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A dohánygyártmányok arányos szét
osztását szabályozó rendelet némely 
rendelkezéseinek módosítása és ki

egészítése
A korlátozott forgalmit dohánygyárt

mányok aranyom szétosztása tárgyában 
1943. évi február hó 12-én tii.HM) 1943. 
ít» miatt kiadóit renrieleteiiict (továbbiak 
bau k.t az alut»biak szerint egészítem 
ki

1. A R. 6. pontjában foglaltaktól el
térően 1943. e\i április hó 1 napjától 
ke/üoibnui a dohánynagy árusok (do- 
kan velo-ztók) < illandd br* zer zeni alapjául
Mo i az 1941. év IN. évnegyedének 
dohányáru besznzépe. liánéin ugyan- 
axon évnegyed almi*isa veendő számí
tásba. A dohány nagyáriánkat az i 11**- 
léke* dohán vamraktarak utján már 
utasítottam. hogy lN***zerzé»*i alapjukat 
ennek megfelelően ujhol állítsák össze 
es a kerti lej, i
nél haladék nélkül nynjtsák be. ..

A pénzügyőri biztosi kerület vezető
ket utasítom, hogy a beérkezett be 
M/.eizé-i alap kimutatásokat H iiagvárus 
(rli'Hzti'ii főkönyvi adataival pontosan 
hasonlítsák össze és első példány át a 
dóban vár ii raktárak hoz továbbítsak

Tekintettel, hogy a fentiek szerint 
összeállítandó beszerzési alap helyes
ségének ellenőrzéséhez a dohányáru 
raktar adatokkal nem rendelkezik, an
nak helyességéért a nagy áruson
kivili a pénzügyőri biztosi kerület- 
vezető felelős

Káért figyelmeztetem a biztosi ko- 
rületvezetőket. hogy a beszerzési alapok 
adatait a lég {iont Oltóbban ellenőrizzük és 
havi szemléjük alkalmával mindannyi
szor vizsgálják felül. mert. tekintettel a 
dohányellátas zavartalan lebonyolítása 
hoz fiiződő fontos államérdekekre, a 
kerti let vezető felelőségrevonásábM még 
felületességből származó tévedés esetén 
sem fogok eltekinteni

A ki sár ufiok beszerzési alpjának 
megállapítását a fenti rendelkezés nem 
érinti.

2. Az 1941 december 31 napj t után 
megszüntetett gyártmány nemek közül 
ugv a nagy áros (elosztói, mint a kisárus 
beszerzási alapjának megáJlapitásánál

aj Hunnia szivarka helyett ugyan 
annyi darab Levente szivarkut.

b) Vegvestörmelek pipadohány » min 
den csomagja helyett 4 (négy) csórna 
gncska Magyar pipadohányt kell szá
mításba venni.

A többi megszüntetett gyártmányokat 
a beszerzési alap megállapításánál li 
gyeimen kívül keli hagyni

3. A R 10. pontjában felhatalma/ 
Um az eljáró pénzügyőri szerveket 
(szakasz, illetve biztosi kerület), illetve 
a pénzügy igazgatóságokat, hogy a do
hányáras (kisárus és nagyárus) állandó 
beszerzési alapját indokolt esetben le
szállíthassák, vagy felemelhessék. A 
leszállítás, vagy felemelés egyes eseteit 
nem határoztam meg — mert minden 
előforduló eshetőséget előre látni nem 
is lehet —, hanem az elbírálandó ese
teket az eljáró szervek és hatóságok 
szabad mérlegelésére biztaiu. Az eddigi 
tapasztalatok alapján szükségesnek lá
tom a gyakrabban előforduló esetekben 
követendő eljárás szabályozását, amely 
azonban a fel nem sorolt egyéb ese
tekre nézve nem korlátozza az eljáró 
szervek és hatóságok eddigi hatás
körét.

a) A R. 1(L pontjának első bekezdé
sében foglaltuk szerint az 1941 év ok
tóber hó 1. napja után létesült jogelőd 
nélküli uj dohány kisamda beszerzési 
alapját a környező dohányárrnlák b»* 
szorzás! alapjának arányos felosztásá
val kell megállapítani, vagyis a kör
nyező árudák hírszerzési alapjai együtt
véve ugyanazzal a mennyiséggel l<-.»zál 
litandök. mint amennyiben az uj áruda 
alapja megállupiltatort. R/.t a rendel
kezést oda módosítom, hogy hicárölagos 
jelh ifM ih-há-iy kisármia beszerzési alap
ját az alábbi )>) pontban megható 
rozott kivételtől eltekintve — nem le
li ef leszállítani ni dohányáruda részére 
szükséges beszerzési alap összeállítása 
ecljáb1*!. Az «*J 4*«4.á*t»u» t»ó* -her»r,«rze i 
alapját továbbra is a környező árudák 
alapjának figyelembeVétidével kell ugyan 
kiszámítani, ile a környező árudák kö- 
ziil csak a korlátlan én korlátolt, vala 
mint a b) pontban említett kizárólagos 
árudák alapjaiból kell a megfeleli) há
nyadot levonni, azt a mennyiséget pe 
dig. amely az uj áruda alapjából még 
ezután is hiányzik, a nagyáruda (el 
osztó) beszerzési alapjának felemelésé
vel kell pótolni. Az uj kizárólagos áru 
ila beszerzési alap iának összeállítása 
sálioz az árudától távolabb, de tí(K) 
(hatszáz) méteren belül fekvő összes 
korlátlan és korlátolt jellegű dohány- 
árudák beszerzési alapjainak 50",u-át 
igénybe lehet venni.

