
Biiapest. 1943. május 20 V. évfolyam, 10. s z ia -<128. számi

Előfizetési ara ev» 24 pengő 
Dohányárus tagodnak ingyen.

Megjelenik minden hó 
első és harmadik csütörtökén.

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
VIII., Muzeum-utca 17. szám.

Telefon : 136-35H.

Felelős szerkesztő : vitéz C SIH Á S  E N D R E

Védelmet kérünk
azokkal a felelőtlenekkel szem 
ben, akik még ma sem hajlan
dók belátni, hogy a 61. UK), számú 
rendelet, melg a dahánygyárt- 
mányok arányos szétosztása ér
dekében hozatott m íg. lehetet
lenné teszi a dohányá’ us részé
ről a dohányzási igények kor
látlan kiszolgálását.

A dohányát usok olyan hal
latlan kitartással és szorgalom
mal végzik a rájuk rótt nem 
közönséges feladatot, hogy az 
semmi kívánnivalót nem hagy 
maga után. 2—3—D drb kent 
adogatják el a legkelendőbb 
gyártmányú cigarettákat, robo
tot teljesítenek és pillanatnyi 
szünet nélkül állnak egesz nap 
a vásárlóközönség rendelkezé
sére Eltűrik a sok szemrehá
nyást és sokszor a gorombasá
got, amiért nem adnak minden
kinek annyi Symohoniát. mint 
amennyit kérnek, szinte verej
tékeznek a Symphonia-udngn- 
lásban és esténként leroyynak 
a fáradtságtól. De a kis adago
lástól nem térnek el. mert más
különben nem kerülne minden
kinek a kevésből.

Kevésből ? Dehogy kevésből. 
Csak a Symphoniu kevés. Hogy 
miért, azt bizony nehéz volna 
megállapítani. Tény azonban, 
hogy ma mindenki Symphoniát 
akar szívni és ezért kevés. Vagy 
talán éppen azért akarja min
denki ezt a gyártmányt szívni, 
mert nem kap eleget ? Ki tudná 
megmondani, melyik az ok és 
melyik az okozat ? ! Valaki — 
hol. mikor, hogyan, nem tudni 
— divatot csinált a Symphoniá- 
ból és azóta mindenki azt sze
retne szívni. A fogyosztók .90°. o-a 
esküszik a Sy mphoniára. az 
nem kapar, attól nem köhög és 
mint mondani szokták olcsó 
és nem rá z ! Ennyi indokolás 
valóban elég is a mai szeszé
lyes vásárlóközönségnek. Divat 
lett a Symphonia. mint volt an
nak idején a Levente és azelőtt 
megint valami más Ez a láz is 
elmúlik majd egyszer, ebben 
nem kételkedünk, de . . . de ad
dig 7 ! Mit tegyünk addig ?

Mert. hogy tévedés ne essék, 
nemcsak arról van szó. hogy 
mindenki ezt a gyártmányt kéri 
és ha nem kap. ezt a tényt tu
domásul veszi és csalódottan 
bár, de csendben eltávozik ! 
Vagy nelán egy más gyárt
mánnyal. egy kevésbé divatos
sal próbálkoznék meg t Dehogy. 
A  dolog nem ilyen egyszerű.

Akit egyszer elkapott a Sym- 
phonia-láz. az attól egykönnyen 
nem szabadul. E i egy betegség 
és kielégiteilenség esetén első 
tünete a dühöngés. Mindjárt ott 
kezdődik. Az illető kielégítetlen 
alább nem is adja, mint hogy 
elkezd dühöngeni.

Rendben van, a trafikos sok 
mindent lenyel és egy kis türe
lemért nem szalad a szomszéd
hoz. De a dühöngésnek is van
nak különböző tűrhető és tűr
hetetlen fokozatai. Ezeknek a 
fokozatoknak elbírálása nehéz 
feladat és egyiknek tűrhetetlen 
az. amit a másik még s ző  nél
kül zsebrevog. De van olyan 
fokozata is, amelyik kivétel nél
kül mindenki szemében egy
aránt iüihcietlen és ez — a lett- 
legesség

Mert sajnos, ilyen eset is for
dult elő. Csak nemrég irta meg 
panaszos levélben egy aszódi 
hadiözvegy dohánykisárus kar
társnőnk. milyen brutális táma
dásban volt része egy vásárló 
részéről.

