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AZ ÚJKOR
a Magyarországi Szállodai, Vendéglői és Kávósijrati* 

Munkások érdekeit védő Szaklap
Megjelenik 1-én és 15-én 

Szerkeszlfiség és kiadóhivatal: 
Roltenbiller-utca 46 , 1. ern. 7.

Kiadja

■ x  e lle n z é k i p á r i

Elótizelési díj: Egész évre 6  kor., 
félévre 3 kor., negyedévre 1*50 kor. 

Egyes szám ára 12 fillér.

A jövő küzdelmeink.
Ezekben a súlyos időkben, amely 

reánk, pincér-munkásokra szakadt, 
szükséges és kötelességünké teszi, hogy 
a jövő kérdésével behatóan foglalkoz
zunk. .Főleg szervezkedésünk szem
pontjából. ^ Hisz tudott dolog, hogy 
évekig e téren óriási mulasztás terhel 
bennünket, részben kölcsönös mulasz
tás, részben egyes emberek csökönyös, 
maradi gondolkozása révén óriási 
munka vár a megoldásra Mindezek 
előrebocsátása mellett, iparkodjunk a 
múlt tapasztalatait lehetőleg érvényre 
juttatni, és abból a jót és a hasznosat 
esetleg felhasználni olyképpen, hogy 
abból a közérdek  mint győztes kerül
jön ki.

A jövő szervezkedésünk súlypontját 
és magvát mindenesetre a pincérmun
kásság gazdasági helyzetének a javítá
sát célzó törekvésnek kell megelőzni. 
Továbbá végre a múlt tapasztalataiból 
le kell szűrnünk az úgy nevezett 
egyéni szerződés erkölcsi értékének 
a mi iparágunkba való értéktelenségét. 
És feltétlenül törekednünk kell egy 
alapos szervezett pincérmunkásságai a

kollektív szerződést kiharcolni, amely
nek a keretében, nézetem szerint, a 
munka-közvetítő kérdése is végre- 
valahára nyugvó pontra fog jutni. 
Amenyiben ez az Achíles-sarok, amely 
körül évek óta téves tengelyen forog a 
szervezkedésünk. Hisz azt hiszem, hogy 
akik hívatva vannak a jövő küzdelmét 
irányítani, azok előtt nem titok, hogy 
a munka-közvetítő kérdése ép oly 
fontos és ép oly szükséges a helyes 
megoldásra és egyesületi szempontból 
annak a teljes tisztázása, mint bár 
melyik e fönt jelzett három kérdés 
közül. Iparkodnunk kell átvinni teljes 
őszinteséggel és nyíltsággal, hogy az 
egyesületi életben nem ép a legfonto- 
sab a munka-közvetítő És bátran 
fogjuk hirdetni ennek a nézetnek az 
igazságát, mert ma úgy áll a helyzet, 
hogy a pincér csak a munka-közveti- 
töben látja az egyesületet, sőt tovább 
megyek, enélkül el sem tudja képzelni 
a szervezkedés folyamatát, pedig ha 
csak egy kicsit is gondolkozik és e 
részben ha a jövő emberei a kötelező 
nyíltsággal reá mutatnak ezen dolgok
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tarthatatlanságára, a még kételkedők 
önmaguktól reá jönnek a helyes 
megértéséhez és annak értékeléséhez. 
Hisz az egyesületi tömörülés és az 
erőknek koncentrálása más nagyobb 
és fontosab dolgok kivivására és 
annak a megtartására vannak hivatva. 
Mert látnivaló, hogy hiába van munka- 
közvetítőnk, ha nincs meg hozzá az 
egyesült erőknek a csoportosítása. 
Természetes ezek a nagyobb vonások
ban felvetett kérdések nem az egyes, 
emberek magáneszméí, hanem az össz- 
pincérség kérdése és mint ilyen, 
természetes, a pincérmunkásság fela
data annak teljes és helyes megvaló
sítása. És mindeme égető kérdések 
megoldása, nézetem és hitem szerint, 
kizárólag erős és öntudatos osztály
harc alapján valósítható meg, a szociál
demokrata párt kebelében. Mert a 
munkásság érdekeinek az előbb: evitele 
és annak erkölcsi súlya semmiféle más 
alapon, semmiféle más tömörüléssel 
keresztül nem vihető és mi pincérmun
kások, mint bérmunkások, egy pilla
natig sem szabad más irányzatról 
gondolkodni sem, amenyiben minden 
cselekedetünket a jövőben siker csak 
úgy koronázza, ha mint egy ember, 
az összesség is megállja a küzdelmek
ben a történelmi hivatását. Ha mind
ezeket a píncérmunkássággal karöltve 
és erős, rendületlen szorgalmas agita- 
cióval megvalósithatiuk, akkor bízom 
egy jobb kor eljövetelében.

