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Ü i$s% m pM Íam iá®
A közelmúlt hónapokban hangos 

szólamok röpködtek a levegőben és fel
kavarták a szakmai közvéleményt. Uj 
megváltók tűntek fel a  szakmai mun
kásság életében és minden uj megváltó 
elvárta, hogy a  szakmai munkásság 
reája esküdjön, mert Ö az igazi, Ö 
fogja hozni a  szakmai munkásság ré
szére az igazi megváltást. A megvál
tók elhíresztelték, hogy májusban, meg
szűnik a főpincéres rendszer. De mert 
a  rendszer tovább élt és virágzott, a 
dátumot kitolták júniusra, majd jú 
liusra, a  végén már augusztusra cs 
szeptemberre. Most már beérkeztünk 
jól a  szeptemberbe is, azonban még 
semmilyen változás nem következett be 
és azok a  szaktársak, akik hiszékeny
ségükben elhitték, hogy az uj megvál
tók valóban betudják váltani ígéretü
ket, keserű csalódásban részesültek.

A csalódásoknak meglesznek a ta 
nulságai, mint ahogy ezek már mutat
koznak is. A szakmai munkásságnak 
könnyenhivő része rádöbbent arra az 
örök igazságra, hogy a munkásság csak 
azt mondliatja magáénak, amit önerejé
ből kiharcolt és amit az önerejével meg
védelmezett. Ez olyan örök igazság, 
amit nem lehet elhományositani mun
kás, illetve pincérkamara felállításával 
sem pedig nyakatokért közgazdasági 
tévtanok hirdetésével. Vizsgáljuk meg 
a kérdést közelről és megtaláljuk a 
magyarázatát annak, miért késik a 
szakmai munkásság régóta vajúdó 
életérdekeineak végérvényes rendezése.

A háborút megelőző időben egysé
ges szervezet vitte a  vendégipari mun
kásság mozgalmát. Nem voltak törte
tők, nem játszott szerepet az egyéni 
érvényesülés vágya és a szakszervezet 
vezetőit csak egyetlen gondolat töl
tötte el; hogyan lehetne mennél na
gyobb darab kenyeret és mennél rövi- 
debb munkaidőt biztosítani a dolgozók 
számára. Ebben a gondolatban egy
séges volt a  vendéglátóipar minden 
munkása és ezért lehetett könnyen m a
radandó eredményeket elérni.

Most azonban más a helyzet. A szak- 
szervezet mellett van egy egész halom 
újkeletű operett alakulat, ahol külön

böző érdekek játszanak közre, ahol a 
vezetőknek különböző érdekeik vannak 
és az egyéni érdekek mellett láthatólag 
eltörpül, vagy teljesen elvesz a mun
kásság érdeke. A valóságban nem tör
ténik ott más, mint a dolgozóknak 
egymás ellen való uszítása és a fő
szempont nem az, hogy a munka árán 
mindenkinek a jólnnegérdemelt munka
bére biztositassék, hanem az, hogy ho
gyan lehetne az egyik munkást kiütni 
a  munkahelyéről, hogy egy másik mun
kást lehessen a  helyére beállítani.

Ezek a ténykedések hátráltatják az 
eredmények elérését, mert nem lehet 
gazdasági érdekek megjavításáért harc
ba bocsátkozni a munkaadók ellen ak
kor, amikor a  munkáltatóknál munka
alkalmak juttatásáért könyörögnek.

Ha tehát a vendéglátóipari munkás
ság a  hangos szólamoknál egyebet is 
akar, mint ahogy akar — úgy jó 
lesz, ha figyelembe veszi azon örök 
igazságon alapuló megdönthetetlen 
tényt, hogy segységben az erő". Csak 
e jelben lehet maradandó eredménye
ket elérni. * Kiss Sándor.

FöpincéreMre szükség van?!
De sokszor hallottuk ezt a  kijelentést úgy 

munkáltatóktól, mint egyes főpincérektől. 
Viszont sokszor hallottuk ennek a  kijelentés
nek az ellenkezőjét is, ugyancsak munkálta
tóktól és főpincérektől. És a  különböző kije
lentések között gyakran nagyon rövid idő
köz volt. Mivel magyarázható ez, vetik fel 
la kérdést a  kiváncsiak, pedig a magyarázat 
magától adódik.

Olyan helyzetben, amikor a  munkások bér- 
követeléssel lépnek fel és a  százalék igazsá
gos elosztását kívánják (a múltban a  borra
való), mert szerintük a főpincér nem az a l
kalmazottaknak tesz szolgálatot, hanem a 
munkaadóknak; megszületik a mcgállapitás, 
jhogy a  főpincérckre szükség van.

A másik helyzetben, amikor a munkások és 
a  főpincérek közeledni kezdenek egymáshoz 
és látszólag egységes álláspontot foglalnak el 
az »üzemi kiadások« megszüntetése tekinte
tében, ú jra megszületik a  kijelentés, azonban 
éppen az ellenkezője, vagyis, hogy főpincé
rekre nincs szükség.