b) Ha valamely helyen a pénzügyi 
hatoság a forgalom megoszlását
célozva uj dohány áruda létesítését 
a közeli dohányárudák rendkiriili wifty 
forgalmai:! való tekintettel engedélyezte, 
az esetben az uj áruda beszerzési alap
jának megállapításához a környező 
kizárólagos jellegű dohány árudák be
szerzési alapjait is figyelembe lehet 
venni és leszállítani, olyan módon 
azonban, hogy a csökkentendő alapú 
dohányárudák beszerzési alapjából 
(1941. év utolsó negyedének forgalma 
bél) Budapesten legalább 20.1KK) P, 
tör vén v hatósági joggal felruházott vá
rosokban 1V(MH) r . megy ei városokban 
12 000 P. községekben pedig legalább 
,M)0O f  értékű gyártmány mennyiség, 
az 1941 év utolsó negyedében érvény 
ben volt árakon számítva, érintetlenül 
maradjon.

jogelőd nélküli uj korlátlan do- 
hánvkisáruda részére beszerzési alapot 
továbbra is csak a környező korlátlan 
és korlátolt dohányánnlák beszerzési 
alapjának csökkentésével lehet megál
lapítani.

d) Ha a pénzügyi hatosag olyan köz
ségben, vagy a községtől (várostól) ta 
volesö telepen engedélyezett 1941. ok 
töber 1. napja után dohány árudát, ahol 
azelőtt dohányáruda nem volt, az e s t 
ben az áruda beszerzési alapját, mégha 
az áruda korlátlan jellegű is, más árit 
dák alapjának csökkentése nélkül kell 
megállapítani. Ilyen esetben a legköze
lebbi hasonló népességű községek (te 
lepek) dohány fogyasztásához viszonyítva 
kell az uj dóhányáritda beszerzési alap
ját meghatározni.

c) Az 1941. évi október hó 1. napja 
előtt a város belterületén létesült kizá
rólagos jellegű dohányárud a beszerzési

alapját. más árudák beszerzési alap
jának csökkentése nélkül — fel leltet 
emelni abban az esetben, ha az áruda 
közelében épült bérházak, avagy na
gyobb szánni lakóházak m gyobb része 
c.-ak 1941. október hó 1. napja után né
pesült be és lia az áruda beszerzési 
alapjának pénzértéke nem éri el a, vá
ros - nagyobb városokban a kerület- 
rész — kizárólagos jellegű dohány áru
dái beszerzési alapjainak átlagos pénz
értékét. Az áruda beszerzési alapját az 
előbb említett átlagnál magasabbra 
emelni nem lehet.

f) Az 1941. évi október hó 1. napja 
után megszűnt doháuyárudáknak 1941. 
év IV. negyedére eső beszerzését, mint 
beszerzési alap felesleget a környező do
hányárudák között arányosan fel kell 
osztani. A feleslegből a kisebb forgalmú 
árudák nagyobb értékkel részeltetendök.

g) A kirándulóhelyeken, iidiilü . fürdő
ért sporttelepeken ievö idényüzlet jel
legű dohányárudák beszerzési alapját 
— különbséget téve a tisztán idény üzlet 
ért részben idéngiizlpt között — az álta
lános rendelkezésektől eltérően kell meg
állapítani. Tisztán idényüzletnek tekin-

* ívrod-o k  a doiiányáruda. ' mely csak a 
■ fürdő-, üdülő- stli. hely látogatottsága 

időszakában tart nyitva és az év többi 
részében szünetel, részben idény üzletnek 
pedig az tekintendő, amely egész éven 
át nyitva tart ugyan, de nyári félévében 
(az év 11. és 111. negyedében) több mint 
175 (.egyszázhetvenöt) százalékát éri el 
a téli félévi (az év I. és IV. negyede) 
forgalmának. FI. az a doiiányáruda, 
amely 1941. év I. és IV. évnegyedében 
együttvéve ltt.tKJt) P dohány áruforgal
mat ért el, csak az esetben minősíthető 
.részben idény üzletnek”, ha ugyanazon 
év II. és III. évnegyedi összforgalma 
17.500 pengőt meghalad.

A tisztéin idény üzlet beszerzési alap
jának kiszámításához összositendö az 
áruda 1941. évi idény alatt elért összes 
beszerzése és abból kiszámítandó a liá 
rom hónapra eső mennyiség. A beszer
zési alapot — tekintet nélkül az idény 
időtartamára — minden esetben három 
hatn forgalom mennyiségére kell kiszá
mítani. pl. az öt hónapon át nvitvatartó 
idényüzlet összforgalmának háromötöd 
része veendő alapul. Az üzletkezdés és 
beszüntetés hónapjai egész hónapoknak 
tekintendők A tisztán idény üzlet be 
szerzési alapjának meghatározása alkal
mával meg kell jelölni azt az időszakot 
is, amely alatt a dohányárun árufelvé
telezésére jogosult. Kz az időszak az 
üzletnyitás hónapjának első napjával 
kezdődik és az iizletbesziintetós hónap 
jának utolsó napjával végződik.

