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Újévi
üdvözletek tömegei érkeznek hozzánk 
eidéki kartársainktól és talán m on
danunk sem kell miigen jó lesik ez 
nekünk, miigen öröm et és megnyug
vást jelent ez részünkre.

A m i munkánk láthatatlan, mi 
nem dolgozunk rakétákkal és szín
padi hatástkeltö szenzációkkal. csak 
igaz magyar testvéri szeretettel zár
ju k  magunklta azt a sok panaszt és 
zokszót, melyeket nehéz sorsiul n élő 
kartársaink hozzánk juttatnak. M i 
egyszerűen, de lelkiismeretesen bele
éljük magunkat a nélkülözök hely
zetébe és csökönyös kitartással szor
galmazzuk azokat az ügyeket, me
lyeknek elintézése sokszor létkérdést 
je len t kartársainknak.

Rendes évi közgyűléseink szám
adatai mögött kötetekre menő tra 
gédiák húzódnak meg és egg-egy 
ta lá lom ra kihúzott aktából akár 
szenzációs film  tragédiát is tehetne 
írn i.

.Vcrn célunk és nem is lehet cé
lunk ezeknek a tragédiáknak szen
zációvá vált) feldolgozása, mert h i
vatásunk, az egyszerű közkatona h i
vatása. aki küzd, harcot és ha kell 
elesik a magasaidt cél szolgálatá
ban, de a rábízott feladatot miiuleu 
körülmények közt igyekszik elvé 
géz n i.

Mi is a közkatona heroikus, név
telen harcát vívjuk akkor, am ikor 
a hozzánk beérkező száz és száz pa 
naszt és kérelmet intézzük el egy
részt a kiitönttözö fórum okon , más
részt saját adminisztrációnkban. 
Közérdekű munkát teljesítünk és 
sosem keressük a hutáskeltést.

Anyagi előnyeink a végzett munka 
után sosem lehetnek, a m i ju ta l
munk sohasem tehet más. esak a 
mély. em beri érzésből fakadó elis
merés. Mi. akik itt a Csopo rt *>• Iső 
étet élűm tevékeny részt részünk, m i 
is csak emtterrk ragynnk és nem 
tagadjuk. hogy a Csoportnak kife
jezi tt hálás szavuk jóleső, hah tag 
érzéssel töltenek el bennünket, mert 
agy véljük ezek az elismerő sorok 
szolgálnak tényleg ju ta lm áu l a jó l-  
i'égzeU munkának.

Sok, nagyon sok a /tartasz! De 
m i nem csüggedünk.

A trafikasság hajója az elmúlt 
érek ruha n i bán léket kapóit és úgy 
érezzük, minket a sors a szivattyúk 
mellé rendelt. És m i verejtékező 
homlokkal, de jövőbe néző tekintet
tel, csuggedés nélküli akarattal me
rítjü k  ki az egyre betóduló víztö
meget és szünet nélkül adjuk le az 
S. (>. S. jeleket. A vihar lom  tuti és 
még egyre szaggatja hajónk testéi, 
recseg, ropog körülöttünk minden, 
de m i a bátor hajósok legyözhetet- 
ler akarásával dolgozunk, mert tud
juk , hisszük, hugi/ nem veszhe
tünk el.

Küzdünk az igazság tudatától niey- 
acélozoltak hitével és azzal a lelki- 
ismeret tel, melyre ezrek sorsa van 
rá  Inzva.

Az elkövetkező 1940. esztendő nem 
sok reménységre jogosít fel bennün
ket. Azok a hangok, melf/eket sziré
nák bugása és aknák robbanása 
hord fülünkbe, cseppet sem bizta
tóak. Forr, kavarog m ondhatni az 
egész világ és úgy lehet hogy a kö
zeljövő egy uj, nagy ka tata un u m i 
ütközetre szólítja Európa népeit. K i 
tudná azt még ma, hogy m i m a
gyarok ki tudjuk-e m ajd vonn i m a

gunkat ebitől a bit ha Iá ron lévő nagy 
világégéstud Y Vgy érezzük, az 1940. 
esztendő igen sok bizonytalanságot 
rejt magában.

De M r  hogy tegyen is. tűi rutint 
rendelte el részünkre a jöi'endöt a 
Sors. m i a harrban edzettek halál
félelmet nem ismerő acélos tekinte
tével fordulunk szembe a viharral 
és szétvelelt láfutkkal állunk tovább 
helyünkön.

K ar Iá rsa i nknak tu lénkhelyezctt 
bizalma, a m i felelősségérzetünket 
megsokszorozza és a hozzánk inté
zett köszönő szaiuik. munkaként tdkn- 
két meyszázsznrozzák.

A MOVE. B. T S. E. (Magyar Or
szágos Véderő Egyesület — Buda
pesti Társadalmi és Sport Egyesü
lete) a pénzügyminisztériumtól 
88.553,038. III. a. szám alatt nyert 
engedéllyel jótékonycélu targysors- 
játékot rendez,

A MOVE a sorsjegyeket a do
hányárusok révén kívánja forga
lomba hozni és tekintettel arra, 
hogy a sorsjegyek eladási árából 
20" <• hasznot biztosit, minden bizony
nyal nein fog nehézségbe ütközni 
azok kihelyezése.

Tekintettel a MOVE népszerűségé
re és nagyrahivatottságára. a sors
jegyek minden bizonnyal kelendők 
lesznek s ezért mi a magunk részé
ről a legmelegebben ajánljuk kar- 
társainknak a sorsjegyek árusítását

A sorsjegyek fOrgalombaliozatalá 
nak technikai lebonyolítását a MOVE 
magára vállalta, miért is kérjük 
kartársainkat, hogy sorsjegy igény
léseikkel forduljanak közvetlenül a 
MOVE székházához (Budapest, VI.. 
Podmaniczky-utca 45. III. em. 20.)

