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SpK a panasz
az egész országban, szírje alig 
hoz eggebet a posta, mint pa
naszos leveleket. M i meghall
gatunk minden panaszt és ille
tékes helyére juttatjuk azokat, 
mert hiszen ez a mi kötelessé
günk Osztályozzuk a panaszo
kat. rendezzük, beosztjuk, ez 
ide. ez amoda való és szapora 
kezek sietve intézik el az ügye
ket. Ezeket a panaszokat álta
lában kétféleképpen lehet osz
tályozni. Vannak egyéni és 
vannak közérdekű panaszok. 
Az egyéni panaszok azok. 
a melyet et igen nagy százalék
ban kedvező elintézéssel lehet 
hefejezni, mert hiszen egy kis 
jóakarattal csaknem minden 
bajra lehet orvosságot találni. 
Az egyéni panaszok orvoslá
sához szükséges jóakaratról a 
mi ie'eltes hatóságainknál szám
talanszor meggyőződtünk, ám
de vannak magasabb szem
pontok. melyek a fontosabb és 
súlyosabb közérdekű panaszok 
orvoslásának útját állják. Ez 
az. ami a mi helyzetünket is 
megnehezíti. Mert mi igen jó l 
tudjuk és érezzük, mennyire jo 
gosak és alaposak ezek a köz
érdekű panaszok, melyekkel 
naponta fordulnak hozzánk kis
ár us kartársaink, de éppen jó l 
tudjuk és ismerjük azokat a 
magasabb szempontokat is. me
lyek ezeknek a panaszoknak az 
orvoslását igen nagy mértékben 
késleltetik.

Egyik vidéki kartársunk ke
vesli azt azt az eredményt, me
lyet a rendőrségi be- és kije
lentőlapok árusításának kiter
jesztésénél értünk el. Mint Írja. 
ez a vidéki kisárusok részére 
alig jelent valami jövedelem- 
többletet és ehelyett azt szorgal
mazza, miért nem emelik már 
fel inkább a mai 9°/o-os juta
lékot ?!

Régi és fájó sebet szaggat ez 
a kérdés és mi érezzük, hogy 
a panaszosnak igaza van. de 
tudjuk viszont azt is, hogy ez a 
kérdés éppen ma n e m  id ő 
s z e r  ü. Ma olyan időket ét az 
egész világ, melynek legköze
lebbi napjait is a bizonytalan
ság jellemzi és az államház
tartásnak nemcsak hogy min 
den fillérjét meg kelt tartania, 
hanem  jö v e d e lm é t fok ozn ia  
kell. ha lépést akar tartani a 
népek mai nagy versenyében. 
Maid eljön az ideje annak is, 
amikor ez a kérdés időszerű 
lesz és mi leszünk az elsők, 
akik azt felszínre fogiuk hozni.

Másik panasz az, hogy a 
szivarkahüvelyek és papirokáru- 
sitása még mindég rendezetlen 
kérdés. M iéit nem utalják ezek
nek a cikkeknek árusítását ki
zárólag dohányárusok kezére?!

Ha az előbbi problémát a do
hányárusok szempontjából első 
számmal jelölnénk, mint ahogy 
fontosság szempontjából ez a 
jelzés meg is illetné, akkor vi 
szont ez a probléma joggal tart
hat számot a kettes jelzésre, mert 
a kérdés megvulósitása jelentősen 
növelné szinte valamennyi do
hány árus anyagi jótétét. Es bár 
az előző kérdést mindenképpen 
elöbbrevalónak tartjuk mint a 
másodikat, mégis jelen pillanat
ban inkább ezzel kell foglal
koznunk, mert hamarabb való
sítható meg.