A részben idény üzlet jellegű dohány 
kisárudák részére külön téli és külön 
nyéiri beszerzési alapot kell megállapí
tani. Téli beszerzési, alapul, a többi do 
hányárudák alapjával egyezően az 1941. 
év IV. évnegyedében beszerzett dohány
gyártmány mennyiség szolgál s a do
hányárun ennek alapján október hó 1. 
napjától a következő év április hő vé
géig (hét hónapon át) szerezheti be do
hányáru szükségletét. Sgéiri beszerzési 
alap az 1941 évi május hó 1 napjától 
szeptember hó végéig beszerzett do 
hánygyártmány mennyiség háromötöd 
része (három havi forgalom). A nyári 
beszerzési alap alapul vétele mellett a 
dohány ár U8 május hó 1 napjától szep
tember hó végéig (öt hónapon át) azé 
rezhet be dohányárut.

hl A község területére érkezett ka
tonai csapatok ellátása céljából a koz 
ség dohány árusainak beszerzési alapját 
csak a mérsékeltáru dohánygyártmányt 
igénybe nem vevő dohányzók szükség 
leiének erejéig lehet felemelni. Az erre

la  dahénygyértményok arányosI 
I szétosztását szabályozó rentíe-1 
1 let némely rendelkezéseinek 
Im ódosítása és kiegészítése|

•
Trafikoknak dohányáruval 

való ellátása állandó 
beszerzési alap hiányában 

•
, Kisforgalmú kizárólagos 
I dohányárusok megsegítése

m'
A Kormányzó Urnák 

március 15-i szózatából 
•

Rendelőtök:
A papír- és Irószerüzleteknek I 

árusítási és nyitási ideje  
A tábori postával fuvarozott 

levélpostai küldemények 
díjmentessége 

•

JnteeuclMUi

a papír- és irószerárak 
szabályozása

Hunnia és Vegyes törmelék

0. K. H. kölcsönök igénylése

Nyomtatványok beszerzése 

T e le fo n d íja k  

| Hadiárvalevente-jelvény

I Tábori postacsomag felvétele

Rendelet a hadbavanuM vallóiról
•

I Megszűnt az Olaszországba irá -1 
I nyúló csomagforg. korlátozása | 

•
KÉRDÉS ÉS FELELET 

Hivatalos közlem ények

vonatkozó adatokat (a mérsékeltáru do
hánygyártmányt igénybe nem vevő do
hányzók számát és havi szükségletét 
árunemenkint részletezve) a biztosi te 
rületvezető a katonai parancsnokságtól 
írásban szerezze be.

(Folytatjuk.)



2 DOHANYARUSOK. l a p j a 7.

Trafikoknak dohány
áruval való ellátása 

állandó beszerzési alap 
hiányában

.4 tií.JOO. sz. rendelei életbelépte 
óm u dohángn agyárusok a vétele
zésre hozz* íjuk utalt kisárusokat 
csak állandó beszerzési a/a/tjuk sze
rin ti mértékben tilthatják el áruval. 
Ez a szövegezés szó s z e r in t értel
mezve azt is jelenti. hogy állandó 
beszerzési alap hiányában a nagy
árus fl kisár üst nem láthatja el 
doha nyá rtt ra l.

Bármennyire furcsán hangzik is 
ez utóbbi megállapítás, akttá a 
pénzügyőri körükben olyan felfogás, 
M' ly ezt maradék nélkül magáévá 
teszi és egyáltalában nem tőrödre 
azzal, hogy a ki saru s állandó be
szerzési alapjának hiányát mi okoz
za és egyáltalában nem töröttre 
azzal, hogy a kisarus miből éljen 
meg, ha árut nem kap, betű szerint 
rugaszkodik a rendelethez és azt 
vallja, hogy az ilyen kisárusnak 
pedig dohányárut adni nem szabad.

Mivel ilyen eset konkréted'- meg
történt Budapesten, készséggel fog
lalkozunk a kérdéssel és nyilvános
ságra hozzuk, mert feltét élezzük, 
hogy ilye ír. vagy ehhez hasonló esel 
az országban bárhol előfordulhat 
és csak vitára adhat alkalmat, de 
főleg veszélyeztetheti a kisárus egész 
tétkérdését.
. Az említett budapesti tfsel röviden 

a kővetkező:
Egy kisár üst t'.142-ben .4) elosztói 

körzetből B) elosztói körzet de helyez
tek áj. így B) elos:tó 1941. IV. ne
gyed éri forgalmúban, a kérdéses kis- 
órns f&éyalmu nem szerepet. Ityen 
esetekre a fent idézett rendelet vilii 
ygsan ki nagyija, hogy A ) elosztó 
dija a dó fn^zerzéki dtiipjcht (r  kell 
-JáiEtiini. Jh elosztóét pedi/JJéU kell 
em elni a kisarus állandó beszerzési 
alapjával. Ez eddig rendben volna 
t n in c s  is l/enm semmi különös, 
fjen  ám, de a rendelet nem számí
tott arra. hogy a pénzügyőrség is 
fulladásig agyon lesz terheire a ren
delet végrehajtásával és iyy az ügy 
fiJUa szerint még nem nyert el in té
zist. B\ elosztó nagyon természete<eu 
n j áru- ki fidás ál nem tagadta meg 
fi" kijárástól, mert tisztában ran 
azzal, hogy am kisárus csak abbéd 
vihet-niefé.'arnil elad. Árura tehát 
minden virág es rendeletén felül 
szükségé vari' Március hó végéit 
azonban már megkezdődlek a bajok, 
mert B i elosztónak a raktártól ka
póit áruja nem biz*}nyalt elégséges
nek. Hiányzott az a mennyiség, tűé
inél fi kérdéses kisárusnak kin flott 
és amelyre fiz ügy elintézése nélkül 
•t raktártól nem kapott árufedezetet 
A dolgot megsürgette a pénzügyőr
ségnél, ti hol azt mondták, hogy tnosl 
tudták csuk az ügyet elintézni és 
újy fiz á/o i/is hó I - i hatállyal már 
életbe is lép. Április l-én ? Talán 
március f i hatállyal! — kérdezte 
az elosztó Hiszen én eyész március
ban adtam az illetőnek árut. tnnit 
tnosl meg kelt kapnom, mer/ fi többi 
ki só rust is megkárosítom ezzel.
Vfiiam "Hugitól eettem el azt a 
mennyiséget, melyet ennek az egy 
tok kiadtam

Elég helytelen mondották a 
pt nzügyörségen.

