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Miért bukott meg a sztrájk!?
+■ A vezetőség heti 48

koronát állapított mag 
a kávéházi pincérek 
részére élelmezés nél
kül és 56 koronát 
élelmezés mellett, az 
éttermiek részére. A 
kávéházi kisegítőknek 
élelmezés nélkül 8 ko
ronát az éttermi ki
segítőknek élelmezés 
mellett napi 12 koro
nát követeltek.

A  fenti pár sor minden kommen
tár nélkül is világosan bizonyitja a 
nagyfokú értelmetlenséget, járatlan
ságot és egyéb olyan könnyelműsé
geket, sőt bűnöket, amelyek ennek 
bérmozgalomnak a kudarcát előre is 
biztositották. De miképp is végződ
hetnék másként, mint kudarccal 
egy olyan mozgalom, amely nem a 
közvélemény ellenőrzése és íelülbi- 
rálása jnellett a közszügségletböl 
született, hanem amelyet egy trium
virátus diktatúra szeszélye dobott 
felszinre. A  munkásmozgalomban 
semmisem boszulja meg magát job
ban, mint a diktatorium.

A pincér mozgalmaknak különö
sen mindig ez volt a végzetük: Az 
egyeduralom, a kis királykodás, a 
diktátorság. A  lefolyt mozgalom alatt 
a leggaládabb esz.közökhöz nyúltak, 
csakhogy hatalmi tébolyukban tovább 
dobzódhassanak.

Inkább letörni és tönkretenni a 
szakmát, teletömni mindenféle sze- 
dett-vedett szakképzetlen elemekkel, 
csakhogy a szociális mezbe bujtatott 
önös demagógiának nagyobb ereje 
legyen a szakma érdekeiért küzdő, 
harcoló becsületes munkások szemé
lyi hajszájához.

Hiszen ha önzetlenül csak a szakma 
érdekeit akarta volna a vezetőség 
szolgálni, nemcsak kötelességük, ha
nem számtalan alkalmuk is lett volna 
az ellenzéki szakképzett pincérek
kel, azok bizalmi embereivel egy 
egységes programmban, taktikában 
megállapodni.

AZ ÚJKOR hivei nem egyszer 
nyújtottak alkalmat és tettek lehe
tővé az együttműködést. A  mozga
lom elején minden értekezletünkön 
ott ült és tanácskozott velünk a 
vezetőség valamelyik tagja. De saj
nos, személyi hiúságukon megtört 
minden jóakarat. Elfajult diktátori 
hajlamuknál fogva nyugodt, higgadt, 
tárgyilagos megbeszélést sohasem 
lehetett velük lefolytatni.

Amikor eljöttek értekezleteinkre 
vagy mi mentünk el, nem a szent 
közös cél lebegett szemeink előtt, 
hanem mindig csak az AZ ÚJKOR 
lehetetlenné tétele, tönkre tevése, 
híveinek szétszaggatása, szétszórása. 
Akiket nem tudtak lekenyerezni, 
magukhoz csábítani, azokat elnevez
ték sárgáknak, azoktól megvontak 
minden jogot, ami még mind tago
kat is megilletett volna.

Terorral, maffiával, brígantizmus- 
sal hoztak létre egy árszabályterve
zetet, amelyben mind annak a 
cikkem élén levő egyik passzusa is 
bizonyitja — a kávéssegédekei nem
csak lealacsonyították, hanem ha 
véletlenül a tervezet életbelép, akkor 
megélhetésük még rosszabbá, még 
lehetetlenebbé vált volna, mind a 
milyen rósz és lehetetlen az, a mos
tani körülmények között.

Igaz, hogy a kávéssegédeket a 
szerencsétlenül csinált bérmozgalom
ban bele sem vonták, hozzá sem 
mertek nyúlni, mert tudták, hogy 
azoknak értelmisége áll olyan ma
gas fokon, hogy az-ő bőrüket nem 
lehet egyszerűen a vezér ürü ko- 
lompálásának hangjai mellett vásárra 
vinni.

De kérdezem a következőket: Es 
mindjárt felelek is rá? . . .

