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„Hálátlanság . . V*
Háborús földindulás és égszakadás

nak a borzalmait kellett megérnünk, 
hogy megértsük azt a hálátlan tényt, 
hogy a pincérség jelenleg nem tesz 
eleget az egyesületi kötelességének, 
azaz egyszóval nem fizet, csak majd 
a háború után. Ezt mondja a Szövet
ség cimü szaklap mint hivatalos köz
löny. És egyben még meg is fenye
geti holmi Seifersteiner-féle kisebb- 
szerű átkozolódással

Azonban itt már csakugyan álljunk 
meg egy szóra.

Először is azon kezdem, hogy a 
mai feljajduló egyesületnek még a 
puszta fennállásához sincs meg a lét- 
jogosultsága a jelenlegi összetételé
ben. Miért? Mert először is nem 
védelmezte meg a pincérmunkásság 
gazdasági érdekeit.

Másodszor elmulasztotta még a bé
kében a szociális feladatát teljesíteni.

Harmadszor pedig nagy mértékben 
kifejlődőit antiszociális szellem miatt 
egy beteg szerv.

A betegsége pedig oly nagyfokú és 
krónikus, hogy semmiféle tagdijbefize- 
tési injekcióval sem lehet rajta segi- 
•eni.

Negyedszer még csak becsületesen 
alapszabály szerint sem működik. Ne
vezetesen kötelező munkanélküli se
gélyt nem tud nyújtani és tagdijhátra- 
iékokat is szed. Pedig ez mind alap- 
szabályellenes. Azonban ettől eltekintve 
iparkodom ezen leszögezett tényeket 
reális alapon boncolgatni, teljesen tár
gyilagosan.

Egyesületünk vezetősége elmulasz
totta a béke időben előkészíteni azt 
a szerves agitációt, amelynek az ered
ménye az erők tömörítésére vezetett 
volna, hogy ez által gazdasági hely
zetünket egy lépéssel előbbre lehetett 
volna vinni.

így, ha ezen mulasztás nem törté
nik, nem ért volna bennünket a há
ború óriási gazdasági nyomása.

Tett-e még csak kísérletet is az 
utolsó béke időkben erre vonatkozó
lag csak egyetlen egyszer is? Pedig 
a közérdek és a nyomorúságos gaz
dasági helyzetünk szempontjából ugye
bár kutya kötelessége lett volna. — 
Ahelyett iparkodott, mintha csak tulaj
donjoggal rendelkezne a vezetőség, 
egymás kisded személyi érdekeit dé
delgetni. Pedig, ha komoly szociális 
szellem uralkodna eme gondolkodni 
nem tudó em berkékben, úgy hamar 
rájöhettek volna arra az egyszerű, de 
keserű igazságra, hogy az egyesület 
nem a kiskorúak és javító intézetbe 
valók gyülhelye, hanem becsületes 
szociális alkotások temploma. Továbbá 
nem menedékház a gyanús üzelmek- 
ben kiebrudalt közvetítő hivatalnokok 
részére.

Már pedig, hogy eme fontos köte
lességeknek meg is tuiljon felelni, an
nak első tétele nem a „Szövetség"- 
ben firkálni, hanem kézzelíoghaió es 
lettekben megnyilvánuló becsületes 
szociáldemokrata politikát inaugurálni.

De kérdem, hogy hol és ki látta 
ezt az utóbbi békeidőben is csak 
egyetlen egyszer is megnyilvánulni ?

Hiszen eme kötelességek teljesítésé
nél mindig a most nem lehet szálló 
ige volt csak hallható. Pedig szociá
lis egyesületnek ezt a szót még gon
dolatban sem szabad használni. Ter
mészetes, hogy ilyesféle törekvésekre 
egész emberekre van szükség, nem 
limonádé politikusokra. Akik csak a 
saját érdekeiket vélik az Egyesületben 
látni és feltalálni.

Nem megyek mes§zebb, vannak 
pincérmunkások, akik pl. az elhelyező 
személyében látják az egész egyesü
letet. Amennyiben természetes is, hisz’ 
az egyesületnek munkáspolitikáját még 
mikroszkóppal sem lehet feltalálni.