(V)

Humánus munkáltató.
A kies budai oldalon van most csak öröm 

és vígság, hisz az természetes és amennyi
ben most van csak igazán elveiben az ott- 
lévő budai Corzo-kávéház tulajdonosa, va
lami Vass névre hallgató alak (ki ne ismerné). 
Ez a kis kócos nemcsak a szabadnapot nem 
adja meg, de még fizetést is csak részben 
ad. Már a múlt békés hónapokat értjük 
alatta, elképzelhetjük, most hogyan viseli 
magát ez az emberi érzésből kivetkőző.t pioca.

Már az elmúlt télen úgy vette fel a mun
kását, hogy a fizetés 10 korona, s:abadnap 
nincs és már akkor volt olyan vakmerő, 
hogy az egyik kifáradt munkásával 20 órai 
szolgá?at után egy napi pihenőt meg akart 
fizettetni. Azonban ez nem sikeiült, jónak 

; latta a főpir.cérét is megbízni a bekassziro- 
zással, amit ez sem tudott feganatositani és 
bizony a vége az lett, hogy nevezett kávés 
ur nem mert a saját izlerében megjelenni, 
hogy lega'ább megisme;kedhet;tt volna az 
öntudatos ököllel.

Csináld csak öregem kisded játékodat, 
nincs messze az idő, hogy szeiv<zkfdésünk 
vasöklével találkozol.

A Lukács-fürdőből
jött azon hihetetlenül furcsa és szégyen- 
’e'es hír, hogy az ottani vendéglős, aki sű
rűbben vá'tcztatja pincírmunkásait, mint a 
gallérját, már olyan messze ment garázdál
kodásában, hogy már csak 20 korona havi 
fizetést fizet még az ipartársulat szabályai 
szerint járó heti 12 korona helyett. Ezek 
után úgy gondolkozik, hogy azon munká. 
soknak, akik ilyen éhberen hajlandók dol
gozni, azoknak nem jár valami finom bá 
násmód sem, tehát pofenokat ígérget felnőtt 
pincér munkásoknak. Az ilyen pökhendísé- 
geket nem szívesen látó 1 özönség előtt 
olyan kosztot ad, amitől a ku^ya is meg
veszne, ha beadnák neki. Részünkről meg; 
kell jegyezni, hogy egy ilyen embertelen 
resztiáner minden lehet, csak jó vendéglős 
nem, amely díszes alakot figyelmébe ajánl
juk a t. Igazgatóságnak.
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Hírek.
É rte s íté s . Tisztelettel értesítjük a t szak- i 

társakat, hogy szaklapunk, szakmozgalmak 
hiányában, a háború tartama alatt havonta 
csak egyszer, minden hó 1-én jelenik meg.

S z a 'ltá r s a iü k  százai dolgoznak a Con- 
serv-gyárban a kutyaól jóvoltából.

H h a rc té rrő l. Degoi íts József sraktárs, ! 
a szerb hatctéien megsebesült. — Kluk 
Lajos főpíncér sebéből gyógyul és vissza
megy a szerb harctérre. -  Takáts Péter 
főpincír a rajta ejtett sebből kigyógyulva, 
visszament az orosz határra. — Keszey 
Vince vendéglős, ellenséges golyótól szár- 
m; zó sebével betegen fekszik a lakásán. — 
Beck Mihály szaktars, a Pi seni sörcsarrok 
fizető pincére, a hatoruban kapott sérülé
seiben meghalt. Áldás emlékére, béke ham
vaira.

Halálozás. Mely megilletődéssel jelent- ' 
•jük, hogy M arx Adolf sz^ktárs. 24 éves 
korában, tüdővészben meghalt. Emlékét 
kegyelettel ö ízzük.

Ö n g y ilk o sság G k . Tombácz István sze- 
gedí vendéglősnek 17 éves Piroska nevű 
sz<p leánya öngyilkos lett. -  Némedi Esz
ter, 2 1 éves fölírónö, a kezén felvágta az 
ereket és lugköoldatot ívott. A Rókusbán 
ápolják. — Juhász Erzsébet 20 éves felírónö 
mellbe lőtte magát. A Btthesda-kórházban 
ápolják.

A sa já t lapunkat minden szakmabeli 
igénybe veheti.

Kérelem
Felkéretnek a t. szaktársak, hogy az 

üzemekben előforduló panaszokkal bátran 
fordulhatnak a szerkesztőséghez, azonban 
az előforduló esetleges visszaéléseket csakis 
a beküldő teljes felelőssége mellett tehetjük 
szóvá lapunk hasábjain.

A szerkesztőség.

