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A dohányárak emelése és kiiionö- 
seit a regi'és az uj ár különbözeié
nek kőtelező befizetése nagy ria
dalmat keltett a dohányárusok kö- 
róben, ami arra késztette elnöksé
günket. hogy az egész kérdést a 
pénzügyminiszter elé vigye.

Csoportunk küldöttségét dr. Szi. 
lágyi Ernő államtitkár fogadta és 
h ' egyes kérdéseknél indokolásain
kat nagy figyelemmel és megértés
sel hallgatta végig. A küldöttség fo
gadásának eredményeképpen elnök
ségünk a következő napon ankétre 
jelent meg a dohányjoveriék köz
ponti igazgatóságánál, ahol az an
kétén resztvettek rtr. flenk ArnoUI 
és dr. Gundhart Gusztáv Öméltó
ságáik.

Az egyes kénlések részletes meg 
beszelese a legmegértőbb meghall
gatásra talált és azok, a mai hely
zethez mérten a lehetőség legmesz- 
szebhmeno határáig kedvező elinté
zésben részesültek. Az ankét ered 
menye, az alább leközölt három ren
delet. melyek mindegyike nagyfon- 
tosságu és ezért ajánlatos azoknak 
lelkiismeretes áttanulmányozása.

Valamennyi dohányárus kartác
sunk valószínűleg nagy megnyug
vással veszi tudomásul a dohány el
látást szabályozó rendelkezést, mely 
biztosítékot nyújt arra. hogy min
denki bizonyos meghatározott arány 
bán juthat dohányáru fel vételezés
hez Különös gondosságot ke l for
dítani ennek a rendeletnek áttanul
mányozására. hogy a dohányáru 
ellátás a továbbiak során zökkenés 
mentesen bonyolittassék le.

Ezúton közöljük kedves kartác
sainkkal. hogy az uj dohányéi látási 
rendhíz szükséges nyomtatványo
kat ('söpörtünk m ár ki is nyo
matta és azokat a dohánynagyárus 
kartársak utján tehet megvásárolni, 
ugyanúgy m int a kisárusi köny
vecskét. A nagyárus kartársuk te
hát szíveskedjenek annyi könyvecs
két rendelni, hogy minden kisárusi 
cl tudjanak Látni azzal

Az ankét további eredménye, hogy 
a dohányárak emeléséből származó

árkülönbözet befizetésére február 2b. 
illet re március hó (i-ig kaptak a 
dohányárusok haladékot Továbbá 
a nagyárusi hitelek felemelését nem 
kell külön kévéim ezni, hanem azt a 
karácsonyi pút hit elek m intájára  
egyszerű felszólításra a nagyárusok 
igénybevehetik. .1 kisárus kartár 
sak <>. I\. //. hitelének felemelését 
sem kell külön kérelmezni, csupán 
a régi hitel felemelését kell kérni. 
Tehát nem szükséges újból kezese
ket beadni és a hosszadalmas eljá
rást végigcsinálni, hanem egyszerű 
levél beli kéréssel a l égi hitelnek ki
egészítését kell kérni.

Általában megnyugvással vettük 
tudomásul, hogy a dohányjövedék 
urai nagy megértést tanúsítottak az 
előterjesztett kérdésekben. Sajnos 
az árkülönbözetek megtérítésének 
elengedése a jelen viszonyok kö
zött nem jöhetett számításba A mi 
érveléseinkre elhangzott ellenérve
lések előtt meg kellett hajolnunk, 
mert azok között nem kisebb té
nyező szerepelt, mint a magyar had 
sereg. Háború van kartársak, életre- 
halálra menő háború és ha az anyagi 
áldozathozatal nekünk kispénzüek- 
nek-talán nehezünkre is esik, mégis 
vállaljuk azt minden zokszó nélkül.

Kartársaink legyenek meggyőződ
ve arról, hogy mi igenis szem előtt 
tartjuk a dohányárnál érdekeket és 
he. kell kérünk, de ha kell harco
lunk azokért. Most azonban nem
csak a hazafias érdekek késztettek 
bennünket hallgatásra, hanem az 
az örvendetes tény, hogy a dohány
jövedék illetékes urai részéről olyan 
nagyfokú megértést, olyan előrelátó 
gondosságot tapasztaltunk, aminőt 
eddig még soha. Ezt jól véssék em
lékezetükbe kartársaink. mert ha 
majd annak ideje elérkezik, figyel
meztetni fogjuk reá kartársainkat. 
Addig is kérünk mindenkit, vállal 
ják továbbra is a fáradságos és ál
dozatos munkát, mely rövidesen 
megtermi gyümölcsét.

A most kiadott rendeleteket alább 
közöljük :

A korlátozott forgalmú dohány- 
gyártmányok készletének 

arányos szétosztása
«1 ion 11143.