Eme végzetes hibák mellett még az 
alapszabályok helyes intézkedését sem 
tartják be. Holott az világosan ki
mondja, hogy aki bizonyos meghatá
rozott ideig tagsági kötelességének 
eleget nem tesz, az a tagok sorából

I törlendő és egyben elveszíti a kötelező 
munkanélküli segély igénybevételét is, 
— ez egy munkanélküli proletárral 
gyakran megtörténhetik.

Viszont ha pénzügyi helyzete ismét 
megszilárdul, úgy ismét beiratkozha- 
tik, de természetesen az elöbbeni 
munkanélküli segély jogának az el
vesztésével. Mit tesz azonban eme 
világos alapszabályrendelkezés ellenére 
a vezetőség? Egyszerűen kereskedelmi 
alapokra helyezkedve a Tartozás és 
Követelés elméletét állította fel, akár 
egy szorgalmas grájzler.

Tette pedig ezt a kis gikszert azért, 
hogy bizonyos szegényebb, de tehet
séges elemeket az egyesületben gya
korolt jogainak a megfosztásával lehe
tetlenné tegyen.

Pedig eme helyes alapszabályren
delkezés kizárólag az egyesület érde
kében lett készítve, azaz újra pénzügyi 
erőt jelent az újabb beiratkozás és 
újabb pénzügyi megtakarítást az el
veszett munkanélküli segély visszama
radásnál. No de hát ki hallott még a 
legtöbb tag mellett is a kötelező 
munkanélküli segélyről, amely helyes 
és céltudatos vezetés mellett szintén 
mint szociális ténykedés kötelesség lett 
volna. Ahelyett majdnem úgy működik 
mint az Islenben boldogult Bank mint 
szövetkezet, törlesztési alapon, arra szá
mítva, hogy az a proletár, aki a tag
díjjal hátralékban van es mi ragasz
kodó múmiákat tovább is támogat a 
szavazatával és esetleg időközben ka
pitalista lesz, majd csak szépen meg
fizet. Szóval egy kispolgári dektrima, 
amelyet ezen kártyajátékok között élő 
pincérmunkásság mellett észre sem 
lehet venni.

Hát bizony eme sarkalatos bűnök 
sorozata mellett én megértem a Szö
vetség írójának a feljajdulását és kívá
nalmait. — A fentebbiek után teljesen 
helyénvalónak találom a pincérség jelen 
indolenciáját, mert. hogy kártyafészket 
tartson fenn és titkárokat etessen, erre 
már igazán csak a nemtörődömséggel 
adhatnak feleletet.
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Hogy mindeme fontos szociálkérdé- 
seket elmulasztotta a vezetőség, jog
gal állítom fel azt a tételt, hogy a 
vezetőségnek titkárostul együtt nincs 
joga a háború utáni időkről és szemre
hányásokról fecsegni. Mert ha eljövend 
a szervezkedés lázas munka-korszaka, 
a pincérség meg fogja valósítani az ő 
szükségszerű gazdasági szociálpoliti
káját, az Önök elpusztult hulláján ke
resztül is.

Mert egyben joga és egyben köte
lessége lesz. Ismételve, Önökön átgá
zolva fogja kivívni emberi és mun-

kási kötelességét és történelmi hivatá
sát, a háború után.

Igen. én is állítom és vallom, hogy 
soha nagyobb szükség nem volt a 
szakszervezetekre, mint a mai rend
kívüli időben, de ez alatt én a becsü
letes szociális szervezeteket értem, 
amikhez sajnos, a mi beteg szellemű 
egyesületünknek semmi köze és bát
ran állítom, hogy vétek még vonatko
zásba i ; állítani a munkás érdekeket 
védő szociális szellemmel megtöltött

Étkezde a honvédelmi 
minisztériumban

— a z  Ú jkor tudósítójától. —

Budapesten a honvédelmi miniszté
riumban étkezdét állítottak fel a hiva
talnoki kar részére.

Ezen étkezdét a legnagyobb rangú 
hivatalnokok és katonatisztek látogat
ják naponta. Az étkezdébe a követ
kező pincérmunkásokat vezényelték 
oda a katonaságtól: Hurth Pál föpin- 
cért, Gregorits Istvánt az Újkor tulaj
donosát, Schmidt József komornikot, 
Röhling József főpincért és Újvári 
József föpincért.