Ezek a megállapítások aszerint váltakoz
nak, ahogyan éppen a  munkaadók és főpm- 
cérek álláspontja kivánja. Megállapítható 
azonban, hogy a kijelentés egyik esetben 
sem őszinte és pusztán csak az érdekcllente- 
tek kiküszöbölésére szolgál. Egészen bizo
nyos, hogy ha az egypincéres rendszerben az

alkalmazottak vadulnák a főpiacén terheket, 
nagyon természetesnek találná sok munka* 
adó, hogy a már nagyon kikezdett főpiacért 
rendszert leépítse. Viszont találunk nagyon 
sok olyan főpincért is, aki a  jelen pillanat
ban nagyon hangoskodik az egypincéres 
rendszer mellett, azonban ha a rra  kerülne a 
sor, hogy a  táskáját levesse és fehér kabátot 
öltsön, oroszlánként harcolna a főpincéri 
rendszer fenntartásáért'. A dolgok mai állása 
mellett megállapítható, hogy a revir-rendszer 
bevezetését éppen azok a  »íőpineérek« gán
csolták el, akik kifelé hangoskodnak a  saját 
rendszerük ellen, hogy ezzel népszerűséget 
szerezzenek maguknak a pincérek között és 
azután ezt a népszerűséget felhasználva, azon 
legyenek, hogy ne történjen semmi.

Láttuk a  közelmúltban, hogy a  főpincérek
nek éppen az a rétege, akik szerencséjük 
folytán kerültek abba a  kellemes helyzetbe, 
hogy főpincérck lehessenek, egészen addig 
az ideig, amíg megvolt az anyagi és sok 
esetben az egyéb lehetősége a táskavise
lésnek, folyton azt hangoztatták, hogy főpon
t-erekre szükség van, mert előmunkásnak 
lenni kell. Most azonban éppen ezek az em
berek egy keserű csalódásban részesültek, 
mert vagy elvesztették a  főpincéri állásukat, 
vagy elvesztették a pénzűidet, vagy másmilyen 
körülmények teszik lehetetlenné számukra a 
főpincérként való elhelyezkedést. Most azt 
látjuk, hogy ezek a  »volt« főpincérck — az 
előfeltételek hiányában — egyszerre felfe
dezték, hogy ebben a  szakmában még úgy is 
meg lehet élni, ha nem fityeg a  főpincéri 
táska a  hátukon.

És itt emlékeztetnünk kell ezeket a  tala
jukat vesztett jóembereket arra, amit szám
talanszor elmondottunk már, hogy az alkal
mazottak ne szítsák saját soraikban a  végle
tekig az osztályellcntéteket, hanem becsülete 
sen egyezzenek meg egymással, mert keserű 
lesz annak, akinek van vesztenivalója, akkor, 
ha külső behatások fognak érvényesülni olyan 
esetekben, amikor kis jóakarattal bizonyos 
dolgokat közmegelégedésre lehetett volna 
rendezni.

így állunk ma a  főpincéres rendszerrel. 
Bár hangoztatják, hogy főpincérre szükség 
van, azonban ez a  szükségesség ezidőszerint 
csak abban ju t kifejezésre, hogy azé:t van 
rá szükség, mert a  felszolgáló, ha számolna, 
»megnyálazná« — esetleg — a  ceruzát. Ez 
pedig elég gyenge érvelés, azonban a  főpin
cérek a  belátásukban még ma sem mentek 
el odáig, hogy a százalékelosztás kérdésé
ben megegyezésre jussanak a felszolgálókkal.

Váczy Mihályi.

A szakszervezet a szabad bérmun
kások vára. Igyekezz Te is erő
sebbé (enni, mert csak a szakszer
vezet harcol megalkuvás nélkül a 
magyar vendéglátóipari dolgozók 

érdekeiért.
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KANCZLER és SZÉKELY 

vezetése mellett
Szaktársak kedvenc találkozóhelye 

Délután és este  zene.

A zsidótörvény és az italmérési 
engsdélyek.

Az 1939: IV. t.-c. (Zsidótörvény) végrehaj
tása tárgyában a pénzügyminiszter 2455/ 
1939. P. M. szám alatt rendeletét adott ki 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1939. szep
tember 7-i számában), amely a  zsidótörvény 
által érintett italmérési és italeladási engedé
lyek megvonásáról intézkedik.

A rendelet kimondja, hogy italmérésre és 
italeladásra jogosító engedélyt zsidónak nem 
lehet kiadni.

A z 1939. évi május 5-ike elölt zsidónak 
kiadott italmérésre és iíaleladásra jogo
sító engedélyeket Budapesten, valamint 
a törvényhatósági joga városokban öt év 
alatt, megyei városokban, valamint kis- 
és nagyközségekben két év alatt, a bor 
termelők részére kiadott, úgynevezett 
termelői kim érési engedélyeket pedig  
kivétel nélkül mindenütt két év alatt kell 

megvonni.
Azt, hogy az italmérési engedélyesek kö

zül kit kell zsidónak tekinteni, az illetékes 
pénzügyigazgatóság — az 1939.*évi október 
'15-ig a pénzügyigazgatósághoz beadandó be
jelentésekből és az ahhoz csatolandó okira
tokból — fogja megállapítani. Kétség esetón 
a  pénzügyminiszter dönt.

Budapesten, törvényhatósági jogú városok
ban. valamint fürdő- és üdülőtelepeken, á l
talában a  nagyüzemi! vendéglőkre, kávéhá
zakra, mulatókra és cukrászdákra kiadott, 
italmérési engedélyeket csak fokozatosan, és 
pedig évenként az ilyen engedélyek összes
ségének legalább egynegyed részét kell m eg
vonni.

Elsősorban azok engedélyét vonják meg, 
akiknek terhén egy évi előírást meghaladó 
eesdékes köztartozás van nyilvántartva; m eg
élhetésük — vagyonadó-vallomásukból meg
állapíthatóan — egyébként is biztosított; jö 
vedéki büntető eljárás során súlyos kihágásért 
kétszer, vagy kisebb kihágásért sorozatosan 
jogerősen büntetve voltak.

