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a Magyarországi Szállodai, Vendéglői és Kávésipari 
Munkások anyagi és szellemi érdekeit védő Szaklap

Megjelenik 1-én és 15-én 
Szerkesztőség és kiadóhivatal; 
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Kiadja

Sí Ellnzíbi Firt
Előfizetési dij: Egész évre 6 kor., 
félévre 3 kor., negyedévre V50kor. 

Egyes szám ára 12 fillér.

Munkáslársak!
Az uj év nem hozott egyebet szá

munkra, mint újabb és újabb küzdel
met a létért és a szebb jövőért.

Míg szaktársaink ezrei és ezrei a 
hazát védik a messze csatatéren, ad
dig nekünk itthon maradottaknak, 
kétszeresen kell kivennünk részünket 
minden itthoni munkából.

Minduntalan látjuk, hogy munkál
tatóink egymás után kobozzák el ja
vainkat, most a kimenőt, most a fize
tésünket és így tovább, mig ezekkel 
szemben hazudságokkal érvelnek a 
fizetést és a kimenőt követelő szak
társakkal Először is azzal, hogy nincs 
munkás, azért nem adnak kimenőt, 
holott a szaktársaink százai a konzerv
gyárban kénytelenek dolgozni. Má
sodszor meg a fizetésünket a rend
kívüli állapotokra való hivatkozással 
akarják megrövidíteni, vagyis az al
kalmat kihasználni olyképpen, hogy 
most már csak havi fizetést akarnak 
adni, még hozzá havi 40 koronát, 30 
koronát, sőt már olyant is tudunk, 
. ki csak 20 koronát fizet havonta.

Hogy vájjon mi jogcímen, talán 
hogy a többi gseftmanok stájgeroltak 
egy százalékkal, ők mindjárt hússzal 
stájgerolnak, vagy hiszik, hogy a mun
kásokkal így is lehet

Szaktársak 1 Tiltakozunk minden 
kísérlet ellen, ami az érdekeink ellen 
tör, és követeljük a bennünket meg
illető feltételeket éppen úgy, mint 
azelőtt, ne hallgassunk el mindent, 
mert nem igaz, hogy nincs munkás, 
és mégis ezen címen akarják elvonni 
a kimenőt; nem igaz, hogy az üzemek 
nem mennek, és amennyivel csappan
tak is, éppen annyival de talán jóval 
kevesebb munkást is tartanak az 
üzemekben, vagy talán éppen annyit, 
amennyire szükségünk van. így hát ez 
nem lehet ok a fizetésünket megrövi
díteni.

Mi fölhívjuk a szaktársak figyelmét, 
hogy jelentsék be nálunk vagyis a szer
kesztőségben minden olyan munkál
tatót, aki javainkat igyekszik elrabolni 
és majd mink végig huzzuk rajta a 
vizes lepeböt, olyan rendkívüli álla 
potosan. Es nem szabad elnycnr ottan 
csüggedeznünk, mert aZ2al csak a ki
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zsákmányolásnak engedelmeskedünk, 
amely határt nem ismer. Meg kell 
alakítani a választott bíróságot is, 
hogy szemtöl-szemben álljunk az ilyen 
munkáltatókkal, akiknek haszonétvá
gyuk ilyen mérséktelen, hogy a nagy 
százalékos gseft után még a munká
soknak a fizetésére is utaznak.

Hadd vívjunk csatát ököllel is, mert 
másként nem éitik meg, hogy mi az, 
hogy ne bántsd a másét, ami a mun
kásé. Munkástársak, hogy ha csak 
egy kicsit is lábra állunk, mindjárt 
másként lesz minden, amit kötelessé
günk megtenni, már annál is inkább, 
mert provokáltak bennünket, és így 
nincs más hátra, mint harc uj rend és 
rendszerért.

Bízom szaktársaink ősi erényében, 
hisz nem is oly régen volt az, amikor 
megtanultunk egy mindnyájáért és 
mindnyájan egyért harcolni, a követ
kezményekért minden felelősség a 
bennünket provokáló munkáltatókat 
terheli.

Rovás
A Magyarországi Szállodai Vendéglői és 

Kávésíparí Munkásoknak J905 óta nem 
volt bérjavítás, hogy mi a címe a tagsági 
dij uzsorának, ismeretlen.

A kártyajáték hasznos tényező az egye
sületben, amennyiben pótol sok mást és 
még a tudományos előadásokat is, és alkal
mas fejleszteni a korcsmái életet.

Az egyéni szerződések megvonják a 
munkások jogait az üzemekben, és ezért van 
ott csak Í4 korona hetenkint és 3 korona 
vasárnapi kisegités, mig a munkáltató olyan 
mint a többi és talán még otrombák, node 
abban megértik egymást.

Az egyesület minden hó J-én ad magáról 
életjelt. A borfíuk nem tanoncok, és így 
segédi fizetésben kell hogy részesüljenek és 
csak azért van ez így, mert senki sem törő
dik velük.

A mi föuraink.
A Vendéglősök Lapja e címen irt vezér

cikke, amely egyenesen a mai igazságtalan, 
felesleges és csak a meg nem érdemelt bor
ravalót összeszedő főpincéri, azaz hajcsári 
rendszert regisztrálja, amit részünkre! a leg
nagyobb elismeréssel méltatunk azzal a 
megjegyzéssel, hogy a fölvetett revier-rend- 
szer kérdése helyet foglal „Az Újkor'* alap- 
programmjában. És így örömmel üdvözöl
jük a revier-rendszer kérdés bátor fölvetöit, 
azzal az odaadó bátorítással, hogy ezen cé
lunkért minden erőnket latbavetve, megyünk 
a küzdelembe, ami felszabadulást hoz ré
szünkre.