A dohánygyártmányok fogyasztása 
1941. év utolsó negyede óta hónapról- 
hónapra indokolatlanul olyan nagy arany 
bán növekedett, hogy az utóbbi időben 
•gves gyártmány nemek bői a túlzottan 
jelentkező szükségletet nem lehetett ki 
elégíteni, ügy a dohánynagyárusok lel- 
•sztók), mint a kisárusok részéről gya
kori a panasz, hogy a korlátozott mér
tékben rendelkezésre álló gyártmány- 
nemek szétosztása nem történik ara 
ayos&n. Ezeknek a 53/943. P. M. számú 
rendelettel elrendelt áremelés dacára 
most is felmerülő panaszok megszünte
tése céljából, a kincstár valamint a kö
zönség és a dohányárusok érdekeit 
azemelőtt tartva, a következőket ren
delem

I.
Általános rendelkezések.

1. A dohány áruraktár a rendelkezé
sére álló készletek és a körzetéhez tar
tozó ellátási terület szükségletének egy 
bevetésével havonta megállapítja, hogy 
melyik gyártmány nemekből nem fedezi 
készlete a korlátozás nélküli igényeket. 
Ezeket a gyártmánynemeket körzetének 
területére „korlátozott forgalmú“ do 
hány gyártmány oknak nyilvánítja. A kor
látozott forgalmú gyártmányokból a do
hány nagy árusok (elosztóki a dohányáru 
raktártól, a kisárusok pedig a nagy árus
tól csak a következő fejezetben foglal 
tak szerint megállapítandó állandó be
szerzési alapjuknak az áruraktár által 
havonta meghatározandó százalékát sze
rezhetik be. A többi gy ártiuány nemek - 
l)i,| » dohányárus továbbra is tetszes-

szerinti mennyiséget szerezhet he, dt a 
korlátozott forgalma gyártmányok meg 
rendelésénél buci beszerzési kentét nem 
lépheti át.

2. A dohányáruraktál minden hó 3 
napjáig Írásban közli a körzetéhez tar
tózó dohány nagyárusokkal (dohányel-
osztokkal) a korlátozott tó rgalniu do- I 
hány gyártmányok jegyzékét és azt, hogy 
ezekből a gyártmányokból a dohányáru 
sok a hó folyamán állandó beszerzés, 
alapjuk hány 0 o-át rendelhetik meg. E 
gyártmányok jegyzékét a nagyárus (el
osztó) a iiozzáutalt kisárusokkal. a kis
árus legközelebbi megrendelése alkal
mával vagy a kisárus kívánságához ké
pest posta' utján, legkésőbb ugyanazon 
hónap 0. napjáig (kisárusi megrendelő- | 
ivén, vagy erre a célra készült nyom
tatványon) köteles közölni, lla a kisárus 
posta utján kívánja a jegyzek elküldé
sét, köteles a boríték árát és a posta 
portót a nagyáritsnak megtéríteni.

3. A korlátozott forgalmú dohánygyárt
mányokra nézve arra az időre, amelyre 
a korlátozás vonatkozik és arra az 
esetre, ha a dohányárus a megengedett 
mennyiségű dohányárut a hó folyamán 
beszerezte — felfüggesztem a legkisebb 
raktári készletek meghatározása tárgyá
ban 1938. évi augusztus hó 3. napján 
kiadott r,3.090 1938. számú rendeletem 
nek dásd Farkas féle Dohányeladási sza
bályok 90. oldalán) a raktári készlet ki 
egészitésére és a megrendelő illetve 
vevő korlátlan kielégítésére vonatkozó 
rendelkezéseit.

4 A korlátozott forgalmú gyártmány- 
nemekből a kisárus készleteket nem tar
talékolhat. hanem köteles a rendelkezé
sére álló árut a fogyasztók között ará
nyosan szétosztani Egy személy részére 
néhány napos személyes szükségletük
nél nagyobb mennyiséget egyszerre nem 
szabad kiszolgáltatni. Ismeretlen vevők
nek szivarokból öt darabnál, egyéb do
hánygyártmányokból az árjegyzékben 
meghatározott legkisebb csomagolási 
egységnél naponta többet kiszolgáltatni 
tilos. Az állandó (rendes) vevőknek, ha 
a múltban is többnapi szükségletüket 
szerezték be egy tételben, ugyanolyan 
időközökben és ugyanolyan mennyisé
get jövőben is ki lehet szolgáltatni. A 
korlátolt dohányárus az ismert vevöjé 
nek sem szolgáltathat ki naponta öt da
rab szivarnál, egyél* dohánygyártmá
nyokból pedig a legkisebb csomagolási 
egységnél többet, még a szabad fór 
galinu gyártmányokból sem

A dohány árus köteles megtagadni 
a vevő olyan megrendelését — mégha 
személy szerint ismeri is a vevőt és ha 
az szabadforgalnui dohányárut kívánna 
is vásárolni — ami annak legfeljebb 30 
napi személyes szükségletét meghaladja, 
vagv ha ezt a mennyiséget ugyanabban 
a hónapban mégegyszer igényli vagy ha
a vásárlás körülményeiből arra lehet kö
vetkeztetni. hogy a vevő dohányáruval 
üzérkedik (belföldi továbbeladás, kivi
teli csempészet), vagy felhalmozás cél
jából vásárol dohányárut. Doháuygyárt 
Hiányokkal való üzérkedés és dohány
gyártmányok kiviteli csempészetének fel
fedezése esetén a dohánygyártmányt el
adó dohány árus. amennyiben az eladás 
körül a jelen rendeletben meghatározott 
köteles gondosságot elmulasztotta, mint 
bűnsegédi bűnrészes szintén felelősségre 
vonandó.

