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A Z iU J K O R
a Magyarországi Szállodai, Vendéglői és Kávésipari 
Munkások anyagi és szellemi érdekeit védő Szaklap

Megjelenik 1-én és 15-én 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dohány-utca 84., III. cm. 30.

Kiadja

Sz Ellnzfki Pírt
Előfizetési dij: Egész évre 6  kor., 

félévre 3  kor., negyedévre 1*50 kor. 
Egyes szám ára 12 fillér.

A munkaközvetítő.
Szervezkedésünk szempontjából és 

gazdasági helyzetünk előbbre vitele 
miatt is szükséges e kérdéssel beha
tóan foglalkozni, amennyiben lapunk 
legutóbbi számában reá mutattam e 
kérdés fontosságára és iparkodtam 
lehetőleg tárgyilagosan a saját ré
szünkről való balhiedelmet megvilá
gítani. Most azonban reá akarok 
mutatni azon veszélyekre, amelyet a 
munkaközvetítő mint egyoldalú intéz
mény reánk munkásokra hárit.

Amennyiben ezen intézmény ha 
kizárólag a munkáltatók kezében v .n , 
egyenesen módjukban áll a nekik nem 
tetsző és esetleg agilisabb munkástár
sainkat a megélhetés legelemibb részé
től megfosztani azaz egyszerűen az 
egyoldalú munkaközvetítő mint ve
szélyes és felesleges elem bánik el vele, 
és ehez, az emberi jogok legdurvább 
megsértéséhez, elég, ha a jelen rend
szer mellett működő közvetítő hallga
tagon bojkottálja az illető pincérmun- 
kást és lehetetlenné teszi a megélhe
tését. Azaz ezzel az intézkedéssel vélik

a munkáltatók esetleg a szervezkedés 
problémáját a részünkről lehetetlenné 
tenni.

Habár ilyenfajta nemtelen fegyverek 
csak megerősítik a küzdők amúgy is 
kicsiny csoportját és az agilis és valódi 
meggyőződött tehetségeket az ilyen
fajta drákói intézkedések csak meg
acélozzák. Azonban tagadhatatlan és 
hihetetlen megpróbáltatásoknak va
gyunk kitéve a jövő mozgalmainkban. 
Igaz. hogy eme eljövendő megpróbál
tatásoknál eljön az az örvendetes je
lenség is, hogy szervezkedésünk eme 
stádiumában csak a bátor és meggyő
ződött embereknek lehet vezető sze
repe. És akkor meg lesz az jelentős 
eredménye is. hogy szervezkedésünk 
előbbre vitele nem lesz annyi élő és 
félő ösvénnyel körülvéve, amennyiben 
a bátran cselekvők fogják azt irányí
tani.

A múltban e tekintetben is elég szo
morú példák állanak előttünk. Hisz 
elég, ha reá mutatok, hogy ve ltak idők 
a múltban, amikor a sikeres szervez
kedési előnyomulásunkat semmi más, 
mint egyesek kishitűsége és egyesek
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pozíció féltése idézte elő. A fentebbi 
egyoldalú munkaközvetítő esetleges 
akciója, azt hiszem, véget fog vetni 
ezen kirhozatos szereplőknek is, és 
akkor mi sem áll útjában egy egész
séges helyi szervezkedésnek és annak 
céltudatos irányításának. Azonban ne 
higyje senki, hogy talán a munka
közvetítő kizárólag a munkások kezé
ben is helyes és jó volna, habár az 
ottani visszaéléseket gyorsabban és 
hathatósabban lehetne is orvosolni. 
Nézetem szerint kizárólag a saját ke
zességünkben sem volna üdvös és jó. 
Még pedig azért, mert a széthúzás és 
az emberi számítás ravasz indulatát 
táplálná és az egyetértés megbontását 
vonja maga után Amennyiben ke
nyérkérdésről van szó, a meghascn- 
las és irigykedés szellemét vinné be 
a szakszervezetünk keretébe. Tehát 
hogy ezt a jövőben elkerüljük, és az 
amúgy is meglazult egyetértést ápol
juk és erősítsük, szükséges, hogy 
nyíltan lándzsát törjünk a paritásos 
munkaközvetítő mellett. Természetes, 
ezt elérni és megvalósítani csak a 
jövő szervezkedésünk folyamatán es- 
hetik szó, és megvalósítása csak úgy 
vihető keresztül, ha egységesen álljuk 
meg helyünket a jövő küzdelmeiben, 
és kizárólag osztályharc alapján, a 
szakegyesület kebelében. Akkor e 
kérdés is automatice bekapcsolódik a 
többi kérdéseink és küzdelmeink mor
zsoló kövei közé. V.