A szakácsságot pedig Szigetlivári 
Ferenc hivatásos szakács intézi.

Keszey Vince sajtópere
-  Saját tudósítónktól —

Keszey Vince budapesti vendéglős sajtó
pert indított az Újkor ellen.

Az Újkor 1915 augusztus hó 1. számában 
ugyanis foglalkoz unk azon bajokkal, miben 
Keszey urék részesítik az ottani pincérmun- 
kásokat és tanoncokat.

Mellékesen megemlítjük, hogy maga a 
sajtóper nem érdekes, azonban öivendetes 
azon tény, hogy a megjelent soraink után a 
benfoglalt sérelmek némileg orvosolva lettek, 
így pl. a Pórzse fiút rögtön felszabadították.

A templom mélyén
Hideg falak közt Rád vártam
szótlan hívással hívtalak —
hol nem volt más, csak egy koldusasszony.
meg h deg, hámlott nagy falak.

Titkon lopózolt be a napfény 
s megp.hent a Mária-képen 
(az öreg koldusasszonynak 
olvasó csörrent a kezében).

Leosont a csillogó fény 
a vén nőnek fehér fejére, 
csókolni látszott ősz haját, 
amint glóriát vont fölébe

Ti Madonnák! Haladó Máriák!
Ki tudja, mért e glória!? 
és hánynak halt kereszthalált 
— a munkaközben — szent fia.

szervezetekkel.
Szóval: béke hamvaira! (—)

A beszüntetett revü-rendszer az Abbazzia kávéházban
— A lka lm i tudósítónktól. —

marosan a legnagyobb népszerüllen-Budapesten az Abbazzia kávéház
ban pár évvel ezelőtt bevezetett revti- 
rendszert beszüntették.

Mikor ezen rendszert ott bevezették, 
ezt meglehetős örömmel szemléitek a 
pincéri körökben.

Ám azonban ezen fizetésnélküli 
Abbazzia kávéház-féle rendszer ha-

Gönczi István pincér esete
Történet a világháború egyik név

telen hőséről:
Gönczi István budapesti pincér a 

háború kitörésekor honvédruhába öl
tözött, lement ezredével a szerb he
gyek közzé, onnan Galícia por- és 
sártengerén átvergődve, az orosz sík
ságon harcolt. Ott érte a buta golyó: 
félszemét örökre elvitte.

Hónapokig élet-halál között lebegett 
súlyos sebével a honvéd-pincér, meg
járt pár kórházat, katonai üdülőhelyet. 
Hazajött, ismét a régi, jómodoru csen
des fiú lett. Csak épp az arca még 
kissé beesett s a golyójárta félszemét 
takarja fekete selyemboritó.

A harcképtelen Gönczi Btván hon
véd ismét felvette a fehér plasztronos 
frakkos polgári egyenruháját: egy évi 
harctéri kirándulás után ismét mint 
pincér akarta régi mesterségét foly
tatni.

Itt következik az eset kissé furcsa 
része. A háborúban félszeme világát 
vesztett pincér elment az állásközve
títőbe s munkára jelentkezett. Másnap

ségre tett szert, ugyannvira, hogy az 
utóbbi időben már nem akadott pin
cér, aki ezen rendszer feltételei mel
lett meg tudott volna élni.

Tehát igy a revii-pincér hiányában 
be kellett szüntetni a revü-rendszert

már üzentek érte két helyről is. Jó 
pincérnek ismerték : a két legelőkelőbb 
pesti étterembe hívták. A rég levetett 
frakkot kivasalta a pincér s illedelme
sen jelentkezett jövendő szolgálatadó
jánál.

Teljesen érthetetlen, furcsa dolog 
történt ekkor a pincérrel, akit tulaj
donképen az éttermek tulajdonosai 
hívtak, hogy munkába álljon, mindkét 
helyen elküldték azzal, hogy nem al
kalmazhatják, mert a közönség még 
nem szokta meg, hogy a háború hő
seinek testi fogyatkozásai állandóan 
szemei előtt legyenek!

így nem kapott alkalmazást — bün
tetésből, hogy a hazáért vérzett — a 
szegény félszemü pincér, aki egyéb
ként legügyesebb munkása a szak
mának.

A kenyéradók álláspontja kényel
mes: a közönség még nem szokta 
meg, hogy a pincérnek félszeme le
gyen. Gönczi István már megszokta...