11
Az állandó beszerzési alap 

megállapítása.
b. Lgy a dohánynagyárus (dohányel

osztó), mint a kisárus dohányáru beszer
zéséhez — 1943. évi március hó 1. nap 
jától kezdődően — az a mennyiség

Rendetetak :
A korlátozott forgalmú dohány- 

gyártmányok készletének 
arányos szétosztása

A dohánynagyárudák áru
hitelének. illetve a dohányel

osztók bizományi áruellát- 
inánykeretének felem elése 

•
Az 1943. évi január hó 31-i 

dohányáru-készletek 
árkülönbözetének befizetésére 

megállapított határidő 
meghosszabbítása

szolgál alapul, melyet az árus 1941. év 
utolsó negyedében (1941. évi október 
hó I tői december hó 31-ig) ténylegesen 
beszerzett. Ez a dohányárus „állandó 
beszerzési alap- ja. Vasúti, vagy postai 
szállítás esetén beszerzési időnek nem 
az áru tényleges beérkezési idejét, ha
nem azt az időt kell tekinteni, amikor 
a dohányárut a nagyárus részére az áru
raktár, kisárus részére a nagyárus ki
szolgáltatta.

7. A beszerzési alap megállapítása 
céljából a dohánynagyárus (elosztó) a 
beszerzési főkönyvéből, a kisárus pedig 
a megrendelő könyvecskéjéből köteles 
neuienkint részletezve pontosan kivona-w 
tolni és három példányban kisárusi meg 
rendelői ven kimutatásba foglalni, hogy 
1941. óv utolsó naptári negyedében 
mennyi dohányárut szerzett be. Az 1941. 
évi október hó 1 napja után forgalomba 
bocsátott gyártmány nemekből a kibo 
csátásukat követő legközelebbi teljes 
naptári évnegyed forgalmát kell számi 
tásba venni.

A kimutatásban nemenként keli fel
tüntetni az összes beszerzett dohány
gyártmány mennyiségét és az akkor ér 
vényben volt árjegyzéki értékét nemen 
ként és összesítve.

8. A dohánynagyárus (elosztó) a nagy
bani beszerzésére vonatkozó kimutatás 
mindhárom példányát 1943. évi február 
hó 26. napjáig köteles a pénzügyön 
biztosi kerületvezetönél benyújtani. A 
kér lilét vezető a kimutatásokat egymás
sal és a nagyárus főkönyvével összeha
sonlítja, egyezés esetén záradékolja s 
egyik példányát a dohányáruraktárnak 
küldi meg, második példányát megőrzés 
végett a nagy árusnak visszaadja, har
madik példányát pedig saját használa
tára tartja vissza.

9. A 'lehunykisárus beszerzési alap 
járói a 7. pont, szerint szerkesztett ki 
mutatás mindhárom példányát legkésőbb 
1943. február hó 26. napjáig a terüle
tileg illetékes pénzügyőri szakasznál 
köteles benyújtani. A pénzügyőri sza
kasz a kimutatásokat egymással és azok 
pénzértékének végösszegét a biztosi ke
rületvezető által nyilvántartott forgalmi 
adatokkal összehasonlítja s mindhárom 
példányt láttaniozza. A kimutatás egy 
példánya a kisárnsnak visszaadandó, 
másik példánya a szakasz használatára 
visszatartandó, harmadik példányát a 
szákasz 1943. március hó 3. napjáig a 
kisárus ellátására illetékes dohánynagy- 
árusnak (elosztónak) radgküldi. A ki
mutatásba foglalt beszerzési alapok
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pénzértékének ellenőrizhetcse céljából a 
pénzügyőri biztosi kerülctvezető azon
nal közölje alárendelt szakaszaival » 
dohány kisárusok 1941- év !VT. évnegyedi 
forgalmi adatait.

A beszerzési alap pénzértékének egyez
nie kell a biztosi kerületvezető által 
nyilvántartott forgalmi adatokkal. Lé
nyegtelen eltérés származhat a nagy
árus téves könyveléséből is. ily lényeg
telen eltérés figyelmen ki\iil hagyható. 
Nagyobb eltérés eseten a kisárns szá
mításainak felülvizsgálatára hívandó fel. 
Ha azonban az eltérés több kisárusnál 
jelentkezik, vagy célzatosnak látszik 
(pl. a korlátlan árusok nagyobb, a ki
zárólagosok kisebb értéket mulatnak ki) 
a ki-árusi megrendelő könyvecskék be
vonandók és a nagyárus könyvelése 
felülvizsgálandó.

II). Ha a ki.-árus 1941 évi október 
hó 1. napja után nyert engedélyt, be
szerzési alapjat az üzleti c’.őd forgal- 
mának figyelembevételével a nagy árus 
köteles összeállítani az általa őrzött 
megrendelőivék alapján. Ha az uj enge
délyes dohány kisár usn a k üzleti elődje 
nem volt, a légközelebbi dohány árusok 
beszerzési alapjának arányos felosztá
sával, a pénzügyőri szakasz állapítja 
meg az állandó beszerzési alapját.

Ha a dohány árus megrendelési köny
vecskéje elkallódott, 5 (öt) pengő költ 
aégmegtéritéa ellenében a dohány nagy- 
árus (elosztó) köteles a beszerzési ala 
pót a megrendelőnek adataiból össze
állítani. A kisárns ilyen esetben jogo 
sült a inegrendelöivekbe betekinteni és 
az összeállítás adatait ellenőrizni.