üz Országos Egyesület műhödése
a kevésbbé ismert ténykedések, mint ezen 
rezsim szokásához híven. Ezidén egy osz
tályharc alapján álló egyesülethez nem illő 
módon, külön összeszedett összeg kiosztása, 
tiszta képet nyújt azon sérelmekről, amit 
az egyesületet ott hagyott szaktársak pa
naszolnak. Ilyen és hasonlóképpen: Hogy 
az egyesületet csak zsidók részére létesí- 
te ték, mert crak ezeket karolja fel.

Vissza tudunk emlékezni, amikor egy 
kollégánk meghalt és mert nem volt a fönt 
említettek hít>orscsa. nem részesülhetett a 
végtiszteletben sem. Dacára annak, hogy az 
egyesület kopla'tatta agycn. Habár szo
cialista tanainkban nem all a rideg mosto- 
h; ság és a valláskülönbözetekbeni részre
hajlás, mégis olyan emberek statuálnak 
ily példát, akik szocialisták akarnának lenni.

Szóvá kell tenni a vezetőségnek a köz
téren való mameluk szereplését, akik vezé
reikkel együtt nincsenek hivatásuk magas
latán. így hát nem kell csodálkoznunk 
bámulatos türelmükön, a körülbástyázott 
egyéni szerződések szűk és egészségtelen 
hajlékában.

Grar.d Cafee nagy P.
Akaratlanul is illik megemlékezni az 

Andrássy-ut kczepén lévő eme sok P  betűs 
kávéházról, amelynek minden egyes ülő
helyén a kávéház kezdő betűi hirdetik dicső 
tulajdonosának munkásaival való embersé
ges bánásmódjá*. Természetes, a Palermo 
kávéházról van szó. Hisz azzal vajmi keve
set törődnénk, hogy tulajdonosai mennyi 
nagy P-t rajzoltatnak fel türelmes székeikre, 
hisz ezzel talán az illető rajtaülöknek szol
galatot is tehetnek, ammnyiben nem lehet 
tudni, az illető vendégnek bizonyos keserű- 
víz használatot is feleslegessé tesz.

Áronban — és itt a bökkenő — tár mi
lyen szorgalmas és lelkiismeretes legyen az
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a pincérmunkás, akinek szerencsétlensége, 
hogy eme humánus munkáltatónál dolgcz- 
hatik, tizonycs tetszésen kell keresztül e<ni 
a munkáján kivül. Először is meg kell 
ryerni a tetszését az öreg Reich bácsinak, 
másodszor a masodgazdának, harmadszor 
az öreg asszonyságnak, negyedszer a fiatal 
asszonynak, ötödször a még fiatalabb asz- 
szonynak, hatodszor és hetedszer két feliró- 
nönek. H a azonban mindezekből csak egy
nek is kifogása volna ellene, úgy ha a világ 
legjobb munkása is, az illető helyzete tart
hatatlan, tekintet nélkül téré, háborúra, 
rossz helyzetre stb.

Igaz, hogy voltak idők, mikor Reich 
bácsi boldog volt, hogyha a pincérmunkás
ság támogatta a filléreivel, de úgy látszik, 
hogy időközben nem csak megsüketült, 
hanem felejtett is. Szóval itt is egy élő pél
dája a semmiből lett és meggazdagodott 
smokknak. Pedig nem is olyan régen volt 
— csak emlékezetébe hozom — az Opera 
mellett egy kis csechedli, a Nagymező-utcai 
kis korcsma, a bableves-fé'e szalonüzlet. 
Ebben az időben igen tudta becsülni a pin
céiben az embert és a pénzét. Azonban nem 
baj, kedves öregem, hisz akkor még nem 
volt mód a kedves családnak sem ilyen 
fentemlitc tt külön privilégiumokra.

Tehát eléggé felvitte az Isten a sorsát, 
amit nem csak hogy irigyelnék, de még 
meg is toldom azzal a jó kívánsággal, hogy 
legalább is még száz évig élvezze a  humá
nus cselekedeteit. Majd csak megjön az az 
idő, hogy szervezkedésünk önt is tisztességre 
fogja pereputtyostul szorítani V.

GpátzVilmos és apszsonyi pincérek
A pozsonyi pincérmozgalom közkedvelt 

vezetőjének ebbeli kedvét mink sem szeret
nénk elrontani. Azonban mint ellenzéknek 
kötelességünk figyelmeztetni a panaszolt 
szaktársakat, hogy a  közérdek s: colpontjá
ból küldjék be hozzánk a tényállást ebben 
az ügyben. Mi majd megírjuk úgy, ahogy 
van a dolog.