Ha már minden áron ambicionál
ták maguknak az A z Újkor által 
kezdeményezett mozgalom átvételét, 
akkor annak programmját miért for
gatták ki, miért szaturálták olyan 
pontokkal, amelyek nem életre valók, 
amely pontozatok megvalósulása ese
tén például a kávéssegédek helyzete

még rosszabbá vált volna, mint je 
lenleg. Hiszen a tervezett százalék
rendszer mellett egy kávéssegéd 
összjövedelme legalább 25° „-kai len
ne kevesebb, mint ma.

Nézzük ezt a pontot. A  tervezet 
szerint a kávéházi pincérnek a 48 
korona hetibérrel együtt sem lenne 
több napijövedelme, mint 15— 16 
kor. Ál! ez a mai háborús bevéte
lek után járó százalékrendszerre. 

'Hogy ez a háború után bekövetke
zendő tetemes áresések után hová 
sülyedne. erről nem is beszélek. De 
vegyük csak számításunk alapjául a 
mai bevételeket.

Egy kávéház, amely ma átlagos 
1200 koronát forgalmaz, foglalkoz
tat 2 fizető és 6 felszolgáló személy
zetet. A  tervezet által kontemplált 
ó0'.. 1200 kor. után kitesz 72 koro
nát. Ebből a két fizető részére Je
menné 2" 0—2" .. 24 kor. maradna 
a 6 felszolgáló részére osztalék 48 

! kor. Személyenként 8 kor. Tegyük 
hozzá a 48 kor. hetibér egy napra 
eső részét 7 koronát, akkor egy 
kavéssegéd napi jövedelme maximum 
15— 16 korona lenne.

Hogy ezt miért tervezték igy, 
arra:

FELELET . . .
azért, mert a vezetőség arra az 

inmorális léha álláspontra helyezke
dett, hogy hiszen úgyis megmarad a 
borravaló is.

KÉRDEM . . .
ha már a pincér jövedelméhez hozzá
csapták á borravaló és egyéb erköics- 

j leien forrás fenntartását is, (persze 
j igy már kielégítő volna a jövedelem), 
de akkor miért agitáltak a borravaló 
eltörlése, erkölcsteleesége és meg- 
sziinteiése mellett , , .

FELELET . . .
azért, mert elfogultságuk,' amely 
nem engedi meglátni a szakma hi
báit, gyengeségeit, speciális helyze
tét, — amelylyel mindig számolni 
kell, — azt hitette el velük, hogy
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most mert háború van, mert mun
káshiány van, —  ami ugyan nincs, 

de hogy a munkaadók még sem 
kapnak megfelelő munkaerőt és hogy 
ez miért van, majd arra is rátérek, 
azt hitték, naivságukban azt kép
zelték, hogy ágy úszóval is lehet ve
rebet fogni. Azt hitték, hogy a sztrájk 
puszta rémének felidézésével elérnek 
annyit, hogy a munkaadók tárgyalni 
fognak velük és a tárgyalások vég
eredményében ki fognak hozni any- 
nyit, amennyi az ö preztizsük helyre- 
á litása tépett habáraik felfrissité- 
sére elegendő lesz. De nem értek 
el még ennyit sem, holott a sztrájk
vezérek legvégül már csak egy ici
pici erkölcsi szépség flastrommal is 
beérték volna.

KÉRDEM? . . .
miért nem érték el még a tárgyalá
sok szokásos felvételét sem?!

FELELET . . .
azért, mert még a világháború 

negyedik évének forgataga sem vál
toztatta meg azt az örök törvényt, 
hogy ott a hatalom, ahol az erő, és 
ott az erő, ahol a közös érdekek 
felismeréséből fakadó megértés és 
összetartás meg van.

A  szövetség vezetősége pedig 
mindent elkövetett rendőrök igénybe 
vételével, sző megvonással, kizárás
sal, tagok fel nem vételével, hogy a 
megértést és ennek folytán létre
jöhető összetartást megakadályozza.

