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E m l é k e z t e t ő

Ne feledkezzék meg, hogy...
Augusztus 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben levő 

kávéházak vigalmi adója.

Augusztus 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le
vont kereseti- és pótadó.

Az Országos Társadalombiztosító Intézet budapesti székes- 
főváros területén a kávéházakban, valamint kávéházi iparjogú 
espressókban és tejivókban foglalkoztatott változó keresetű 
biztosításra kötelezett munkavállalók napibérosztályba sorozása 
tárgyában a következőképpen intézkedett:

1, Az Intézet budapesti kerületi pénztára az 1943. évi de
cember 21-én kelt 53—507/2/1943. számú megállapodást 1944. 
évi június hó 25-ével hatályonkivül helyezi. A munkaadók és 
biztosítottak érdekképviseleteinek közös egyetértése alapján 
Budapest székesfőváros területén a budapesti kávéházakban, 
valamint kávéházi iparjogos espressókban, tejivókban alkal
mazott munkavállalók közül az alább felsoroltakat 1944. évi jú- 
nics hó 26. napjától kezdődő hatályai a következő csoportosí
tásnak megfelelő napibérosztályokba sorozza:

1. Főpincércket, fizetőpincéreket, pincéreket 115 P 20 f 
felüli átlagos keresetük figyelembevételével a 25. (huszonötö
dik) napibérosztálzhoz;

2. Trafikosokat, újságosokat 74 P 40 f felüli átlagos kere
setük figyelembevételével a 16. (tizenhatodik) napibérosztály- 
hoz;

3. Illemhölgyek, kenyereslányokat, süteményeseket 64P80f
felüli átlagos keresetük figyelembevételével a 14. (tizennegye
dik) napibérosztályhoz; __________________ __

4. Telefonosokat 60 P felüli átlagos keresetük figyelembe
vételével a 13. (tizenharmadik) napibérosztályhoz;

5. Kocsirendezők (kávéházi portás), ruhatáros 50 P 40 £ 
felüli átlagos keresetük figyelembevételével a 11. (tizenegyedik) 
napibérosztályhoz;

6. Piccolótanonc 45 P 60 f átlagos keresetük figyelembe
vételével a 10. (tizedik) napibérosztályhoz.

Amennyiben a tényleges keresetek megváltozása következ
tében nevezett munkavállalók javadalmazásában olyan mértékű 
csökkenés, vagy emelkedés mutatkozna- amelynek az előző 
pontban meghatározott napibérosztályok nem felenek meg és így 
szükségessé válik a jelen végzés módosítása, akor ezt a körül
ményt a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek a java
dalmazás emelkedésétől vagy csökkenésétől számított 8 nap 
alatt a napibérosztályozás iránti javaslatok beterjesztése mellett 
az Intézet budapesti kerületi pénztárához átjelenteni kötelesek.

Amennyiben az Intézet budapesti kerületi pénztára saját 
I közegei útján hivatalból lenne kénytelen megállapítani a most 

érintett változásokat, akkor a jelen végzés szükségszerű módo
sítása, esetleg hatályonkivül való helyezése iránt, az érdekkép
viseletek meghalgatása nélkül, saját megállapításához képest in
tézkedik.

Az érdekelt munkaadók a megjelölt munkakörökben fog
lalkoztatott és jelen megállapodással megváltoztatott napibér
osztályokba sorozott munkavállalóikat az ugyan-e pontban meg
állapított napibérosztályba legkésőbb 1944. évi augusztus 6-ig 
tartoznak az Intézet budapesti kerületi pénztárához bejelenteni. 
Az átjelentésekhez a „Változást jelentő lap”-ot kell használni.

Az előző pont szerinti átjelentéseknél, valamint a későbbi 
rendes bejelentéseknél, úgyszintén az alkalmazási minőség vál
tozása esetén a megfelelő jelentőlapokon a javadalmazás fel
tüntetésére szolgáló rovatban tartoznak a munkaadók mindenkor 
feltüntetni jelen végzés ügyiratszámát és azt a napibérosztályt, 
amelybe az illető munkavállaló jelen végzés! 1. pontja értelmé
ben tartozik. Az űrlapoknak a foglalkozás feltüntetésére szol
gáló rovatába pedig ugyancsak az 1. pontban használt kifeje
zéssel kell megjelölni a munkavállaló alkalmaztatási minőségét, 
továbbá az espressókban és tejivókban alkalmazott munkavál
lalók jelentő lapjain a munkaadók üzemének megnevezésére
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szolgáló rovatban feltűnően jelezni kell, Hogy az üzem kávéházi 
iparjoggal rendelkezik.