A MOVE arra kéri kartársainkat, 
hogy a sorsjegyekből lehetőleg csak 
annyit rendeljenek, amennyit való
színűleg el is tudnak adni.* mert a 
sorsjegyek visszaküldése csak nö-

A m. klr. kereskedelem-és közle
kedésügyi miniszter 149.100 1939.

IV. 4. számú rendelete.
.A  csomag - házliozkéz- 
hesitési átalány és a cso
magra ktárbérlet dijának 
megállapítása- tárgyá
ban.

1940. évi január hó 1-étől
1. a •somag-házhozkézbesitési áta

lányt
a) a vidéki kincstári postahivata

lok székhelyén havi 3 P-ben
b) a vidéki postamesteri hivatalok 

székhelyén havi 2 P-ben,
2. a csomagraktárbérlet diját pe

dig vidéken (csomagotházhozkézbe- 
sitő hivatal székhelyén) havi 3 P-ben 
állapítom meg.

Budapest, 1939. évi december 22-én. 
A miniszter helyett:

Dr. Á lgyai-H ubert Pá l s. k.
Államtitkár.

Háláiéit színűd mondunk köszö
netét ketives kartácsainknak a sok 
szép njévi üdvözletért és m i is igaz, 
magyar testvéri szeretettet köszön
tünk mindenkit az Újév alkalm á
val. K ilá ttunk mindenkinek olyan 
nagy magyar hitet, m int amilyen 
bennünk is ét és olyan rrndithetet- 
len együttérzést, mely a torábtá si
keres munka alapjául szolgálhat.

Ha ezek az érzetmek fokozott m ér
tékben értfbűinek meg a magyar 
trafikosságtum, kell, hogy eggyé ko
vácsoljál az egész trafikos társadal
mat. hogy bizakodással rágjunk 
neki az njesztendönek.

véli a rezsi kiadásokat, amit tekin
tettel a jótékonycélra, minél ki
sebbre igyekeznek leszorítani. A 
sorsjegyeket egyébként bizományba 
kapják kartársaink.

Kibocsátásra kerül 3O.U0U drb 1 P 
névértékű sorsjegy. A tárgysorsjá
tékon 1000 drb nyereménytárgy lesz 
kisorsolva 10.500 P értékben. Főbb 
nyeremények :

1 autó ... P 2o0o.—
Csepel motorkerékpár „ 420.—
Kemington írógép „ 225.—
170 kg-s zsirsertés . „ 200.—
Adler írógép „ 180.—
Sport kerékpár .. 17o.—

értékben és rengeteg hasonló hasz
nálati tárgy és élelmiszer.

A tárgy sorsjáték húzása 1940. 
március hó 3-án lesz. a MÜVE szék
házának dísztermében Budapest, VI., 
Podmaniczky-utca 45. III. emelet 20. 
A sorsolás a budapesti pénzügy
igazgatóság kiküldöttjének jelenlé
tében és ellenőrzés mellett lesz 
megtartva.

A húzás eredményét a húzást kö
vető napon a MOVE lapja és az 
Uj Magyarság teljes egészében le 
fogja közölni. A nyeremények a hú
zás után ö hétig vehetők át a fenti 
címen.

A in. klr. minisztériumnak 11.200/ 
1939. M. E. számú rendelete a hon
védelemről szóló 1939: II. tör
vénycikk értelmében honvédelmi 
kötelezettséget vagy közérdekű 
munkaszolgálatot teljesítő szemé 
Iveknek, valamint hatramaradot- 

talnak gondozása tárgyában.

A nj. kir. minisztériumnak a hon
védelemről szóló 1939:11. t. c. 223. 
$-ának (1) és 230. íjának (G) bekez
désében foglalt felhatalmazás alap
ján a következőket rendeli:

Az igényjogosultak köre.
1. §. (1) Az 1939:11. törvénycikk 

(a továbbiakban : T.) rendelkezései 
alapján leventekötelezettséget, vala
mint a nemhivatásos állományban 
bármily tényleges katonai szolgála
tot, úgyszintén közérdekű munka
szolgálatot teljesítő, továbbá honvé
delmi munkára, vagy közérdekű lég
védelmi szolgálatra igénybevett vagy 
önkéntes jelentkezés alapján alkal

mazott személyeknek, valamint el
tartásra szoruló hátramarad ottaik- 
nak a T. alapján teljesített szolgá
latból (munkából) kifolyólag szen
vedett sérülés, sebesülés, más egész
ségrontás, illetőleg halál esetén a 
jelen rendeletben szabályozott gon
dozásra van igényük.

(2) A gondozásra való igény szem
pontjából a fegyvergyakorlat, a lö
vészkiképzés, valamint a T. 21. 
§-ának (8) bekezdése értelmében 
végzett leventeoktatói szolgálat a 
tényleges katonai szolgálatnak, a T. 
91. §~ában illetőleg 133. §-ának (2) 
bekezdésében meghatározott kikép
zés vagy gyakorlat pedig a honvé
delmi munkának, illetőleg közérdekű 
légvédelmi szolgálatnak teljesítésé
vel esik egy tekintet alá.