Hírek.
STUM PF SÁNDOR szaktársunkat a fel- 

vonógcp a falhoz szorította. Halálos sérülé
seivel a Rókus kórházba vitték, ahol meghalt.

N EU BR U N  EDE szaktársunk a múlt hó 
24-én proletárbetegségben meghalt. Temetése 
a kávéssegédek részvétele mellett ment végbe. 
Hirossik titkár-elvtárs megható búcsúztatót 
mondott.

Ajánlható cégek
KOVÁCS LAJOS DAMJAN1CH- 

kávéhá2a Budapest, Damjanich-u. 2.
ST E IN E R  JÓ Z SEF sütő üzlete 

Bpest, Király-u. 70. Telefon 15-03
SZÉCí‘1 GÖZM OSÓ Budapest, 

Bécsi-út 96. Telefon 99-93
K ESZ EY  VJNCZE vendéglője 

Budapest, Rákoczy-út 44.
A szakmabelit k 10 százalék árengedmény

ben részesülnek

KLEIN SÁNDOR borbély és fodrász 
üzlete. Budapest, Dohány-utca 57.

C SU K O V ITS ISTV Á N  vendéglője
reggel 3 óráig nyitva.

Budapest, Király-utca 73.
GUTTM AN  É S TÁ R SA  
Budapest, Rákóczi-út 16. 

Kávéfőzői és konyhai köpenyek, kötények, 
és kabátok olcsó és jó bevásárolható forrása 
Vidéki megrendelések azonnal elintéztetnck.

DÉKÁNY SÁNDOR vendéglője
reggel 3 óráig nyitva

Bpest, Wesselényi és Izabella u. sarok.
FO DOR JÓ Z SEF MARILLA 

kávéháza Budapest, Dohány-utca 36.
DEUTSCH PÁL vendéglője Bpest, 

Dohány-u. és Akácfa-u sarok.
ENGEL MIKSA vendéglője 

Bpest, Dohány- és Kazinczi-u. sarok



AZ ÚJKOR............ - -- - - - .......

A BIKSZÁDI
Főraktárak Budapesten: E D E S K U T Y  L. V  
Erzsébet-tér 8. — Gölsdorf Károly, Zoltán 
utcza 11. Péczely Antal, Margit-körut 50-51

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

Árjegyzéket kívánatra küld:
2 a  bikszádi FÜRDŐIGAZGATÓSÁG

Szaktársak figyelmébe.
Elhatároztuk, hogy boy-küldönc szük
ség esetín kizárólag a  Vrrseny-boyt 
▼esszük igínyfce, aki támogatja szak
lapunkat hirdetéssel, s minden kávé- 
házból vagy étteremből történő hivás 
után 10 fillért utal a munkanélküli alap 
javára. Ennélfogva kérjük minden szak
társat, hogy viszont támogassuk e vál
lalatot s kizárólag Verseny-boyt hívjunk.

Verseny-ló; t e f - l í r i i t  9.
Telefon: A rak:

J 5  j j l g  Hippi óráahiat8B fill 
lízsvf 33— 70 Éjjel iráalhtMlilL

TÖRLEY
=  TALISMAN =

= CASIMO = RÉSERVÉ =

Oriení-haueház
Tulajdonos W EISZ N. 

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

beliek találkozóhelye.

POLGÁRI ÁRAK

Esténhint Lembergbűl idemt-

nsi zenekar hmgversenyez.
Muschong

Buziási Phönix
vasmentcsitett, szénsavdűs, természetes 

ásványvíz

Üdít, erősít, gyógyít! 
Borhoz és pezsgőhöz

kitünően alkalmas.

Pincérek figyelmébe ajánljak

H E R M Á N  GYULA
férfi-szabót,

ki már 23 éve csakis a pincérek 
szabója, készít üzleti ruhákat, mér
ték utáni megrendelést. Mindentéle 
üzleti ruhák k ö l c s ö n b e  kaphatók 
VII., Erzsébet-körű* 12 sz. félemelet.

Telefon: 169— 80. V» zérképvise'ö:

Páris Vilmos. Budapest

Lapkiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: 
GREGORITS ISTVÁN  

Főszerkesztő: VIGH ISTVÁN  
Munkatársak : P . E ., V. L., H. K.

Dezse Lajos nyomdája, VII., Akácfa-utca 40.
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