Hát fájjon mit kellett tolna len
nem 'f — kérdezte bátortalanul az 
elosztó.

— Nem kellett volna az illetőnek 
tóidig árut adni, a mii/ az ügy el
intézve nincs. így szólt a weg- 
döbbentő válasz.

Természetesen az elosztó nem nyu
godott meg az „Ítéletben“ és elkűri- 
kázotl a dohányárura kiárhoz az 
egész kérdéssel Es nem hiába, mert 
itt megoldották ti kérdést. Azt mon
dották az elosztónak, hogy nyugod
tan lépje túl saját állandó beszer
zésialapját annyival, amennyi árul 
az illető kisárusnak kiadott és ezt 
fi körülményt a kisárussal\ egyetér- 
ftten igazolja — és ezzel az ügy el 
• un. intézve.

Másik hasonló eset is történt Uj 
tra fikról van szó, melynek még egy
általában nem volt állandó beszer
zési alapja és azt a pénzügyőrség 
a hó végéig sem tudta elintézni. Mi 
történjék ezzel a kisárussal ? Ne vé
telezhessen árut ? De akkor miből 
éljen ? Itt is az előbbihez hasonlóan 
az elosztó nyugodtan átlőtt az ille
tőnek árul körülbelül olyan mérték

ben, mint az iltetőhöz legközelebb 
fekvő szontszédfos kisárusoknak. El
intézés — ugyanaz, m int fentebb!

M int látják kartársaink, merőben 
nuis tíz élet és más tíz elmélet. Az 
elosztó jól emlékezetébe véste a Má
tyás-utcai értekezleten dr. Gund- 
hnrdt Öméltósága szávait, am ikor 
azt mondotta:

„Es ha az életben, a gyakorlatban 
olyan helyzet á ll elő, melyre vonat
kozóim a rendelet nem ad elég v i
lágosan. vagy határozottan utasí
tást, kérem, kövessék a józan ész 
szavát!"

Ez a pár szó mindennél világo
sabban beszél és aki e szerint cse
lekszik. helyesen cselekszik

Kisforgalmú 
kizárólagos dohány
árusok megsegítése
A dohánygyártmányok arányos 

szétosztását célzó rendelet sok kis- 
árust válságos anyagi helyzetije jut
tatott. miért is sürgős intézkedést 
kértünk a Dohányjövedéktól ezek
nek megsegítésére. Kérésünk meg
hallgatásra talált és errevonatkozóan 
máris megtörtént a kezdő intézke
dés olyképpen, amint azt az alább 
közölt dohányáruraivlári köriratból 
olvashatjuk.

Legjobb tudomásunk szerint ha
sonló értelemben ment ki intézke
dés vidékre is.

Hálás köszönetünket fejezzük ki 
a Üohányjövedék illetékes urainak a 
megértésért és a gyors intézkedésért 
és egyben annak a reményünknek 
adunk kifejezést, hogy a megsegítés 
valóban olyan inér'ékü lesz, hogy a 
kisforgalmú kisárusokonsegit és hogy 
ez az intézkedés minéT előbb a gya
korlatba is kerül.

íme a köriratnak idevágó részé: 
„A nagy méltóságú fii. h ír Pénz

ügyminiszter lJ r .it dohánygyárl- 
mánynemek arányos szétosztását a 
folyó évi február 12-én kelt Cl. 100/ 
1942 X III . a. P. M. szám alatt k i
adott rendeli terel szabályozta. F. ren
deletben foglaltak értelmében folyó 
éri március hó 1-tol kezdődőiig bi
zonyos mérvű dohangkorbitozus le 
pelt életbe Nehogy e dőlnittgkorlá
tozással kapcsolatban a kisebb for
galom mai táró dohá'r. gkisárusok 
megélhetése megr<aulátjo)i, a aggy
al éltós ágú sn. k ir 'Pénzügyminiszter 
l ' r  ezeknek meg segítését határozta el.

Felettes hatóságom led rövid' úton 
nyert meghagyásra felhívom a t. 
doftényelosz/o c/it/edelgeseke(, hogy 
a csatolt kimülíüás-m inta alapján 
írják össze o körzetükbe beosztott 
u zok u t a B ud a p es t szék h e lly e l 
b ír ó  k iz á ró la g o s  d o h á n y k  is
ii r  usoka t. akiknek az 1941. ér l V-ik 
negyed Torija Ima al ipján megállapí
tott beszerzési alap összértéke nem 
éri •t tíz 5fíOo pengőt (A csoDorlf, 
beszerzési alapjuk összértéke 5000— 
7500 pengő között van ‘ It csoport) 
s régül akiknek beszerzési alti jónk 
összérték^ —lOOOO pengő között
van f< csoport)

E csoportokon felül külön-külön 
kimutatandó, hogy a megnevezett 
dohány ki mi rusok az Iá it. év IV. ne
gyedben Symphonia, Levente és 
Hunnia szivarkából meringiségileg 
menny ti vételeztek ki. valamint fel
tüntetendő a felsorolt dohánygyárt
mányok értéke is, az 0*42. január 
t-e előtt érvényben volt régi árak 
figyel"mbevétele mellett.

Végül a kimutatás végén az egurs 
csoportok részére kimutatott adatok 
összes He intők

Idény üzletesek közül azokat, ame
lyeknél az 1941. évi (egész évi) össz
forgalmuk 40 000 pengőt meghálált, 
a kimutatásba nem lehet felvenni, 
útiban az esetben sem, ha beszerzési 
alapjuk a felsorolt kategóriákba es
nék it.“

tartsunk lf ACO
= S Z IP K Á T  s===

Kisárus kartács!
Trafikon lehetőleg csak 
traflkostól vásárol jón !