(3) Azokra a vállalati alkalmazot
takra. akiket a T. 90 §-a, illetőleg
a 9300,1939. M. E. számú rendelet 9. 
§-ának (2) bekezdése értelmében 
csupán arra köteleztek, hogy a vál
lalatnál fennálló szolgálati vagy 
munkaviszonyukban— annak egyéb
ként érintése nélkül — honvédelmi 
munkakötelezettségük alapján meg
maradjanak. a jelen rendelet hatálya 
nem terjed ki. Ehhez képest, ameny- 
nyiben a veszteséget olyan személy 
szenvedte, aki a honvédelmi munka
kötelezettség alapján valamely ható
sági vezetés alatt működő (T 107. §.
(2) bekezdés), vagy a m. kir. honvéd
ség részére való szállításra (T. 107. 
§. (1) bekezdés), illetőleg egyéb mó
don az üzem folytatására (T. 107. §. 
('») bekezdés), vagy előkészületi in
tézkedésekre kötelezett (T. 108. §.), 
de a vállalkozótól használatra igény
be nem vett vállalatnál tartatott 
vissza, illetőleg ilyen vállalatnál hon
védelmi munkára visszatartás utján 
alkalmazott, — az ilyen személyek
nek, illetőleg hátrainaradottainak a 
jelen rendelet értelmében gondo
zásra igénye nincs, hanem a veszte
ség következtében támasztható igé
nyekre nézve az alkalmazotti vi. 
szon.vból folyó egyébként fennálló 
jogszabályok, illetőleg szerződés 
irányadók. (T. 223. §. (3) bekezdés).

(4) Az előbbi bekezdés rendelke
zései irányadók abban az esetben 
is, ha az alkalmazottat a kincstár 
által használatra igénybevett (T. 107.

(5) bekezdés), vagy kisajátított 
(T. 197. §. (7> bekezdés), vállalatnál 
a 9300 1939. M. E. számú rendelet 9. 
§-ának (3) bekezdése értelmében 
azzal a hatállyal tartották vissza a 
kincstár üzemének szolgálatában, 
hogy a visszatartás eddigi jogállását 
a szolgálati, illetőleg munkav.szony, 
valamint a társadalombiztosítási és 
egyéb jogszabályok szempontjából 
nem érinti.

(5) Ha a honvédelmi munkára 
igénybevett személy munkakötele
zettségét az igénybevett foganatosító 
katonai parancsnokság közreműkö
désével létrejött szolgálati alkalma
zásban teljesiti (9.300/1939. M. E. 
számú rendelet 11. §. (2) bek., 12. §.
(2) bek., 13. (2) és (4) bek., 15. (8) 
bek.) az ilyen szolgálati alkalmazás 
körében szenvedett veszteségből ki
folyólag a jelen rendelet értelmében 
való gondozásra a közvetlen káro
sult vagy hozzátartozója csak any- 
nyiban támaszthat igényt, amennyi.' 
ben a jelen rendelet szerint meg
állapítható gondozás mértébe a szol
gálati viszony alapján a fennálló 
társadalombiztosítási szabályok, il
letőleg a szolgálati szerződés értel
mében nyújtott gondozás mértékét 
meghaladja.

J ó té k o n y c é lu  s o rs já té k
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(6) A T, 230. §. alapján teljesített 
közérdekű munkaszolgálat esetében 
a gondozásra nézve abban az eset
ben is a jelen rendelet irányadó, ha 
a közérdekű munkaszolgálatra köte
lezett személy azt a szolgálatát az 
5070 1939. \1. E. számú rendelet ren
delkezései (5. fi.) (3» bek. 6. fi. (2) 
bek. értelmében a jelen fi. (3) vagy

bekezdésében említett valamely 
vállalatnál (üzemnél) teljesiti.

(7) A jelen rendelet alkalmazása 
szempontjából a házi légvédelem kö
rében végzett teendőket nem lehet 
közérdekű légvédelmi szolgálatnak 
tekinteni.
A gondozásra irányadó szabályok.

2. fi. A jelen rendelet hatálya alá 
tartozó személyek gondozása tekin
tetében az alábbi §-okban foglalt el
térésekkel, illetőleg kiegészítésekkel 
a hadirokkantak és más hadigondo
zottak ellátásáról szóló 1933 : VII. te. 
rendelkezéseit kell megfelelően alkal
mazni.

A Ha tn polgá rság.
á. A jelen rendelet hatálya alá 

tartozó személyekre az 1933 : VII. t. e. 
1., 4. és ü. fi-át azzal az eltéréssel 
kell alkalmazni, hogy a magyar ál
lampolgárság a gondozási igény meg
szerzésének nem előfeltétele, az a 
magyar állampolgár azonban, aki az 
igény jogosultság megszerzésének
alapjául szolgáló esemény bekövet
kezése után idegen állam polgárává 
lesz. mind a pénzellátását, mind az 
1933: VII. t. c. VI. fejezetében tár
gyalt kedvezmények elnyerésére, il
letőleg megtartására való jogosult
ságát elveszti.
Ha d iszolgá la t,hadi rokka n t foga Ima.

4. fi. A jelen rendelet alkalmazásá
ban a világháborúban teljesített „ha
diszolgálat" helyett az 1. fi-ban fel
sorolt - akár béke, akár háború 
idején teljesített — bármely szolgá
latot (munkát) érteni kell, „hadirok
kantnak" pedig azt a személyt kell 
tekinteni, aki az 1933: VII. t. c. 2. 
fi-ának A) pontjában meghatározott 
veszteséget ilyen szolgálatban (mun
kában) vagy ezzel okszerű kapcso
latban szenvedte el 
Házasságkötés, törvényesités, örök

befogadás, születés időpontja.
5. fi. (1) A jelen rendelet hatálya 

alá tartozó személy csak akkor ré
szesül gondozásban, ha az 1933 : VII. 
t. c. 2. §-ában az igény előfeltételéül 
megállapított házasságkötés vagy tör- 
vényesités a közvetlen károsult har
mincadik életévének betöltése előtt, 
vagy bár harmincadik életévének be
töltése után, de szolgálatának (mun
kájának) megszűnése (elbocsátás) 
előtt jött létre. Ha a közvetlen ká
rosult a szolgálat (munka) megszű
nését közvetlenül megelőzően egész
ségügyi szabadságon, vagy gyógy
intézeti ápolásban volt, a harminca
dik életévének betöltése után létre
jött házasságkötés, illetőleg törvénye- 
sités csak abban az esetben szolgál 
gondozási igény alapjául, ha létre
jötte a szabadság megkezdése, ille
tőleg a gyógyintézetbe való felvétel 
előtti időre esik.