A  szivarkahüvelyeknek és 
papíroknak kizárólag dohány- 
úrudakban árusít hatása nem 
érinti ugyanis a kincstári bevé
teleket és a kérdésnek meg való
sításában némi hatósági támo
gatásra is találhatunk, mint 
ahogy találtunk is már. A  kér
déssel állandóan foglalkozunk 
és annak megvalósítását erő
sen szorgalmazzuk, de elkép
zelhető. hogy vannak a kér
désnek igen erős ellenzői is. 
akiknek a reánk kedvező elin
tézés érzékeny anyagi károso
dást jelentene. Igaz. hogy akik 
a kérdés rendezése által anyagi 
megrövidülést szenvednének 
könnyen kibírnák ezt a jöve
delemapadást. de ki az aki csak 
uyy könnyedén lemond ma 
akár csak egy fdlérnyi jövede
lemről is ? Ennek a kérdésnek 
itt vannak a nehézségei. ami 
azonban nem jelenti azt. hogy 
egyáltalában nem lehetne meg
oldani. Csak idő és kitartás kell 
hozzá hogy az ellenállást kellő 
mértékben meg tudjuk törni.

A  panasz jogos, a türelmet
lenség érthető, de sajnos nem 
rajtunk múlik az elintézés.

Egy harmadik panasz a posta 
ellen irányul. Egy vidéki posta
hivatal ugyanis december 29 én 
kiadott olyan bélyegeket egy 
kisárus kartársu n knak vételezése 
alkalmával, melyeket január I-i 
hatállyal már kivontak a forga
lomból. Mindenesetre a pana
szos hanyagsága is hozzájárult 
ahhoz, hogg kellő tájékozottság 
hiányában olyan bélyeget ad
hattak el neki,, melyek már 
szinte érvényüket vesztették, de 
legnagyobbrészt mégiscsak a 
postát kell hibáztalni, hogy ilyen 
telekitéri szellemű üzleteket bo
nyolít le. Vagy teljesen tájéko

zatlan tisztviselőket állítanak a 
bélyegeladási ablakokhoz ? Olya
nokat. akik azt sem tudják me
lyik bélyeg van érvényben és 
melyik nincs ? A  mai száz és 
száz rendelettől nyüzsgő élet
ben könnyen előfordulhat, hogy 
valakinek a figyelmét egy ilyen 
hélyegrendelet elkerüli, de hogy 
az azzal foglalkoztatott tisztvi
selő se tudja, mit ad el, már 
kissé túlmegy az egyéni felelős
ség határán. A  panaszos kis- 
árust ebből kifolyólag 10 pengő 
veszteség érte. Nem kevesebb, 
mint 4—5 hónapig dolgozhat a 
bélyegekkel mire ezt a kárt be 
tadja pótolni. Igazán méltányos 
lenne, ha a posta a kisárus nya-

Utolsóeiőtli számunkban cik
ket közöltünk a budapesti kir. 
ítélőtáblának egyik újabb ítéle
téről, amellyel a szivarkatölletés 
kérdésében az eddig általánosan 
meggyökeresedett gyakorlattól, 
— amelyet úgy az összes ma
gyar bíróságok, mint maga a 
budapesti kir. ítélőtábla is köve
tett. — eltérő döntési hozott. — 
Cikkünk éles jogászi érveléssel 
mutatott rá ennek az eltérő dön
tésnek a büntetőjog általános 
elveiből folyó tarthatatlanságára.

Értesülésünk szerint a pénz- 
ügyminisztéiium ebben a nagy
jelentőségű kérdésben rövidesen 
lépéseket fog tenni aziránt, hogy 
a koronaügyészség perorvoslat
tal éljen a kir. Kúriánál a jo g 
egység érdekében. Remélhető, 
hogy a kieszközlendő jogegységi 
döntés az idevonatkozó ítéletek
ben általánosan kijegecesedett 
bírói álláspontnak teljes megszi
lárdítását fogja eredményezni, 
amely á láspont a mi vélemé
nyünk szerint is megfelelt úgy a 
büntetőtorvénykönyvekáltalános 
szellemének, mint a kihágást sza
bályozó J887 : XL1V. t. c. ren
delkezésének.

