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Hazajöttek
a véres mezőkön bolyongók, a lö
vészárkok halálra Ítélt lakói. Haza
jöttek. ha ugyan nem is mind, akik 
elmentek és akiket vártunk. A  sok 
kinszenszenvedés és nyomor egyesült 
ereje utolsó órájában váltotta meg 
az életet a haláltól

Még messze a hazától, göröngyös 
utakon, lánchegyek ormain az élet 
és halál között küzdöttek, szivünk 
velük érzett, testünk velük szenve
dett. Örökbe való igazság lett ez, 
mikor a katona és polgár közösen 
ragadott fegyvert a demokratikus 
függetlenségért, ahol az embereknek 
egyforma kötelességek mellett egy
forma jogai is vannak az egyország 
közös sorsának intézésében. A  Icö- 
zös harc győzelme egyforma jogot 
ad mindenkinek a hatalomból is. 
A  félrelökött királyi zsámoly helyére 
csak egy demokratikus és minden
kivel szemben igazságos népkor
mányzat következhetik. De végét 
kell szegni a régi felfogásokon ala
puló egyoldalú kapitalista rendszer
nek is és minden egyeduralomnak, 
mert csak igy lehetséges elhelyez
kedni egy modern világ rendjében. 
Igen fontos tudnivaló ez magunkra 
nézve is. mert csak annak lesz joga 
uj törvényeinkre hivatkozni, aki azt 
önmaga is a legpontosabban betartja. 
Tehát sem alulról, sem felülről nincs 
többé helye a nagyobb befolyások
nak és protekciónak, mert egyforma 
jog alapján állunk, egyformán érvé
nyesülhetnek. boldogulhatnak az 
emberek.

Ebben a szellemben üdvözöljük a 
hazajött régenlátott kartársainkat.

Ebben az öntudatos, önálló egész 
emberként gondolkozó szellemben, 
fokozatos munkakedvvel vegyék fel 
ismét az uj élet fonalát és harcot 
szebb jövőnk biztosításáért.
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y' Felhívás
a magyarországi pincérekhez.

Kedves Kartársaim! Amidőn a világ 
népe mintegy emberig külőmböző társa
dalmi osztályuk érdekei szerint a napi 
események után szervezkednek, nem mu- 
laszhatorn el önöket néhány szóval meg
tisztelni. Igen jól tudom, hogy nagyon 
sokan vannak közöttünk, aki.\ a sok sze
rencsétlen viszontagságok után jóformán 
tudni se.n akarnak semmiféle szervezke
désről, én mégis, mind aki szivemen vise
lem az összpincérség érdekeit, a mai hely
zetben főleg azokat akarom meggyőzni 
arról, hogy a beköszöntött viszonyokban 
épen a komoly és hivatásos pincéreknek 
kell szervezkedni.

Igaz. hogy régente is úgy volt, ezentúl 
azonban igen nagyfontoíSgu léikérdésü 
reformokat lesz hivatva a pincérség testü
letileg évtizedekre kihatólag megoldani. 
Már pecig az ily sarkalatos pincérkérdések 
megoldását el sem tudom képzelni a pin
cérség összességének hozzájárulása nélkül. 
Higyjék el nekem azok. akik a legjobban 
szeretnének nyugodtan élni. hogy náluk 
nélkül is meglesznek oldva, ha lehet az 
összes kérdések, de egész biztosan áUilom, 
hogy nem úgy ahogy a távolmaradottak 
szerették volna.

Ezért hívok fel minden pincérkarlár- 
samat, emelkedjenek a helyzet magaslatára 
és lépjenek a tettek mezejére.

A megindult világotmegváltó áradat 
megfelelő erővel, melyhez mindenkinek 
hozzá kell járulni, el fog seperni minden 
régi rendszert azt megtestesítő Királyokat 
és szakszervezeti kis királyokat hívják 
azokat Keszeieknek vagy Haniscl oknak. 
Nyomukat követi az uj demokratikus 
rendszer és emberek. Gregorits István.

