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E m l é k e z t e t ő
Ne feledkezzék meg, hogy...

Szeptember 5-ig megfizetendő a 111. negyedévi üz
letbér második részlete.

Szeptember 6-ig megfizetendő a vigalmi adóiközös
ségben nem lévő, nem átalányozotl kávéházaik vigalmi 
adója.

Szeptember 10-ig tartoznak az adóköz osság tagjai 
megfizetni szeptember havi forgalmi adóátaláinyukat.

Szeptember 20-ig befizetendő a vigalmi adóközös
ségben levő kávéházak vigalmi adója.

Szeptember 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből elvont ke resti- és pótadó.

H o g y a n  f e l e b b e z z ü k  m e g  a  
k i v e t e t t  a d ó k a t ?

Az adóhatóságok megkezdték az 1944. évi általános 
kereseti-, jövedelem- és vagyonadó kivetéséről szóló 
fizetési meghagyások kézbesítését. Az érdekeltek 
most már rövid időm belül mindenütt kézhez kapják a 
fizetési meghagyásokat, melyek az 1944. évi adókiveté
seket tartalmazzák. Bár a fizetési meghagyások kézbe
sítése még folyik, a fefazólamlási bizottságok a jövő hó
napban! kezdenek tárgyalni. A jelenlegi^ viszonyok kö
zött minden iparosnak különös kötelessége, hogy a ki
vetéseket lelki ismeretesen bírálják felül. Az elfogad
ható és tényleges keresettel, jövedelemmel arányban 
álló kivetéseket azonban, amelyek az adózó megítélése 
zerint helytelenül nyertek megállapítást, s amelyeknek 
íelyteleníségét az adózó is igazolni képes, meg lehet fel
lebbezni. , ,

A fellebbezés a jövedelmi, vagyonadó vagy ezek 
bármelyike ellen külüön-külöm is irányulhat. De a tel-_

lebbozésben tüzetesen meg kell jelölni, hogy a kivetés 
melyik része ellen irányul és a kivetés melyirányú és 
mérvű helyesbítését kéri az adózó.

Az általános kereseti adó kivetése ellen a fellebbe
zés a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 na
pon belül, az illetékes adófelszólainlási bizottsághoz cí
mezve. a kivetést eszközlő adóhivatalhoz kell benyúj
tani. A határidő betartása rendkívül fontos, miért is kí
vánatos, hogy gondoskodjunk a fizetési meghagyás kéz
besítési napjának feljegyzéséről. Amennyiben a fellebbe
zés posta útján történik, úgy a postára adás napja szár 
mit a fellebbezés benyújtási időpontjának.

Az adókivetés ellen benyújtott fellebbezéshez csa
tolni kell azokat az adatokat és bizonyítékokat, ame
lyekre az adózó hivatkozik és kifejezetten kérni kell az 
adófelszólamlási bizottság tárgyalására való személyes 
ínegidéztetést is.

Éneikül a feliszólamlálsi bizottság nem köteles az 
adózót a tárgyalásra meghívni. Alább közöljük a kere
seti adó fellebbezés mintáját:

Tek.
A dóf élsz óla,mlás i Biz o ttsiág!

. . . kerületi adóhivatal . . . la j stíl-óraszámú fize
tési meghagyás szerint 1944. évre .......... községben
. . . . . .  utca, . . . .  szám, alatt folytatott kávés ipa
rom után . . . .  P . . . .  f általános kereseti adóval ro
vattam meg.

Tekintettel arra, hogy kereseti adómnak ily magas 
összegben történt megállapítása az 4943. évi tényleges 
Keresetemnek nem felel meg, (aizt jelentékenyen megha
ladja (munkáslétszámban beállt csökkenés, több hóna
pig tartó katonai szolgálatom, a rossz gazdasági viszo
nyok és; üzletmenet következtében üzletforgalmam nagy 
mértékben megcsappant stb.) a kivetés ellen nyílt határ
időben tisztelettel

f elszó l a ml ássál
élek és kérem, hogy általános kereseti adómat az 1943. 
évben elért s tényleges állapotnak megfelelő . . .  P

ütnohi likőr, rum, pálinka kitűnő m in ő ség !
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társak forduljanak bizalommal az Ipartestületihez és ott 
mutassák be a kéz hoz vett kivetést és járjianak' el a be- 
n y u j tolt f elvi lúgos í l ások ala pj á<n.