Az alkalmazottak vagy családtagjaik megbetegedése alkal
mával kiszolgáltatandó munkaandói igazolványok foglalkozást 
és kereseti rovatait ugyancsak az előző pontban foglaltak figye
lembevételével kötelesek a munkaadók kitölteni.

Amennyiben egyes munkavállilóknál a tényleges keresetek a 
megállapodásban megállapított napibérosztályok átlag értékétől 
25%-kal, vagy annál nagyobb mértékben eltérnének, (csökkenés 
vagy emelkedés) akkor ezekkel kapcsolatban a megállapodás ha
tálytalan Az egyéni jelcntőlappal bejelentő munkaadók ilyen 
esetekben a változástól számított 8 nap alátt ezeket a munka- 
vállalókat a tényleges javadalmazásuknak megfelelő adatokkal 
kötelesek a vonatkozó szabályok szerint bejelenteni. A  heti vagy 
havi jegyzékkel jelentő munkaadók pedig az 1927 : XXI. te. 
131. §. 2. bekezdésében előírt határidőkön belül kötelesek eleget 
tenni fenti bejelentési kötelezettségüknek.

A  munkaadó köteles jelen végzésben foglaltakat a végzés 
kézbesítésének napján, de legkésőbb a kézbesítést követő mun
kanapon tudomására hozni az alkalmazásában álló összes érde
kelt munkavállalóknak oly figyelmeztetéssel, hogy a végzés 1. 
pontjában megjelölt időponttól kezdődően történő megbetege
désük alkalmával csupán az ugyanezen (1.) pontban meghatá
rozott napibérosztályok szerinti készpénzsegélyekre tarthatnak 
igényt.

D í c t z t  M tiackbacak

A  végzés kihirdetését felolvasás vagy kifüggesztés útján 
kell eszközölni.

Amely üzemekben „munkarend” van, ott a jelen végzés ren
delkező részét a munkarend függelékében kell felvenni, azonban 
ez a rendelkezés az előző bekezdésben foglalt kötelezettséget 
nem szünteti meg.

Az 1. pontban jelzett időpontot követőleg alkalmazásban 
lépő új munkavállalóknak mindenkor a felvétel alkalmával kell 
tudomásukra hozni a jelen végzés rendelkezéseit.

Az OT1 igazgatósága szerint a budapesti kávéházakban, va
lamint kávéházi iparjogú cspressókban és tejivókban alkalmazott 
munkavállalók egységes napibérosztályba sorozása tárgyában a 
fentiek szerint kellett intézkedni, mert az Intézet budapesti ke
rületi pénztára által czirányban lefolytatott vizsgálat megállapí
tása szerint nevezettek tényleges javadalmazása legnagyobbrészt 
harmadik személy változó szolgáltatásaiból alakul, s ennek foly
tán keresetük oly rendszertelenül változik, hogy a napibérosz
tályba való sorozásuk, akár a munkavállalók, akár az Intézet ér
dekeinek megsértése nélkül nem lehetséges.

Tekintettel erre, az Intézet budapesti kerületi pénztára a 
munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek bevonásával le
folytatott tárgyalások útján vizsgálat tárgyává tette a nevezett 
munkavállalók kereseti viszonyába mutatkozó változásokat, kü
lönös figyelemmel arra, hogy milyen közelebbről meghatároz
ható és mily támpontokból kiindulva állapítható meg leghelye
sebben a munkavállalók napibérosztálya.

Minthogy a szóbanlevő munkavállalók napibérosztályba 
sorozásánál figyelembcveendő fenti átlag összegeket a munka
adói és munkavállalói érdekképviseletek is elfogadták és annak 
érvényre emeléséhez közös egyetértéssel hozzájárultak, az In- 
'tézet budapesti kerületi pénztára nevezett munkavállalók na- 
pibérosztályát az alapszabály X. §-ának 4. bekezdése értelmé
ben a jelen végzésben foglaltak szerint állapította meg.

Szakiskolai beiratások és tudnivalók 
az 1944-45. iskolai évre

A  vallás és közoktatásügyi miniszter 9.150/1944. V. K. M. 
sz. alatt rendeletét adott ki, amelynek értelmében az iskolák
ban az 1944/45. iskolai évet 1944. évi szeptember 1-én meg 
kell kezdeni.

Miután a nyár folyamán a Budapesti Kávésok Ipartcstü- 
letc elnöksége és elöljárósági ülése, tekintettel a kávéházak 
számának és személyzetének s így a kávés tanoncok erős csők-

„DCétek inét/ t q ii

M E C S E K I T ! “
Kosa István és Társa bornagykereskedelmi vállalat palackos es íwr-
Központi iroda: Vili., Kőris-utca 27. szám. — Telefon: 133—482. MÜ BUDAPEST SZÉNZfiGIÓJil
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kenésére, a Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartcstülete 
elnöksége és előljárósági ülése azonos értelmű határozatával 
kimondotta, hogy a külön kávésipari szakirányú tanonciskolát 
fenntartani nem tudja, hanem az beolvad a Szállodások és 
Vendéglősök Szakirányú Tanonciskolájába, a kávéstanoncok a 
most kezdődő új tanévben már ebbe az iskolába kötelesek be
iratkozni.