íme, lássuk szaktársak, hogy milyen 
lelketlenek a munkáltatók.
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1915
Az aitató dal vérről mesélget. 
Fájdalmas ajkak gyászról beszélnek 
Szemek könnye záporesőt hullat. 
Visszasírva régi rossza*, múltat.

Patak cseveg, kismadár csicsereg 
S harmatosán köszönt reánk a regg 
A nap heve éltetve földre hull 
S a föld terem, mint régen, jámborul.

Nem változott semmi a föld ölén, 
Virul, él s éltet fii, fa és növény,
A természet előbbre nem haladt: 
Még az ember is csak állat maradt.

§>. H Í R E K  f |

— A budapesti kávéssegédek , kávé
főzők és konyhalegények segélyalapjainak 
kamataiból a folyó évben körülbelül 1200 
korona áll rendelkezésre. Ezen összeg úgy 
mint minden évben, ez idén is szét lesz 
osztva a rokkant pincérek, kávéssegédek, 
kávéfőzők és konyhalegények közt, valamint 
a hátramaradott árvák és özvegyek segélye
zésére. Legközelebb bővebben kell foglal
koznunk e kérdéssel, mert több panaszt hal
lottunk és amint értesülünk, úgy intéződik a 
segélyezés, hogy ahoz Weingruber vagy leg
alább is Vas Samu protekciója szükséges é« 
igy nem az arra rászorultak, hanem a pro
tekciósak közt lesz az szétosztva.

— S zak tá rsak  szives figyelm ébe. A 
szaklapunkban hirdető cégek hirdetéseikkel 
kívánják támogatni érdekeinket védő szak
lapunkat. És ezt mi azzal érdemeljük ki, 
hogy a szakiparban szükséges cikkeket tőlük 
rendeljük. Kérjük a szaktársakat mindenkor 
i szaklapunkban hirdető cégektől rendelni 
és vásárolni.

A Törley pezsgő-gyár, a tőle eredő pezsgő
dugókat, — hogy ez utón is támogassa a 
pincérmunkásokat — 10 fillérjével visszaváltja.

— Dr. Világosi M iksa ügyvéd, az Új
kor ügyésze felhívja a szakmabelieket, hogy 
minden ügyükben hozzáforduljanak jogvéde
lemért.

Gyászrovat
— G reg o rits  István elese tt. A pincér- 

munkási kart mély fájdalom és gyász borí
totta el egy igazi pincér proletár szaktársunk 
elestérőí, aki lelkes híve volt minden köz- 
rányu törekvésnek. — Az ivangorodi csa

tában örökre elveszített szaktársunkat a pin
cérmunkásokon kívül nagykiterjedést! rokon-
ága gyászolja. Az örök nyugalomba vonult 

szaktársunk testvére Gregorits Antal föpin- 
^érnek.

— K olossá István vendéglős, volt pin
cér, f. hó 22-én 42 éves korában meghalt 
Budapesten.

— K ondor Ján o s  régi szaktárs, az utóbbi
években vendéglős, tüdővészben okt. 10-én 
meghalt Budapesten.

— László M ihály föpincér Szegeden e
hó 15-én elhunyt.

B.V. 6261 10 sz.
1915.

Ő Felsége a király nevében!
A budapesti kir. büntető törvényszék nyom

tatvány utján elkövetett rágalmazás vétsége 
miatt Vig István ellen Vas Lajos fömagánvád- 
lónak 6261 8 1915. számú vádiratában fog
lalt vád felett dr. Fűzeséri Zoltán kir. táblai 
bíró, mint elnök dr. Tholt István kir. ítélő 
táblai biró és Székely Lajos kir. törvényszé
ki bíró, valamint dr. Eigen Kálmán kir. tör
vényszéki jegyző, mint jegyzőkönyvvezető 
részvételével dr. Bállá Ernő ügyvéd helyett 
megjelent dr. Selymes Károly ügyvédnek mint 
magánvádló képviselőjének a szabadlábon le
vő vádlottnak jelenlétében Budapesten, 1915. 
évi május hó 29-ik napján megtartott nyilvá
nos főtárgyalis alapján, vád és a védelem 
meghalgatása után meghozta a következő

Í T É L E T E T :