Búcsúszó.
Minden gyanúsítás és rágalom ellenére 

is bátran jelentem ki, hogy mindezideig 
az Újkor hasábjain teljesen önzetlenül és 
érdek nélkül harcoltam a pincérek gazda
sági és társadalmi követeléseinek érvénye
sítésé mellett;

Bár én és azok, akik ennek a lapnak 
révén cselekedeteim helyeslői voltak, ma 
még teljesen célt nem érlüok. hiszen a 
a „Szövetség" központi vezetőségében 
még mindig ott ülnek a vakság, a buta
ság. a bornirtság faragott szobrai, ezért 
mar eddig is fényes sikerre hivatkozha
tunk.

Szívós, kitartó agitációnkkal a most be
vonult gárdával lényegesen más szellemet, 
más rendszert vittünk he. Fontos, hogv 
sikerült a központi vezetőség kezéből ki
venni az irányítást, a szakosztályok meg
alakulásával és a szakosztályi vezetőségek 
megválasztása által.

Sikerült a revier rendszer életbelépte
tésének követelésével más szellemet te
remteni a demokratikus felfogást érvénye
síteni. szemben a központi vezetőséggel, 
kik még ma is körömszálcadtáig' védik a 
főpincér rendszert s ha az ő kezükben 
marad ez letéve, nem is fogják soha meg
valósítani.

Az a széles medrii folvam. amelyben a 
pincérek törekvései zajlájpk, nem könnyen 
hidalható at. Bűnös, könnyelmű, korumpált 
vezetés olyan dagadó árrá növesztette er
kölcsi és anyagi követelményeinket, hogy 
most valósággal gátakat döntve hömpölyög 
közöttünk.

A rendszertelen ötletszerű követelése
ket azonban mind vissza kell verni.

Első és legfontosabb teendő a szakma 
demokratizálása. Csak ismétlésekbe bocsát
koznám. ha a revuer rendszer melletti ér
veléseimet újból felsorakoztatnám annak a 
bizonyítására, hogy egészséges, életerős 
céljainak valóban megfelelő szakszerveze
tünk csak akkor lehet, ha mindnyájan egy
forma gazdasági helyzetből kiinduloa irá
nyíthatjuk szakmánkat a teljes konszoli
dáció felé.

A revue rendszer még nem minden, de 
ez mindennek az alapja.

A demokratizálódásnak, a nyugodt za
vartalan szervezkedésnek, a szervezet tel
jes kiépítésének, a szervezet szociális cél
jainak keresztülvitele, kulturális, humánus 
feladatainak megoldása mind, mind attól 
függ, mikor tudunk minél hamarabb a re
vier rendszerre áttérni. Ezen egy pontnak
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és az oly égető gazdasági helyzetünk gyors 
megjavításának feszítsük most neki minden 
mást félretéve, teljes energiánkat.

En magam elhatároztam, hogy ezennel 
leteszek a'ruég sok más szintén sürgős szer
e ze ti ügyben szándékolt agitációs tevé
kenységemről. Bár nézetem és meg
győződésem az. hogy ügyünkn -k nem ká
rára. hanem csak hasznára vált volna az 
en további tevékenységem, ám ilyen nagy 
horderejű kérdés megvalósítása előtt nem 
tehetem ki magamat annak, hogy mint a 
szervezetnek nem tagja. | Mert a központi 
vezetőség nem vesz fel. erre irányuló kí
sérletemet visszautasítja.) tehát mint nem 
tag. nem tehetem ki magamat annak az 
eshetőségnek, hogy egy esetleg mások hi
bájából származó vagy ki tudja milyen 
kontra\erzió folytán bekövetkezendő si
kertelenség esetén az én személyemre tol
ják — mint már nem egyszer az elbu
kott ügy ódiumát.’  Azzal érvelnének, hogy 
talán én végeztem vagy folytattam vala
mely ellenkező irányú aknamunkát.

Az Újkor olvasói, jóbarátaim, támoga
tóim. tehát ne úgy vegyék, mintha ezen 
lépésemmel üg\ cinket hagynám cserbe, 
hanem azon erkölcsi kényszer folytán állok 
félre, amely erkölcsi kényszert a Szövet
ség közporti vezetősége alkalmaz velem 
szemben, amikor szervezetellenesnek nyil
vánítja azon tevékenységemet, amelyet 
mint az ö hibájukból nem tag — foly
tatok.