Örülnénk, ha cikkünkkel — 
hacsak csekély részben is — 
hozzájárultunk volna ahhoz, 
hogy ebben a fontos kérdésben 
a jogi helyzet kétséget kizáróan 
tisztáztassék, s hogy az e célt 
szolgáló eljárás meginduljon.

Az utolsóelőtti számunkban 
közölt uiabb táblai Ítéletnek a 
régi gyakorlattól eltérő rendel

ődő maradt bélyegeket vissza
venné tőle. M i hisszük is, hogy 
ez meg fog történni, de ismerve 
a mai agyonadminisztrált rend
szert, ez jó  időbe fog beletelni.

Az utolsó napokban ez a há
rom olyan panasz futott be hoz
zánk. mint amelyek a nyilvá
nosság elé kívánkoznak. Közre
adtuk őket azzal, hogy a pa
naszosoktól türelmét, felettese
inktől pedig jóakarotu megér
tést kérjünk.

Különösen a második panasz 
az, amely gyorsan és radiká
lisan lenne megoldható és 
amelynek megoldásával igen 
nagy rést lehelne betömni a 
trafikosság sülyedő hajóján.

kezésére valószínűleg a törvény
nek nem egészen világos szö
vegezése adott okot.

Az 1887 : XLIV. t. c. 27. §-ának 
idevonatkozó II. bekezdését an
nak idején németről szolgailag 
fordították le.

A  német szöveg a következő- 
képen hangzott :

„ Ver botén ist auch die Her- 
stellung. oder das Herstellen 
lassen von Zigaretten gégén 
Entlohnung auf uielche Weise 
immer, oder zum Verkaufe für 
Andere11.

lg/ z, hogy a német szöveg 
sem egészen szabatos, de még- 
kevésbé az a szolgai magyar 
fordítás, vagyis a törvény 27. 
§-ának II. bekezdése, amelynél 
pedig a törvényhozó akarata 
szintén nem lehetett más. mint 
a német szövegezőé t. i., hogy 
jövedéki kihágássá minősítse 
úgy a díjazás melletti készítést. 
mint a díjazás melletti készít
tetést.

A magyar szöveg így hangzik :
.Tilos szivarkáknak bármi

lyen módon díjazás melleit, vagy 
eladás végett mások részére való 
készítése, avagy készíttetése

A törvényhozó intenciójától 
eltérő bírói Ítélet alkalmat adott 
arra, hogy a kérdéssel a leghi- 
vatotlabb lörvény magyarázó 
hivatalos hely is foglalkozzék. 
Onnét vettük az ideiktatott hite* 
les magyarázatot:

Az 1887. évi L1V. t. c. 27. 
§-ának II. bekezdése 2 önálló 
részből áll, melynek csak nyelv-

Jogegységi döntés készül a 
szivarkatölletés kérdésében
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ianilag vannak összekapcsolva, 
de lényegileg egymástól függet
lenek.

A „vagy" kötőszó előtti és 
„vagy" kötőszó utáni részt nem 
lehet egymás értelmezésére fel
használni. mert más és más 
szabályt mondanak ki.

A vagy kötőszó előtti rész 
c-iak a díjazás fejében történő 
elkészítést, vagy kikészítést tiltja, 
abban az esetben, amikor a cél 
nem a mások részére való el
adás.

El enben amikor a készítés, 
vagy késziletlés eladás céljából 
történik, a törvény szerint kö
zömbös az. hogy a készítésért, 
vagy készíttetésért adnak-e dí
jazást.

A ..vagy*' kötőszó után kö
vetkező mondat érteim - tehát 
az, hogy aki saját maga készít 
szivaikát eladás végett, ké'ség- 
telenül büntetendő, holott a 
„vagy" kötőszó előtti mondat 
értelme szerint nem büntethető 
az, aki saját maga készít a nn 
ga részére szivarkál. minthogy 
ilyenkor díjazásról nem lehet szó.