A tiohánynagytirus (riasztó) sajtit kis- 
ántdájii beszerzési alapját " kis-n tatok
hoz hasonlóan k ,teles összeállítani és ér
vényesítés reget) a jténzügipb i szakasz-

Azoknak a dohány ki-árusoknak be 
szerzési alapja, akiknek 1941. évi IN . 
évnegyed! forgalma tilalmazott tevé
keny-égt* i (kiviteli e-* !n|M,-/.et támoga
tása pineérezes. bá/bo/szállitú-. enged
mény nyújt a-a. stb.) ért el feltűnő ma
gas értékét, vagy az annak idején fenn
állott. de időközben megszűnt rendkí
vüli fogyasztás katonai . -apátok, mun
kás csoportok stl». ellátása) követke/, 
tébeu növekedett meg. a dohány nagy- 
árus, illetve pénzügyőri szakasz javas
latára a biztosi kerület vezető által ara 
nyosan báimikor leszállítható.

Viszont indokolt esetben (pl. a köz
ségbe hosszabb tartózkodásra katonai 
csapatok, vagy munkás különítmények 
érkeztek, vagy pedig a község téridé 
tén nagyobb -/.áuiu idegen munkást f*>g- 

ó vállalkozás létesült, stb. :< 
dohányárus kérheti a biztosi kerületve 
zetőtői a beszerzé-i alap felemelését. A 
kerületvezető határozás előtt köteles az 
összes felhozott indokokat a helyszínen 
személyesen felülvizsgálni és az ügyre 
nézve a községi elöljáróság véleményét 
is beszerezni. A pénzügyőri bi/.toai ke- 
rilletvezetönek a beszerzési alap feleme
lésére. vagy leszállítására vonatkozó ha 

J tározata a pénzügyigazgatósághoz fel
lebbezhető s a fellebbezés felett a pénz 
ügy igazgatóság jogerősen dönt.

A dohány nagy árus árubeszerzése.
11. A dohány áruraktár a 2- pontban 

foglaltak szerint megküldendő jegyzé
kében közli a nagyárussal (elosztóval), 
hogy a korlátozás alá eső) egyes áru 
nemekből a „beszerzési alapi nak hány 
" •» át szerezheti be a tárgyhó folyamán. 
Pl. közli, hogy 1943. év március hó 
folyamán a korlátozás alá eső Trabucos 
bőí a beszerzési alap 3f»°/o a, a Sympho- 
mából 4o° n-a, stb. szerezhető be. Ehhez 
képest, ha a nagyárus 1941. év negye
dik negyedében Trabucosból 10.000 da
rabot szerzett be, az esetben 1943. már
cius hó folyamán ennek 35° <>-át, vagyis 
350l> darabot rendelhet a dohány árurak
tártól. A százalékszeriien kiszámított ! 
mennyiség egész csomagolási egységre 
lefelé kerekítendő.

12. A havonta megrendelhető áru 
mennyiségét — az áruraktár jegyzéké
nek vétele után — a dohány nagyárus 
minden egyes korlátozás alá eső áru
nemre köteles kiszámítani és a jegy
zéknyomtatvány erre szolgáló 4. hasáb
jába bejegyezni. A jegyzék f»—14. ha
sábjai a hó folyamán beszerzett mennyi
ségek feljegyzésére szolgálnak. A jegy
zék ellenőrzés céljaira egy éven át meg
őrzendő.

13. A nagyárus a tárgyhóban besze
rezhető korlátolt forgalmú gyártmány- 
nemeket a hó folyamán teendő meg
rendelései alkalmával csak arányosan el
osztva igényelheti. Azok a gyártmány
nemek, amelyekből a beszerezhető 
mennyiség kevesebb egy külső csórna 
golási egységnél (ládánál, kartonnál), ki
vételesen egyszerre is megrendelhetők. 
A hónap első napjaiban, az áruraktár

jegyzékének megérkezése előtt benyúj
tott megrendeléseken, a korlátolt for
galmú gyártmánynemekből — a tárgy
havi keret terhére elölegképen — az 
előző hónapban engedélyezett mennyi
ség V'. (egyötöd) része rendelhető meg. 
Ha a nagyárus valamelyik hónapban az 
engedélyezett keretét nem meríti ki, az 
elmaradt gyártmányokat a következő 
hónapban már nem igényelheti.

IV
A dohánykisárus áruellátása.
14. A korlátozott forgalmú dohány

gyártmányokról a 2. pont alapján a kis- 
árus részére havonta megküldendő jegy
zéken a nagyárus köteles feltüntetni azt 
is, hogy a kisárus a tárgyhónap folya
mán a korlátozott forgalmú gyártmány- 
uetnekböl a beszerzési alapjának hány 
°/o-át rendelheti meg. A kisárus ugyan
olyan részarányban jogosult a korláto
zott forgalmú gyártmánynemekre, mint

amilyen arányt a dohány áruraktár a 
nagyárus beszerzésére nézve megállapít, 
tehát a nagy árus — az alábbi pontban 
foglalt kivétellel — mindenkor az áru
raktár jegyzékében meghatározott be
szerzési "/o-kokat köteles közölni kis- 
árusaival.

lő. Ha a korlátozóit forgalmú árune- 
inek valamelyikéből a dohánykisárusok 
a hó folyamán teljes egészében nem 
vennék igénybe a megrendelhető mennyi
séget, a nagy árudában fennmaradó hó 
végi felesleg a kisárusok következő havi 
beszerzési keretének emelésére haszná
landó fel. Az ilyen gyártmány nemekből 
a nagyárus az előző pontban meghatá 
rozott jegyzék összeállítása alkalmával 
a dohányáruraktár által közölt beszer
zési °/o-ot a rendelkezésre álló felesleg
nek megfelelően köteles felemelni. A 
százalék mindig olyan számra emelendő 
fel, hogy az uj °/o szám is osztható le
gyen 5-tel. Ha a hóvégi felesleg nem 
haladja meg a nagyárus beszerzési alap

jánuk ó" «.-át. az esetbén a kisárusok be
szerzési 0 n ának felemelése mindaddig 
mellőzhető, amíg a felesleg az ö°/o-ot 
eléri.