Ezért miheztrtás végett nyomatékosan felhívjuk a tanonc- 
tartó kávés kartársak figyelmét a szakiskola igazgatóságának 
a beiratkozásokra vonatkozó következő közleményére, mely
nek pontos betartása szigorúan kötelező.

A  fcntidézett miniszteri rendeletnek megfelelően a szak
iskolában az 1944/45. tanévi beiratkozások szeptember 1-én és 
2-án lesznek a Cukor-u. 6. sz. alatti elemi iskola II. emeletén 
levő irodában délután 4—7 óra között.

Minden tanuló köteles a beiratkozáskor tanoncszerzŐdcsét 
bemutatni. Tekintettel arra, hogy a kávéstanoncok elsőízben 
iratkoznak be ebbe az iskolába, azonkívül születési anya
könyvi kivonatukat és utolsó iskolai bizonyítványukat is kö
telesek migukkal hozni. Nagyobb üzemek, ahol több tanonc 
van, a beiratás csoportosan is történhetik, de a beiratást végző 
megbízottnak a biratndó tanoncok szerződését, anyakönyvi ki
vonatát és utolsó iskolai bizonyítványát is be kell mutatnia, 
azonkívül tudnia kell a beíratandó tanoncok szülőinek foglal
kozását, a szülők és tanoncok állandó lakását. Ezek nélkül a 
miniszteri rendelkezések szerint — az iskola igazgatósága 
kénytelen mindenkit vissautasítani.

Azok a tanulók, akik az új tanévben először iratkoznak 
be, tehát az összes kávéstanoncok — beiratkozásuk alkal
mával a szükséges szakkönyvekre és beiratkozásokra 65.60 P-t 
fizetnek.

Szeptember 4-én évnyitó tanári értekezlet.
A  tanév ünnepélyes megnyitása, fegyelmi szabályok is

mertetése, tudnivalók közlése, a b) csoport tanulóianak szep
tember 5-én (kedden), az a) csoport és a szaktanfolyam tanu-

Gyomorborot likőrkülörtlegesség
Gyártja: Putnolci likőrgyár, Budapest 
IX., Ferenc-körut 22.

Gschwindt-féle
Aqua vitae és egyéb likőr
különlegességek, főzelék- és 
gyümölcs-konzervek

lóianak szeptember 6-án (szerdán) d. u. 4 órakor lesz.
Ha a felsőbb tanügyi hatóságok máskép intézkednének, 

az erre vonatkozó hirdetményt az igazgatóság az iskolában ki
függeszti és a szaklap, szeptember 1-i száma is közölni fogja. 

Az idősebb illetőleg magasabb iskolai végzeiiségü kávés
tanoncok beiratkozhatnak a szaktanfolyamra. Beiratási díj a 
szakkönyvekkel együtt 97.60 P. A  beiratkozás alkalmával be 
kell mutatni a tanoncszerződést, születési anyakönyvi kivona
tot és az utolsó iskolai bizonyítványt.

Akik a kötelezőleg elrendelt beiratkozási idő után jelent
keznek és elmaradásukat hivatalos bizonyítvánnyal igazolni 
nem tudják, felemelt beiratási díjat fizetnek.

Midőn a szakiskola ezen tudnivalóit közöljük, nemcsak
annak pontos betartására hívjuk fel a tanonctartó kávés kartár
sak figyelmét, hanem arra is, hogy a tanítási órák d. u. 4—7 óra 
között lesznek s azok pontos látogatása kötelező, az igazolatlan 
mulasztásokat az iskola igazgatósága szigorúan bünteti.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 16-án.
Dr. Pelcz Béla ig- hK

Sváb - Rusznibogár
irtás jótállással
Vállaljuk fizemi helyiségeinek 
Sváb-rusznibogár, egér és pat
kány elleni karbantartását.

W o n i c h  f é r e g  i r t ó  v á l l a l a t  
B u d a p e st , IV ., K irá ly i P á l-u fc a  13/b. 

Telefon:389-585,

Hungária borpince h o r d ó s  és p a l a c k  f a j b o r a i  k i v á l ó a k  
I roda :  B u d a p e s t ,  V. ,  Z r í n y i - u t c a  7.