Utolsó sorban azok engedélyét kell m eg
vonni, akiknek köztartozásuk nincsen, súlyos 
jövedéki kihágásért ugyan büntetve nem vol
tak és jóllehet megélhetésük egyébként biz
tosított, de a  közönség közszükséglete, kü
lönösen idegenforgalom szempontjából na
gyobb jelentőségű olyan vendéglő, kávéház, 
mulató, cukrászda-üzemet folytatnak, mely a  
vezető vagy vezetők részéről magasabb szak
tudást igényel és kizárólag nemzsidó alkal
mazottakat (főpincér, pincér, konyhafőnök, 
művészi és egyéb személyzet) tart.

Azok, akiknek az italmérési engedélye 
nem az első évben vonatott meg, italmérést 
üzletükben csak nemzsidó főpiacért és kony
hafőnököt alkalmazhatnak. A törvény 2. §- 
ónak első bekezdése alapján mentesíteni, 
(frontharcosok, hadikitüntetések, hadirokkan
tak hadiözvegyek, hadiárvák, forradalmak 
alatt tanúsított tevékenységük mia’.t mentesí
tettek stb.) személyek közé nem sorozható 
zsidó kiszolgáló pincérek és konyhaszemély - 
zet száma pedig az összes alkalmazottak szá
mához, vagy illetményeik összegéhez mérve

12%-ot — az összes ilyen zsidó alkalmazot
tak száma — ide számítva a törvény 2. 
§-ának első bekezdése alapján mentesített 
személyeket is — az összes alkalmazottak 
számához, vagy illetményeik összegéhez m ér
ve, 15%-ot nem haladhat meg.

Annak az italmérési engedélyét, aki a  két 
utóbbi bekezdésben foglalt feltételeknek nem 
felel meg, azonnal meg kell vonni és az en
gedély az ilyen esetben n megvonásról szóló 
végzés kézhezvételétől számított egy hónap 
múlva megszűnik.

Az italmérési engedély megvonásáról az 
illetékes pénzügyigazgatóságok végzésben ér
tesítik a zsidótörvény által érintett italmérési 
engedély birotkosokat. E z  a végzés feltünteti 
azt is, hogy az illető italmérési engedélye 
alapján az 'italmérést még egy éven át gya
korolhatja.

A rendelet kifejezetten csak a  zsidók b ir
tokában lévő italmérési engedélyeket ̂ érinti 
és az alkalmazottakról intézkedő rész is csak 
a  zsidónak számító üzemekről intézkedik.

Azon üzemek, amelyeknek italmérési enge
délyét az első évben vonják meg, az év 
leteltéig m egtarthatják a  zsidó alkalmazot
taikat.

Az eredmények elérése csak fél- 
eredmény, a megtartása egész 

eredmény!

Szaklapokban folyik a harc!
Két egyesület az utóbbi hónapokban nagy 

elkeseredéssel vívja egymás ellen a  csatát. 
A valójában semmi más nem történt, m int
hogy a  genfi egyesület vezetői megkeresték 
a  főpincéreket egy esetleges fúzió megvaló
sítása érdekében. A megkeresésre a  főpin
cérek egyesülete azzal válaszolt, hogy lap
jában egy nem éppen finom közleményben 
utasította el a »nemzetközi« összefogást. Erre 
(azután a  genfiek éltek a viszonválasszal és 
nem m aradtak adósa a  főpincércknek, illetve 
a főpineéregyesület ügyvezető elnökének.

A közleményeket és a dolgok fejlődését 
tárgyilagosan vizsgálva, meg kell állapítaná, 
hogy a  genfiek ajánlata nem volt és nem 
lehetett sértő a fő pincérekre. Nem lehetett 
azért sem sértő, mért hiszen a főpincérek 
még álmodni sem mertek arról, hogy »fő
pincér egyesület« lesz, amikor már a  genfiek 
évtizedeket hagytak a hátu'kinögött. Hogy a 
genfiek egy fuzionálási ajánló-tót tettek, azt 
valószínűleg nem azért tették mert a  főpincé
rek vagyonát akarták felélni, hanem, hogy a 
m ár amúgy is nagyon túltengő egyesületek 
számát csökkentsék. Ezért még nem jár go
rombasággal fizetni. De különösen nem a 
cikkírónak, aki maga is hosszú ideig volt a 
genfiek funkcionáriusa.

Ha pedig visszapillantást vetünk a két 
egyesület működésére, megállapíthatjuk, hogy 
ha a  genfiek gazdasági téren nem is mu
tattak fel sok eredményt, de kulturális té
ren a  főpineéregyesület sohasem fog tudni 
a  nyomdokaiba lépni, m ert bár akármilyen 
kicsi is a genfi egyesület, a  tagjai mégis 
pincérek. Ezt pedig a főpineéregyesület nem 
mondhatja sajálmagáról.

Sebök János.

T E R É Z  F Ü  R D Ű
BUDAPEST. V!!.. HÁRSFA UCQA SS. 
R E G G E L  7 - t ő l  E S T E  8 - ig
B O R B É L Y  P E D IK Ű R
Tagsági igazolvány felmutatása mellett I. 
oszt. 94, II. oszt. 72 fillér lepedővel.

A vcnricgláloipari munkásság csak 
nzt vallhalja magáénak, amit szer

vezettsége árán kivívott!

A m. kir. minisztérium 12.116/1939. M. 
E. számú renddete.