Üdvözlettel
Az Újkor szerkesztősége 

és a szaklap-bizottság.

Szaktársak !
Hogyha azt akarjuk, hogy a munka

bérünk javuljon, hogy a túl hosszú munka
időnk rövidebb legyen, hogy a kimenőnk 
be legyen tartva és hogy az önkényes mun
káltatóinkkal szemben tudjunk védekezni, 
akkor fizessen mindenki elő szaklapunkra, 
hogy fenn tudjuk tartani, amely legalkal
masabb eszköz e céljaink küzdelmében.

Testvéri üdvözlettel 
A szerkesztőség.

Figyelmeztetés.
Kérjük a t. szaktársakat, hogy az üze

mekben előforduló panaszokkal úgy a saját, 
mint a köz érdekében, bátran forduljanak 
a szerkesztőséghez.
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Hírek.
Boldog uj évet

kívánunk szaktársainknak és ismerő
seinknek.

AZ ÚJKOR
szerkesztősége és kiadóhivatala.

A kutyaól bukása.
Amint értesülünk, a célból felállított ku

tyáéi, hogy igy lehetetlenné tegyék szervez
kedésünk lehetőségét, a bukás utján van.

Nemcsak hogy céljaiban bukott, ameny- 
nyiben szervezkedésünk csakis a saját ba
jaink kiköszörüléseig késett. És immár mi 
sem állja ujjászervezkedésünknek útját, míg 
a kutyaól mint intézmény is megbukott, 
amennyiben már nem támogatják a fekete 
könyv szerkesztői és igy az ipartársulat lett 
kénytelen saját kezelésébe venni e szegény, 
haszontalan hajótöröttet.

Most a végén beláthatja mindenki, hogy 
a kutyaol nemcsak hatalmi, hanem hason 
célt is kívánt szolgálni. Persze, a hetibért 
havi 30 és 20 koronára lenyomni és a 
munkaidőt minél jobban meghosszabbítani, 
a kimenőt eltörölni, ami bizony nem nagy 
sikerrel járt, legalább is ahogy azt szerették 
volna az urak és minthogy most rossz üzlet 
a kutyaól, hát megfutamodtak a profit- 
éhesek.

MARSCHAL JÓZSEF
a magyar „szakács-király44 nyolcvankét éves 
korában meghalt deákvári villájában. Fiatal 
korában III. Napóleon konyhafönöke volt, 
majd az orosz cári udvarnál és Albrecht 
főhercegnél szakácskodott. Ő főzte királyunk 

megkoronázásakor a diszebédet.

Szerkesztői üzenetek.
P o z s o n y . Szintén gondoltunk hasonlóra, 

az ügyet eltesszük későbbre. — E. G. A 
N. P. állítólag be is perelt bennünket, ami
vel keveset törődünk. — G. J .  Az egyesü
let zseniális tisztviselői csak abban merítik 
ki tudásukat, hogy az egyesület vagyonát 
szaporítsák, ami az erkölcsi alap nélkül lát
hatóan nem megy. Hogyha lesz alkalom, 
meg fogjuk magyarázni, hogy a munká
soknak nagyobb érdekük a munkás munka- 
feltétele.

Értesítés.
Tisztelettel tudatom, hogy amennyiben 

megkaptam a felmentvényt, igy nem kell 
berukkolnom. Tisztelettel Gregorits.

A szakmabeli cikkek hirdetése részére 
a legalkalmasabb „Az Újkor", a pin

cérek szaklapja.

A saját lapunkat minden szakmabeli Lapkiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: 
igénybe veheti. i GREGORITS ISTVÁN
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Szaktársak figyelmébe.
Elhatároztuk, hogy boy-küldönc szük
ség esetén kizárólag a Verseny-boyt 
vesszük igénybe, aki támogatja szak
lapunkat hirdetéssel, s minden kávé
házból vagy étteremből történő hívás 
után 10 fillért utal a munkanélküli alap 
javára. Ennélfogva kérjük minden szak

társat, hogy viszont támogassuk e vál
lalatot s kizárólag Verseny-boyt hívjunk.

Vepseny-boy lózsef-hörut 9.
Telefon: Árak:

]óz5rt 33 68 Nappal óránként GO fül.
József 33— fia t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
József 33— 70 É j j e l  óránkÉnt 90 fiíl.

=  TALISMAN =
=  CASIHO =  RÉ5ERVÉ =

Pincérek figyelmébe ajánljuk

HERMÁN 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-körut 12 sz. félemelet.

O pient-bávéház
Tulajdonos WEISZ N.

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

beliek találkozóhelye.

POLGÁRI ÁRAK

Esténhint Lembergből ideme- 
nebult elsőrangú szimfonikus 
női zenekar hangversenyez.

Berkovits Károly
hektograph, éttermi, kávéházi és 

cukrászdái cikkek raktára
Budapest, VII., Sip-utca 5. szám 

Telefon J06—07.

Számos elismerő nyilatkozat az 
ország több részéből, a hírneves

RÉVAY-féle
pincérei pők- üzlete,

Budapest, Dohány-utca 81. szám 
Kész üzleti cipők is kaphatók.

Dezse Lajos nyomdája, V II., Akácfa-utca 40.
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