De abban is különbözik a két 
rendelkezés, hogy aki n maga 
fogyasztására mással díjazás 
nélkül készíttet szivarkát. nem 
büntethető, ellenben aki eladás 
céljára készítteti a s/.ivarkát 
mássá', az büilt-lh- tő akkor is. 
ha ezért n^m ad díjazást, pld. 
a háztartási alkalmazottjának.

Az alapvető különbség ezek 
szerint a 27. §  il bekezdésé
nek két része között az, hogy 
a „mások részére" szavak csak 
a .vagy" kötőszó utáni rendel
kezésre vonatkoznak, ellenben 
a vagy kötőszót megelőző ren
delkezés tekintetében semmi 
jelentősége nincs

Ezt hagyja fiuvelmen kívül a 
törvény-zéki Télét. mely nyil
vánvalóan félreérti a törvény 
szövegét, amely nyelvi szem
pontból nem egészen szeren 
esés, amennyiben a magyar 
nyelv törvényei szerint helye
sebb lett volna, ha „a mosok 
részére“ szavak megelőznek az 
„eladás végett“ szavakat. Ebben 
az esetben a „vagy" kötőszó 
utáni rész világosabban juttatná 
kifeiezésre ennek a rendelke
zésnek egyébként kétségtelen 
értelmét, azt ugyanis, hogy má
sok részére eladás végett szi- 
varkákat készíteni, vagy készít
tetni akkor is tilos, ha az díja
zás nélkül történik, ellenben, ha 
a szivarka készítése, vagy ké 
születése nem eladás végett tör
ténik csak ahhan az esetben 
tilos, ha az ily szivarba készí
tését, vagy készíttetését dí
jazzák.

Ezt a hivatalos magyarázatot, 
illetőleg az ennek megfelelő ed 
dig csaknem kivétel nélkül elfo
gadott helyes gyakorlatot tükrözi 
vissza az alább közölt ileiet is, 
ame'v homályt nem tűrő vilá
gossággal tapint rá a kérdés lé
nyegére és szab ki büntetést a 
díjazás mellett „készíttetőre.“

Nemzeti nagy célunk kiví
vásához egység kell, mert 
a b b a n  v a n a ■ e ró !

Másolat.
J. IL 5186/6. az

A MAGYAR SZENT KORONA 
NEVÉBEN A BUDA TESTI KIKÁLYI 
ÍTÉLŐTÁBLA mint büntető bíróság

odohányjövedékikihágás miatt 
vádolt dr. P ......  J......  ellen in
dított bűnügyet, amelyben a pesl- 
videki kir. törvényszék 1933. évi 
február hó 22-én J. 13 897/1932/3. 
szám alatt ítéletet hozott, a vádló
nak a vádlott felmentése miatt 
bejelentett fellebbezése folytán 
megtartóit nyilvános íellebbviteli 
főtárgyaláson, vizsgálat a (á vette 
s meghozta a következő

Í T É L E T E T :

A kir. Ítélőtábla az elsőfokú 
bíróság ítéletét a Bp. 385. §-ának 
I. a) pontjában foglalt anyagi 
semmiségi okból megsemmisíti
és bűnösnek mondja ki dr. P ......
J vádlottat az 1887. éviXLIV.
! c. 27. §  ának második bekez
désében meghatározott dohány
jövedéki kihágásban s ezért őt 
ugyanezen törvény 28. §  ának 
első bekezdése alapján 100 (egy
száz) pengő pénzbüntetésre ítéli.