A m. kir. minisztérium az 1939: II. t.-c. 
(T.) 112. §-ában és 141. §-ának (2) bekez
désében foglalt felhatalmazása alapján töb
bek között úgy intézkedik, hogy a  fogadók
ban (szállókban, penziókban), vendéglők
ben, kifőzésekben, kávéházaikban, kávéméré
sekben, cukrászüzletekben, kocsmákban, to 
vábbá általában a szállásadásra, illetőleg 
ételéknek vagy italoknak helybenfogyasztás 
céljából kiszolgáltatásra berendezett válla
latokban alkalmazottaik munkaidejének sza
bályozása tárgyában kiadóit 34.500/1938. K. 
K. M. számú rendeletet és az ennek módosí
tásáról szóló 50.100/1938. K. K. M. számú, 
valamint 32.700/1939. számú rendeletet ideig
lenesen felfüggesztette.

E.z a  rendelkezés azt jelenti, hogy a  ven
déglátóiparban a napi 10 órai, illetve heti 
60 órás munkaidő betartása nem kötelező. 
A munkaadó tehát ezen a  keretein túl is fog
lalkozta thatj a alkalmazottját.

A fenti rendeletnek a túlmunkára, illetve 
a túlmunka díjazására vonatkozó része to
vábbra is érvényben marad. H a tehát valaki 
a heti 60 munkaóráját ledolgozta, az ezen 
felül végzett munka túlmunkának számit, 
am it a munkáltató a százalékos alkalmazot
taknak a rendes órabéren felül JOOo/o-os meg- 
pótlékolással, a h tibéres alkalmazottaknak 
pedig a rendes órabéren felül 25o/0-os meg- 
pótlékotással tartozik megfizetni.

A sziikszcrvezcl őrködik jogaid 
Mell! őrködj Te magad is!

A kereskedelmi miiTsztsr ur figyelméfoe 
ajánljuk!

Azon tényt, hogy a  fővárosi penziók egy- 
résziében (tisztelet a kivételnek) nem tartják 
be a legkisebb munkabérererudeletet és a 
munkaidőreiideletet. Sok helyen a  munkaidő
rendelet felfüggesztését úgy értelmezik, hogy 
most m ár szabad az alkalmazottakat v irra
dattól vakulásig dolgoztatni és a  tiz órán 
felül végzett munkát nem kell megfizetni. 
Sok penzióban az alkalmazottak heti 4—6 
pengős fizetőséből lakás és OTI járulék cí
mén heti 3.50 pengő levonást eszközölnek, 
holott a  levonható hálóhely értéke havonta 
1.96 pengőt, rniglen az OTI járulék 50°/o 
havonta még 4.— pengőt sem tesz ki. Nem 
egy esetben előfordult, hogy a  kihágási bí
róságoknál a terhelt penziós körlevelet mu
tatott fel a penziók egyesületétől, mely sze
rint az alkalmazottaktól 3.50 pengőt kell 
hetenként a  fenti címen levonni.

Panasz tárgyává tesszük továbbá, hogy a 
penziók nem tartják be a  150.443—1930. K. 
M. sz. rendelet 34. §-át és nem adják  meg 
az alkalmazottaknak a  11 órai pihenőidőt.

Inzó.

A munkásság leghatalmasabb fegy
vere a szolidaritás!

Tarthat-e koresmáros tanoncot?
A koresmáros is tarthat tanoncot, de mi- 

lután a  korcsma nem képesítéshez kötött ipar, 
az ily tanonc segédi vizsgára nem bocsátható. 
Az ipartestület a korcsmái tanoncszerződtctés- 
nél közre nem működhetik és a  szerződés 
csak az iparhatóságnál köthető meg. Az ily 
tanoncot csak az alkalmazója szabadíthatja 
fel és természetesen csak koresmáros (nem 
vendéglői) iparban és az erről szóló nyilat
kozatot az iparhatóság legfeljebb láttamoz- 
hatja.

Ne ird alá a háramnapi felmon
dási. mert ha aláírod, nem köve

telhetsz többel!



Bekül deleli
Egyik szaktársunktól a  közelmúltban le 

zajlott t'őpincér és rewirrendszer polémiával 
kapcsolatban a  következő levelet kaptuk, 
amelyet szó szerint közlünk le az aláb
biakban.

Tiszteit Szaktársak!
Szerény véleményem szerint a  főpiticér- 

kérdés m ár óriási kígyóvá nőt, és mennél 
több hozzászólás fog elhangzani ebben a kér
désben, annál zavar tabb lesz az ügy. Ennek 
okát abban látom, hogy vannak emberek, 
akik csak azért szólnak hozzá a  kérdéshez, 
.hogy a ciklk alján a  nevüket nyomtatva lás- 
sák, egyébként zagyvaságoknál egyebet nem 
tudnak összehordani.