Á  Kormányzó Ur 
március 15-i 
szózatából

— A nemzeti élet egyik  legfonto
sabb alapja a fegyelem . Az össze
tartás, a  belső rend fenntartása, 
a belső front e re je  n n  az ország 
számára lét, vagy a nemlét kér
dése. Szánjatok mindig keményen 
szembe a társadalom bontó törek
vésekkel. Ezek rendszerint válo
gatás nélkül mindennel szemben 
a tagadást hirdetik. Pedig még az 
egészséges reform okat sem sza
bad, hogy a dem agógia sajátítsa 
ki magának, mert az szem elöl 
téveszti az adott lehetőségeket, 
túl kiabálja az észszerű joak aratói 
és háttérbe szorítja a komoly 
munkát. Az ujitás Is csak akkor 
lehet egészséges, ha az élet józan 
követelm ényeihez simul.

Rendeleiek
R m. kir. kereskedelem- 6s 

közlekedésügyi miniszter 
1943. évi 11.321. számú 

rendelete
a papír- és IrószerUzleteknek a 
490 1942. M. E. számú rendelet ha 
tálya alá helyezése és a nagy
kereskedéseknek, valamint az 
azokhoz tartozó raktáraknak a 
490 1942. M. E. ésaz57ti0 1942. M. E. 
számú rendeletek hatálya alól 

k ivétele tárgyában.
A nyílt árusítási üzletek nyitási 

idejének Budapest székesfőváros te 
rületére kiterjedő szabóivozása tár
gyában kiadott 490 1942. M. E. számú 
rendelet 2. 5j ának (2) bekezdésében, 
továbbá a nyil^ árusítási üzletek 
zárása idejének Budapest székesfő
város, Kispest, Pestszenterzs^bet, 
Pestszentlőrinc. Budafok. Rákospa-

u y .
löta és-Pjpest meiryef várósok terű 
lelete kiterjedő s/.nh ilyozasa tárgyá
ban kiadott .700 1942 M. E. számit 
rendelet 2. íj-onak-{3| bekezdésében, 
valamint az 1942-. V! t. c. Il.íj-álmn 
foglalt felli daliuaxas alapján a fenn 
forgó rentljcivüli viszonyokra tekin- 
kiutetiel á következőket rendelem.

1- S
A papír és irós/.erii/leteket a 490 

19 42. M E. s/.ániu rendelet 2. £ a (1) 
bekezdésének ih  pontjában megál
lapított kivétel megszüntetésével az 
említett rendelet hatály.t ahi helye
zem. Ehhez képest az említett üzletek 
Budapest s/ekesfováros területén 
délelőtt kilenc órától este fetliat óráig 
lehetnek nyitva.

( t) Azokat a nyílt árusítási üzleteket, 
amelyekben kizáróantovábhárusitók. 
továbbá ezekk. * egy tekintet alá eső 
kézműipari és gyári üzemek, katonai 
alakulatok, kórházak és gyógyszer
tárák részere szolgáltatnak ki árut. 
kiveszem a 49o 19 42. M. K es az 
■ 700 1942. M. E számú rendeletek 
1. íj áhnii hizlalt rendelkezés hatálya 
alól Ehhez képest az említett nyilt 
árusítási üzleteket Budapest székes
főváros. Kispest. I estszenterzsébet, 
Pestszentlőrinc. Budafok. Rákospa
lota. Pjpest megyei városok területén 
134 KOii/1942. K. K. M. számú rende
leiem ó. £-a értelmében reggel nyolc 
órától délután négy óráig, szombaton 
dé után két óráig szabad nyitva 
tartani.

(2) Az 1) bekezdésben említett üz 
letekhez tartozó raktárhelyiségeket 
reggel hét órától este hat óráig, 
szombaton délután két óráig szabad 
nyitvatartani. Ez a nyitvatartási idő 
abban az esetben is hatályos, ha a 
raktárhelyiség az üzlethelyiségtől 
nincsen olyképpen elkülönítve, hogy 
az átjárás az egyik helyiségből a 
másikba lehetetlen

(3) A vasútról vagy hajóról érkező 
szállítmányoknak átvétele és elra- 
kása céljából a raktárhelyiségeket 
kivételesen reggel hét óra előtt és 
este hat óra után is nyitva szabad 
tartani.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
üzletek és raktárhelyiségeik üzlet
vitelével kapcsolatos irodai munkák 
elkerülhetetlen szükség esetén az 
üzlethelyiség, illetőleg raktárhelyiség 
zárása után is, de legkésőbb * este 
nyolc óráig végezhetők.
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^  JAWMA C ig a re tta p a p ír  Rt.
BUDAPEST

i

gyártmányainak eladása i

C ig a r e t t a h ü v e ly e k  :

*

SENATOR CELOILFTER kettős 
füstszűrővel

SENATOR EXTRA valtabetettel 
JANINA füstszűrös

SENATOR CELOF1LTER parafa- 
véggel

legtöbb hasznot biztosítja

Ciganettapapinosok:
SENATOR 60 lapos
SENATOR 120 I após
SENATOR RAPID hajtogatott.

egyenként kihúzható lapokkal 
gummirozot! széllel

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel. egvenként kitéphető lapok
kal

JANINA SPECIALITÉ

a. §. '
A 2. á bán foglalt rendelkezések 

ehetove teszik hogy az alkalmazót- 
iák a .$4.4iH* IíKJh. K. K. M. «zámu 
rendelettel megállapított napi. illető
leg heti munkaidő keretein túl végez
zenek munkát. Ezt u munkát az em- 
iitettjrenUelet rendelkezéseinek meg
felelőnk mint tulnumfcát kell díjazni. 