Vig István vádlott 42 éves, r. k. vallásu, 
sorkápolányi szül. : budapesti lakos, magyar 
állampolgár, nős, vagyontalan, pincér, bűnös 
az 1914. évi 41. t.-c. 2. §-ába ütköző és 
ugyanazon t.-c. 4. §-ának 2. bek. szerint 
minősülő nyomtatvány utján elkövetett be
csületsértés vétségében, mint szerző, amelyet 
úgy követett el, hogy a Budapesten meg
jelenő az „ Újkor" cimü lap 1914. évi nov. 
hó 1. napján megjelent számában a követ
kezőket iita, illetve tette közzé: „A kis budai 
oldalon van most csak öröm és vigság, hisz 
az természetes, és amennyiben most van 
csak igazán elveiben az ott levő budai Corsó 
kávéház tulajdonosa, valami Vas névre hall
gató alak (ki ne ismerné). Ez a kis kócos 
nemcsak a szabad napot nem adja meg, de 
még fizetést is csak részben ad. Már a múlt 
békés hónapokat értjük, most hogyan viseli 
magát és az emberi érzésből kivetkőzött 
pióca.“ amely kitétellel Vas Lajos fömagán- 
vádló elten lealacsonyító és megszégyenítő 
kifejezéseket használt.

A kir. törvényszék ezért: Vig István vád
lottat az 1914. évi 41. t.-c. 4. §-ának 2. 
bek. alapján a Bik. 92. §-ának alkalmazá
sával húsz (20) korona pénzbüntetésre, mint 
főbüntetésre, ezenfelül tíz (10) korona pénz- 
büntetésre, mint mellékbüntetésre Ítéli;

a pénzbüntetések végrehajtását a Bn. 1. 
§ a alapján három évi próbaidőre felfüg
geszti ;

a pénzbüntetéseket behajthatatlanságuk 
esetén a Btk. 53. §. alapján egy és egy napi 
fogházra kell átváltoztatni;

a pénzbüntetés és a bűnügyi költség a 
sajtótörvény 40. §-a értelmében elsősorban 
az elitéltet terhelik.

A vádlott a Bp. 480. és 481. §-a értel
mében köteles az eddig felmerült s az ez
után felmerülő bűnügyi költséget az állam- 
kincstárnak megtéríteni, de e költségeket a

kir. törvényszék az 1890. XLIII. t.-c. 4. §-a 
alapján egyelőre behajthatatlanoknak nyilvá
nítja.

Elrendeli a kir. törvényszék a sajtótörvény 
43 §-a alapján, hogy az ítéletet indokaival 
együtt a Budapesten megjelenő az „Újkor” 
cimü időszaki lap szerkesztője a most neve
zett lapban a jogerős Ítélet kézbesítése után 
megjelenő legközelebbi vagy azt közvetlenül 
követő számnak elején rendes nyomással, 
minden lappéldányon tegye közzé.

Az Ítéletet jogerő után a kir. ügyészséggel 
közli, egyben az „Újkor” cimü budapesti 
időszaki lap szerkesztőjének kézbesitteti.

I N D O K O K :
A kir. törvényszék a vádlott beismerése, 

továbbá az ismertetett iratok, valamint a fő
tárgyalás egyéb adatai alapján a rendelkező 
részben foglalt tényállást állapította meg.

E tényállásban a kir. törvényszék az 1914. 
évi 41. t.-c. 2. §-ába ütköző és ugyanezen 
t.-c. 4. §-ának 2. bek. szerint minősülő sajtó 
utján elkövetett becsületsértés vétségének tény- 
elemeit ismerte fel és a vádlottat ebben mon- 
dotta ki bűnösnek. A büntetés kiszabásánál 
enyhítő körülményként vette a bíróság a 
vádlott büntetlen előéletét, beismerését, erő-, 
sen feiindult lelkiállapotát és ezekhez képest 
tekintettel az enyhítő körülmények számára 
és nyomatékos voltára, a Btk. 92. §-át ta
lálta alkalmazandónak és a vádlott bünteté
sét a rendelkező részben foglalt és bűnössé
gével arányban álló pénzbüntetésben szabta ki.