(2) A jelen rendelet hatálya alá 
tartozó örökbefogadott gyermek csak 
akkor részesül gondozásban, ha az 
örökbefogadás a közvetlen károsult 
örökbefogadó szülő szolgálatának 
(munkájának) megszűnése (elbocsá 
tás) előtt, ha pedig a közvetlen ká
rosult örökbefogadó szülő a szolgá
lat (munka) megszűnését közvetlenül 
megelőzően egészségügyi szabadsá
gon vagy gyógyintézeti ápolásban 
volt, a szabadság megkezdése, ille
tőleg a gyógyintézetbe való felvétel 
előtt jött létre

(3) A jelen rendelet alkalmazásá
ban „hadiárva** — teljeskoruságának 
eléréséig, vagy házasságkötéséig, de 
legfeljebb huszonnegyedik életévé
nek betöltéséig az előző bekezdések
ben meghatározott időpontban kötött 
házasságból született, illetőleg az ott 
megállapított időpontban törvénye
sített vagy örökbefogadott az a gyer-
Ímek (hadigyámolt) is, akinek atyja 
örökbefogadó atyja) mint ellátás
on lévő III. járadékosztályu hadi

rokkant halt meg. Az ilyen hadiár

vát a hadiárvákra (félárvákra) meg 
határozott árva járadék abban az 
esetben is megilleti, ha életben lévő 
anyja hadiözvegyi járadékellátásban 
nem részesül.

(4) A törvényes gyermek, ha a je
len fi. szerint irányadó időpontban 
kötött házasságból származik s reá
nézve a gondozás többi előfeltételei 
is fennállanak, születési időpontjára 
tekintet nélkül részesül gondozásban.
Gondozási igény bon védelmi mun
kára vagy közérdekű légvédelmi

szolgálatra igénybevett nö után.

tí. fi. (1) Ha a közvetlen károsult 
olyan nő, akit honvédelmi munkára 
vagy közérdekű légvédelmi szolgá
latra vettek igénybe, hozzátartozói 
javára gondozásnak az alábbi ren
delkezések szerint van helye.

(2) A nő férje csak abban az eset
ben részesülhet gondozásban, ha va
gyontalan s teljesen munka- és ke 
resetképtelen és őt kizárólag fele
sége tartotta el. Ezzel az előfeltétel
lel a férj gondozási igénye tekinte
tében ugyanazokat a rendelkezéseket 
kell megfelelően alkalmazni, amelye
ket az 1933: VII. t.-c., illetőleg a je
len rendelet a hadiözvegyekre nézve 
állapit meg, kivéve az idézett tör
vénycikk 5. fi-a (1) bekezdésének e) 
pontját, 8. fi-ának (3) bekezdését, 
íi. fi-a (3) bekezdésének második és 
harmadik mondatát, IC. fi-ának (3) 
bekezdését és 27. fi-át, amelyek az 
özvegy férjre nem alkalmazhatók, to
vábbá' azzal az eltéréssel, hogy a 
7. fi. (1) bekezdésének f) pontjában 
megjelölt körülmény helyett az új
bóli nősülés szolgál megszüntető okul.

(3) A nö törvényes, törvényesített, 
valamint örökbefogadott gyermeke 
az 1933 : VII. t.-c. 2. fi-a CJ pontja a) 
és r> alpontjainak és DJ pontjának, 
valamint a jelen rendelet 5. §-ának 
alkalmazásával mint hadiárva, ille
tőleg hadigyámolt részesül gondo
zásban, azonban - csak akkor, ha 
atyja, illetőleg a férjjel közösen tör
tént örökbefogadás esetében örökbe
fogadó atyja nem él, vagy vagyon- 
talansága s teljes munka- és kereset- 
képtelensége folytán maga is eltar
tásra szorul.

(4) A nö házasságon kívüli gyér-, 
mekét, az 1933: VII. t.-c. 2. fi-a C) 
pontjának ai és e) alpontjai ÍJJ pont
ja, továbbá a jelen rendelet 5. fi-ának
(3) bekezdése alá tartozó hadiárva, 
illetőleg hadigyámoltra vonatkozó 
rendelkezések megfelelő alkalmazá
sával kell gondozásban részesíteni, 
azonban csak akkor, ha az anya har 
mincadik életévének betöltése előtt, 
vagy bár az után, de az anya mun
kájának (szolgálatánek) megszűnését 
követő háromszáz napon belül szüle
tett, továbbá azzal, hogy a/, ilyen 
gyermeket szülötten hadiárvának te
kinteni nem lehet.

(5) A (2)—(4) bekezdések alá tar
tozó esetekben az 1933 : VII. t.-c. ren
delkezéseiben, valamint a jelen ren
delet 5. fiában említett apa helyett 
any&t, anya helyett apát, férj helyett 
feleséget, feleség helyett pedig férjet 
kell érteni.

(6) Azt a gyermeket, akit a jelen 
rendelet értelmében minden törvé
nyes vagy természetes, illetőleg 
örökbefogadó atya, mind anyja után 
egyaránt illetne gondozás, azon a 
jogcimen kell gozdozásba részesí
teni, amely reá nézve kedvezőbb.