Szakiskolai beiratások és tudnivalók
A tanonctartó főnökök figyelmébe

kereset alapján szíveskedjenek megállapítani. A felszó
lamlásom támogatásánál mellékelten csatolom munká
saim létszámában beállott változás igazolását (könyv- 
vezetésem alapján készült mérlegem másolatát stb. Itt 
felsorolandók mindazok az adatok, melyeket a felszó
lamlás elbírálásánál kedvezően jönnek számításba. Kü
lönösen hivatkozni kell laiz esetleges katonai szolgálatra 
és annak következményeire is.)

Tisztelettel kérem, hogy felszólamlásom tárgyalá
sára megidézni és meghallgatni szíveskedjenek.

Teljes tisztelettel aláírás, pontos1 cím.)
A félsz ólamüási kérvény bélyegmentes.
A jövedelem- és vagyonadó kivetése ellen benyúj

tandó fellebbezésre is az elmondott szabályok érvénye
sek.

Abban az esetben (azonban, ha valaki kereseti adó 
ellen nyújt be fellebbezést és az eredményre vezet, úgy 
az adó mérséklését hivatalból is figyelembe kell venni. 
Ezek szerint tehát, ha. az adózó kereseti adóját meg
fellebbezte és más forrásból eredő jövedelme nincsen, 
vagy ezek az egyéb jövedelmek helyesen vonattak jö
vedelmi adó alá, ez ellen külön fellebbezést benyújtani 
nem szükséges.

Az Ipartestük! irodája, mint a múltban, úgy ez
úttal is. segítséget nyújt a tagoknak a kivetések elbírá-

Családi sör
0.7 literes és
IV2 literes palackokban

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya

A Budapesti Szállodás és Vendéglős szakiskolába, 
melybe a- .mostani tanévtől kezdve a kávéstanonook is 
kötelesek beiratkozni, — az 1944/45-ik tanévre szóló 
beiratkozásokat az iskola IV., Cukor-u. 6. sz. a. levő 
elemi iskola 11. emeletén az igazgatói irodában szep
tember hó ö-án (szerdán) és 7.-én (csütörtökön) d. u. 
4— 7 óra között tartjuk mieg. 9-én (szombaton) évnyitó 
tanári értekezlet és esetleges utóbeíratkozások. A szak
tanfolyam hallgatói is ugyanazon időben iratkoznak be.

Minden beiratkozó kávés-tanomé minthogy elsőíz
ben iratkozik be ebbe az iskolába, köteles magával 
hozni tanoncíszerződését. keresztlevelét és utolsó isko
lai bizonyítványát, azonkívül köteles bejelenteni szü
leinek lakását, foglalkozását és saját lakását is. Továb
bá köteles bejelenteni a tanomctartónlalk elhatározását, 
hogy melyik csoportban óhajtja tanoncát iskolába já
ratni. Az a) csoport hétfőn, szerdán és pénteken, a b) 
csoport kedden, csütörtökön és szombaton d. u. 4—7. 
jár az iskolába. Mimiden tanuló a beiratkozáskor keira- 
tásért és a szükséges szakkönyvekért 68 P. 60 fillért 
fizet. Akik a rendes beiratkozási időt elmulasztják és 
kellő megokolás és bizonyítvány nélkül később jelent
keznek, felemelt beiratkozási díjat fizetnek.

A szaktanfolyam tanulóira ugyanezek kötelezők, 
csak a behatáskor 100 P. 60 fillért fizetnek.