E pénzbüntetést 30 nap alatt 
végrehajtás terhe melleit a buda- 
pestvidéki m kir. pén/ügvigaz- 
gatóságnak a m. kir. postataka
rékpénztárnál nvitott 64.553. sz. 
betéti számlájára kell befizetni 
s behajthatatlanság esetén a 
18 400/1928 P. M. sz. rendelet
6. §  ának ötödik bekezdése ér
telmében lOpengőnkéntegv napi. 
összesen tiz napi fogházbünte
tésre kell átváltoztatni.

I NDÓKOI Á  S.

A kir Ítélőtábla az elsőfokú 
bíróság Ítéletében megalapított 
tényállást az ott megjelölt bizo
nyítékoknál fogva szintén való
nak fogadta el.

A vádlottnak e tényállásban 
leirt cselekmén\e az Í887. évi 
XLIV. t. c. 27. §-ának második 
bekezdésében irt kihágás a kötő
elemeit tünteti fel. Ugyanis e 
törvényhely helyes ertelme az, 
hogy szivar kát díjazás mellett 
ké-iziteni. vagy mással készít
tetni tilos. Tilos akkor is. ha azt 
valaki saját haszná'afára készít
teti. A  mások részére eladás vé 
gélt való készítés, vagy készít- 
tetés okkor is tilos, ha az ellen
szolgáltatás néikül törlénik.

Tévedett t^hat az elsőfokú bí
róság, amidőn iteleteben azt 
mondta ki. hogy a vád <»tlnak
az a cselekménye, hogy Zs......
R......  Rezsőnével rendszeresen
részben díjazás, részben bi/o- 
nvos ellenszolgáltatásokért saját 
részére szivarkát töltetett, nem 
bűncselekmény.

Ezért az elsőfokú bíróság íté
letét a fent irt anyagi semmi
ségi okból a Bp. 423. §  ának 
2. bekezdése értelmében meg 
kellett semmisíteni s a vádlott 
bűnösségét meg kellett állapí
tani,

A büntetés kiszabásánál eny
hítő körülményül vétetett a vád
lott büntetlen előélete. Erre te 
kint'*0ei a királyi Ítélőtábla a 
törvény szerint kiszabható leg
kisebb büntetési állapította meg 
a vádlottal szemben.

Az ítélet egyéb ^rendelkezései 
a felhívott törvény szakaszokon 
alapulnak.

Budapest. 1933. szépt. 30.
Aláírások.

Sajnálattal értesítjük kedves 
kartársainkat, hogy a február hó 
25-ér<̂  tervezett disznótoros va
csorát közbejött akadályok mialt 
kénytelenek vagyunk későbbi

Folyó hó 13-án, kedden tar
totta a Baross Szövetség köz
gyűlésének ünnepélyes záróülé- 
sét, melyen megjelentek a ma
gyar királyi Dohányjövedék ré
széről dr. Fattinger Sándor Ömél
tósága, a m. kir. Dohányjövedék 
közp. igazgatója és dr. Losonczy 
Llemér p ü. titkár, mely alka-

Oszkó István : A Honvédelmi mi
nisztériumban ügyét megsürgettük, 
reméljük, hogy az elintézésről már 
hivatalos értesítést is kapott (58). .

Kutast Is tvá n : Illetékes helyen 
érdeklődtünk ügye iránt, de ott a 
mutatóban az nem fordul elő. Jó 
lenne, ha a postán megreklamálná 
azon ajánlott levelet, melyben kér
vényét felküldte (5139).

Ű z ik  G rá f R ichárdné: Cimére a 
héten levelet Írunk, kérjük addig 
szives türelmét ti27).

özv. Kenyeres Józsefm : Kedves 
leánya elhelyezkedése azért i.em si
került, mert nagyon sokan voltak, 
akik előtte kérték felvételüket. Ke
ressenek összeköttetést és adjanak 
be újabb kérelmet (—).

Özv. Pozsonyi T irádám é: Kérelme 
elő vau jegyezve, ezen ügyek elinté
zése most van folyamatban í—).