lő A kisái us megrendeléseit a nagy 
árus megrendeléseire nézve a l l .  pont
ban meghatározott szabályok értelem- 
szerű alkalmazásával szerkeszti meg. A 
hónap első napjaiban, vagyis a nagy
árus jegyzékének vétele előtt, a kisárus 
— előlegképen a tárgyhavi keret ter
hére — a korlátozott forgalmú árune- 
niekböl az előző hónapra engedélyezett 
mennyiség */r. (egyötöd) részét rendel 
heti meg. A beszerezhető korlátozott 
forgalmú gyártmánynemeket a hó folya 
mán teendő megrendelések között lehe
tőleg arányosan kell felosztani. Ha a 
kisárus a hó folyamán valamely korlá 
tozott forgalmú gyártmánynemből a be
szerzési keretét nem merítette ki, az el
maradt árut a következő hónapban nem 
igényelheti. Ha azonban a hó folyamán 
tévedésből több árut vett át a megen
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A JANINA C ig a re tta p a p ír  Rt.
BUDAPEST

gyártmányainakeladása a legtöbb hasznot biztosítja

C ig a r e t t a h ü v e ly e k :
SENATOR CELOILFTER kettős 

füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttel 

JANINA füstszűrös

SENATOR CELOF1LTER parafa- 
véggel

C i g a r e t t a p a p i r o s o k :

SENATOR 60 lapos 
SENATOR 120 lapos 
s e n a t o r  r a p i d  hajtogatott,

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllel

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel, egyenként kitéphető lapok- 
1̂ .9!

JANINA SPEC1AL1TÉ

tnél, a beszerzett többlet a kővet
kező havi beszerzés terhére számo
landó el.

17. A dohánykisárus a korlátozott 
torira!mu gyárt niánynemek havi beszer
zésről a mellékelt 1 számit minta sze
rinti rovatos kimutatást tartozik vezetni. 
A kimutatásba bevezetendő az 1941. év 
j tolsó negyedében elért forgalom, a 
tárgyhónapra megá'lapitott beszerzési 
keret ®o-bau és mennyiségben, továbbá 
a hó fol\ amin esetenkint megrendelt 
k írlátozott forgalmú dohánygyártmány 
mennyisége. A kimutatást a megrendelő- 
könyverskéhe/ kell csatolni s minden 
megrendelés alkalmával a megrendelő 
i\ vei és megrendelő köny veeskevel együtt 
»  nagyárusnál be kell nyújtani. A ki- 
•nutatást a nagyárus a megrendelés tel 
jesitése után a megrendelő könyvecské
vel együtt a kisárnsnak visszaadja. A 
kimutatás egy éven át megőrzendő.

1 - \ igyárt** a raját kisárudája
tekintetében a lő - 17. pontok határ**/. 
Hiányai szerint jár el. Tehát sajtit kis. 
ó> ud iju részére >•&ak ugyanolyan arany
tűn e- ugyanolyan feltételek mellett tilt
hat at korlátozott forgalmú dohányárul- 
-■nini a hozzántal* ki sár ások nők s az /, 
■mntaju kimutatást sajat kisárudájára 
nézve szintén kötetes vezetni.

Vegyes rendelkezések.
19. A kisárus megrendelő ivet és be

szerzési könyvecskét megrendelései al
kalmával köteles pontosan egyező ada
tokkal kitölteni és ugyanakkor a meg
rendelt korlátozott forgalmú gyártuiá 
ivókat az 1. mintájú kimutatásba is a 

megrendelő Ívvel és beszerzési köny
vecskével egyezően bevezetni. A nagy- 
árut * megrendelések teljesítése alkal
mával, ha <« megrendelést valami okból 
módosítja, a módosítást agg o megren
deld írben, mint a beszerzést könyvecs
kében és i mintájú kimutatáson tó- | 
teles keresztül rezeim

20 Az „Idegenforgalmi Beszerzési | 
Utazási és Szállítási Részvénytáreaság*4 
Ibuszi budapesti központi raktára a 
jelen rendelet szempontyából nagy áru 
dának tekintendő Az IBUSZ nagy áru 
<lája a dohányárunak saját fiókjai kö
zötti szétosztását saját hatáskörében 
végzi el. azonban a jelen rendelet 4 — "*. 
pontjában foglalt rendelkezések az
IBUSZ fiókjaira is kötelezők

21. Anyagbeszerzés végett kisárus- 
hoz utalt ’ korlátolt dohányárusok áru 
megrendelését az előző pontokban fog
lalt rendelkezések nem érintik. Ezek a 
dohányárusok azonban — ahol ezideig 
még nem történt meg — 1943. már
cius hó 1. napjától megrendelő köny 
vecskével szintén ellátandók és jövőben 
dohánygyártmányt, a nagyárushoz utalt 
kisárusokhoz hasonlóan, csak megrendelő 
könyecskébe való bejegyzés mellett vá
sárolhatnak. Megrendelöivet a kisárus 
boz utalt korlátolt árusnak nein kell 
kitöltenie.