Egyéni reputációm, egyéni integritásom 
megóvása tette tehát szükségessé, hogy a 
mai napon az Újkor szerkesztői tisztségé
ről lemondjak és minden további szerep
léstől félreálljak.

Ezentúl már nem izgat, hogy felvesz
nek-e a Szövetségbe tagnak vagy nem, 
mert hiszen én nem tisztség, vagy kenyér 
utáni hajszából, hanem tisztán szaktársaim 
érdekében akartam oda beiratkozni, hogy 
mint tag tegyem meg kötelességemet.

Hiszem azonban, hogy az események, 
elfogják egyszer tolni előlem a rosszakarat 
és a halálos gyűlölködés által összehordott 
azon torlaszt, amely mindig megállított, 
megakasztott, elbuktatett azon az utón, a 
melyen pedig sohasem kerestem mást, mint 
mint szaktársaim javát, boldogulását, ma
gam részére pedig nyomort, üldözést, szen
vedést.

Farkas János

Pincér Szaktársak!
Nemcsak az éttermi segédekhez szólok 

hanem minden szaktárshoz akár kávéházi, 
akár éttermi vagy szállodai munkás legyen 
is az illető.

Minden szakma megmozdult, hogy ki
vívja az őt megillető részt az uj társada
lomban, csak mi alszunk és dajkáink az 
erővel fölibénk kapaszkodott vezetőink

szépen ringatnak tovább, hogy föl ne éb
redjünk. Föl szaktársaim és legyünk mi is 
emberek, önérzetes elégedett tagjai a Ma
gyar Köztársaságnak. Tépjük le magunkról 
a megalázó szolgaköntöst az emberi érzé
sünket naponta százszor sárbatipró borra
való rendszert és követeljünk munkánkért 
tisztességes megélhetést biztositó fixfizetést, 
hogy ne legyen továbbra is a vendégsze
szélyének kitéve egész egzisztenciánk A 
patikussegéd, a kereskedösegéd stb. is 
tud udvarias lenni anélkül, hogy kénytelen 
legyen megalázkodni. Mi is sokkal több 
ambícióval fogunk kötelességünknek meg 
felelni, ha nem kell minden 10 fillérér! 
egy darab önérzetet cserébe adnunk.

Fölszólítok minden szaktársat, hogy az 
itt vázolt cél’ elérése érdekében ha gondolja, 
hogy érdemes érte harcolni, tömörüljön a 
kibontott zászló alá és én biztositok róla 
minden kishitüt, hogy millió munkástársak 
a hatóság és a nagyközönség is segit 
diadalra vinni ügyünket.

Követeljük, hogy
1. Ne lehessen a szakszervezetnek oly 

tagja, aki vagy bizonyilványnyal (munka
könyvvel) vagy két taggal nem tudja iga
zolni, hogy tényleg pincér, és ne legyen 
elég igazolás az, hogy a háború ideje alatt 
bejutót* v?*1aTrely üzletbe szükségképpen.

2. A borravaló eltörlése, rekompenzá- 
cióképpen egy érdekelt ft Ükből (kormány, 
az árvizsgáló bizottság, a munkaadók és 
munkások) álló ankét határozza meg, hogy 
miképpen volna ez kiviendö, megállapítva 
bizonyos minimumot, amelynél kevesebb 
fizetése senkinek nem lehet. A munkabér 
8 órai munkarendszer alapján, különös 
gondot fordítva a családos szaktársakra, 
történien.

3. Egy munkaadó se használhassa fel a 
tanulóit éthordó vagy felszolgáló helyett, 
ha pedig felhasználja, szabadítsa fel és 
adja meg ugyanazokat a feltételeket, mint 
ami más üzletben jár egy éthordó vagy 
felszolgálónak.

4. Mindenféle különleges ruhaviselés el
törlése és vagy egyszerű fekete zakó vagy 
mosható fehér ruha behozatala.

5. A szakszervezeti ingyenes munka
közvetítő létesítése, de szigorú napi biz
tosok által történő ellenőrzése, mert itt 
tág tere nyílik a visszaéléseknek. Fölkérni 
kereskedelmi minisztériumot, hogy tekin
tettel a megalakult szakszervezeti e’helye- 
zőre, vegye ki az ügynökök kezéből e 
szakmába tartozó személyzet elhelyezési 
jogát Ha ez nem volna kivihető, úgy más 
megoldás is áll rendelkezésre, ami bizto
san célhoz vezet.

