
Budapest, 1914 szeptember 15. I .  évfolyam, 8, szám.

AZ ÚJKOR
M agyarországi Szállodai, Vendéglői és Kávésipari Munkások érdekeit

védő Lap.

Megjelenik 1-én és 15-én. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Rottenbiller-u. 46, I. em. 7.

Kiadja

R z  Ellenzéki Párt.

Előfizetési dij 1 évre 10 kor., 
félévre 5 kor., negyedévre 3 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

Segítsünk egymáson.

A rendkívüli állapotok szak
társainkat családjaikkal együtt so
dorja immár tömegesen a nincstelen 
munkanélküliségbe.

R nyomorukat nem szabad tét
lenül nézni, hanem kövessük a többi 
szakmáknak és az igazi bajtársi jó 
példáját, ahol a munkában lévők egy 
bizonyos összeget szavaztak meg a 
munkanélküliek részére. És majd 
megszűnik fájni szivünk, hogy szak
társaink családjukkal együtt pusztító 
nyomorban sínylődnek.

SZAKTÁRSAK!
Hogyha csak egy kicsit is tö

rődni fogunk egymással, úgy minden 
bajon segíthetünk. Ami mindegyikün

ket érhet és nem mondhatják azt, hogy 
gyávák vagyunk és egymással nem 
törődve veszni hagyuk egymást.

Tehát védekezzünk és segítsünk 
egymásson.

E czélból 1914. évi szeptember 
hó 25-én délután 4 órakor a Város
ligetben a ZÖLD VADÁSZ-féle ven
déglőben gyűljünk össze a követ
kező napirenddel tartandó gyűlésre:

1. a Munkanélküliek.
2. a S e g é l y ö s s z e g  meg

szavazása.
3. a Segélyző bizottság megvá

lasztása. r

Szaktársi üdvözlettel

Hz egybehívok.



9 A Z  Ú J K O R

R háború
és a munkaadóink.

A munkaadóink korántsem hajlandók 
munkásaival együtt, a kiket évtizedeken ke
resztül zsákmányoltak ki és a kiknek a bőrü
kön palotákat szereztek a háború által ránk 
nehezedett sziikebb viszonyokat tulküzdeni 
együttesen, hanem egyszerűen redukálják sze
mélyzetüket. Mitsem törődve azzal, hogy mi
történik az iiyen rossz viszonyokban az 
utcára kidobott a földig ragadt szegény mun
kásaival.

így bánnak azok a munkaadók mun
kásaival, a kik a legtöbb haszonnal dolgoz
nak. akik egy főzeléket —  ami benne van 
7 krajczárban, eladják 50 krajczárért. Egy 
ugorka, ami benne van 2 krajczárban, elad
ják  20 krajczárért. Egy piccoló ami benne 
vau szintén 2 krajczárban, eladják 25 kra j
czárért.

Menjünk csak tovább: Mibe kerül a 
munka, semmibe. Hiszen fizetésünk alig van. 
Sőt megvámolják még azt is, aki megvi
gyázza a vendégek ruháját a helyiségben. E s  
olyan is van, aki még a takarítónőt is meg
vámolja, vagyis ingyen dolgoztat vele. Azt 
is tudja mindenki, hogy mi tulajdonképen 
boravalóért dolgozunk, de még az is, aki a 
munkaadó pénzét összeszedi és igy igazán 
kiváncsiak lehetünk, hogy miért is kerül 
olyan sokba egy piccolo.

Azéi't tisztelt olvasó, mert egy k ircs- 
máros, vendéglős és kávés nem él emberi 
életet, hanem olyant mint akik csak kézzel 
dolgoznak és azért van szivük a munkásait 
ilven háborús időben kilökni az utczára.

Megvonták a kimenőt.
A  legmélyebb megilletődéssel jelentjük, 

hogy az 1905-ben született kimenőnk meg
halt. A  munkaadók kihasználva az alkalmat, 
az egész vonalon megvonták tőlünk a kimenőt.

No de nem baj, legalább egyúttal megszűnt 
az egész eddigi rendszer is élni, amiért nem 
kár és majd a jövőben hogyha kell rendszer 
majd csinálunk. A munkaadók e kimenő meg
vonását egy titkos értekezleten mondták ki 
és oly taktikával, hogy részletesen hajtják 
végre a kimenő megvonását.