A korlátolt árust megrendelő köny
vecskével — a beszerzési ár megtérí
tése ellenében — az a kisárus köteles 
ellátni, akihez anyagbeszerzés végett 
utaltatott. Ha a korlátolt árus beszer
zési helye nem jelöltetett ki, ha
nem tetszése szerint több árushoz is

fordulhat beszerzés végett, i 
delő könyvecskét maga tartozik a leg
közelebbi nagyártisnál (elosztónál) be
szerezni. s a könyecskét a címlap ki
töltése és hitelesítése végett az illető 
kés pénzügyőri szakaszon bemutatni.

Ellenőrzés és büntető rendel
kezések.

22. A pénzügyőri bi/.t<»i kerület ve 
zetö a nagy árus (elosztó) szám
adásainak negyedévi zárlata alkalmá
val köteles meggyőződni arról, hogy 
betartotta e az engedélyes a jelen ren 
delelnek a dohányáru beszerzésére és 
szétosztására vonatkozó rendelkezéseit. 
Az árubeszerzések helyessége a követ
kezőképen állapítandó meg pl. Trabu- 
cosböl a nagyárus beszerzési alapja 
(1941 évi IV. évnegyedi beszerzés) 
10.000 darab : az áruraktár jegyzéke
szerint az 1943. április havi beszerzési 
keret 3ő" „ ot, a májusi 40" ,.-ot. a jmii 
u>i 4-V,/„-ot tett ki : ezek szerint a 
nagyárus az 1943. év II. negyedében a 
beszerzési alap 120°," át, vagyis össze
sen 12.<»(><* darab Trabucost szerezhe 
tett be : ebben az esetben a beszer
zési főkönyv nemenkénti összesítésében 
a negyedévi beszerzés Trabucosból 
nem haladhatja meg a 12.000 darabot 
Hasonlómódon ellenőrizendő az összes 
korlátozott forgalmú árunemek beszer
zése.

A szétosztás helyességét a nagyárus 
könyveinek vizsgálata és a kisárusok- 
nál tartandó szemlék alkalmával kell 
ellenőrizni. Az ellenőrzésnek ki kell 
terjeszkedni arra, vájjon

a) a nagyárus a kisárusokkal ugyan 
azon beszerzési keret ° ,,-ot közölte e, 
amit a dohányáruraktár részére megál
lapított, amennyiben pedig korlátozott 
forgalmú áruból hóvégi készlete maradt 

. felemelte-e megfelelő arányban a be
szerzési keretet .

h) a megengedett beszerzési kereten 
belül teljesitette-e a nagyáriie akisárus 
megrendeléseit :

e) a kisárus beszerzési könyvecské
jének és 1. mintájú kimutatásának adatai 
eaveznek-e a nagy árus által őrzött 
rendelőivvel, illetve a száinlaköuyvi 
tételeivel : . . . .

d) a nagyárus (elosztó' saját kisaru- 
dája részére nem adott-e ki több do
hányárut. mint amennyi a beszerzési 
alapja szerint megillette.

iiíáreiidelt penziigvi szervekkel és a 
kerületében levő összes dohinynagy- «a 
kisárusokkal azonnal közölje s pontos 
végrehajtásáról gondoskodjék. Tapasz
talatairól a rendelet esetleges módosí
tására. vagy kiegészítésére irányuló ja
vaslata kíséretében 1943. augusztus 1. 
napjáig tegyen jelentést.

Budapest, 1943. február 12

23. .leien rendelet rendelkezéseinek 
áthágása — az 5. pontban meghatáro
zott é- súlyos jövedéki kihágásnak mi
nősülő cselekmény kivételevei — a jö
vedéki büntető eljárás szabályozása tár
gyában kiadott 1928. évi 1-9.400 P. M. 
sz. rendelet 2. S-u szerint minősül és 
ugyanezen rendelet fi. §-a szerint egy
száz pengőig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő, ezenkívül ismétlés esetén, 
vagy súlyosabb esetben mellékbüntetés
ként a dnh'ingth ns engedélye is elvo
nandó.

24. Meghagyom a pénzügyigazgató-

A dohánynagyárudák 
áruhitelének, iHetire a dohány

elosztók bizományi áru- 
ellátmány keretének 

felemelése

A miniszter rendeletéből : 
Denk s. k.

miniszteri osztályfőnök.

: XIII. a

Eományi
á r u s í t á s r a

adok az uj játékban osztály- 
sorsjegyet címanyag beküldése 

mellett.

v ité z  T ó th  T ih a m é r  d r .
osztálysorsjegyárusitó

B u d a p e s t  V ., R u dolf-té r 4/a.

74.247 
1943.
A dohánygyártmányok arának az 

53.1943. P. \\l számú rendelettel 1943. 
január .1-én történt felemelése foly
tán a dohánynagyárudák részére 
engedélyezett áruhiteleknek illetve 
a bizományi dohányelosztók bizo
mányi áruellátnmnykeretének értéke 
az uj árakhoz viszonyítva csökkent.