6. A mindkét részről kötelező semmi 
más megegyezéssel nem érvényteleníthető 
15 napi felmondás.

7. A f r o n t r ó l  hazajött katonaszaktár- 
sak soronkivüli munkába helyezése.

8. Úgy a szállodai, mint a kávéházi al

kalmazottak részére a szolgálatuk idejé
ben étkezés adandó, vagy az ennek meg
felelő pótdij.

Mind e pontokat megfelelő összetartás
sal keresztül lehel vinni, még pedig rövid 
idő alatt, csak akarnunk kell.

Itt az idő, hogy kiegyenesíthetjük ke
nyerünkért a megalázottságig hajlott há
tunkat és mi is mint oly ember, aki meg
kapja a munkájáért az őt megillető bért, 
felemelt fejjel járhassunk szabad és egyen 
jogú polgártársaink között.

Csatlakozásokat e lap kiadóhivatalába 
teljes cim kiírásával kérek.

Szaktársi üdvözlettel 
Székely Kálmán

Ki az áruló?
A viszonyok kényszerhatása alatt a Szó

rtság  vezetősége kénytelen volt egy nyil
vános szakgyülést egybehívni, ahol a bi
zalmatlanságnak oly nagymérvű megnyil
vánulását tapasztalhatta, amely páratlan a 
munkásmozgalom terén.

Először Keszev a Szövetség elnökével 
szemben majdnem egyhangúlag C nczi 
szaktársat választották meg a nyilvános 
gyűlés elnökévé, ezután Hanisch Pál el
kezdte referátumát, amely abból áll, hogy 
jegyzeteiből az Uj Hírek egyik cikkét 
négyizben fölolvasta.

A tömeg türelmével ily messzemenő 
visszaélésére újólag kitört a bizalmatlan
ságnak a megnyiivánűlása, am Ivek láttára 
Hanisch kilátásba helyezte a vezetőség 
lemondását azzal a hozzáíüzéssel. hogy 
nem ám Müller Miska javára, mert ö U 
árulója a Szövetségnek.

Ezen perfid aljas hazug állítására, mind
járt a gyűlés helyszínén megkapta a méltó 
választ. Az egész terem megbotránkozá
sát zúdította magára, hogy csak percek 
múlva sikerült Vágó Béla elvtársunknak a 
tanácskozás folytatását lehetővé tenni.

E kifejezéssel szemben először azt kí
vánom megjegyezni, hogy éppen Hanisch- 
nak és Keszeynek a legkevesebb beleszó
lásuk lesz abban, hogy ez ipar munkásai 
kikbe fogják helyezni bizalmukat és küz
delmeik irányítására kiket fognak méltó
nak találni.

De ez alkalommal felvetem azt a kér
dést is, hogy Hanisch mire alapítja rám 
az árulás vádját. Mikor és hol tértem én 
el becsületes szocialista meggyőződésemtől, 
amelynek több mint 20 évig tehetségem
hez képest bátor és elkesredett elöharcosa 
voltam. Amiért kénytelen voltam végig 
szenvedni állandó rendőri üldöztetést, több
szöri bebörtönözést, kitoloncolást, a mun
káltatóktól évekre menő megrendszabályo- 
zást.
I Hol dezavuáltam én ezen múltamat?

Ott talán, amikor azelőtt két évvel az
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Újkorban megírtam, hogy a háború har
madik esztendejében szakmánkban a leg
nagyobb munkáskereslet emberemlékezet 
óta volt. a megélhetési és a ruházati vi- 
szonyok 300"/,,-al megdrágultak. A mi ipa
runkban dolgozó munkásainak még mindig 
a háború előtti bérviszonyok léteztek. 
Ekkor a Szövetség vezetősége még mindig 
elzárkózott minden akció megindításától.

Az egyik a maga anyagi célokat szolgáló 
lánckereskedelmet a kávésokkal forszíroz!a. 
A munkaközvetítés körül annyi és oly 
nagymérv ü visszaéléseket követett el, hogy 
ma egy dúsgazdag ember hírében áll.