Felhívás.
Szaktársak! A szaklapunknak szerény 

munkásai, akik csupán a köziránt érzett kö
telességből dolgozunk a köznek és nem tar
tunk igényt haszonra. A lapnak minden jö
vedelmét a munkanélküliek részére juttatjuk 
és csak azért kérjük becses pártfogásukat, 
mert meggyőződésünk szerint egy lapra oly 
nagy szükségünk van és tudunk föntartani 
már annál is inkább, mert a szaklap a leg
alkalmasabb eszköz a céljaink küzdelmében.

Meghívó.
Meghivatik a Törekvés asztaltársaság

nak mindegyik tag ját 1914. szeptember hó 
21-én este 1 órakor a Tilczer-féle vendéglő
ben József-körut 9. szám, a következő

Tárggra:
1. az Asztaltársaság pénzállománya és 

hovaforditása;
2. a Munkanélküliek és az Asztaltársaság.

JIz egybehívok.

Munkástársak!
A háború ne ejtsen bennünket kétségbe. 

Törődjünk bele a helyzetbe és legyünk készek 
mindenre.

Hogyha Francziaország a demokraczia 
klassikus hazája letért a demokraczia esz
közökről, térjünk mi is le és védjük hazánkat 
ahol élünk minden formában, minden eszközei. 
Indítsunk társadalmi mozgalmat mint a keres
kedő segédek.

Gregorits Isioán.
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N yílt-tér.
A nyilt-tér alattiakért nem vállal felelősséget a 

szerkesztőség.

Szaktársak!
Az alanti czégeket pártoljuk és ajánljuk a

Törtei í i  i l i t l i i  pezsgőt.
Nagy Ignácz

pinczefelszerelési czikkek üzlete
Budapest,

VII K ároly-körut 9. sz.
A ján lja  dúsan felszerelt raktárát mindennemű 
pinczefelszerelési czikkekben, úgymint: 
b o rszio a tyu k , gum m icsöoek, rézcsapok, 
p a la czkd u g a szo k  és kupako lök  kisebb és 
nagyobb hollandi és asbest s zű rő k é s zü lé k e k , 
boros pa laczkok , para fadugaszok, továbbá 
különféle rendszerű borsa jiök , szö lőzuzók, 
e r je s z tő  tö lcsérek, fa ed én yek , p erm re t-  

z ö k  ra ffiában  stb., stb.

Saját palaczkkupak gyár

Nagy és Watzke, Pinggau.

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja 
1904. ST, LOIS GRHND PRIX.

Külföldi utazáson kérjen mindenütt 
Szt-Lukácsfürdői

KRISTÁLY—ÁSVÁNYVIZET:

K R IST Á LY  forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital 
étvágyzavaroknál és em észtési nehézsé
geknél. A legtisztább és legegészségesebb
asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó 
Vidékre és külföldre fuvardijmentes szállítás. 
Kérjen árjegyzést. -  Szénsavtelités-nélküli töl
tés is rendelhető, mely hasonló enyheségre 
folytán pótolja a francia Evian és Rzt. Galmier 

vizeket.
Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán

t e á i  i a p i É i l ő
630 korona olcsó évi bérrel csakis 
komoly betegség miatt bármikor át
vehető. Feltétek megtudhatók 

M álovetz Gyula vendéglősnél Légráuon,

Dreher Untai Mzödei r.-t.
Budapest-Kőbányán.

Városi iro d a: VIII., József-utca 36 . 
Sa já t palaczk töltés

A jánlja  kitűnő minőségű ászok-, királv-, 
márcziusi-, kiviteli márcziusi-. korona- (á la 
pilseni), maláta, bajor-, dupla márcziusi- és 

bak-sörét.

Különlegesség: dupla maláta kősör, 
kőkorsókban.

Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban 
szállít.