Az eset a továbbiakban már 
a rendőrségi hírek közé tarto

tt .  kir. Kénzügyminiszter

118.052 1948. *
XIII. a. o.

Tárgy. A dohány árusok által a 
pénzügyi hatóság rende
letéi alapján vezetendő 
hivatalos könyvek és ira
tok kezelésének és meg
őrzési határidejének sza
bályozása.

A dohányárusok hivatalos 
könyveinek (számadásoknak, 
nyíl vántarlc' soknak, feljegyzé
seknek. slb ) és egyéb iratoknak 
megőrzési határidejét, valamint 
azok kezelése körül követendő 
eljárást alábbiak szerint szabá
lyozom. Jelen rendeletemnek a 
dohánynagyárusra vonatkozó 
rendelkezései az elosztó-bizoma- 
nyosokra, a kisárusra vonatkozó 
rendelkezései pedig a kicsiny - 
beni árusításra jogosult nagyáru
sokra és elosztó bizományosokra 
egyaránt kötelezők.

1. § .
A dohánynagyárus hivatalos 

iratai.
1. A dohánynagyárus beszer

zési főkönyvét és a kisárusok

zik, de szóvá.' kellett termünk, 
hogy felhívjuk rá egyrészt kar
társaink. másrészt az illetékes 
halóságok figyelmét. A  hatósá
goktól pedig ezúton is védelmet 
kérünk. Nem olyan értelemben 
vett védelmei, hogy az ilyen 
magá ól megfeledkezett embert 
büntessék meg, mert az ilyen 
esetekben a büntetés úgysem 
marad el. Hanem olyan érte
lemben, mely alkalmas lenne 
az ilyen és ehhez hasonló ese
tek megelőzésére. Talán a napi
lapokban megfelelő szövegezésű 
felvilágosítással érthetővé le
hetne tenni a dohányzók kö
zött, miért nem tud ma a do
hányárus kellő mennyiségű ci
garettát adni a vevőnek. Hábo
rúban állunk és minden ren
delkezésre álló erővel ezt az 
egyetlen célt kell szolgálnunk; 
Kellő felvilágosítással érthetővé 
lehetne tenni tatán a fogyasztó
közönség körében. hogy a do
hányáru korlátozott kiadása épp
úgy államérdek, mint egyéb cik
keknek jegyre történő adagolása.

Nemzeti nagy célunk k iv í
váséhoz egység kell, mert 
a b b a n  v a n  a z  e r ő !

árubeszerzéséről vezeteti számla
könyvet (strazzát) az utolsó be
jegyzéstől számilott huszonöt 
évig kell megőrizni.

2. A mérsékeltáru dohány- 
gyártmányok forgalmáról, a bün
tetési igény alá vett dohány 
kezeléséről és a postatakarék
pénztári befizetésekről vezetett 
nyilvántartások, továbbá minden 
egyéb hivatalos célra vezetett 
állandó jellegű számadások, 
nyilvántartások és feljegyzések, 
ha a vezetésüket meghatározó 
rendelet másként nem intézke
dik, az utolsó bejegyzéstől szá
mított tiz éven át őrzendők meg. 
Ugyancsak tiz évig kell meg
őrizni a nagyárusi megrendelő 
iveket, a negyedévvégi leltára
kat és a negyedévi forgalmi ki
mutatások másolatait is.

3. A kisárusok dohányáru 
megrendeléseiről benyújtott u. n. 
kisárusi megrendelőiveket, to
vábbá az átmenetű jellegű (pl. 
a dohányárváltozásokkal, a do
hánygyártmányok arányos szét- 
osztásavál kapcsolatos) nyilván
tartásokat és feljegyzéseket ki
állításuktól, illetve a legutolsó

Védelmet kérünk...
•
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bejegyzéstől számított öt éven át 
köteles a nagyárus megőrizni.