A  dohányárusoknak nem kel 
magyarázni, hogy nemcsak t:‘ 
fos a diicjzás mellett való ké
szítés es készilietés, hanem a 
szivarkatöllés általában ellen* 
van úgy a Dohány jövedék, mini 
a dohányárusok érdekének A 
dohányárusnak tehát éber szem
mel kell figyelnie minden olyan 
jelenséget, amelyből különösen 
iparszerű töltésre lehet követ
keztetni. A kenyéradó gazda, 
de egyszersminl önmaga és sa
ját érdekei iránt tartozó köte
lessége a dohányárudnak az is. 
hogy az ilyen esetről illetékes 
helyen kellő kivizsgálás végett 
jelentést tegyen.

időpontra elhalasz ani. Amint a 
vacsora megrendezésének aka- 
dálvai < Ihárulnak, a vacsora 
idő onijrit szaklapunk u’ján köz
hírré fogjuk tenni.

lommal látogatásukkal tisztelték 
meg Csoportunkat is. A mavas 
látogatókat Szentessy Sándo*. 
Csoportunk elnöke fogadta a 
Csoport vezetőségének élén. A 
vendégek kellemesen eltöltött 
órák emlékével hagyták el Cso
portunk helyiségeit.

FELELET
Özv. Kocsis József n é : Ügyében saj

nos semmi uj sincs, a héten levelet 
Írunk b. cimére (132).

özv. Lindeis Jókaim é: Panaszkér
vénye még mindig nem jött fel ille
tékes helyre, szíveskedjék ott meg- 
érdekiődni. hogy mi történt vele (112).

Kemény Gtira Izabella : Cimére a 
héten levél megy, szíveskedjék ad
dig türelemmel lenni (272).

ifj. ít. Kovács János: Illetékes hely
ről szerzett legújabb információnk 
szerint ügyében rövidesen döntés 
várható (4(»5 >).

Csepeli fiók : A Dohányjövedéktől 
ügyük jelontéstetel vépett ki lett 
küldve a pestvidéki pénzügyigazga
tósághoz, további soreát figyelem
mel kisérjük (24).

Totka—Vincétié : Ügyük kedvező 
elintézése remélhető, rövidesen dön
tés lesz (—).

Özv. Véyh Isászlóné. Kérvényének 
dohányjövedéki száma: 32.859 1040. 
Ügyét figyelemmel kísérjük (207).

özv. Koós Á rpádné: Az arcképes 
bélyegek becserélése iránti kérelmét 
pártolással ellátva beadtuk illetéke** 
helyen Ügyének kedvező elintézése 
remélhető (138).

Vitéz Borza Béla: Népmozgalmi 
nyomtatványokat csak a kizárólagos 
dohányárusok árusíthatnak, korlát
lanok é* korlátoltak nem árusíthat
nak. A 12 drb. hirdető-táblácskát el
küldtük nb. cimére (307).

Ludig Gyula : A rizs január 20-ám 
el lett küldve b. cimére, a befizetést 
előbb nem eszközölhettük. — Újabb 
szállítmányra kérünk küldeni 84.14 
P-t, melyet a jövő hót folyaméi* 
expediáiunk (550).

Nagyárus és Elo sztó  Kartárs!
Nyomta tványaida t 
Csoportunknál 
szerezd he,

•hol úgy  m nagy ., mint a  kisárusok ré szé r*  n ü k sé o o s  
mindennemű ivók, könyvök stb. kaphatók.

lllUlllllUlllllllililllllllllllllllllllllUIIIIM

Elmarad a disznótoros vacsora

Előkelő vendégek láto
gatása Csoportunknál
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Nagy árusaink 
figyoimého!