(7) A jelen rendelet alkalmazásá
ban az 1933 : VII. t.-c. 2. fi-a EJ pont
jában említett egyetlen hozzátartozó 
alatt a leányt is érteni kell.

Az igényjogosultak osztályozása és 
pénzellátása.

7. fi. (1) A jelen rendelet alkalma
zásában az 1933. évi VII. t.-c. 3. fi-a 
(2) bekezdésében említett ,egyévi ön
kéntes** alatt a „karpaszománvost** 
is érteni kell.

(2) Leventekötelezettség, közérdekű 
munkaszolgálat, honvédelmi munka 
és közérdekű légvédelmi szolgálat 
teljesítéséből eredő gondozási igény 
esetében, ahhoz képest, hogy a köz
vetlen károsultnak a szolgálat (munka) 
teljesítése alatt bekövetkezett halá

lakor, illetőleg, a szolgálat (munka) 
megszűnésekor

a) középiskolai nyolc osztályos 
vagy ezzel tanulmányi szempontból 
egyenlő értékű végzettsége volt, — 
a tiszti,

ó) középiskolai négy osztályos vagy 
ezzel tanulmány iszempontbólegyenlő 
értékű végzettsége volt, az a l
tiszti,

ej egyébként pedig a legénységi 
ellátás jár.

(3) Ha a közvetlen károsult a szol
gálat (munka) alatt vagy azt köz
vetlenül megelőzően középiskolának 
vagv azzal tanulmányi szempontból 
egyenlő értékű tanintézetnek tanu
lója volt s a gondozása jogcíméül 
szolgáló veszteség tanulmányainak 
tovább folytatását megakadályozta, 
az előbbi bekezdés b) pontjában 
megkívánt végzettség megszerzése 
előtt is altiszti, a b> pontban meg
kívánt végzettséget meghaladó ta
nulmányok esetében pedig az ugyané 
bekezdés aJ pontjában megszabott 
végzettség megszerzése előtt is a 
tiszti ellátás jár.

(4) A jelen rendelet alkalmazásá
ban azokat a hadirokkantakat, akik 
az 1933 : VII. t.-c. 11 §-a szerint a
IV. járadékosztályra megszabott elő
feltételeknek felelnek meg. a IV. já
radékosztály helyett a „járadék nél
küli hadirokkantak** osztályába kell 
sorozni. A járadéknélküli hadirok
kantat rokkantjáradék és nevelési 
pótlék, valamint járadéksegély és 
járadékmegváltás uem illeti, egye
bekben az ilyen hadirokkantaknak, 
valamint hozzátartozóinak jogállá
sára a jelen rendeletben foglalt el 
térésekkel és kiegészítésekkel ugyan
azok a rendelkezések irányadók, 
amelyeket az 1933 : VII. törvénycikk 
a IV. járadékosztályu hadirokkantak 
tekintetében állapit meg azzal, hogy 
az idézett t.-c. 10. fi ának 1)̂  12. 
fi-ánuk (3), 21. fi-ának (2) és 2t. fi
ának (12) bekezdése szempontjából 
a ..járadék nélküli hadirokkantak" 
osztályába tartozó ilyen személyt 
járadék hiányában is ellátásban ré
szesülőnek kell tekinteni.

(5) A jelen rendelet hatálya alá 
tartozó személyeket az 1933 : VII.t.-c.
3. fi-ának (6) bekezdésében megálla
pított összegek helyett az alábbi 
összegű járadékok és egyéb pénz
ellátások illetik :

A) A tiszti ellátási csoportban.
aj I. járadékosztályu hadirokkant 

járadéka havi 240 P,
b) I. járadékosztályu hadirokkant 

nevelési pótléka hadigyámoltanként 
havi 8 P,

c) II. járadékosztályu hadirokkant 
járadéka havi 120 P,

d) II. járadékosztályu hadirokkant 
nevelési pótléka hadigyámoltanként 
havi 6 P.

e) III. járadékosztályu hadirokkant 
járadéka havi 60 1',

f) III. járadékosztályu hadirokkant 
nevelési pótléka hadigyámoltanként 
havi 3 P,

g j ötvenötödik életévét be nem 
töltött hadiözvegy járadéka havi 
16 P,

ht ötvenötödik életévét betöltött 
hadiözvegy járadéka havi 30 P,

i )  hadiárva (Télárva) járadéka havi
«  P,

j )  szülőtlen hadiárva járadéka havi 
14 P,

kJ hadigondozott családtag jára
déksegélye havi 15 P,
B) Az altiszti ellátási csoportban.

a) I. járadékosztályu hadirokkant 
járadéka havi 20 P,

b) I. járadékosztályu hadirokkant 
nevelési pótléka hadigyámoltanként 
havi 6 P,

e) II. járadékosztályu hadirokkant 
járadéka havi 70 P.

d) 11. járadékosztályu hadirokkant 
nevelési pótléka hadigyámoltankint 
havi 4 P.

e) III. járadékosztályu hadirok
kant járadéka havi 30 P.

f) III. járadékosztályu hadirokkant 
nevelési pótléka hadigyámoltanként 
havi 2 P.

g ) ötvenötödik életévét be nem 
töltött hadiözvegy járadéka havi 10 P.

h) ötvenötödik életévét betöltött 
hadiözvegy járadéka havi 15 P,

i j  hadiárva (félárva) járadéka havi
6 P,

j )  szülőtlen hadiárva járadéka havi 
10 P,

k) hadigondozott családtag jára
déksegélye havi 10 P.
C) A legénységi ellátási csoportban.

a) I. járadékosztályu hadirokkant 
Járadéka havi 80 P,

Tartsunk 
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b) I. járadékosztályu hadirokkant 
nevelési pótléka hadigyámoltakiot 
havi 4 P,

c) II járadékosztályu hadirokkant 
járadéka havi 00 I*.

d) II járadékosztályu hadirokkant 
nevelési pótléka hadigyámoltakint 
havi 3 P,

e) III. járadékosztályu hadirokkant 
járadéka havi 30 P,

ÍJ Ili. járadékosztályu hadirokkant 
nevelési pótléka hadigyánioltakint 
havi 2 P.

gJ ötvenötödik életé vét be uem töl
tött hadiözvegy jaradéka havi 10 P,

h) ötvenötödik életévét betöltött 
hadiözvegy’ járadéka havi 15 P,

i )  hadiárva (félárva) járadéka havi.
4 P,

j )  szülőtlen hadiárva járadéka havi
8 P,

ki hadigondozott családtag jára
déksegélye havi 10 P.