Azon körülményt, hogy a  napisajtó is fog
lalkozott ezzel a  kérdéssel, helyesnek ta r
tom ugyan, azonban megállapítani kívánom, 
hogy a sajtó helytelen informálásából követ
kezett, hogy a  páros napokon szimpátikus, a 
páratlan napokon pedig antipátikus volt az 
egypincéres rendszerre való áttérés kérdése. 
A dolog lényegével foglalkozva meg kell á l
lapítanom, hogy a  főpincérek a  jelen pilla
natban elválaszthatatlan érdektársulással van
nak a  munkáltatókhoz fűzve, helyettesei a 
munkáltatóknak, nevükben rendelkeznek és 
parancsolnak, a  munkáltatók helyett alkal
maznak és dobnak k i munkásokat. Ez a  tény 
világosan m utatja, hogy a  ma fennálló fő- 
pint érrendszer pusztán a  munkáltatók érde
keit szolgáltatja, tehát minden körülmények 
között »jogos« a  pincérmunkások azon kíván
sága, hogy ha m ár lenni kell főpincérnek, 
akkor, ugyanolyan részesülést kapjon az ösz- 
személyzet részére leadott százalékból (amit 
á fogyasztó fizet), m int a  pincérek. Semmivel 
sem többet. H a  a  munkaadó úgy gondolja, 
hogy a  főpincér többet érdemel, úgy a  saját 
terhére ad ja  a  további juttatást. Ez ellen a  
dolgozóknak semmi kifogásuk sincsen. Ami a 
tudási, a m unkateljesítm ényt és az intelligen
ciát illeti, arra csak azt mondhatom, hogy a 
munkakészség a pincérek karjában, az intel
ligencia. pedig a pincérek agyában és nem a 
jöpincérek m indent elnyelő bugyeldrisában 
és a leadott magas óvadékjában található.

Semmivel sem kívánunk tehát kevesebbet 
juttatni a  főpincéreknek, mint magunknak, 
azonban senki sem kívánhatja tőlünk, hogy 
jobbak legyünk a főpincérekhez, mint saját 
magunkhoz. Róna Ottó.

Nagyobb darab kenyeret csak úgy 
érhetünk cl, ha teljesítsük az egye
sülettel szemben vállalt köteles

ségünket!

Pincért mtinkakönyv nélkül alkal
mazni tilos.

Az 1884: XVII.t.-c. 99. §. rendelkezései 
'/é r in t minden iparossegédnek munkakönyv- 

1 kell rendelkeznie. Miután a  pincér jelen
leg iparossegéd, m inden munkaadónak köte
lessége az alkalmaztatásnál a  segéd munka
könyvét elkérni. Vonatkozik ez még az olyan 
esetekre is, amikor az alkalmazás csak ki
segítő jellegű és nem ta rt tovább 1—2 nap
nál. Azt a munkáltatót, aki a  fenti rendelke
zést megszegi, az 1884. évi XVII. t.-c. 157. 
§-ába ütköző kihágás m iatt megbüntetik.

Bfár a  miniszteri elvi döntések értelmében 
az olyan segédeket (pincéreket), akiknek 
alkalmazási ideje két hétnél rövidebb ideig 
terjed, nem kell az iparhatóságnál bejelen
teni, ez mégsem mentesíti a  munkaadót attól, 
hogy csak munkakönyvvel ellátott munka- 
vállalót alkalmazzon. ______

Ha bajban vagy, panaszoddal for
dulj az egyesülethez, ha dolgozol, 
fizesd pontosan a járulékodat!

Vendőglátóipari Alkalmazottak 
Évkönyve.

November hónapban hagyja el a  sajtót a 
Kiss Sándor szaktársunk kiadásában megje
lenő könyv. Felesleges hangoztatnunk, hogy 
mennyire szükséges minden a  vendéglátóipar
ban dolgozónak ez  a  könyv. A közelmúlt
ban kiadott szociális rendeleteket nem egy
öntetűen vezették be a  gyakorlatba. A ren
deletek sokféle értelmezése sok vitára és pe
res eljárásra adott alkalmat. Ezt az állapotot 
kivánja megszüntetni a készülő évkönyv és 
Útmutatással kíván szolgálni minden vendég
látóipari alkalmazottnak a  jogok és köteles
ségek tekintetében. A könyv elvezeti azokat, 
lakikkel jogsérelem történt a rra  a  helyre, ahol 
a  sérelemre jogorvoslatot talál és ezzel sok 
felesleges idő és költségpazarlástól kivánja 
a  dolgozókat megkímélni.

Kivonat az évkönyv tartalmából: Előjegy
zési naptár. Legkisebb munkabértáblázatok 
Budapesten és az ország egyéb területein. 
Munkaidőrendelet. Mit kell tudni a túlórák 
lés a  szabadnapok díjazásáról. Fizetett sza
badság. Családi munkabérpótlék. Fiatalko
rúak és nők munkaideje. Kik lehetnek fó- 
pinoérek. Kik lehetnek szobaasszonyok és szo
balányok szállodákban és peziókban. Mit kell 
■tudni a  százalékrcndeletről. Mikor számit a 
munkaközi szünet valóságos munkaidőnek. 
A zsidótörvény rendelkezései a  vendéglátó
ipari alkalmazottakra. Tudnivalók az Ipartör
vény ékről. Mikor van helye az azonnali cl- 
bocsájtásnak. Hová forduljunk ipari kihá
gások esetén, túlóra, legkisebb munkabér, 
szabadnap nemfizetése esetén. Mikor fordul
junk a szakmai békéltető bizottságokhoz. 
Milyen levonások eszközölhetők a munka
bérekből. A természetben nyújtott szolgál
tatások pénzbeli ellenértéké. Mennyi és mi
lyen levonások eszközölhetők a  természet
ben nyújtott lakás stb. esetében. Mit kell 
tudni a  betegségi, rokkantsági és öregségi 
biztosításról. Ki mennyi OTI járulékot ta r
tozik fizetni. Hogyan jelentsük be az üzemi 
balesetet. Táppénz táblázat. Ki mennyi alkal
mazotti kereseti adót tartozik fizetni. E löljá
róságok mint rendőri büntetőbíróságok cí
mei. Minisztériumok, múzeumok, konzulátu
sok stb. címei. Hogyan szerezhetnek útle
velet magyar állampolgárok. Hogyan kell e r
kölcsi, szegénységi és Lakbizonylatot sze
rezni. A budapesti pályaudvarokról induló 
és érkező vonatok menetrendje. Villamos és 
autóbusz menetrend. Idegcnnyelvü kérdések 
és feleletek vendéglátóipari alkalmazottak 
számára. Mérték táblázatok stb., stb.