De nem is kellett nekik igazi bér
mozgalom. Jól átgondolt, meg hányt- 
vetett jog és időszerű követelések 
összehozásától ők irtóztak. Lehetet
len, megvalósíthatatlan tervezetük be
nyújtásával csak hatalmat, a hajdani 
vérbiróság feltámasztását és a munka
közvetítő nyaktilóját szerették volna 
újra a sztrájk végeredményeként elérni.

Sajnáljuk azokat a szaktársainkat, 
kik a vezetőség ezen titkos ohaja-i 
nak áldozatul estek, de a lecke ne
kik sem árt. Máskor ne hurrogják 
le azokat, kik valamely vezetőséggel 
szemben a kritika jogával, a csalás 
és ámítással szemben az őszintesség 
és igazság fegyvereivel akarnak élni.

Ezért bukott meg a sztrájk!
Farkas János.

Teljes kudarccal végződött a Szövetség mozgalma.
A  beugratott pincérek elkeseredett kitörése Boór, Bállá, Keszey és Hanisch Pál

vezetők ellen.
A Szövetség vezetői éveken keresztül 

tétlenül bitorolták vezetői szerepüket, a 
nélkül, hogy szervezték és tömöritették 
volna közös ügyeink szolgálatába a pincér- 
séget. Soha nem láttuk s nem hallottuk 
őket, hogy'oktatták, tani'ották volna, leg
feljebb anarchiára.

Most, aminthogy az „Ujkor“ ellenzéki 
pincérek megkezdték a nagy szervezke
dést, boszorkány seprüt dobtak közibe,* 
hogy megmentsék annyira féltett tisztségü
ket Sejtették, ha a szervezkedés tovább 
folyik, akkor nekik mint tehetetleneknek 
távozni kell közéletünk szinteréről, hogy 
az általuk henyélt vezetői tisztségüket arra 
hivatott igazi pincérvezetők foglalják el. 
Ezért iparkodtak kieszelni egy bolond 
tervezetet, melyet minden józanul gondol
kodó ember már előre is kikacagott, csu
pán az ő sötét terveiknek felelt meg a 
legjobban, hogy azzal ismét szétforgácsol
ják fejük fölé nőtt szervezkedni akaró 
pincérséget. így tovább maradhatnak nyu-

Most már végleg levitézlett!!!
A bérmozgalom kudarcáért a felelősé

get egymásra hárítják.
Nem hallgathatom el . . . szó nélkül 

azokat a megnyilatkozásokat, melyek mind 
a mai napig szakmánkban észlelhetők vol
tak. Engedjék meg nekem kedves kartár- 
társaim, hogy mint hivatásos tagja annak a 
munkás társadalmi osztálynak, mely eddig 
még nem emelkedett saját társadalmi érté
kének tudatára, felszólalhassak, miután a 
mi szakbeli munkánkat nem tekintem át
meneti kísérletnek vagy ami még ennél is 
rosszabb, ami hivatásunkat egy eltévesztett 
kariernek vagy egy csalódott élet tengő- 
désének, hanem állandó, becsületes, hiva
tásszerű kenyérkeresetnek tartom. A mun
kástársadalom, mely régen kinőtt a kis
korú segélyre szoruló, önmagába tehetetlen 
buta tömeg rabszolga kasztjából, a munka 
minden nemét, becses és megbecsülendő 
közgazdaségi tényezőnek ismerte fel, mely 
a maga helyére állítva, célszerű, helyes 
szervezéssel, egységes irányítással és bizal
mat keltő, bizalomra érdemes vezetéssel, 
büszkén illeszkedik az egész nemzet haladó 
kultúrájába. A pincérek közérdeke is már 
évek előtt szükségessé tette tömöríteni, 
egyesíteni, szervezni a pincérek ezreit az 
országban és egy központot szervezni 
Bpesten, mely a pincérek egyesületi szelle
mét összetartozandóságuk, közös sorsuk, 
elválaszthatatlan erkölcsi, szellemi és anyagi 
érdekeik érzését ápolni és fentartani, fo
kozni és fejleszteni volna hivatva. Szomo
rúan konstatálom azonban, hogy e hasznos, 
célszerű, nemes célok egyikét sem értük 
el, de még csak meg sem közelítettük.