Azonban ennek a büntetésnek végrehajtá
sát is, minthogy attól az elitéit magavisele
tére egyéniségének, életviszonyainak és az 
eset többi összes körülményeinek figyelembe 
vételével kedvező hatást vár, a Bn. 1. §-a 
alapján felfüggesztette.

Az Ítélet egyéb rendelkezései a hivatko
zott törvényszakaszokon alapszanak.

Budapesten, 1915. évi május hó 29-ikén
A budapesti kir. büntető törvény szik. 

dr. Füzesséry Zoltán s. k. elnöklő kir. tábla- 
biró.

Székely Lajos s. k. előadó.
„Jogerős és végrehajtható!”

Dr. Baloghy, elnök. — A kiadmány hiteléül 
P. H. Nagy F„ kezelő.

s z e ^ esz tö T ü zen etek

A p anaszos vagy egyéb leveleket kérjük 
a beküldő teljes címével ellátni. Minden pa
naszt leközlünk. Panaszával minden szaktár
sunk hozzánk fordulhat.

A lakásvá ltozást kérjük esetről-esetre 
a szerkesztőségben bejelenteni. Ha az elküldött 
lapot visszaküldik, azon cimre további intéz
kedésig nem küldünk. Kérjük azon tisztelt 
előfizetőinket, kik a lapot legkésőbb 2-án 
nem kapják meg, szíveskedjenek bennünket 
arról azonnal értesíteni.

Főszerkesztő : Y’igh István. 

Laptulajdonos: GREGORITS ISTVÁN.
A szerkesztésért fele lő s: Riemer József. 

Kiadja az ellenzéki párt szaklap-b izo ttsága; 
Makko Rudolf, Pálinko István pénzt., Tuza Antal



A Z  Ú J K O R

Kézi
m unka!!

Ha jó és olcsó cipót akartok 
vásárolni, úgy menjetek el

Mojzsikhoz
Király-utca 46. szám  alatt.
Árjegyzék ingyen. Árjegyzők ingyen.

„Az Újkor4* környezete 
minden este találkozik

Csukovits 
István

szaktárs
vendéglő
jében.

K irá ly-utca  73.

NAGY IGNÁC cikkek szaküzlete

B u d a p e s t ,V II., K á ro ly -k ö rú t 9.

Ajánlja dúsan leisí ereit raktárát mindennemű pincetelsic- 
reiesi cikkekben, úgynunt borszivanyuk. siúrőgepek. 
hordógózötók. paslenrizáló készülékek. palackok, 
parafadugok, címkékben stb. — Kivaló készítményt

Pincérek figyelmébe ajánljuk

HERMANN GYULA
férfi szabó t,
ki m ár 23 éve csakis a pincérek 
szabója, koszit üzleti ruhákat, mér
ték utáni megrendelést. Mindenféle 
üzleti ruhák k ö lcsönbe  kaphatók! 

V II., E rz s é b e t-k ö rú t 12. jfetoil

M in d e n n e m ű  
n yo m ta tv á n yo k  

a le g iz lé s e s e b b  
k iv ite lb e n  k é s z ü ln e k

AZ UMiO»
k ö n y v n y o m d á b a n

B u d a p e s t, V i li .  k é r.,  
M ik szá th  K á lm á n - 

té r 5 . T e le f o n :  
Jó z s e f 4 2 -9 4 .

Berkovits Károly
hektograph. éttermi, kávéházi 
és cukrászdái cikkek raktára 

B u d ap est, V II., Sip utca 5. sz.

------T elefon: 106--07 .-------

Hirdetések
felvétetnek a 
kiadóhivatalban.

NOVÁGH KÁROLY

Pincérek figyelmébe!
Fő- és fizetőpincérek. kiknek o ldal-zseb tárcára  (papírpénz 
részére) vagy p incé rtáskára  (apró- és ezü tpénz számára) 
van szükségük. — melynek feneke nincs beillesztve, hanem a 
felsőrész az aljával egy darabból készült a  leg ju tányosabb 
árak  mellett szerezhetik b e : .  _ _ „
... .. . M o l n á r  V i i m o sképes ariegvzck bermeiitve! . , , _  . .:: s e rvk o to g y á ro s n a l ::
B u d a p e st, IV ., K á ro iy -k ö ru t  28. (Központi Városház.)

U ujo-nyoinda Budapest, V ili . Mikszáth k iírna  a t é r  i .
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