4. Az előző bekezdésekben 
felsorolt hivatalos könyvek, nyil
vántartások, megrendelőivek és 
e 2yéb fedezeli okmányok a meg
őrzési határidő lejárta után selej
tezhetek. Az engedélyes sze-. 
mélyében bekövetkező változás 
esetén a távozó engedélyes kö
teles mindazokat a hivatalos 
iratokat (könyveket, nyilvantar- 
tasokat, stb.) a pénzügyi ható
ság által kijelölt utódnak vagy 
zárgondnoknak hiánytalanul át
adni, amelyek selejtezési határ
ideje még nem következett be 
A  nagyáruda átadása alkalmá
val az összes hivatalos könyvek, 
számadások, nyilvántartások és 
feljegyzések lezárandók és az 
átadás-átvételről szerkesztendő 
jegyzőkönyvben az átadott hiva
talos könyvek és iratok is rész
letesen felsorolandók. Az átadás- 
jegyzőkönyv lényeges részei, ezek 
között az átadott hivatalos köny
vek és iratok felsorolása a be
szerzési főkönyvbe is bejegy
zendők.

5. A  dohánynagyóruda végle
ges megszüntetése esetén a hi
vatalos könyveket és iratokat 
annak a nagyárusnak kell át
adni, akinek körzetéhez a meg
szűnt nagyáruda kisárusainak 
több mint 50°/o a csatoltatok. Ha 
a nagyáruda körzete akként osz
tatott fel, hogy a részesített nagy- 
árusok egyikének részesedése

Rendelet
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sem haladja meg a körzet kis- 
árusainak felét, a hivatalos 
könyveket és iratokat a terüle
tileg iileiekes pénzügyőri biztosi 
kerületvezető veszi ét és őrzi 
meg a selejtezésre megállapított 
határidő bekövetkezéséig.

6. A dohanynagyárus állandó 
jellegű hivatalos könyveit (szám
adásait. nyilvántartásait. slb.) 
használatbavétel előtt köteles at 
-fűzni. lapszám<>zni és hitelesítés 
végett a területileg illetékes pénz
ügyőri biztosi kerület vezetőnél 
bemutatni. A biztosi kerületve
zető a bemutatott hivatalos könyv 
fűzeset lepecsételi és hitelesítési 
záradékká! latja el.

2 . § .
A dohánykisárus hivatalos iratai.

A megrendeiesi könyvecskét 
és mindazokat a felj^gyzeseKet, 
melyeknek megőrzési idejet a 
vonatkozó rendelet máskent nem 
szabályozza, a dohány ki^árus az 
utoiso bejegyzéstől szarni;ott öt 
éven át köteles megőrizni. En
gedély megszűnése esetén a hi
vatalos feljegyzések a régi en
gedélyes bir’okaban maradnak, 
kiveve azt az esetet, midőn az 
uj engedélyt a pénzügyi ható
ság a volt engedélyes el ariasra 
szoruló családtagjaira ruházza.

3. §.
Vegyes rendelkezések.

1. Jeien rendelet nem érinti a 
nem híva aios uzieti könyvek
nek, feljegyzéseknek és leveie- 
zesnek a Kereskedelemről szóló 
1875 : XXXVII. le. által megha
tározott megőrzési kötelezett 
ségét.

2. Az 1. és 2. §  okban meg 
határozott hivatalos Könyvekből 
és iratokból lapoKat eltavolitam. 
vagy a bejegyzett adatokat barmi 
módon utólag megváltoztatni ti
los. A téves bejegyzéseket — ha 
azt a dohányárus még a megren- 
delőiv, megrendeiókony vecske. 
beadvány, slb. benyújtása előtt 
fedezi fel — a helytelen adat 
áthúzásává! és a helyes adat 
föléje jegyzésével kell kijavítani, 
oly módon azonban, hogy az 
eredeti bejegyzés olvasható ma
radjon. Ha a megrendelőivé 
me^rendelőkönyvecske. bead
vány, stb. benyújtása és elfoga
dása. illetve a hivatalos könyv, 
szamadas, sto. zárlatának ható
sági felülvizsgálata után fedezi 
fel tévedését a dohányárus. kő 
teles megállapítását annál a szerv
nél, illetve közegnél bejelenteni, 
amelyik a megrendeleset. bead
ványát, stb. elfogadta, vagy hi 
vataios könyveit felülvizsgálta 
A téves bejegyzés helyesbíté
sére ebben az esetben az utóbb 
említett hivatalos szerv, illetve 
közeg (dohánynagyárus, elosztó) 
illetékes.