Telefon: 181—214.
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DRABEü FERENC
oki. gépészmérnök gépgyára

BUDAPEST, VII, BÓKAY JÁNOS-UTCA 14. SZÁM
Száli': Hürőgéposztály telefon; 138- 881
LINDE HŰTŐGÉPPEL felszerelt elektromos auto

matikus szekrényeket, vitrineket, fagyalalt- 
gyártó és konzerváló berendezéseket, önműkö
dő spaclitlizókat, hűtőkamrák,at, stb.

GECHTER és KÜHNE habverő, cukrász- és csó
kol ad éipari g’épeket.

BECHER dagasztógépeket.
TORRO automatikus edénymosogatógépeket, stb.

Kérjen díjmentes á ra ján la to t:

Körlevelek. A  legutóbbi közlésünk óta Ipartcstiiletünk a kö
vetkező körleveleket bocsátotta ki:

14. sz. körlevél: 1. Az új OTI napibérosztályok.
II. Vajutalványok kiosztása,

(  15. sz. körlevél: I. A  szakmai min. biztos hivatalos órái.
II. Fizetéses szabadságok vasúti kedvez

ménye.
III. Sajtkiutalás.

H  Í R E K

helyiség áthelyezését jogerősen nem engedélyezi, az üzlethelyi
séget nem szabad áthelyezni.

Legfeljebb négy hétig lehet zárva tartani a vendéglőket. Az
utóbbi időben több vendéglős részéről felmerült az az óhaj, 
hogy alkalmazottaik egyszerre való szabadságolása céljából he
lyiségüket a szabadságolások tartama alatt zárva tartsák és so
kan ez alatt az idő alatt egyúttal helyiségük tatarozási munká
latait is cl akarják végeztetni.

Az 1921. IV. te., az italmérési törvény, továbbá az ennek 
végrehajtása tárgyában kiadott 101.010/1921. P. M. sz. rendelet 
17. §-ának II, f. pontjai erre módot is nyújt, minhogy az idézett 
hely szerint az italmérés gyakorlásának egy hónapnál rövidebb 
időtartamú szünetelése nem jár az itnalmérési jogosítvány elvo
násával. Mtnden vendéglősnek joga van a" fentiek 'alapján, 
négy hétnél nem hosszabb időre üzletét bezárni.

KÁVÉSOK ÉVKÖNYVE megjelent, azt minden tagnak 
megküldte az ipartestülct. Ara darabonként 25.— pengő. Fel
kérjük azon t. Kartárs urakat, akik az évkönyvet megkapták, 
de árát még nem egyenlítették ki, hogy az évkönyv árát minél? 
előbb az ipartestülethez eljuttatni szíveskedjenek.

Kéthónapi elzárás jár engedélynélküli üzletáthelyezésért. 
A  legutóbb kiadott 33.800—1943. Ip. M. sz. rendelet és annak 
végrehajtási utasítása értelmében mindazokban az esetekben, 
amikor üzlethelyiséget új iparigazolvány váltása nélkül lehet át
helyezni, az áthelyezéshez meg kel szerezni az elsőfokú ipar
hatóság előzetes engedélyét. Helytelen tehát egyes iparosoknak 
az az eljárása, hogy üzlethelyiségüket még ma is az iparható
ságok előzetes engedélye nélkül helyezik át és az áthelyezést 
csak utólag jelentik be az iparhatósághoz.

Ez az eljárás kihágásnak minősül és kéthónapig terjedhető 
elzárással büntetendő. Amíg az elsőfokú iparhatóság az üzlet-

Nagy Ignác pincefelszerelési
_________________________  cikkek raktára
B u d a p e s t ,  f/IL, K á r o l y - k ő i r u t  9. s z .

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m borszivattyuk, 
szürfigépek, palackok, parafadugók, címkék stb. 

Telefon ; 423-325), 428-368.

Ne dobjuk el a szappanmaradékot, mert ha jó csomót össze
gyűjtöttünk, vágjuk egészen apróra cs kevés szódás vízben főz
zük fel. Az elhasznált, illetve a szappanmaradékból így újabb 
szappant nyerünk, amely ugyan kocsonyás, de mosásnál kitü
nően bevált.

S a l g ó  g ő z m o s ó  gyár  
és fehérneműköEcsönző

A legnodernebb berendezés. 
VI., Vörösmarthy ucca 54.

Mosás lágyított vízben. 
Pontos kiszolgálás 

Telefon 11628

I m p e r i á l  fügekávé
legjobb kávéizesitő. Kérje mindenütt;

Gyártja : Dick Fidél és Társa Budapest IX.
Előfizetési díj:

Ipartestületi tagok részére tagsági díj fejében, előfizetőknek
___________________ egész évre 30.— pengő,_____________ _____

Felelős kiadó:
_ _  _ MEGGYES ISTVÁN

Nyomta: Andrási József könyvnyomda, Budapest,

Kristály ásványos forrásvíz csak Szt. Lukács védjeggyel eredeti
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