4. 8. '
Ez b rendelet kihirdetésének impián 

tép hatályba 4
Budapest. ttfM - évi íeliruár.Jin 12 

fír . Varff'i Jriiurf's k.
a  m. kir kereskedelem - cs k*z'ekcde<üKyi 

Tnuii>zi«r:uin vezetésevei tne|ct'i«.-n
„  **- rpa Û yi .Dlll̂ ^̂ Lcs.

1  m. kir. kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter 

Z83.3301943. K. N. számú 
rendelete

tábori poklával fuvarozott le 
vélpostai küldemények diimen- 
t ess, ege tárgyában kiadott 7.280 — 

fd42. \1. hl. számú rendelet 
végrehajtásáról.

‘ A  7.2̂ (4/1943. M. E. .-záinu rendelet 
1. §-ában foglalt íelhutalmazás alap
ján a következőket rendelem

A tábori postával fuvarozott alábbi 
levélpostai küldeményekre postai 
dijmentességet engedélyezek :

a) közönséges nyitott vagy zárt 
levelek, levelezőlapok, nyomtatvá
nyok. hírlapok, áruminták és üzleti 
papírok ion gr súlyhatárig :

bt hivatalos közönséges vagy aján
lott levélpostai küldemények áim gr 
súlyhatárig

2- §-
Ez a rendelet kihirdetésének nap

ján lép hatályba.
Hudapest. 194:$. évi raárc. hó 2-án

Dr. Varga József s. k.
a rn. k ir. k ere sk ed e lem  és  k őx ’ e k e d é s ü v ő  

rium  vezetésé el m egh ízo tt 
m ki*, iparügy i m iniszter

Telefondíjak
A telefondíjak felemelésére vonat

kozó rendeletet szaklapunkban le
közöltük és annak folyományakép
pen sokan kérdéssel fordultak hoz
zánk a telefondíjat illetően

Ugyanis egyes helyeken, ahol nem 
pénzbedobós készüléket használnak, a 
telefon tulajdonos a beszélgetések 
után 30 fillér beszélgetési dijat szed 
be.

Ebben a kérdésben kérdést intéz
tünk a postavezérigazgatósághoz. 
ahol azt a felvilágosítást adták, hogy 
egyelőre a beszélgetések dija úgy a 
pénzbedobós.mint a nem pénzbedobós 
készülékeknél változatlanul 20 fillér, 
tebát ennél többet beszélgetésenként 
beszedni nem szabad.

Interurfyfin
Sokszor megtörténik, hogy vidéki 

kartársaink olyan időpontban kere
sik tel telefonon központi irodánjc&t, 
amikor még nincs, vagy már hirk.es 
hivatalos ó/a és igy tisztviselőink 
nem tartózkodnak az irodában, lég 
jobb esetben a kora reggelt órákban 
o*ak az altiszt van még bent. Ilyen
ed/ kívánsága erdemi elintézést nem 
nyerhet *és a telefonhívás Heljeseo 
karbaveszett

Ennek elkerülése végett felhívjuk

kedvéK'kArt^jxsáink szives figyelmét 
lapunk titolso oldalán közölt „Hiva- 
talo^lözlemények' re, melyben köz- 
pontf^prodánk hivatalos órái fel vari

énak tüntetve. De egyben közöljük, 
hogy a hivatalos órak reggel 9 óra
kor kezdődnek és egyfolytában dél
után 4 óláig tartanak. Tehát ezen 
időpont előtt, vagy után kérjük, szí
veskedjenek saját érdekükben a te
lefonhívásokat mellőzni.

f r

A papír- és irószerárak 
szabályozása

A Közellátási Minisztériumnak í. hó 
in én kelt if..l 00,194:?. k . M. számú 
lendélete magában foglalja u papír 
és Írószerek .újabb ászabályozását, 
mely szerint a rendelet hatálya alá 
tartozó fontosabb iskolai es irodai 
cikkek legmagasabb fogyasztói árát 
továbbra is a .Magyar l’apir és Író 
szer Keresk. (írsz. Szövetsége áltál 
a közellátási minisztérium jóváha 
gyasa alapján már ennokelotte ki 
adott árjegyzéke tariai mázzák.
Ezen árjegyzékek az újonnan jóvá
hagyandó árakkal folyó hó végén 
fognak megjelenni s azokra előjegy
zések már most feladhatók a Magyar 
I apir és Irószerkereskedok Országos 
Szövetsége címére i Hpest.. V . Erzsé- 
üet-tér 14) 80 f. térilesi dij és 10 í 
postaköltség egyidejű befizetése (le
het postabelyegben is) mellett Az 
árjegyzék kifüggesztése kötelező 
mindama üzletekben, melyek papirés 
Írószer árusításával foglalkoznak 

Az ezen árjegyzékben fel nem sorolt, 
de a rendelet hatálya alá tartozó áru

cikkek legmagasabb fogyasztói ára 
az önköltségi arunk és az alantiak 
értelmében felszámítható bruttó ha
szonnak együttes összegéből adódik. 
Az önköltségi (beszerzés!) árhoz 
bruttó haszon címen egysegenként 
;,o pengőt meghaladó beszerzési ár
nál 40" o, egységenként f>0 pengő
nél alacsonyabb, de 5 pengénél ma
gasabb beszerzési árnál .r>o°o, végül 
az egysegenként 5 pengőnél alacso
nyabb heczerzési árnál — az úgy
nevezett „törpe árucikkénél — 70°/o 
számítható fel.