godtan választás nélkül, mig akarnak- 
Igazságtalan követeléseiket, csupa dema
gógiával és erőszakkal akarták az ellenzék 
kizárásával keresztül vinni. Minden szer
vezeti erő nélkül. Háborús tanulatlan álpin
cér lányoknak ugyanannyi fizetést követel
tek, mint egy elsőrendű pincérnek. A sztráj
kot tisztességtelenül vezették. Több helyen 
nem is tárgyaltak a tulajdonossal, hanem 
egyszerűen beugratták az embereket' Egyes 
emberek óriási kárt szenvedtek, kiestek 
régi jó helyükről és elköltötték összegyűj
tött garasaikat. De a legnagyobb kár érte 
közéletünket és a szervezkedés eszméjéfe

Boszankodhatnak is rajta kartársairiÍT, 
nekünk azonban fáj, hogy a mi szép szer
vezkedési mozgalmunkat közibünk dörzsö- 
lődött politikai szélhámosok igy tönkre
tették, kikkel pincér ügyekről nemcsak 
hogy nem érdemes, de nem is szabad tár
gyalni. Kik háziszolgákból gyártják a pin
céreket.

Gregorits István.

Nem közelíthettük meg azért, mert mind
annyiszor oly elemek vették át karunk és 
egyesületünk vezetését és kormányzását, 
akik nem is pincérek azaz nem tényleges 
pincérek, hanem mind az utóbbiak, ahogy 
azt már említettem volt, az utcaseprők 
szakosztályától, a munkásbiztositó pénztár
tól szalajtattak ki és tolakodtak, illetve 
csöppentek be hozzánk, akik előtt nem a 
pincérek célja és érdeke, hanem Marx-nak 
az elvei lebegnek szüntelen. Ezek a láng
eszű utó Marxok, második Deákok, meg 
nem tudom én, hogy micsodák, de köz
vetlen fel kell tételeznem, hogy egy purgó 
hatása alatt oly árszabály tervezetei eszel
tek ki, amely egyenesen, avagy teljesen 
hátrányát szolgálja az egész pincérosztály
nak. Ha bárki csak egy pillanatig is gon
dolkozik felette, belátja, bevallja, hogy e 
követelés nem célszerű, nem üdvös, nem 
eredményes, nem hasznos mi nekünk. Ezért 
nem szabad oly frázisokádásoknak felülni, 
ami a közéletben megvalósíthatatlan és 
érte vakon sztrájkba lépni. Mert befogom 
bizonyítani most az ország minden kávés
segéde előtt, amit anak idején nem enged
tek kifejezésre juttatni, ugyan is a terve
zetnek esztelen voltát. Ma, amikor minden 
munkás és munkaadó között teljesen egyön
tetűek a célok, kölcsönösek az érdekek, 
akkor nem szabad azokat a hasznos törek
véseket is, melyeket elérni kívánunk, min
denféle hivatatlan elemeknek a nagyravá- 
gyási hóbortjaiért megbontani, széjjel szag
gatni, és kételkedést engedni rá róni. A  
bukott árszabály tervezetet, mely állítólag 
megélhetésünket sokkal nagyobb mérték
ben biztosította volna, a leghaszontalanabb
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humbugnak tartom. Mert ha a külföldi 
revier rendszer esetleges megvalósítása 
alkalmával 10%-ot számítanának a fogyasz
tott összeg után, amit már külföldön még 
békében életbe léptettek, ami azóta emel
hető lett volna legalább 2—4%-kal, hogy 
elégedhetünk meg akkor 4%-kal, mikor ez 
az előbbinél körülbelül 8— 10%-al kevesebb 
jövedelmet jelent. Hol van itt az arány ? 
hol van itt a megélhetés biztosítása? Vagy 
menjünk egy kicsit tovább. Egy üzemben, 
ahol d. e. 3 ember dolgozik, a bevétel 
300 kor. egy órakor %-os részesedés jut 
egyre 4 kor. d. u. 6 ember dolgozik, a 
bevétel 700 kor. este %-os részesedés, jut 
egyre nem is egészen 5 kor. a fizetés 
szerintük 6 kor. összesen 15 kor. volna a 
legmagasabb jövedelem naponta. De hány
szor fennforog az az eshetőség is, hogy 
ugyan annyi munkás munkája mellett csak 
7—8—900 kor. a napi bevétel, és nem 
1000 kor. Melyik az a kávéssegéd, aki 15 
kor. legmagasabb jövedelemmel naponta 
megelégszik? Akad-e még olyan esztelen 
ember a világon, aki a mai 20—25 kor. 
átlagos jövedelmét szándékosan redukálni 
akarja egyenesen 10%-al ahelyett, hogy 
egy elfogadható fizetés emeléssel és más, 
közhasznú tervezettel javította volna ? Vagy 
egy más eset. Köztudomású, hogy minden 
üzlet ember a saját könyveit még az állam 
előtt is zárva tartja, miután magának az 
államnak sincs joga, revidiálni a könyveket, 
ha csak az adókivetésnél maga a fél nem 
kéri.