A tanítás az a) csoport és a szaktanfolyam részére 
szept. 11-én (hétfőn), a b) csoport részére szeptember 
12-én (kedden) d. u. 4 óraikor kezdődik.

Amennyiben la felsőbb tan hatóság a tanév meg
nyitásának időpontját megváltoztatná a mai rendkívüli 
viszonyok következtében, az erre vonatkozó hirdetést 
az igazgatóság az iskola kapuján és az igazgatói iroda 
ajtaján; ki fogja függeszteni.

dr. Pelz Béla
ig- h- ____

„JCéiek rnkf uyii pohár
MECSEKIT!“

Kosa István és Társa bornagykereskedelmi vállalat Kulonlef ó 8 Pfa jW a 8: eS h° r 
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Gyártja: Papp András Erőtápszerüzem
Budapest, III. Hévízi ui 4/6 
Telefon: 362 782, 163-011.

h í r e k
Mit kell tennünk, ha alkalmazottunk különleges 

légvédelmi szolgálatra vonult be? Különleges légvédel
mi szolgálatra kijelölt férfiúik évente legfeljebb hat hó
napon át folyamatos légvédelmi szolgálatot köteleseik 
teljesíteni. Az ilyen alkalmazottaknál több kérdés 
merült fel s ezeknek tisztázásía. során a Magyar Munka
adók'Központja tájékoztatása szerint a különleges lég
védelmi szolgálatra bevonult alkalmazóiakat az illeté
kes társadalombiztosító intézetnél ki kell jelenteni és a 
kijelentő la.p „megjegyzés" rovatában fel kell tüntetni, 
hogy az illtő alkalmazott, különleges légvédelmi szol
gálatra vonult be. Az ilyen alkalmazottak után az ese
dékes társadalom biztosítási (OTI, HABI, >stb.) járuléko
kat a város, illetőleg a község tartozik megfizetni.

A kávéházak és cukrászok vitája Kassán. A kassai 
kereskedelmi és iparkamara felterjesztéssel fordult a 
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez, amely
ben kérte, a kávéház-, kávémérőipar és1 és a, cukrász
ipar munkakörének elhatárolását. Ezidőszerint a hely
zet ugyanis az, hogy a. képesítési igazolásához nem kö
tött kávéméréls üzletkörébe tartozik azon cukrászsüte
mények készítése és kiszolgáltatása, amely süteménye
ket a kávémérés üzletkörébe tartozó cikkekkel együtt 
szoktak fogyasztani. Ez a meghatározás olyan tágkörű, 
hogy a kávéin érésnek lehetőséget, ad a képesítéshez kö
tött cukrászipar gyakorlására is. — E kérdésben a kas
sai kamara két megoldási lehetőségre mutat rá. Az 
egyik .szerint kimondható volna, hogy a kávéházak és 
kávémérések cukrászsüteményeket nem állíthatnak elő, 
hanem az elfogyasztásra kerülő mennyiséget csakis a 
cukrásziparostól szerezhetik be. A másik megoldást a

Gyomorbarát nkőrkuiöniegesség
Gyártja: Putnoki likőrgyár, Budapest 
IX., Ferenc-körut 22.

l a p j a

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

kamara abban látja, hogy pontosan meghatároznák, 
melyeik azok. a cukrász- és péksütemények, amelyek a 
kávéházakban és kávémérósekben a rendeletben felso
rolt italnemüekkel, illetőiéig ételekkel elfogyasztásra 
szoktak kerülni. — A kassai kamara, felterjesztését a 
miniszter véleménynyilvánítás céljából megküldötte a 
többi kereskedelmi és iparkamarának is.

Ártúllépést követ el, aki magasabb kiszolgálási dí
jat számol fel. Az egyik étterem alkalmazottját az 
uzsoráinróság elítélte, mert laiz ételekért a megengedett
nél magasabb árakat számított fel, azért azonban, mert 
a megállapítottnál magasabb kiszolgálási díjat számí
tott, fel, a munkabéruzisomi vádja alól felmentette.