A másik: Hanisch, a titkár a kezdemé- 
nyezőket, a kivételes törvényre való hi
vatkozással és azzal, hogy miből fizessen 
a kávés, hisz éjfélkor be kell zárni üzle
tet. szerelte le. Arról nem akart tudomást 
venni, hogy dacára a háborús törvények
nek. a drágulás arányában a munkásság 
mégis kiküzdötte magának a megfelelő 
hérjavitásokat.

Ötét ezidöben csak a játékszenvedély 
izgatta, éjjel-nappal kártyázni. Hogy ezen 
életmód, amit ő folytatott, mibö! tellett, az 
rejtély, mert fizetése 240 korona volt és 
az ő neki zsebpénznek kevés volt. Az 
igaz, hogy ö ma már saját házában lakik, 
így nem érezte a nyomorúságot, tehát 
nem volt érzékkel a nyomorgók iránt.

Ezidötájt az Újkor lelkes gárdája lát
ván ezen állapotokat, a maga lelkesedésé
ből vezéreltetve, néhány nagyobb üzem
ben bérjavitási mozgalmat indított, teljes 
sikerrel. Bizonyságul annak, hogy csak 
akarat kell és lehet eredményt elérni.

Talán Hanisch szerint ez árulás?
Ha ö ennek tartja, én kérdem munkás

társaimtól ki az áruló. az-e. aki ilyen 
egyesületi vezetést birál, vagy pedig, aki 
ezt szolgálja.

Mert vegyen bárki kezébe ceruzát és 
.számítsa ki, hány millió megtakarítás volt 
ezáltal munkáltatóinknak és mennyi nél
külözése a munkásságnak.

Ha ezen lecáfolhatatlan tényeken elmél
kedni fognak munkás'ársaim, könnyen 
megállapíthatják, hogy ki az áruló, én vagy 
Hanisch. .Mindezekkel kartársaim azonban 
nektek ma keveset kell foglalkoznotok. 
Rövidesen el kell jönni annak az alkalom
nak, hogy bizalmatlanságotoknak kifejezést 
adhattok. Ha esetleg késleltetik, akkor van 
rá mód, őket erre kényszeríteni. Ma sok
kal fontosabb teendő ez ipar minden al
kalmazottjára, a szervezkedés előmoz
dítása.

Az idő, a fejlemények meggyőztek min
denkit arról, hogy csak az osztálytudatos 
és szocialista szervezkedésnek van jogo
sultsága. Tehát muukástársaim, vegyetek 
példát a társadalom minden rétegétől és 
a múltban vallott hamis nézetekkel sza- 
kitsatok. És mindenki iratkozzon be a 
Szövetségbe. Úgy hogy néhány nap alatt

ne legyen közöttünk munkás, bármilyen 
pozícióban is van, aki nem volna tagja a 
Szövetségnek. És ha ezt elértük, akkor 
haladéktalanul hozzá kell fogni e mostoha 
viszony rendezéséhez.

De tisztelt munkástársaim, ezzel egy
idejűleg be kell nektek iratkozni a kerületi 
szocalista pártszervezetbe is, abban tevé
keny résztvenni. Ott mondjátok el, hogy 
milyen kizsákmányolt állapotban tengő
dünk.

Iparkodjatok küzdelmeinkhez úgy a párt, 
mint az összmunkásság támogatását meg
nyerni, akkor biztosak lehelünk igazságos 
ügyünk győzelmében. Miiller Mihály.

HÍ REK
Visszaléptetik a fel nem szabadult 

tanoncokat Amint értesültünk róla, a 
budapesti vendéglősök között egy oly ér
telmű mozgalom indult meg, mely azt sze
retné elérni, hogy tekintettel a hazatért 
felesszámu idősebb pincérekre, léptessék 
vissza a még fel nem szabadult háborús 
fiatal éthordókat. E kérdés természetes
ségénél fogva igen kényes, de hisszük, 
ha igy történik, fiatal kartársaink a hely
zetnél fogva méltányosak lesznek sokat 
szenvedett, hazatéri kartársainkkal szem
ben.
| b o d a  Gé z a ]  Mélv megilletődéssel je
lentjük. hogy egyik a legkiválóbb kartár
saink közül Boda Géza Budapesten a 
Pannónia szálloda étterem volt fizetője, 
járványos betegségben hirtelen meghalt. 
A pincéri gárda számos tagja kisérte ki 
utolsó útjára.