A könyv ára előfizetésben 1.— pengő, a 
megjelenéskor 1.50 pengő. Előjegyezhető az 
egyesületben, valamint az egyesület pénzbe
szedőjénél.

VENDÉGIPARI MUNKÁS

A becsületes munkaidőért a szak- 
szervezet harcolt, az eredmények 
nem az égből hullottak. Légy az 

egyesület harcosa!
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DREHER

BAK-SOR
a  legjobb!

Kit kell értelmiségi munkakörben fog
lalkoztatottnak tekinteni a vendélátő- 

iparban.
Az irodai és üzemi tisztviselőket, üzletve

zetőket, szobafőnököt, pénztárost (pénztáros
nőt), felirót (felirónőt), szállodai telefonke
zelőt, direktriszt. Az értelmiségi korinánybiz- 
tosságnál azonban minden munkaadó tartozik 
bejelenteni az értelmiségi munkakörben fog
lalkoztatott gyakornokokat, tanulókat és ta- 
noncokat és javadalmazásban nem részesülő 
alkalmazottakat. A munka kiosztásában, irá
nyításában, felügyeletében, ellenőrzésében és 
átvételében működő munkavezetőket (főpin
cér, szobaföpinoér, konyhafőnök, főszakács, 
főporlás, nappali vezetőportás, éjjeli vezető
portás, gazdaasszony) iskolai végzettségre 
való tekintet nélkül. Be kell jelenteni to
vábbá mindazokat a nem értelmiségi munka
körben foglalkoztatott alkalmazottakat, akik 
a  középiskola negyedick osztályát elv égezték, 
vagy akiknek ettől magasabb iskolai végzett
ségük van. A munkaadó minden ilyen alkal
mazottjáról személyi lapot tartozik kiállítani 
és egyben meggyőződni arról, hogy a  kitöl
tött lapok a munkavállaló okiratai szerint 
megfelelnek-e a  valóságnak.

Tagkönyv revízió.
Az egyesület központi vezetősége szeptem

ber hó 12-iki ülésén határozatot hozott, hogy 
az egyesület tagjainak tagsági könyveit felül- 
bélyegzi és általános tagreviziót tart. Erre 
szükséges volt egyrészt azért is, mert az 
egyesület módosította alapszabályait és uj 
tagsági könyvek kerülnek kibocsátásra, más
részt azért, mert azok a  vendéglátóipari a l
kalmazottak, akik valamikor tagjai voltak az 
egyesületnek, sok esetben a  régi tagsági 
könyv birtokában, — annak dacára, hogy 
tagsági járulékot nem fizetnek — tagnak 
vallják magukat. A központi vezetőség' fel
kéri az egyesület tagjait, hogy 1939. évi de
cember hó 1-éig, hozzák vagy küldjék be 
tagsági könyvüket felülbélyegzés, — kicse
rélés —• végett az egyesületbe. Azon tagsági 
könyveke\ melyek a fenti időpontig felül
bélyegzést nem nyernek, a  központi vezető
ség érvénytelennek fog nyilvánítani és a 
szaklapban esetről-esetrc közhírré teszi az 
érvénytelenné vált tagsági könyvek számát, 
illetve a  töröllek névsorát.

Könyvtári hírek!
Az egyesület könyvtára október hó 3-án 

megnyílik. Felkérjük azon szaktársakat, akik 
nég a nyár folyamán könyveket vittek ki 
t könyvtárból, hogy azokat a  megnyitás nap
jára minden külön felszólítás bevárása nel- 
tül hozzák be. Ezúton is közöljük, hogy 
cönyvtári szabályzatunk értelmében könyvek 
rét hétnél hosszabb ideig nem kölcsönözhe
tők. Kérjük továbbá, hogy n könyveket min
denki a  leggondosabban kezelje, először is 
ízért, m ert az egyesületi közvagyon, másod
szor pedig azért, m ert a  megcsonkított vagy 
icpiszkolt könyvet olvasni nem élvezet.

Könyvtári órák minden hét kedd- és pén
tekjén délután 5-től 7 óráig.

A m u n K á s s zo lid a r itá s
eg y e tlen  a lk a lm a s  k ife je 
ző je  a  tö m e g e rő n e k , e z é r t

a p ín c é r m u n k á s o k n a k  is
é r té k e s ite n iö k  k*sll e z t  a z  
e rő t, m e r t  e n é lk ü l n em  
á l lh a tn a k  megf. E re jü k e t a

legszentebb Kötelességük
szervezi* ed és  u tjá n  a  m a 
g u k  ja v á ra  h a s z n o s íta n i.
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A z  ungu&rl Korona szállodában

Wild ur már nem egy 
esetben hajtott végre bérredukciót annak el
lenére, hogy a munkabérek hivatalosan meg 
vannak állapítva. Wild ur azonban nem sokat 
törődik a törvényekkel és rendeletekkel

mintha bizony nem is 
Magyarországon lenne az üzlete. Wild urnák 
fogalma sincs arról, hogy a munkaidő ren
delet felfüggesztése nem virradattól vakulásig 
való munkateljesítményt ir elő, de arról sincs 
fogilma Wild urnák, hogy a 10 órán túl 
végzett munkát az alkalmazottnak meg kell 
fizetni.