Már most, hogy kontrolirozhatja ezt 
egy olyan alkalmazott, aki teljesen analfa
béta, aki mint kisegítő szerepel egy helyen 
reggeltől estig, vagy déltől éjjelig, mely 
időben megfordul ott alkalmi és alkalmat
lan, boldog és boldogtalan, csak épen pincér 
nem. Tehát nem követelhetünk olyat, ami
hez semmi jogunk, nem követelhetünk 
olyat, amiből semmi hasznunk nincs. Ha 
csak a legcsekélyebbet is elérni kívánta 
volna a pincérosztály, nem lett volna sza
bad az ipartársulat közgyűlésén, az egye
sület vezetősége ellen tett kijelentéseket 
figyelmen kívül hagyni. Legfőbb köteles
sége lett volna az egyesület tagjainak ezt 
tüstént úgy orvosolni, hogy olyanok kerül
jenek előbb az egyesület élére, akik tekin
télyükkel és exisztenciájukkal az egész 
pincérosztály erejét és nagyságát teljes 
valóságban képviselni bírják és nem azt a 
letűnt csillagu vezetőséget megbízni, ame
lyik nem most, de már születése előtt tel
jesen lejárt és végleg levitézlett. Azután 
lehet-e ebben a vezetőségben csak egy 
csöpp képviseltetési, tárgyalási komolyság, 
egy kevés tehetség akkor, amikor előre az 
ipartársulat ellen oly imperdinens, oly ki
hívó, oly szemtelen, pökhendi hangon ir, 
hogyha még olyan türelemmel és szelíd
séggel, jó indulattal és jó akarattal volná
nak irántunk, ezek után csak a legnagyobb

felháborodást és ellenszenvet provokálja 
ellenünk.

Van-e erre szüksége kedves kartársaim 
a pincérosztálynak? Elérhetjük-e célunkat, 
kielégithetjük-e érdekeinket egy nihilista 
szellemmel megmélyezett forradalmárokkal? 
Boldogulhat-e és megélhet-e pincérosztály 
frázisokádásokból és mindenféle régen el
avult hisztériás elvekből ?

Nem! Ilyenre nekünk szükségünk nincs 
és nem is lehet. Itt tenni, nem frázisozni, 
alkotni, nem tervezni, boldogulnunk kell 
végre valahára! Egy uj élet, uj haladás, uj 
szervezés és uj vezetés szükségének küszö
bén állunk! Jöjjön aminek jönni kell, egy 
folytonos tervszerű, rendszeres, önzetlen, 
becsületes egyesület és vezetés, ami lep
lezni, takarni és felejtetni fogja hivatásunk 
jelenleg zilált, züllött és rendezetlen viszo
nyait, melyek között se élni, se boldogulni, 
se haladni, csak pusztulni és tönkremenni 
lehet!!!  2)ományek Pál.