Változások. Roska József az Orient 
kávéháznak hosszú éveken keresztül volt 
föpincérje, az Otthon kávéházba lépett be 
Budapesten. Fejér László a Berlin kávé
házban. Nemes Károly a Magyar világban. 
Izsák Géza a vasúti restibe Kelenföld. 
Szabó Gyula föpincér a Nyugoti pályaud
var étterembe Budapest. Papp László fi
zető Nyugoti pályaudvar Budapest. Tóth 
József Pannónia kávéház Szatmár.

A  szabadság-forradalom  egy epizódja 
volt, mikor a Sternberg hangszergyár egy 
tagja megjelent a Nemzeti tanács termei
ben és felajánlott a cég nevében egy 
messzehangzó szócsövet. A  Nemzeti tanács 
nevében Hatsek kapitány hálás köszönet
tel fogadta Sternberg Ármin hangszer
gyáros figyelmességét.

A szócső" igen jó szolgálatokat tett a 
szabadság forradalomnak, mert a Nemzeti 
tanács utasításait ennek használatával 
messzire hangzóan közölhette a katonák
kal és a néppel.

A  katonapincérek deputációja a ká- 
vésipartársulatnál. Egy nagyobb küldött
ség járt a kávésipartársulatnál és kérték 
az elnökséget, hogy hassanak oda, hogy

munkához jussanak. A deputáció egyik 
szónoka arra kérte az ipartársulatot, hogy 
a háború alatt beállított nőket egyéb mun
kára alkalmazzák, mert csak igy juthatnak 
munkához, különösen a hazatért katona
pincérek. Az ipartársulat egyre a Szövet
séghez küldözgette őket. Úgy látszik egyet
értenek a pincérlányok meghonositasi po
litikájával.

Koldusbotra jutott gráci pincérek
Amint értesülünk, a gráci vendéglősök és 
kávésok elhatározták, hogy minden pincér
lányt meghagynak állásukban. Rém lesújtó 
ez a sok ezer hazatért gráci pincérekre 
nézve, kik ily körülmények között igen 
szomorú napok előtt állanak már annál is 
inkább, mert pincért alig alkalmaznak. A 
tulajdonosok állítólag ezzel akarják letörni 
az ottani pincérszervezkedést.

Revier nélkül nincs eredmény.
A revier-rendszer egyike a legégetőbb 

pincér-reíorm. Tudja ezt mindenki, mégis 
kerülgetik, különösen a Szövetség kiskirá
lyai Pedig ennek a meg nem valósítása 
nélkül nem ismerünk el semmiféle ered
ményt.

Ma oly kuszáit a helyzet, hogy sem a 
iöpincérek, sem a pincérek nem látják a 
helyzet tiszta képét, ami őket vonzaná a 
tömörüléshez. Meg vagyunk róla győződve, 
hogy az általunk kontemplált revier-rend- 
szer megvilágítja a helyzetet és még a 
munkáltatók is örömmel ragadják meg az 
alkalmat ennek keresztülvitele érdekében.

Hogyan gondoljuk a revier t
1. Főpincér üzletvezető föpincér szere

pet tölt be. díjazása százalék.
2. A felszolgáló pincérek úgy étterem 

ben' mint kávéházban revierben dolgoz
nak, saját körzetükben számolnak, díjazá
suk alapfizetés, a borravaló teljes eltör
lése esetén az üzlet ambicionálása érde
kében százalék a bevétel után.

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

történik.
WEISZFEILER SÁNDOR

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

jGrosz Ödön és Albert
i az ország legnagyobb szállodai

8 és kávéházi ügynökségi irodája.
F inanciroz  m inden üzletet, 

t Budapest, VII., Rákóci-ut 22. szám.
j Telefon 24—32 és 86— 40.
J :: Interurban 19—73. :: i
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HOGYAN SZEREZHET INGYEN?

Az üzleti forgalom előmozdítása érdekében eg\ 
pénzdobásra működő zeneautomaíát. 

Suiyuzeir.re vagy villanyhajtásra berendezve díjmentes 
felvilágosítást ad az Eiső Magyar Zeneautomata- 
és Villaayzongora Kölcsönzési és eladási intézet, 

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

I gyanott előnyös feltételek mellett :
i kölcsönzés,
| bérlet.