Arról azonban van fogalma Wild urnák, 
hogy hogyan lehetne alkalmazottait jogos já
randóságuktól elütni. Íme egy példa: Wild 
ur szerptember 17-én az ungvári Korona 
szállodában a következő saját rendeletét füg
gesztette k i:

F ig y e l m e z te t é s !
A mai nappal a kávét szállító cégek az 

eddig leszállított kávémennyiségnek csupán 
felét tudják leszállítani. Ezért a mai naptól 
fogva az összes személyzetnek f e k e t e  é s  
f e h é r k á v é t  kiszolgáltatni azonnali elbocsátás 
terhe mellett s z ig o r ú a n  t i lo s .

Ungvár 1939. szeptember 17.
Korona Nagyszálló Ungvár 

Wild s. k.
Wild ur nagyon téved, ha azt hiszi, hogy 

az alkalmazottak ezt a rendelkezését kötele
sek respektálni. Illene Wild urnák arról tudni, 
hogy a rendeleteket
a minisztérium hozza és azt is illene igy tudnia, 
hogy az alkalmazottaknak, ameddig dolgoznak 
és ameddig kávét kiszolgálnak, naponta két 
kávé jár. Értse meg Wild ur! Két kávé jár 
naponta. Ez az alkalmazottak fizetéséhez tar
tozik és ameddig az Ön üzletében nem kö
ménymagos levest vagy ócskaruhát fognak 
árulni (amihez Ön valószínűleg szintén ért), 
addig az alkalmazottaknak is jár a napi két 
kávé. Ameddig tehát az ungvári Korona kávé
házban az Ön italmérési- és iparengedélye 
függ a falon és ameddig az engedélyek kávé
házi és nem ószeresi ipar gyakorlására vo
natkoznak, addig az Ön alkalmazottainak 
naponta két kávé jár. Vegye figyelembe Wild 
ur, hogy Magyarországon vagyunk és itt a 
magyar törvények érvényesek nem pedig az 
Ön elképzelései.

Vegye tudomá
sul Wild ur, .hogy a fák nem nőhetnek az 
égig, és az Ön erőszakoskodása sem lehet 
végtelen. A magyar munkást védik a magyar 
törvények és ez még Önre is kötelező. A ki
függesztett figyelmeztetésért pedig szégyelje 
magát 1 Igen! Szégyelje magát, mert ezt még 
egyetlen magyar munkáltató sem cselekedte 
meg! Ez nem magyar mentalitás! Ez a cse
lekedet már több mint a profitéhség!

A százalék igazságos elosztása 
csak az egységes szervezettség 

utján érhető cl!

VENDÉGIPAIU MUNKÁS

Rovatvezető: Kiss Lajos. 
IX1., Gyáli-ut 1. Élelmezés.

7. számú feladvány.
N. Easter

„ B ritis h  C h css  M ag a z in é 4* 1939. I. f. é.
I. dij.

Világos: Kai, Vb2,Bc7~H5, F d 4-g2 , H Í2-7. 
Sötét: Kd5, VaP, Bf3, Fe5—hl, He4, gyalog: 

a2, c4, eö, fö.
Matt: 2 lépésben.

8. számú feladvány.
A. F. Ashly

„A u str . Ch. R “ 1935.
I. dij

Világos: Kg8, Vg4, B a4-5 , Fa7—hl, H e l-6 ,  
gyalog: e3.

Sötét: Ke4, Vc4, B f2-g2 , Ffl, Hf4.
M att: 2. lépésben.

9. számú feladvány.
F. Gamage

„T h e  C hess  R ew iem 44 1939.
I. dij

Világos: Kgl, Vc2, Ba5—6, F a l-d 7 , H f2-h3. 
Sötét: Kfó, BfP,F b6, He5—6, gyalog: e7, g6—7. 

Matt: 2. lépésben.
10. számú feladvány.

M. Schnur
„ P a t“ té m a v e rse n y . 1938.

Világos: Kg4, Vd6, Bel —íl, Fb7—g5, H b3- d4 
gyalog: g2, h3—4.

Sötét: Ke4, Ve2, Bd 1—f4, Fa8—cl, Hh5, 
gyalog: b2, eb, d 3 -7 , e6, g6.

Matt: 2. lépésben.

Sakkhirek
A Magyar Sakkszövetség egy nemzetközi 

sakkverseny megrendezését határozta el a 
nyár folyamán.

Magyarország nyerte a távsakkozás világ- 
bajnokságát. Tizenhat ország részvételével, 
négy évig I ! tartott a levélváltás utján lebo
nyolított, a távüzeneti világbajnokság. Minden 
ország hatos csapattal küzdött a győzelmi 
pálmáért. Az előmérkőzéseket, hol Magyaror
szág fölényesen került ki, követte a döntő, 
melyben fél pont előnnyel Magyarország 
győzött.

Magyarország és Románia közölt fölad- 
ványszerkesztési verseny létesült. A F in n -  
Román föladvanyszerkesztési verseny Románia 
fölényes győzelmével, 89: 57 pontarányban 
végződött.

Többeknek. Sakkföladványok, hírek, meg
fejtések a rovatvezető címére küldendők. 
Megfejtési határidő 30 nap. Megfejtési ver
senyünk létrarendszerü és bárki résztvehet.