Pénze Ilii tás foly ősi tdsa.
8. § (1) A jelen rendelet alapján 

járó pénzellátások folyósítása tekin
tetében az 1933: VII. t.-c. 7. fi (1) 
bekezdésének első és harmadik mon
data helyett az alábbi rendelkezé
seket kell alkalmazni

(2) A járadék, valamint az egyéb 
rendszeres pénzellátás, uj megállapí
tás esetében az igény érvényesíté
sét, szünetelési ok elhárulása eseté
ben pedig az ennek igazolását (1933 : 
VII. t.-c. 5. § <4 ) bek.) követő hó 
első napjától kezdve jár. Az ettől az 
időponttól az igény jogerős megálla
pításáig, illetőleg az újbóli folyósí
tásig mar esedékessé vált pénzellá
tást visszamenőleg egy összegben 
kell folyósítani. A járadék, valamint 
az egyéb rendszeres pénzellátás ösz- 
szegének változása esetében a vál
tozott összegű pénzellátás a váltó 
zást megállapító jogerős határozat 
hozatalát követő hó első napjától 
jár.

<3i Hadiözvegy csak akkor része
sülhet életkoránál fogva a magasabb 
összegű járadékban, ha ötvenötödik 
életévének betöltését az illetékes 
nyilvántartó hatóságnál (községi, il
letőleg körjegyzőnél, városokban a 
dolgármesternél, Budapesten a ke rii- 
leti elöljárónál) bejelenti és születési 
anyakönyvi kivonattal igazolja. A 
hadiözvegyet a magasabb jáiadék 
az ötvenötödik életévének betöltése 
után következő hó 1. napjától kezdve 
illeti meg, ha azonban a bejelentést 
az igazolással együtt nem teszi meg 
az előtt a nap előtt, a magasabb já
radék csak a bejelentést és igazolást 
követő hó 1. napjától kezdve jár. Az 
igazolt bejelentéseket az illetékes 
nyilvántartó hatóság havonkint a hó
5 napjáig a hadigondozási igazol
vány csatolásával közvetlenül a köz
ponti illetményhivatallal közli. Az 
1933 : VII. t.-c. 26 fi-ának (1) bekez
désében meghatározott díj és ille
tékmentesség a jelen fi-ban említett 
anyakönyvi kivonatra is kiterjed.
Ideiglenes osztályozás és gondozás- 

balé tel.
9. §. A hadirokkantai, ha kereső 

és munkaképessége csökkenésének 
fokát az első Ízben való osztályo
zás alkalmával még nem lehet vég
legesen megállapítani, ideiglenesen 
kell osztályozni és a szolgálatból 
(munkából) való elbocsátást követő 
egy év tartamára ideiglenesen kell 
a gondozás mértékét megállapítani. 
Ha a kereső- és munkaképesség 
csökkenésének foka az elbocsátást 
kővető egy év elteltével sem álla
pítható meg véglegesen, az ideigle
nes pénzellátást a következő év tar
tamára is meg kell hosszabbítani. A 
szolgálatból (munkából) való elbo
csátást követő két év eltelte után 
az osztályozás és a gondozás mér
téke kérdésében végleges határo
zatot kell hozni.
A pénzellátásra irányuló igény ér

vényesítésének lég  határideje.
19. fi. (1) A jelen rendelet hatálva 

alá tartozó személyekre az 1933 : VII. 
t.-c. 31. §-ának (1) bekezdése és 23.

helyett az alábbi rendelkezések 
irányadók.

(2) A gondozásra való igényt a 
Hadigondozó bizottságnál kell ér
vényesíteni.

(3) A járadékra vagy egyéb rend
szeres pénz ellátásra irányuló igény 
érvényesítésének véghatárideje egy 
esztendő: mégpedig.

a) hadirokkant járadéka és neve
lési pótléka tekintetében attól a nap
tól számítva, amelyen a hadirok
kantat a szolgálatból (munkából) el
bocsátották. illetőleg ha a veszteség 
(sérülés, sebesülés vagy más egész-
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ségrontás) közvetlen következmé
nyeként az elbocsátástól számított 
egy éven belül kórházi gyógykeze
lés alá került, attól a naptól szá
mítva. amelyen a kórházi gyógyke
zelés megszűnt;

b) azokban az esetekben, amelyek
ben az igény — ideértve a teme
tési segélyre való igényt is — a 
közvetlen károsultnak vagy más 
személynek halálával keletkezik, a 
halálnak, illetőleg a holtnaknyilvá- 
nltó határozat jogerőre emelkedésé
nek napjától számítva.

(4) Ha a közvetlen károsult halála 
háború idején a szolgálat (munka) 
alatt vagy pedig hadiíogságban kö
vetkezett be. a járadékra és egyéb 
rendszeres pénzellátásra való igény 
érvényesítésének egy évi véghatár
ideje a hivatalos veszteséglajstrom
ban való közétételétől, vagy ha az 
igényjogosultat a közvetlen károsult 
haláláról az ilv közzététel előtt kü
lön is értesítették, az értesítés kéz
besítésétől számit.