\ Ulanyzongora es | eladás,
zeneautomata I jókarban tartás.

I hengercsere és átalakítás 
' tetszés szerinti darabokkal 

Használt zeneautomaták iélárban! 
Érdeklődőknek vételkötelezettség nőikül mutatjuk be. 
dús mintaraktarunkon működésben levő zeneinket, 
melyek a modern zenetechnika legújabb vívmányaival 
hegedű, hárta. gitár, mandolin, xilofon stb. kísérettel 
vannak felszerelve.

LiíÉpfisli övadeK
Szövetkezet

óvadékokat tXSt'
dai pincérek részére koriá^Ecisiul 
foiyŐSSb 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- ÍR.D. u . 3—6-ig.

NAGY IGNÁC é
Budapest, VI9., Károly-körút 9.

: p inceíeiszerclési 
ikkek szaküzlete

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 
pincefelszerelési cikkekben, u. m borszivaltyuk 
szürögépefa hordógozölök. pasteurizáló ké
szülékek. palackok, paraiadugók. cím kék
ben stb. Kivaló készítm ény!

PAPÍRSZALVÉTA

Ka-.eházi feher krepp hajtogatva.
Éttermi puha papírszalvéta 50-50 cm. 

nagyságban legjutánvosabban beszerezhető
ö zv . B erk ov its  K á ro lyn én á l  
Budapest, VII., Síp-utca 4 . sz.

TELEFON: 106—07

K i t  p á r t o l j u n k ?

Szaktársak!
Ahol csak lehet, a borhoz 
vagy a pezsgőhöz mindenkor
K r o n d o r f i  savanyuvizet

szolgáljunk fel. ■■■«■■

San-Remo kávéház
BUDAPEST, DOHÁNY-UTCA 40 . 
Tulajdonos: WIMTER A DO LF

STERNBERS ÁRMIN ÉS TESTVÉRE

Budapest, VII., Rikóezi.ul 60.
(Sa|át palotájában) H A N G S Z E R -C Y A R  60'

B ö se n d o rfe r , Ehrbar, Koch & Korselt. 
Wirth. Lauberger & Gloss. Stingl stb. stb 
legkiválóbb külföldi z o n g o r á k  és p ís -  
n ín ó k , valamint hírneves saját gyártmá

nyaink dns raktára.
Zenélő autom aták vendéglő  
és m ozi részére. G r a m o f o n o k
tölcsérrel, valamint tölcsér nélkül a 
legolcsóbbtól a legfinomabb kivitelig 

minden árban. Óriási választék. 
Hanglem ezek 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.

Stevnbenjflmin éiTkÉn
CS. ÉS KIR.UOU. HANGSZERGYflR, 
M EOEOO HÉSZITÖ MŰTERME

B U D A P E S T , V I I .  R Á K Ó C Z I-U T 60 .
K É P E S  AD JEGYZEK INGYEN És B E R M E N T V E .

— -—  SAVANYÚVíZ.

Legjobb 
asztali 

és üditő 
ital.— Ki
tűnő hatá
súnak bi- 
szonyult

nél, gégebajoknál, gyomor
hurutnál. MATTGNI 
Budapest, VI., Teréz-ki

s hólvag- 
HENRIK 
árut 37.

arafadugókat veszek,
pezsgödugók darabját ha hosszúak á 
K 1.60. rövideket 70 fillérért, használtat 
nem törött pa ackdugók kilóját minőség 
szerint kgként 90 koronáig, uj palack
dugókat literes nagyságig kgként 120- 
180.-- koronáig, előzetes megmintázás 
mellett bármely a mennyiségben Hasz
nált koronadugót lermé-zetcs parafa- 

betéttel, kg-ként 15 koronáért.
Szerdahelyi Dezső parafadugógyáros

B u d a p e st , V ili . ,  R á k ó c i-fé r  11. sx .
T e le fo n  J ó x se f 6 5 -9 0

ELADAS NAGYBAN és KICSINYBEN;

Csak a szaklapunkban hirdető cégek áruit ajánljuk és vásároljuk.
Springer Gusztáv könyvnyomda. Budapest. VII.. Akácfa-utca 62. Telefon József 106—79
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