Sakküzenetek
Nádas Á. Budapest. Örömmel látnám a 

fejtők között. Üdvözlöm!
Gotthárd I. Budapest. A megfejtések 

megérkeztek.. Pompásak, gratulálok.
Szepesi É. és  Mimiké Budapest. Hölgye

ket is szívesen látunk a sakkozók között, 
hisz oly kevés hölgy sakkozónk van. Meg
fejtéseik részben sikerültek, kedves soraikat 
hasonlóképen köszönöm. Üdvözlet és további 
szorgalmas fejtést!

M eg íe jtések :
1. sz. feladvány. (Szöghy J.) kulcs: 1. 

HdeG. Sajtóidba folytán megfejthetetlen. 24- 
2 = 4  pont.

2. sz. feladvány: Hdf4. Sajtóhiba folytán 
megfejthetei len. 2 + 2 ^ 4  ponl.

V ersen yk iírá s !
A „Vendégipari Munkás" hivatalos közlöny 

kiírja első „Jeligés" negyedévi versenyét. A 
legjobb feladványt 5 pengővel honoráljuk. II. 
d ij: könyv. Feladvány egy szerzőtől legfeljebb 
keltő. A borítékon „Turuir" jelzés iöltüntc- 
tendö. Az első negyedévi verseny határideje 
november 30.

Rz összes szakiávsakhoz f
Többfelöl halljuk a panaszokat, hogy a 

szaktársak nem kapják meg idejében a szak
lapot és ezért a szerkesztőséget, vagy az ot 
lévő szaktársakat hibáztatjáir. Szaktársak 
Ha egy kicsit kőiülnézünk, megállapitsatjuk 
hogy sem a szerkesztőségben, sem a kiadó 
hivatalban nincs hiba, hanem saját magunk
ban. Ha rendesen és idejében bejelentenénk 
a lakcímváltozást és  többet foglalkoznánk s 
szaklap ügyével, vagyis nagyot b gondot for
dítanánk arra, hogy a szaklapunkat pontosa: 
megkapjuk, úgy ncin lenne ezen a téren sémi 
lyen panasz. Hogy a jövőben ezen a téréi 
panaszok ne lehessenek, felkérjük a szó tár
sakat, hogy címváltozásukat azonnal jelentsél 
be az egyesületbe, vagv adják át uj címüké 
az egyesület pénzbeszedőjének.

Váczy Mihály a kiadóhivatal vezetője.

s z e r k e s z t ő i  í i z e r t e i e k
Penzió. Penzióban szobaasszonyi és szoba 

lányi teendőket általában csak 40 éven felüli 
nők végezhetnek. Kivételt képeznek azok z 
nők, akik a 155.443/1930. K. M., illetve a2 
ezzel egyidejűleg kiadott 155.102/1930 K. 
M. számú rendelet értelmében már 1930. év 
ben is szállodában, illetve penzióban voltak 
alkalmazva. Ne törődjön azzal, hogy mii 
mond a Penziók egyesülete vagy annak ügyé 
sze, mert a törvényt nem ők hozzák, viszont 
a törvények rájuk is kötelezők.

Szobalány. Jogtalan többet levonni lakásér 
mint havi 1.96 pengőt. Önnek mint felszol 
gáló szobalánynak heti 10.— pengő fizető i 
jár. A fizetéseket nem a cég ügyvédje, In 15 
nem az arra illetékes bizottság a kereskedői-' 
mi minisztérium jóváhagyásával szabta meg, 
Ennek betartása kötelező és a kilépése után 
is érvényesítheti követelését. Keressen fel 
berniünket.

Szakácsnő III. Minden a rendelettel el 
l-entétes megállapodás semmis. Önnek annyA 
fizetés jár télen, mint nyáron. írja fel min-" 
den nap a végzett túlórát és kilépésekor min
den követelését érvényesítheti.

Érdeklődő, Belváros. A munkaidőrendele-j 
tét valóban felfüggesztették, azonban a vég
zett túlórákat meg kell fizetni a rendes óra
béren felüli 25°/o felárral.

Felmondott. Ha most mondott fel önnei 
az még nem jelenti azt, hogy az üzem if t z  
utolsó kategóriába fog esni.

Felszolgáló. Névtelen leveleket vagy szál 
lapban elhelyezendő cikkeket sem veszünk 
figyelembe. Aki jogos igényeit követeli, an
nak felesleges a névtelenség homályába búr- 
kólód zni. Csak teljes ciminel ellátott közle* 
ményeket veszünk figyelembe.

Régi pincér. Bennünket nem érdekel az, 
ami harminc évvel ezelőtt történt. A jelen a 
fontos, íi jelenben pedig nevezett nem tar
tozik közénk és igy semmiben sem állhatunk 
rendelkezésre. Egyébként Önt üdvözöljük.

Halas J. Megkaptuk és kérjük, hogy ke
ressen fel bennünket, mert nem igaz az, hogy 
Önnek nem jár az öregségi járulék. Ügyében 
eljárunk, de ehhez személyes felvilágosítá
sokra van szükség és annak igazolására, váj
jon a 400 heti járuléka tényleg be van-e 
fizetve.

H. Ödön, Újpest. Kérjük, hogy a bejöve
telét ne halassza tovább.

Többeknek. A most kiadásra kerülő év
könyvben erre bőséges magyarázat található 
minden ilyen ügyben. Kérjük, hogy az érdek
lő részt figyelmesen olvassa el.

Felelős szerkesztő: Kiss Sándor. 
Kiadó: Váczy Mihály.

Neuwald I. Ut-könyvnyomda, Bpest, Üllői-ut
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