Felhívjuk kar társaink figyelmét a 
rendelet ama pontjára. mely szerint 
a kereskedő kötelezve van a beszer
zési ár igazolására szolgáló számlá
kat ellenőrzés céljaira időrendben, 
vagy beszerzési források szerint ren 
dezve. gyűjteni s azokat három évig 
megőrizni.

Minden c rendelettel kapcsolatos 
kérdésekben Szövetségünk központi 
irodája szívesen nyújt felvilágosítást 
kartársainknak.

H u n n i a  é s

V e g u e s t ö u n e l é k
Legutóbbi szaklapunk egyik köz

leményében foglalkoztunk többeknek 
azon sérelmes kérdésével, vaj ion a 
megszűnt Hunnia és Vegyestörmelek 
gyártmányok helyett Vételezhet-e 
más árut a dohányárus ?

Közöltük kartársainkkal, hogy eb
ben a kérdésben a közeli napokban 
rendelet várható, mely szerint a Hun
nia forgalmát a Leventéhez, a Ve
gyestörmelék forgalmát pedig a Ma 
gyár pipadohányhoz lehet hozzászá
mítani.

Ezen közlésünket sokan úgy értel

mezték, hogy máris hozzászámíthat
ják ezen két gyártmányt forgalom 
szempontjából az említett gyártmá
nyokhoz és szinte követeiden léptek 
fel a nagyárusokkal szemben.

Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy 
az idevonatkozó rendelet már elké
szült, csupán adminisztrációs okok 
miatt nem jeleni még meg, de rövi
desen ez is megtörténik. Addig kér
jük kartársaink türelmét és ne lép
jenek fel egyelőre jogtalan követe
léssel.

O* K . H . 
kölcsönök  
igénylése

A dohányárak emelésével kapcso
latban szaklapunkban cikket jelen 
tettünk meg, mely szerint a meglévő 
O. K. H. kölcsönök megújítása és uj 
kölcsönök igénybevétele az eddigi 
szokástól eltérően egészen leegysze
rűsített módon történhetik.

Időközben meggyőződtünk arról, 
hegx-ézen Közié meny iink_iéyes infor-_ 
máció folytán jelent meg szaklapunk-“ 
bán és ez sok félreértésre és kelle
metlenségre adott okot.

A kölcsönigénylők tehát szíves
kedjenek tudomásulvenni, hogy az 
eljárás változatlan és a pézintézet- 
nek nem áll módjában a bankszerű 
eljárástól eltérni.

N u c m t a t i H l -
n u o k

b e s z e r z é s e
Kérjük nagyárus -kartársainkat, 

hogy nyom tat vány beszerzéseiknek 
különös tekinteitel az uj rendszer 
hez szükséges „Kimutatás- könyvecs 
kékre, szíveskedjenek figyelembe 
venni, hogy azok hónapról-hónapra 
megisinétlódően azonos mennyiség 
ben szükségelt nyomtatványok. En
nélfogva azok megrendelése központi 
irodánkban nagy munkatorlódást id »z 
elő, ha mindenki a hó utolsó, vagy 
első napján adja fel rendelését. En
nek elkerülése végett kérjük nag> 
árus kartársainkat, hogy ezeket 'a 
nyomtatványokat már a hó folya
mán adják le, vagy ha lehetséges, 
több havi szükségletüket egyszerre 
rendeljék meg. Ezzel nagy munka 
megtakarítást okoznának ' központi . 
irodánknak, amiért előre is köszö 
netünket fejezzük ki.

Hadiárvalevente-
jelvény

A honvédelmi miniszter azoknak 
a leventeifjaknak részére, akiknek 
édesapjuk a jelenlegi világháború 
bán hősi halált halt. megkülönböx 
tető és kitüntető megjelölésül .,hu 
diárualeuente-jelvényt rendszeresít 
A  jelvény fekete-zománcszegélyü. 
belső felülete fehér-zománc, középén 
a levente kettős kereszt, fölötte „Apó 
mát ad tani”, alatta „a Hazáért“ fel
írás.
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Tábori postacsomagok 
felvétele

A honvédvezérkar főnöke a tá
bori postacsomagok felvételét oly
képpen szabályozta, hogy április  
tO-ig kizárólag a ,2-vei kezdődő tá
bori postaszámokra kilogrammos 
csomag egy alkalommal adható fel. 
A feladásnál fel kell mutatni a had
műveleti területről hazaküldött kék- 
szinii bélvegjegyes tábori levelező
lapot. A csomagban kizárólag ruha 
nemű és az egyéni felszerelés pótlá
sához szükséges cikkek küldhetők 
Ilyen csomag csak annak küldhető, 
aki kérte.

Rendelet a 
hadbavonultak 

váltóiról
A „Budapesti Közlöny a minisz

térium 1530 11*43. M. E. számú ren- 
(ieletét közli, amely rendelkezik a 
háború következtében ügyeik ellá
tásában akadályozott szemétnek vál
tónyilatkozatával ellátott váltón ala 
puló követelések elévülésének meg
szakadásáról s ily módon elkerülhe- 
tiivé teszi, hogy a hitelezi a hadim 
vonullak lejárt váltóit peresíteni 
legyen kénytelen. Lehetővé teszi to
vábbá a rendelet a hadbavonultak 
váltóinak megújítását is. olymódon, 
hogy erre a jogszabály erejénél fogva 
meghatalmazás nélkül feljogosítja a 
hadba vonult házastársát és szülőjét

Megszűnt az Olaszor
szágba szóló csomag
forgalom korlátozása
A csomagforgalom a postavezér- 

igazgaloság nemrég megjelent ren
deleté értelmében Olaszországgal 
posta utján is helyreállt. A vasúti 
csoinagforgalom étidig sem volt kor
látozva A postahivatalok tehát ezen
túl felvehetnek Olaszországba szóló 
csomagokat

KÉRDÉS ÉS FELELET
Rom ányi M ihály: Panaszával tel

jesen egyetértünk és az illetékesek 
előtt szóvá íogjuk tenni a zárórával 
kapcsolatos elgondolását (32!)'*).