Mint ismeretes, a most rend
szeresített uj rendőrségi ki- és 
bejelentőlapok kózul a 8. számú 
nyomtatványon (háztartási alkal
mazottak kijeientőlapj-.) sajtóhiba 
lörl *nt és emiatt azokat rende
letileg bevonták a forgalomból. 
Ez alkalommal mindazokhoz, 
akiknek ilyen sajtóhibás soro 
zatból készült nyomtatványt küld- 
tün t. körlevelet irtunk es felkér
tük az illetőket, hogy a bevo
násra ítéli nyomtatványokat küld
jék be CsoporlunKhoz kicserélés 
véwett.

Hogy a bevonás miatt üzem
zavar ne álhasson be selholsem, 
mindazoknak, akik hibás nyom
tatványokkal voltak ellátva, kör
levelünkkel egyidejűleg megfe
lelt) mennyiségű hibátlan nyom
tatványt is küldtünk.

A  nyomtatvám ok kicserélése 
most van folyamatban, de akö
rül sok zavart okoz, hogy sokan 
az általuk visszaküldött nyom
tatványokkal kívánjak elszá
molni a részükre küidött nyom
tatványokat. Ez elméletileg nem 
is okozna nehézséget, de gya- 
ko latilng, amikor központunk
nak minden sorszámot el kell 
könyvelnie, igen nagy munka 
többletet jelent. így lehat gya
korlatilag úgy old uk meg a dol
got, hogy a kicserélés vegeit 
hozzánk visszaküldő t nyomtat
ványokén ugyanannyit küldünk 
ki, míg azt a mennyiséget, me
lyet körlevelünkkel egyidejűleg 
küldtünk szét azért, hogy a be
vonások miatt üzemzavar ne áll
jon be. mint külön számlát ke
zeljük. Éppen ezeit mellékel
tünk annakidején minden kül
deményhez külön csekklapol is.

Ezek szives tudomásulvételét 
kérjük, nagyárus kartársainktól 
és k ‘rjü ', hogy ugyanígy kezeljék 
és könyveljék ezeket a tételt két.

Ugyancsak kérjük nagyaius 
kakasainkat. hos?y a cseákbe- 
fizetési iapok hátlapján rende 
lést ne eszközöljenek, mert a 
csekkszelvények, csalt kb. 3—4 
nap múlva kerülnek kezeinkhez 
és így az esetleg sürgős rende
lések elintézése késedelmet szen
ved, rajtunk kívülálló okokból. 
V  szont a portán bekü!dött ren
deléseket. még a beérkezés nap 
jón foganatosítjuk, miáltal a gyors 
elin’ézés biztosítva van.

S Z I V A R K A P A P I R  É S  
S Z I V A R  K A  H Ü V E L Y

Rendőrségi
be- és kijelentő
lapok árusítása

A m. kir. belügyminiszter ur, 
arra való tekintettel, hogy egyes 
rendőri hatóságok helytelenül 
értelmezik a rendőrségi be-és 
kij lentőlapok árusítására vonat
kozó nem rég megjelent rende
letet, átiratban hívta fel a rend- 
drható-ágok figyelmét a helyes 
ért* Imezesre az alábbiak sze
rint :
10 280/
ÍV IIL
A  m . kir. rendőrség budapesti 
főkapitányának, a m. kir. rend
őrség vidéki főkapitányának

BUDAPEST.
Arról értesültem, hogy a sze

mélyes bejelentési kötelezettség

újabb szabályozásával kapcso
latban rendszeresített be-és ki- 
jelentőlap*>k forglombahoz.atala 
ügyében 13,903/0. M. sz. «la!t fő- 
kapitányurhoz intézett rendele- 
temnek a dohányárudák által 
való árusítására vonatkozó ré
szét egyes rendőri hatóságok 
helytelenül értelmezik és a be- 
és kijeletőlapok árusítását a 
nem kizáró agos dohányárusok
tól is követelik.

Miheztartás és további intéz
kedés végett értesítem Főkapi
tány Urat, hog^P a be-és kije
lentőlapokat csak a kizárólagos 
dohanynagy és kisárusok tartoz
nak árusítani, ellenben a kor
látlan és korlátolt árusok nem.