A fellebbezés folytán az ügy az ítélőtábla elé ke
rült, amely megállapította,, hogy az uzsorabíróság hely
telen jogi álláspont, alapján mentette fel a vádlottat a 
magas kiszolgálási díj követelése miatt ellene munka- 
béruzsora címén emelt vád alól. A kiszolgálási díj ugya-

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

Wonich fér^gi r íó  v á l l a l a t  
Budapest, IV., Királyi Pál-utca 13/b. 

T e le fo n :189-585.

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 r o d a :  B u d a p e s t ,  V., Z r in y i -u t c a  7.

Telefon: 181-214.
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kéztisztító port
niis az ételek és italok árának elválaszthatalan része, te
hát a kiszolgálási díj nem tekinthető önálló munkabér
szerződés alapján kifizetett munkabérnek. A helyes jogi 
álláspont tehát iaiz, hogy a kiszolgálási díjnak túlmaga- 
&an történt felszámításában nem' valósított meg a vád
lott önálló bűncselekményt (mnnkabéruzsorát). hanem 
ezzel tovább drágította a kiszolgált ételek és' italok 
;irát. A százai ék összeg illetéktelenül felemelt része, te
hát az ételekért és italokért illetéktelenül felszámított 
többlettel alkotja az ártúllépós vétkét.

DRABEK FERENC
oki. gépészmérnök gépgyára 

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

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

GECHTER és KÜHNE habverő, cukrász- és oso- 
kioládéipari gépeket.

BECH ER dagasztógépeket.
TORRO automatikus edénymosogatógépeket, stb.

Kérjen díjmentes árajánlatot:

Ipari munkavállalókat nem szabad cselédkönyvvel 
alkalmazni. A hatásköri Bíróság ipari szempontból érde
kes jogi kérdéssel foglalkozott. Azt kelleti eldöntenie, 
hogy egy vendéglőiparos h áz Lesel ód je, aki munkaidejé
nek túlnyomó részében a vendéglátói pari üzletben ta
karítóit, felmondási idejét és, egyéb munkaviszonyát te
kintve. ipari munkásnak, vagy házicselédnek számít-e. 
A hatásköri Bíróság ítéletében megállapította, hogy 
helytelen az a vendéglátó iparosok körében többször 
tapasztalt gyakorlat, hogy cselédkönyvvel alkalmaz
nak munkavállalókat. A vendéglátóiparban foglalkoz
tatott minden munkavállalónak — a tanoncok kivéte
lével — mumkakönyvvel kell rendelkeznie. Munkavál
lalóknak ciselédkönyv alapján való foglalkoztatása ki
hágás, amelyért büntetés jár. — Kívánatos tehát, hogy 
minden vendéglátó iparos vizsgálja meg üzemében fog
lalkoztatott alkalmazottainak okmányait és ha valame
lyiknek nincs munkakönyvé, az illető részére adjon rö
vid igazolást, hogy alkalmazásában van és küldje az 
fparte'stületbe, ahol részére munkakönyvét állítanak ki.

S a l g ó  g ő z mo s ó g y á r  
és fehérneműkölcsönző

A legnodernebb berendezés. Mosás lágyított vízben.
VI., Vörösmarthy ucca 54. — Pontos kiszolgálás

x" Telefon 11528

I m p e r i á I fügekávé
legjobb kávéizesitő. Kérje mindenütt!
Gyártja; Dick Fidél és Társa Budapest l)C_

Előfizetési díj:
Ipartestületi tagok részére tagsági dij fejében, előfizetőknek
____________________ egész évre 50.— pengő,_____________

Felelős kiadó:
___ ______ MEGGYES ISTVÁN ________ _

Nyomta: Andrási József könyvnyomda, Budapest,

Kristály ásványos forrásvíz csak Szt. Lukács védjeggyel eredeti
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