A rendkívüli karácsonyi dohány
áruhitelekhez hasonló módon a do
hán v nagy árusoknak megengedem, 
hogv a részükre engedélyezett ren
des áruhitel 33" i ának megfelelő ősz- 
szeg erejéig (lobi) P-re lelteié kike- 
rékitve terjedő) rendkívüli hitelt 
igénybe vehessenek

E rendkívüli dohányáruhitel után 
a dohánvnagvárusoktól 0.5°/o (fél 
százalék) kamatot kell előzetesen 
levonásba hozni. A kincstári keze
lésben lévő dohánynagyárudák ka
matot nem fizetnek

A dohánynagvárusoknak a rend
kívüli dohányáruhitel elnyerése cél
jából külön kérvényt nem kell elo: 
terjeszteni. Ehelyett a rendkívüli 
hitelt 3 azonos példányban kiállított 
. Megrendelés--sel kell igényelni, 
melyhez a csatolt A) mintának meg
felelően 2 példányban kiállított. 2 
tanúval is láttamozott „ Elismer
vény *-t kell mellékelni. Az igényelt 
rendkívüli hitelt a megrendelés „Le
rovás" részébe kell beállítani es el
számolni, ugyanakkor pedig az ese
dékes 0.5°/o kamat összege a „Lar- 
tozás- részbe állítandó be és ott is 
számolandó el. , . _

E rendkívüli dohányáruiméi — ha 
azt a nagyárus az alábbiakban sza
bályozott módon nem akarja állan
dósítani — 1943. február 20 tói 1943. 
március 31-ig vehető igénybe és 
ennek teljes összege 1943. április 
15-ig a dohányjövedéki központi 
igazgatóság „Dohánybevételi számla, 
Budapest" 100.003 számú postataka
rékpénztári csekkszámlára fizetendő 
vissza és legkésőbb 1943. április

2<> ig a rendes megrendelés alkalmá
val kell szabályszerűen elszámolni 
A kincstári kezelésben lévő nagy
árudák a rendkívüli hitelt nem fize
tik vissza.

Amennyiben azonban a dohány- 
nagyárusok a hitelt a fenti határ
időn túl is igénybe venni óhajtják, 
kötelesek 1943. március ifi-ig a do
hányjövedéki központi igazgatóság
hoz (pénzügyminisztérium XIII. a. 
ügyosztálya, Budapest, II , Iskola
utca 13. sz.) ezirányu kérésüket be
nyújtani és egyben meglévő áruhi
telüknek leszámolását is kérni. E 
kérvén vek alapján a dohányjöve
déki központi igazgatóság (pénzügy
minisztérium XIII. a. ügyosztálya) 
intézkedik a már meglévő áruhite
lek leszámolása és a rendkívüli hi
tel betudásával megfelelő uj áru
hitel szabályszerű folyósítása iránt. 
Az áruhitel leszámolása folytán a 
régi hitelből a dohány nagyárus ja 
vára felszabaduló tőkét a nagyárus 
köteles továbbra is a dohánynagy- 
árudában dohánygyártmányokba 
fektetni.

A megrendelés foganatosítása ai 
kalmával a rendes áruhitel folyósí
tásánál előirt „Kötelező nyilatko
zat- kiállításától eltekintek A meny
nyiben azonban a nagyárus a rend
kívüli hitelt a fentieknek megfele
lően állandósítani kívánja, és ahhoz 
képest a fentieknek megfelelően a 
régi áruhitelének leszámolását kéri, 
a folyósítandó uj áruhitelről termé
szetszerűen a szabályszerű „Köte
lező nyilatkozat"-ot is ki kell állí
tani. Minderről a nagyárusokat 
szintén értesíteni kell.

[ártsunk lfACO
S Z I P K Á T



DOHÁNYARUSOK LAPJA ______________________________4. szén?

Az 194-3. évi jan. hó 31-i dohány
áru-kész tata k árkülönbözeté
nek befizetésére megállapított 
határidő meghosszabbítása

A budapesti központi dohányáru
raktár körzetébe tartozó bizományi 
dohányelosztók részére engedélye
zett bizományi áruellátmány értéké
nek felemelését az érték a ere
jéig (ezerpengőre felfelé kikerekitve), 
szintén engedélyezem. E felemelt 
bizományi áruellátmány értéke után 
sem kell kamatot fizetni Azt a ked
vezményt igénvbe venni szándékozó 
dohány elosztók a felemelésnek meg
felelő értékű bizományi árut három 
példányban kiállított rendkívüli meg 
remieléssel igénylik, amelyhez ré
szükről csatolandó a B) mintának 
megfelelő két azonos példányban 
kiállított és két tanúval is Iá Hámo
zott elismervény. Az igényelt áru 
értékét a megrendelő ..Lerovás*' ré
szébe kell bevezetni Az elosztók 
kötelesek a felemelt hitelkeretet 
tűzkár és betörés ellen a kincstár 
javára szabályszerűen biztosítani.

Budapest. 1043. február 1

A miniszter rendeletéből :

(íundhart s. k

Nagyárus és Elosztó Kartárs!

Nyomtatványaidat Cso
portunknál szerezd be,
ahol úgy a nagy-, mint a kisáru- 
sok részére szükséges minden
nemű ivek. könyvek stb.kaphatók.

Dohánvárudák vasár- és ün
nepnapi nyitvatartását feltün
tető táblákat kartársaink köz- 
p n̂ti irodánkban (Vili.kér.,Mu- 
zeum-utca 17. szám) díjtalanul 
kaphatnak.

Hirdessen lapunkban!

A dohánygyártmányok eladási árá
nak újabb megállapítása tárgyában 
1943. évi január hó 25-én 61.617 1943. 
sz. alatt kiadott rendeletemben a 
dohányárusok 1943. január 31 i do
hányáru raktári készlete után a 
kincstár javára megtérítendő árkü
lönbözet befizetésének végső határ
idejét 1943. évi február hó IS. nap
jában állapítottam meg.