Czerovszky Sándor A befizetett 
tagdíjak beérkezte után szoktuk ki
küldeni a befizetés elismeréséül szol
gáló tagdíj bélyegeket. Ez azonban 
egy bizonyos időt vesz igénybe, mert 
az összegyűlt anyagot egyszerre 
szoktuk feldolgozni. Mindenegyes be
fizetéskor, amidőn a tagdíj bélyege
ket kiküldjük, csekkbefizetési lapot 
is szoktunk küldeni, mely a követ
kező tagdíj befizetésre szolgál (3252).

h'álnay Á rp á d : Felhozott indo
kaira való tekintettel Segélyintéz
ményünk hozzájárul ahhoz, hogy 
kölcsönét f. évi junius hó 1-től kéz 
dődően törlessze. A szükséges csekk- 
befizetési lapokat címére postára 
tettük (21*41)).

Erdélyi Mátyás: Beküldött kér
vényüket megkaptuk és azt pártolás
sal ellátva továbbítjuk az illetékes 
helyre. Az ügy menetét figyelemmel 
kisérjük és az eredményről követ
kező szaklapunkban tájékoztatni 
fogjuk (3089).

H ivatalos közlem ények
IMIIIIIIIIIIIIIIIItttlIllllllllllllltlIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIItltlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIllllllllllltlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

A Baross Szövetség Dohányárus Csoportjának
Hivatalos helyisége Budapest, Vili., Muzeum-utca 17. fdsz. 15.
Telefonja : 136—356.
Postatakarékpénztári csekkszámla száma . 50.319.
Hivatalos óra felek részére. . Minden hétköznap 9—15 óráig. Szombaton és 

ünnep előtti napokon 1)—12 óráig.
Szaklapja Baross Szövetségi Dohányárusok főapja. Megjelenik minden hó 

el6ö és harmadik csütörtökén. Tagoknak díjmentes.
Igazgatói fogadóóra Kedden 9—12 óráig.
Ügyésze: I)r. Budny Gyula egyetemi magántanár, ügyvéd (Budapest, VI., 

Andrássy-ut Ui. III. 6. Telefon : 119- -3*.i3). Hivatalos óráit a Csoport helyi
ségében minden pénteken 15 — 16 óráig tartja

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

ífetóté i1. ípofcinvMá
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J ó ! já r
„K 4FFA“  szivarkaszipka cserélhető parafás füstszűrővel drbja 8 Tilt. 
M it  a n y u i*  szivarkaszipka, kétrészes. „Rafla“  füstszürőbetéttel 

darabja 66 fillér.
J&vorVtt szivarkaszipka, kétrészes, „K affa“  füstszürőbetéttel 

darabja 80 fillér
Minden szipkához megfelelő „Raffa** szűrőbetét (naponként egyszer 

cserélendő) darabja 2 fillér.
„KAFFA“ füstszűrös v a r k a h ü vely un* darab a felemelt 

adojegvtöbblettel együtt 94 fillér.
Viszonteladóknak megfelelő árengedmény. Kapható az összes buda
pesti dohányelosztóknál, vidéken az összes dohánynagyárudákban.

Gyártja A I V A Z  H . ..Haifa** füstszűrös szivarkahüvely-gyára 
Budapest. VII., Deinbinski-utca 32. szám. Telefon : 221-636.

ém eredm énye*, k e  
a B aross  S zövetség i  
Dohényárusok Lap 
jában  hirdet!

1  N em  s z a b a d  d o h á n y o z n i c s a k  g
■  N I K O P A L L  szipkából H I K O P á LL betéttel. S  

=  ó v j a  az  e g é s z s é g é t i  T r a f i k b a n  kérjél  gg

STROH, GOTTL1EB ÉS FIA
itithányrA cikkek naj>ykereakrdé»r

B U D A P E S T .  
V I I . .  K á ro ly  U ir U lv -u t » .

FECSKE szivarkapapir és hüvely 

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

T A U S Z K Y  A R T Ú R
rigarettatUltők, pipák és az összes 
d o f a á n y z ö c i k  k V k gyártású 

Budapest. ¥11.. Ikácfs-u. 13. tel. 222-825.

----------  KI NDKA LA JO S  _______
papíráru-, Iróozer-, cigarettapapír-, hüvely- és gyufa-nagykereskedő 

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

O L L E S C H A U ,  S P O R T
s z i v a r k a p a p i r o k a t . h ü v e l y e k e t , v a l a m i n t  

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

I S A M U M - A L T E S S E  SÍSSffí?
; B U D A  P E S T ,  X II I . ,  G Ü M H -L . 32. T E L :  292-7O0.

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

m in d en n em ű  d o h á n y z ó - c ik k e k  nagykereskedése

BUDIPEST, II. KERÜLET, CSKL0GÍMY-UTC1 55. S Z lM .

TELEFON: 357-782. •  TELEFON: 357-782.

derotvapengftk Is borotválkozó cikkek legolcsákk keszerzási kelre

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

BOROTVHPENGE-SZRKUZLET BUDIPEST, VII., NIGYITlO l 
SZRBÓ-UTCI 42. S Z lM . —  TELEFON: 428-147.

A kiadásáért felelős: v itéz Cslhás Endre.

Kiadótulajdonos . „Baross Szövetség I „Grafika*4 Nyomdavállalat (Holl Béla> 
Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák I Újpest, Jókai-utca 18. szám 
és Termelők Országos Egyesületem | Telefon : 495—516.
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