Felhívás szaktátsainkhoz.
Szaktársak! A szaklapunknak szerény 

munkásai, akik csupán a köz iránt érzett 
kötelességből dolgozunk a köznek és nem 
tartunk igényt haszonra. A lapnak minden 
jövedelmet a munkanélküliek részére juttat
juk és csak azzrt kérjük szives pártfogásu
kat, mert meggyőződésünk szerint lapunkia 
oly nagy szükség van és fenn fogjuk tartani 
már annál is inkább, mert e szaklap a leg
alkalmasabb eszköz céljaink küzdelmében. 
Szaktanaink, főképpen vidéken, egyáltalán 
nincsenek tájékozva közös ügyeink bajaink 
sorsáról, hogyha nincs szaklapunk, amely 
éber figyelemmel kísér minden mozdulatot 
és fordulato*, amely vezet előre és a leg- 
bat abban fölemeli tiltakozó szavát ellensé
geinkkel szember, ami érdekünkben. Mi a 
munkában mindenkor elöl leszünk, önök 
pedig támogassanak bennünket előfizeté
seikkel. Szaklapunk erős fegyver kezünk
ben, amely felkarol bennünket úgy' anyagi
lag, mint erkölcsileg. Minden szakmabelinek 
kollegiális kötelessége, hogy a saját ügyével 
törődjék és lerázza ama nemtörődömséget, 
amely szintén megbosizulhatja magát velünk 
szemben. Erősítsük erőnket, hogy minden
kor meg tudjuk védeni érdekeinket önké
nyes ellenségeinkkel szemben, akiknek pro
fitéhségük határt nem ismer.

Testvéri üdvözlettel
a szerkesztőség.

S z a k f á r s a k !  Nehéz megpróbáltatások 
árán a második lépésünknél kérjük Önöket, 
hogy ténykedésünket a saját ügyüknek te
kintsék és mindenki fizessen elő a saját 
szaklapunkba.

Pincérek figyelmébe ajánljak

HERMÁN GYULA
férfi-szabót,

ki már 23 éve csakis a pincérek 
szabója, készit üzleti ruhákat, mér
ték utáni megrendelést. Mindenféle 
üzleti ruhák k ö l c s ö n b e  kaphatók 
VII., Erzsébet-köret Í2  sz. félemelet.



4 AZ ÚJKOR

A BIKSZÁDI
Főraktárak Budapesten: E D E S K U TY  L. V., 
Erzsébet-tér 8. — Gölsdorf Károly, Zoltán- 
tcza II. Péczely Antal, Margit-körut 5 0 -5 2

természetes ásványvíz gyógyhatású, huru- 
tos bintalmaknál páratlan, a legutóbbi 
termésű savanyu ujborral vegyítve kitűnő 
italt szolgál. Kapható mindenütt. — 

Árjegyzéket kívánatra küld: 
a bíkszádi FÜRDŐIGAZGATÓ SÁG

Muschong

Buziási Phönix
vasmentesitctt, szénsavdús, természetes 

ásványvíz
Üdít, erősít, gyógyít! 
Borhoz és pezsgőhöz

kitünően alkalmas.

Telefon: Jó9— 80. Vezérképviselö:

Páris Vilmos. Budapest

TÖRLEY
=  TAL1SMAN =

’ = CASIf10 = RESERVE =

Orient-hávéház
Tulajdonos WE1SZ N.

Budapest, Rákóczi-ut 42.
A szakmabelieknek legmegszokottabb 
kávéház, valamint a vidéki szakma

beliek találkozóhelye.

POLGÁRI ÁRAK

E s M in t  Lcmbergből Idemc- 
BBhOlt Elsőrangú szimfonikus 
női ZEnebar bangvBrsEnyez.

OREHER SUTUL SsrfözdEi r .- t .
Budapest-Kőbányán.

Városi iroda: Vili.. József-utca 36. 
Saját palacktöltés.

Ajánlja, kitűnő minőségű ástok-, király-* 
márciusi-, kiviteli márciusi-, korona- (á La. 
pi’seni), maláta, bajor-, dupla márciusi ésDEZSE L A JO S !

KÖNYVNYOMDÁJA í 
BUDAPEST, AKÁCFA-U. 40. S

.% i•i* |
Mindennemű nyomtatványok ol- » 
csőn, modern kivitelben készülnek ; 
Étlapok, papírszalvéták nyomással j

Fincár uraknak a munkák után százalék.

bak-sörét.
Különlegesség: dupla maláta kösör, 

kő korsókban.
Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaí- 

ban szállít.

Lapkiadó-tulajdonos és felelős >zerkesztő:

G R EG O R ITS ISTVÁ N  
Főszerkesztő: VIGH ISTVÁ N  

Munkatársak: P. E., V. L., H. K.________________________________ <t
Dezsc Lajos nyomdája, VII., Akácfa-utca 40.
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