A dohányárusok érdekképvisele
teinek kérelmére a befizetés végső 
határidejét ha a befizetendő árkü
lönbözet 100 (egyszáz) pengőt meg
halad február hó 2U. napjáig, ha pe 
dig KXH) (egyezer) pengőt meghalad 
március hó 6. napjáig meghosszab
bítom.

Budapest. 1943. február 13.
A miniszter megbízásából :

Gurulhart s. k.
miniszteri tanácsos.

£v»  í *  t ó t t l i

Nikolett-’

Figyelem! FONTOS! Figyelem !

Dohánynogyáruda 
(elosztó), kisáruda
pontos vezetéséről és elszámo
lásáról szóló nyomtatványok, 
használati utasításokkal, a gya 
korlat alapján összeállítva, mely • 
bői fillérnyi pontossággal min
den zárlat kitűnik, kizárólagos 
eladási joggal b e s z e r e z h e t ő  
Somogyi Mihály Zalaegerszeg 
dohánynagyáruda. (1099. szám.

Hivatalos közlem ények
....................................................................... .

A Baross Szövetség Dohányárus Csoportjának
Hivatalos helyisége Budapest. Vili.. Muzeum-utca 17. fősz. 15
Telefonja . 136—356.
Postatnkarékpénzfári csekkszámla szánta . 50.319.
Hivatalos ára felek részére Minden hétköznap 9—15 óráig. Szombaton és 

ünnep előtti napokon 9—12 óráig.
Szaklapja Baross Szövetségi Dohányárusok Lapja. Megjelenik minden hó 

első és harmadik csütörtökén. Tagoknak díjmentes.
Igazgatói fogadóóra . Kedden 9 12 óráig.
(ügyésze: Dr. Buday Gyula egyetemi magántanár, ügyvéd (Budapest, VI., 

Andrássy-ut 36. III. 6. Telefon : 119—393). Hivatalos óráit a Csoport helyi
ségében minden pénteken 15 — 16 óráig tartja

Lapzárta A hó első és harmadik csütörtökjét megelőző hétfő 16 óra.

„ K A F F A "  szivarkaszipka cserélhető parafás füstszűrővel drbja 8 fill. 
U l t l i in y a t í  szivarkaszipka, kétrészes. „Haffa" füstszürőbetéttel 

darabja 66 fillér.
t lá v o r lb t  szivarkaszipka. kétrészes, „H alfa" füstszürőbetéttel 

darabja SO fillér
Minden szipkához megfelelő ..Haifa" szűrőbetét (naponként egyszer 

cserélendő) darabja 2 fillér
„ R A F F A “  füstszűrös s z l v a r k a h i i v e l y  100 darab a felemelt 

adójegytöbblettel együtt 94 fillér.
Viszonteladóknak megfelelő árengedmény. Kapható az összes buda
pesti dohányelosztóknál, vidéken az összes dohánynagyárudákbán. 

Gyártja : A I V A Z  H. „Haifa1* füstszűrös szivarkahüvely-gyára 
Budapest. VII.. Pembinski-utea 32. szám. Telefon: 221-636.

U Nem szabad dohányozni csak ^
j j  N I K O P A L l  szipkából N I K O P A L L  betéttel. %

gg Óv j a  az e g é s z s é g é t i  T r a f i k b a n  kérje!
______________________________________________________________________________________—

STROH, QOTTL1EB ÉS FIA
d o h á n y z ó  c i k k e k  n a g y k e r e s k e d é s * *

B U D A P E S T ,  
V I I . ,  K á r o l y  k i r á l y  u t  9 .

FECSKE szivarkapapir és hüvely 

Gyártja:
Hazai Szivarkapapin Előállító Kft. Budapest, V., Szalay-u. 3.

T A U S Z K Y  A R T Ú R
clgiircttatUltök, pipák és az összes 
d o h á n y z ó c i k k e k  gyártása 

Budapest, VII.. Ikácfa-H. 13. lel. 2Z2-62S.

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

Budapest. VL. Rózsa-utca 44. szám — Telefon: 221-870.

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

F Ü S T  SZÍ V A R K A  H Ü V E L Y E K E T  GYÁRTJA

S A M U M - A L T E S S E  íX ÍÍT Íll
BUDAPEST, XIII., G0 MB-U. 3 2 . TEE.: 2 9 2 -7 0 9 .

P R O H Á S Z K A  K Á R O L Y
papír-, iró- és iskolaszerek, szivarkapapir-hüvely, gyufa 6s 

mindennemű dohányzó-cikkek nagykereskedése

BUDAPEST, II. KERÜLET, CSILOGÓNY-UTCI 55. SZÓM.
TELEFON: 357-782. •  TELEFON: 357-782.

Borotvapengék és borolválkozú cikkek legolcsúbb beszerzési kelve

TEMPÓ, G. M. B. NIKOTEX, TRAFIK stb.
pengék kizérélagos eladása.

BOROTVIPENGE-SZIKUZLET BUDIPEST, VII., NIGYITÓDI 
SZABÓ-UTCR 42. SZÓM. — TELEFON: 428-147.

A kiadásáért felelős: vitéz üslhás Endre.

Kiadótulajdonos: .Baross Szövetség I „Grafika" Nyomda vállalat (Holl Bétaf 
Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák I Újpest, Jókal-utca 18. szám. 
és Termelők Országos Egyesülete* | Telelőn : 495—516.
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