , vn. R á k ó CZI-u tS O .
KÉPES ÁQ JEGYZÉK INGYEN és BÉRMENTVE.

Legjobb 
asztali 

és üditő 
ital. — Ki- 

■! tünöhatá 
sunak bi 
szonyult

_____ köhögés-
I nél. gégebajoknái. gyomor- és hÓlyag- 
I hurutnál MATTON! HENRIK
B u d a p est , VI., T e ré z -k ö ru t  37.

K O V Á C S
VENDÉGLŐ
„Piros almához".

A volt Sipos-féle 
vendéglő a San- 

Remo kávéház 
mellett.

s égy fogás os teríték 
3.20 korona. 

Szakmabeliek 
étkezője.

sezsgőzsdupkat v e s z e k ,
I Használtat nem töröttet drbonként 1 35 fill.
I Használt dugókat k iló já t ............25 kor.
’  Uj parafadugókat kilónként . . .  85 kor. 

minden mennyiségben előzetes minta be
küldése mellett

Szerda h e lyi Dezső
T e le fo n  1 0 3 -0 4  

B u d a p e st, V ili . ,  R á k ó c i-tér  11.

Csak a sza k la p u n k b a n  h ird e tő  c é g e k  áruit 
a já n lju k  és  v á sá ro lju k .

Springer Gusztáv könyvnyomda. Budapest. VII.. Akácfa-utca 62. Telefon 49 — 03
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