Budapest, 1940. január 31.

A miniszter rendeletéből: 
Aláírás

miniszteri osztályfőnök.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
A  BAROSS SZÖVETSÉG DOHÁNYÁRUS CSOPORTJA

Hivatalos helyisége: Budapest, VIII. Muzeum-utca 17.
Telefonja : 141-076.
Csekkszámla száma: 53.336, Centrum Hitelszövetkezet, mintáz Orsz. 

Közp. Hitelszöv. tagja, Budapest.
Hivatalos óra : Minden hétköznapon 10—14-ig és 16—19-ig. Szomba

ton 9—13-ig.
Szaklapja: a Baross Szövetségi Dohányárusok Lapja. Megjelenik 

minden hó első és harmadik csütörtökén. Tagoknak díjmentes.
E lnöki fogadóóra : csütörtökön d. ti. 4—7-ig.
Ügyésze: Dr. Buday Gyula egyetemi m. tanár, ügyvéd (Budapest, VI. 

Andrássy-ut 36. III. 6. Telefon: 11-93-93.), hivatalos óráit a Csoport helyisé
gében minden pénteken d. u. V*7—‘/isö között tartja.

Lapzárta : a hó első és harmadik csütörtökjét megelőző hétfő 19 óra.

Tartsunk 
PIATNIK-kártyát!
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A JAN IN A  C i a a r e t i a p a p í r  Rt. |
BUDI

gyártm ányainak e lad á sa  a
Ciganetf a hüvelyek a
SENATOR CELOFJLTER kettős

füstszűrővel
SENATOR EXTRA vattabetéttel 

JÁNINA füstszűrös 
SENATOR CEL0F1LTER parafa

véggel
•

IP EST 1 
legtöbb  hasznot b iztosítja  

Ciqarettapapinosoks 1
SENATOR 60 lapos 1 
SENATOR 120 lapos ■  
SENATOR RAPID hajtogatott, B 

egyenként kihúzható lapokkal. H  
gummirozott széllel

SENATOR BLOK gummirozott szél- B 
lel. egyenként kitéphető lapok- A  
kai B

JANINA SPECIAL1TÉ ■

„ B i i t t n e r  p i p a * *
a tökéletes ntkotlnmentes pipa

-.Denicotea". ..Büttner".
„Dr. Perl“

nikotinmentes szipkabetétek 
Kérjen árajánlatot! 

G allw itz  T estvérek  
Budapest. IV., Párisi-utca 9.

Tel. 3S7—034.

Tartsunk V A C O
~ I SZIPKÁT 1 ~ '

O L L E S C H A U ,  S P O R T
S Z IV A R K A P A P ÍR O K A 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 K 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  SBEffíí
BUDAPEST, XIII., GÖMB-U. 82. TEL. I 292-709.

P R O H Á S Z K A  K Á R O L Y
papír-, író- és iskolaszerek, szivarkapapir-hüvely. gyula és 

mindennemű dohányzó-c ikkek  nagykereskedése

B U D I P E S T ,  I I .  K E R Ü L E T , C S I L O G l N Y - U T C I  5 5 . S Z l M .
TELEFON : 357-782. •  TELEFON : 357-782.

POBTABLE PJ P 145.—
BEMINGTON. UNDERWOOD, ROYAL, REBUILT

írógépek olcsó árusítása.
Írógép kölcsönzés, javítás, jókarbantartás, kellék.

ÉDES ÉS DECSY Budapest, VIL Dácia a. 13. TeL: U4 224.
A kiadásáért felelős: vitéz Csihás Endre.

Kiadótulajdonos: „Baross Szövetség I ,, Grafika“ Nyomdavállalat (Holl Bélái 
Kereskedő, Iparos, Rokonszak mák I Újpest, Jókai-utca 18. szám.
es Termelők Országos Egyesülete“. J Telefon: 205-516.


	04