(5) Az igényt oly törvényes gyer
mek. valamint a nőnek olyan há
zasságon kívüli gyermeke (6. §. (4) 
bek ) tekintetében, aki az előző be
kezdésekben megszabott kezdő idő
pontok útin született, a gyermek 
születésének napjától számított egy 
év alatt, az említett kezdő időpon
tok után törvényesített gyermek te
kinteteben pedig a törvényesités 
napjától számított egy év alatt kell 
érvényesíteni.

(fi) Ha a gondozásra való igény
jogosul tságnak, illetőleg a gondozás 
mértékének megállapítása attól függ. 
hogy az igényjogosultat mennyiben 
illeti más jogalapon is gondozás 
(1. §. (ő) bek.), az előző bekezdé
sekben megszabott egy évi végha
táridő folyását az igénynek a más 
jogalapon való érvényesilése félbe
szakítja. az erre vonatkozó eljárás 
jogerős befejezését követő naptól 
kezdve azonban az egy évi végha
táridő tovább folyik.

Az igény érvényesítésének egy 
évi véghatáridejére vonatkozó ren
delkezés nem alkalmazható a jelen 
rendelet ti. §-ának (3) bekezdésében 
említett arra a gyermekre, akinek 
javára az igényt azért érvényesítik 
későbben, mert atyjának (örökbefo
gadó atyjának) vagyontalansága, a 
teljes munka- és keresőképtelensége 
utóbb következett be.

(8) A 7. §. (4i bekezdésében emlí
tett járadéknélküli hadirokkant, va
lamint az olyan személy javára, aki 
már járadék vagy egyéb rendszeres 
pénzellátás élvezetében áll, a pénz
ellátásra. illetőleg a magasabb ellá
tásra vagy az ellátás más nemére 
irányuló igény érvényesítése nincs 
véghatáridöhöz kötve.

(Folytatjuk.)

H iúk
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Újévi Üdvözlés. Csoportunk veze
tősége, Szentély Sándor elnökkel az 
élén, január 2-én tisztelgő látogatást 
tett dr. Fattingcr Sándor Öméltósá
gánál, aki a küldöttség tagjaival szí
vélyes eszmecserét folytatott az ak
tuális kérdésekről. A látogatással 
kapcsolatos megbeszélésekről lapunk 
legközelebbi számában bővebben fog
lalkozunk.

A Horthy Miklós Nemzeti Re
pülő Alap támogatására szolgáló 
100 százalékos felárral 1940. évi jan. 
l-én 6-1-6. 10+10, 20+20 filléres ér- 
tékjelzésü bélyegekből álló bélyeg- 
sorozat kerül forgalomba. A három 
értéket magábafoglaló sorozat el
adási ára (névérték -+ felár) 72 fil
lér. Ezekből a bélyegekből 400000 
sorozat kerül kiadásra s a bélyegek 
bárhová szóló postai küldemények 
bérmentesítésére 1940. évi január hó 
1-től december hó 31-ig — postai 
névértékűk (6, 10, 20 fül.) erejéig — 
használhatók fel. A bélyegek fehér 

r«zinü vízjeles papiron készültek.
A z idei Nemzetközi Vásár április 

hó 26-án nyílik meg és május 6-án 
zárul. Kartársaink már előre felhív
hatják vevőközönségük figyelmét, 
hogy a Vásár alkalmával kibocsá
tott féláru utazásra jogosító igazol
ványok árudáikban is kaphatók.

Nagyárus kartársainkat kérjük* 
hogy az 1939-es Évkönyvekkel szí
veskedjenek leszámolni annál is in
kább, mert az elszámolások hiányá
ban évi zárlatunkat nem tudjuk 
megcsinálni. Egyben köszönetünket 
fejezzük ki mindazon nagyárus kar-
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kevés számú pengők, melyek a Ni- 
kotex által adományozott sorsjegyek 
nyereményeiként egy-egy elosztóra

jutottak. A vacsora az éjfélutáni 
órákban igen jó hangulatban ért
véget.

KÉRDÉS ES FELELET

társainknak, akik az Évkönyvek szét
osztásában önzetlenül segédkeztek.

A tömegesen beérkező újévi jó 
kívánságokért ezúton mondunk kö
szönetét, amidőn mi is boldogabb, 
megelégedettebb és eredményesebb 
ujesztendöt kívánunk a lelkes kar
társaknak.

Rizs-Igénylők figyelmét felhív
juk arra, hogy egyszerre csak egy 
mázsa rizst kaphat egy személy, 
azonban tiz-tlzenkét nap múlva új
ból lehet igényelni. A pénz befize
tése után kb. 8—10 nap múlva kap
ják meg a rizst teheráruként. Min
den igénylést kérünk hozzánk kül
deni, mert az Áruhitel Osztály a mi 
igazolásunkra adja ki a rizs-utalvá
nyokat.

Nikotex-vacsora. A Nikotex U. T. 
mely már annyiszor adta tanujelét 
a tralikossággal való együttérzésé
nek, a karácsonyi ünnepeket meg
előző héten társas-vacsorát adott a 
budapesti dohányelosztók részére. A 
Nikotex tői megszokott bőkezűséggel 
megrendezett vacsorán, kevés kivé
tellel az összes elosztók résztvettek. 
A vacsora hangulatát emelték azok 
a kedves ajándékok, melyeket az el
osztók kaptak és azok a sajnos igen

Kiss Ferem*: Ügye kedvező elin
tézést nyert, N.A.-né áthelyezés iránti 
kérelme el lett utasitva (4631).