+x» *x»

H Í R E K
Változások. Müller István főpincér a 

vasúti étterembe Szatmáron, Róna Ferenc 
föpincér Rajec-fürdön, nagyboconi Bárdóc 
Pál föpincér az Árpád kávéházba Buda
pesten, Németh József éttermisegéd a vasúti 
étterembe Aradon, Nagy József fizető 
pincér, Hermán Róbert és Stengi Vilmos 
étthordók a vasúti étterembe Nagykanizsán* 
Hassay István éthordó a vasúti étterembe 
Csapon, Horváth Marits János főpincér a 
cur szalonba Balatonfüreden, Nemes Károly 
kávéssegéd a Lovranába Budapasten, Far
kas János fizetöpincér a Margitpark kávé
házba Budán.

Vendéglő átvétel. Tömötör István, IV. 
kér., Régipósta-u. 5. szám alatt levő, zöld
hordó vendéglőt átvette.

Ritter János föpincér megvette a Csik 
Boldizsár-féle vendéglőt Bethlen-u. 8. szám 
alatt a Keleti pályaudvarral szemben Bu
dapesten. ízlésesen berendezte és a mai 
napon megnyitotta. Örömmel regisztráljuk, 
hogy saját igazi szakpincér kartársaink is 
iparkodnak iparunkban őket megillető he
lyet elfoglalni.

Pék Gyula az Aradi resti volt föpincére 
átvette a Gyulafehérvári, restit. A  mai na
pon már az ő kezeiben van.

Káldor Károly kartárs San-Remo kávé
házat vette meg Budapesten. E kávéházat 
külömben is örömmel látogató kollégák 
továbbra is nágy tiszteletnek örvendenek.

Az ellenzéki pincérek újabb szervez- 
kehési mozgalmat indítanak. A lezajlott 
sztrájk után az ellenzéki pincérek újabban 
megkezdik a szervezkedést. Mindennekelőtr 
egy bizottságot választanak, mely oda fog
hatni, hogy a munkaadókat belátásra birja, 
a mai drágasággal szemben.

Házasság. Szőllösy Péter kartársunk és 
Varga Katalin urleány múlt hó 23-án há- 
zaságot köttöttek Budapesten.

Halasi Pál kávéssegéd folyó hó 16-án 
Feudrik Mária hajadonnal házasságot kötött.

Szórakozás a nyaralóban. A  vidéki jó 
levegő és fürdőzés a városi lakosság ezreit 
ismét megmozdította. A nagyváros elké
nyeztetett gyermeke nem egykönnyen tudja 
azonban nélkülözni a megszokett kulturális 
é rze te k e t : színházat,operát, hangversenyt.

Az előkelő nyaralóhelyek villáiból nem 
is hiányzik az uj találmányu Sternberg-ié\e 
„Salon-Etofon“ , mely a legnagyobb ének
és zene-müvészeket tökéletesen eredethü 
előadásban szólaltatja meg. Különösen ked
velt az Etofón beszélőgépek azon typúsa, 
mely a Vigszinházban a „Románc" előadá
sain nyílt színen oly sikeresen szerepelt.

Halálozás. Sütő István pincér múlt hó 
24-én meghalt Budapesten.

Szerkesztő-kiadó: GREGORITS ISTVÁN.

Törv.
védve SALATFIX védve
a legjobb é te lecetből készített sa láta  fűszer 
használatra teljesen készen, olaj. bors és só hoz
zátétele nélkül Minden élelm iszerüzletben 
kapható. Egyedárusitás és  kép vise l egyes 

körlet ,k részére átadható :

Karpaihia Áruforgalmi Társaság
Budapest. VI., L ázár-utca  22.

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

történik.
WEISZFEILER SÁNDOR

papir és norinbergiáru nagykereskedő
Budapest, VII., Wesselényi-utca 8.