Szimon István
Budapest,

V., Hkadémia-utca 7. sz.
Csemege-, fűszer, italok, konzervek és sajtok 
nagykereskedése. —  A  legtöbb előkelő szál

loda, vendéglő és kávéház szállítója. 
D etail ü zletek : Budapest több pontján 
K érjen árjeg yzéket! Telefon 29-60

Muschong
Buziási Phönix

vasmentesitett, szénsavdus, természetes 
ásványvíz,

Üdít, erősít, g y ó g y í t !  
Borhoz és pezsgőhöz

kitünően alkalmas.
T elefon : 169-80. Vezérképviselő:

Páris Vilmos, Budapest
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A BIKSZÁDI
Főraktárak Budapesten: ÉDESKüTY L. V., 
Erzsébet-tér 8. -  Golsdorf Károly, Zoltán- 
ut za 1 1 .: Péczely Antal, Jftrrgit-kőrut 50-52

természetes ásványvíz gyógyhatású hurutos 
bántalmaknál páratlan, a legutóbbi ter
mésű savanyu ujborra) vegyítve kitűnő italt 
szolgál. Kapható mindenütt. — Árjegyzé
ket kívánatra küld:

a bikszádi FÜ RD Ö IGA ZG ATÓ SÁG .

A mtiii sec
[FÉLÉDES)

míYi h m
(ÉDES)

Szakemberek által 
a legdrágább fran
cia pezsgőkkel is
mételten összeha
sonlítván nemcsak 
egyenértékűek, de 
több ízben a francia 
pezsgőknél jobba k- 
naK is találtak.

Budapesti képviselő: L. M olnár Lajos 
VLL, Bosnyák-utcza 3. sz.

Kőbányai POLGÁRI Sérüli H.-T.
B u d a p e s t -K ő b á n y a .
Gyártelep és központi iroda :

I X ,  MAGLÓDI-UT 17, a köztemető villamos 
mentén. — Központi iroda telefon számai: 

56-46, 56-03, és 129-95.
Szállítási osztály: 136-38, Budai raktár: 

II., llargit-körut 89. Telefon 173-65. 
Városi raktár és iroda: Xépszinház-utca 22. 

Telefon József 21-91.
Kiviteli telep: EIU M E máv. I I I .  'a) raktár. 

Telefon 174 és 681.

SERÉNY ZSIGMOND
C Z IP ÉSZ

BUDAPEST, ERZSÉBET-KORUT 44.
Orsz. Pinczér cipész szakmabelieknek jut. ár.

H E R M Á N  G Y U L A
SZABÓ

Bpest, Akácfa-u. és Dohány-u. sarok
Orsz. Pinczér szabó szakmabeliek jutányos ár 

frakkot és smokingot kölcsönöz.

Pinczérek figyelmébe!
Fő- és fizetőpinczérek. kiknek oldalzsebtárea 
(papirospénz) vagy pinczértáska (apró- és 
ezüst számára) van szükségük, a melynek 
leneke nincs többé külön beillesztve, hanem 
a felsőrész az aljával egy darabból készült a 

legjutányosabb árak mellett szerezhetik be.

Árak 8-tó l 12 koronáig.

Gvárt világos és sötét söröket a legfinomabb 
minőségben és szállítja hordóban és palacz- 
kokban minden világrészbe. Amely ki
állításon részt vettünk, mindenütt a legma
gasabb dijjal lettünk kitüntetve. 8 Grand Pr. 
tanúskodik sörünk páratlan minősége mellett. 
Xein kisebb súlyai bir söreink megítélésénél 
azon kimagasló tény is, hogy az összes velünk 
eovkoru sörfőzdék között egész Európában 

mi gyártjuk a legjobb sört.
Képviseleteink vannak az ország minden jelen
tékenyebb helyén és a külföld főbb piacain, 
mint: Wien, Milano, Venezia, tfóma, 
Nápoly, London, New- York, tíuencs-J/yres 
Alexandria, Kairó, Smyrnas, Tunis stb.

H saját Lapunkat minden szakmabe
linek jogában van igénybe venni.

Molnár Vilmos
kesztyű- és sérvkötőgyárosnál.

Budapest, VII., Károly-körut 28. sz.
(Központi városház.)

Gummi- és halhólyag-különlegességek tucza- 
tonként 2, 3, 4, 5 és 6 forint. Nagy raktár 
a legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummi- 
harisryák, sérvkötők, szuszpenzoriumok és a 

legkülönfélébb betegápolási czikkekben.

Lapkiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő:
GREGORITS ISTVÁN

Steiner Soma könyvnyomdája, VII.. Doh-utcza 105.
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