Szabó Vilmos : Aktája 181.549/1939. 
sz. alatt az illetékes pénzügyigazga
tósághoz lett kiküldve jelentéstételre. 
1940. január 21-ére v issza v&rólag 
(4998).

Hildák István : Köszönő sorai jól
estek, örülünk, hogy ügyének ked
vező elintézése érdekében kifejtett 
közbenjárásunk eredményre vezetett 
(5134).

Bakos Im re : Az áthelyezést meg
kapta, melyre vonatkozó értesítés 
még november 30-án ki lett küldve 
az Illetékes pénzügyigazgatósághoz
(5057).

W inkler József: ínség járulék-ügyé
ben hozzánk intézett kérdésére le
vélben válaszolunk (5110).

Csatlós A ndrás: Ügye 156.193 
1939. sz. alatt még mindig a pestvi
déki pénzügyigazgatóságnál van ki 
vizsgálás és jelentéstétel végett. Fi
gyelemmel kisérjük (4647).

özv, Prohdszka E m iln é : Kérelme 
184.302/1939. szám alatt ki lett küldve 
az illetékes pénzügy Igazgatósághoz 
jelentéstétel végett (5018).

özv. Kovács Andrásné: A  befize
tett 5 P tagdijat köszönettel jóváír
tuk, kérjük, hogy a befizetés elisme
résére szolgáló és nb. címére meg
küldött tagdijbélyegeket tagsági 
könyvecskéjébe szíveskedjék bera
gasztani. Tagdijának további fizeté
sére irányuló kérelmét tudomásul 
vesszük (5080).



DOHÁNYÁRUSOK LAPJA 1. szám.

A JA N IN A  C i g a r e t t a p a p í r  Rt.
BUDAPEST

gyártm ányai nakel a d á sa  a  legtöbb  h aszn ot b iztosítja
C i q a r e t t a h ü i r e l y e k i

SENATOR CELOFILTER kettős 
füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttel 

JÁN1NA füstszűrös 

SENATOR CELOFILTER parafa
véggel

C i g a r e t t á n  a  p i r o s o k t

SENATOR 60 lapos
SENATOR 120 lapos
SENATOR RAPID hajtogatott.

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllel

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel, egyenként kitéphető lapok
kal

JANINA SPECIALITÉ

, , B ü t t n e r  p l p a M
a tökéletes nikottnmentes pipa

„Denicotea", „Bütlner” ,
„Dr. Perl**

nikotinmentes szipkabetétek 
Kérjen árajánlatot!

G a l l  w í t z  T e s t v é r e k
Budapest, IV., Párisi-utca 9. 

T e l.: 387—034.

Ta rtsu n k VACO
■ = SZIPKÁT

p Nem szabad dohányozni csak -
g  N I K O P Á L L  szipkából N I K O  P Á L L  betéttel. M  

Él- Óv j a  az  e g é s z s é g é t !  T r a f i k b a n  kérje!  p

S T K O H ,  G O T T L I E B  E S  FJLA
d o h á n y z ó  e i k k e k  n a g y k e r e s k e d é s e

B U O A P E S T ,  
VII., Károly K irá lyu l 9.

B o ro tv a p e n g é k  és h o ro tv á lk o zá  c ik k e k  le g o lc s ó b b  b e s z e r z é s i h e ly e

TEM P Ó , G. M . B . N IK O TEX , TRAFIK Stb.
p e n g é k  k izá ró la g o s  e la d á s a .

NO V EM B ER  SÁN D O R  B U D A P E S T , V ili, NAGYATÁDI S Z A B Ó - U .4 2 . 
T e le fo n : 14 4 -9 7 4 .

I T A U S Z K Y  A R T Ú R
I B u d a p e s t, V I I .. A k á c z la -u . 1 3 . T e l. 2 2 2 -S 2 5 .

nL
D a h á n y zá  c ik 
k e k  g y á r tá s a !

„Puritas és „Empre88„nikotinfogó« 
Bruyére pipák egyedárusitója.

K I N D E A  L A J O S
papíráru-, Írószer-, cigarettapapír-, hüvely- és gyufa-nagykereskedő

Budapest, VI., Rózsa-utca 44. szám. —  Telefon: 123-225.

O L L E S C H  A U ,  S P O K T
S Z Í V A R  K A  P A P I  R Ó K Á T , H Ü V E L Y E K E T . V A LA M IN T  

• • ___
F Ü S T  S Z IV A R R A  H Ü V E L Y E K E T  G YÁRTJA

S A M U M -A L T E S S E  d o b o zg y á r  V  T .
BUDAPEST, XIII., GÖMH-U. 32. TEL.I 202-709.

P R O H A S Z K A  K A R O L Y
papír-, iró- és iskolaszerek, szivarkapapir-hüvely, gyufa és 

m indennemű doh án yzó-c ikkek  nagykereskedése

B U D A P E S T , II. K E R Ü L E T , C S A LO G Á N Y -U T C A  55. S Z Á M .
TELEFON: 357-782. •  TELEFON: 357-782.

POBTABLE 01 P 145.—
BEMINGTON. UNDEBWQOD, ROYAL, BEBUILT

Írógépek olcsó árusítása.
írógép kölcsönzés, javítás, jókarbantartás, kellék.

ÉDES ÉS DECSY Budapest, Vll., Akáeta-a. 13, Tol.: 144-224.
A kiadásáért felelős: vitéz Csihás Endre.

Kiadótulajdonos: Baross Szövetség 
Kiskereskedő, Iparos is  Rokonszak

mák Országos Egyesülete.

„Grafika" Nyomda vállalat (HoUDáta) ■
Újpest, Jókai-atca 18.

delon : 290-018.
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