PARAFADUGOK!
Veszünk minden fajta parafadugót, u. m. 
uj és használt palack-paraiadugót, 

hordódugót, pezsgősdugót.
Használt, de nem törött palackparaia- 

dugóért kilonkint . . . . K 25.— 
Uj dugókért előzetes megmintázás mel

lett a legmagasabb árat fizetjük. 
Parafahulladékot kilónként . K 4.— 

árban veszünk.
FROMMER TESTVÉREK
Budapest, VI., Teréz-körut 23.

n i : i r x ~ j  c ^ x r jt -~ r r x z i irx T T ^ ir3r-ar-an

jGrosz Ödön és A lbert jj
az ország legnagyobb szállodai U 
és kávéházi ügynökségi irodája.
F inanciroz minden üzletet.

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

Interr.rban 19— 73.
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V en d ég lősök  R E J T Y f N Y  g y e im é b e .

HOGYAN SZEREZHET INGYEN?
Az üzleti forgalom előmozdítása érdekében egy 

pénzdobásra m űködő zeneautomatát.
Súly üzemre vagy villany hajtásra berendezve díjmentes
felvilágosítást ad az Első Magyar Zeneautomata- 
és Villany zongora Kölcsönzési és eladási intézet, i S S .  8 f

Budapest, Víl.. Rákóci-út 14. sz. t lil
Telefon: 118—6 7.*

Ugyanott előnyös feltételek mellett:
| kölcsönzés, i § | | -| | |  :| ,
| bérlet. £ ESÉlj I s i ik

V illanyzongora és j eladás,

1 hengercsere és átalakítás f( |' *•* jj;?í||
i tetszés szerinti darabokkal H| Lip '-f • tyJ’ lIL

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

Budapesti Óvadék
S zö ve tk e ze t

óvadékokat szául'
dai pincérek részére korlátlanul 
folyósít és váltópénzeket. — Tag
felvétel bármely időszakban. — Ked
vező feltételek. — Gyors cs előnyös 
lebonyolítás. — Hivatalos helyiség: 
Budapest, Rákóci-ut 55. II. Hiva
talos órák: D. e .9— 12-ig.D. u. 3—6-ig.

AT A p  V  I P 1 U  Á  C : PincefelszereIésiI l / l U I  l U l l A t  cikkek szaküzlete
Budapest, VII., Károly-körút 9.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 
pincefelszerelési cikkekben, ű. m. borszivattyuk 
szürögépek. hordógözölök. pasteurizáló ké
szülékek. palackok, parafadugók, cím kék
ben stb. Kiváló készítm ény!

Árpád ICávéház
• BUDAPEST, ER ZSÉB ET-KORüT 8 .

T u la jd o n o s  : W  i M T E R A D O L F

STERNBERG ÁRMIN ÉS TESTVÉRE

Császári és k ir á ly i  udvari

B u d a p est, V II., R á k ó c zi-u t 6 0 .  U l >  C  W  A  a  B u d a p e st , VII., R á k óczi-u * 6 0 .
iSaiát palotájában: « *  £ 4  M  kg  j Saját palotájában]

B ö s e r d o r f e - ,  Ehrbar, Koch & Korselt. 
Wirth, Lauberger & Gloss. Stingl stb. stb. 
legkiválóbb külföldi z o n g o r á k  és p í a -  
n in a 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 
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.

CS . és K I R . U D V . H A N O S Z E R G Y Á R ,
HEG E. OO HESZITO MŰTERME

B U D A P E S T ,  v i i .  R Á K Ó C Z I - U T 6 0 .
KÉPE5 ÁBJEGY7cK INGYEN es BÉRMENTVE.

nél, gégebajoknál, gyomor
hurutnál. NATTOMI
B u d a p est , VI., T e ré z -k ö ru t

. . . .  20 kor. 
a mennyiségben 
mellett. A leg-

S z e r d a h e ly i  D e z s ő
pora fa cu gú gy áros

B u d a p e s t ,  V i l i .  , R á k ő c i - t é r  11 
Teieíorj J ó z s e f  6 5 - 9 0  —

ELADAS NAGYBAN és KICSINYBEN,

Csak a szaklapunkban hirdető cégek áruit ajánljuk és vásároljuk.

Springer Gusztáv könyvnyomda, Budapest, VII.. A ^ í a-utca 62. Telefon József 106—79
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