4. §.
helhívom a dohánynagyáru- 

sokat. hogy az ország fokozot
tabb nyersanyag-szükségletére 
való figyelemmel, selejtezendő 
irataikat lehetőleg a hatóság ál
tal kijelölt papírhulladék gyűjtő
nek adják át.

Üzletvezetőt
keres vidéki nagylétszámu do- 
hánynagyáruda Megfelelő refe- 
rencia és gyakorlat igazolása 
nélkülözhetetlen feltétel. Fizetés 
megegyezés szerint. Ajánlatokat 
.Bácskai nagyáruda“ jeligével a 
kiadóhivatal továbbit.

Meghagyom a pénzügyigaz
gatóságnak, hogy rendeletemet 
az érdekelt pénzügyőri szervek
kel és az összes dohánynagy- 
érusokkal (elosztókkal) Írásban 
közölje, az utóbbiakat pedig uta
sítsa, hogy rendeletemről az 
anyagbeszerzés végeit hozzájuk 
utalt kisárusokat megfelelő mó
don értesítsék.

Rendeletem azonnal hatályba
lép.

Budapest, 1943. május 4.
A  miniszter rendeletéből :

Denk s. k. 
miniszteri osztályfőnök.

fi dohánygyártmányok 
a r á n y o s  szétosztása

Farkas István pénzügyőri I. o. 
íelügyrlőszakavatotl tollából cikk 
Jelent meg a Pénzügyőrségi 
Szaklap április 30 i számában a 
fenti címen, mely olyan tüzetesen 
és alaposan tárgyalja a Kérdést 
gyakorlati oldaláról megvilágítva, 
hogy azt teljes egészében cél
szerűnek tartjuk kartársainkkal 
ismertetni.

„Legutóbbi közleményünkkel 
befejeztük a öl. 100/1943. sz. 
rendelet ismertetését. Most a hi
vatkozott rendeletet kiegészítő s 
módosító 93.534/1943. sz. rende- 
ieletet fogjuk tárgyalni. Korábbi 
gyakorlatunkat követve, ezúttal 
is csak a magyarázatra szoruló 
részleteit tárgyaljuk a rendeletnek.

2. ponthoz • A beszerzési alap 
Hunnia szivarkóit a Leventéhez, 
a 100 gr-os Vegyes törmelék 
pipadohányt pedig négy darab 
25 gr-os csomagra átszámítva a 
Magyar pipadohányhoz kell 
hozzászámítani Figyelembevéve 
azonban, hogy az alap meg- 
állapításánál az egyes gyártmány- 
nemek értékének jelentősege van, 
ezért a beszerzési alapban az 
összes megszűnt gyártmányne
meket. tehát a Hunniát és a 
Vegyes törmeléket is ugydamb- 
szám. mint érték szerint külön 
kell kimutatni és csak a darab
számot kell széljegyzetként ösz- 
sz^kapcsoKa egy összegben ki
mutatni Ennélfogva ezek a 
gyártmánynemek a rendelet 4. 
porit f) alpontja alapján veze
tendő nyilvántartások beveteli 
és kiadási füzetében továbbra 
is kimutandók. Viszont a kis- 
árus 1. mintájú kimutatásában és 
a nagyárus 2. mintájú jegyzeté
ben a Leventét a Hunniával. 
a Magyar pipadohányt a Vegyes 
törmelékkel darabszám szerint 
egy összegben kell felünletni

3. ponthoz általában . A ren
delet csak a kizárólagos és kor
látlan jellegű jogelőd nélküli 
dohányárudák beszerzési alap
jának megállapításáról gondos 
kodik. mig a korlátolt dohány
árusokkal kapcsolatban ilyen in
tézkedést nem tesz Ennek kö
vetkeztében uj korlátolt árust a 
háború tartama alatt csak az 
esetben lehet anyagbeszerzés 
végett nagyárushoz utalni, ha 
jogelődje is nagyárushoz volt 
utalva. Az ilyen korlátolt árus 
részére a jogelőd beszerzési 
alapja állapítandó meg. Ha azon
ban a korlátolt árusnak jogelődje 
nem volt, vagy a jogelődje kis- 
árustól szerezte be szükségletét, 
az uj engedélyest anyagbeszer
zés végett kisárushoz kell utalni.

3. pont d) alpontjához: Ha 
olyan községben, vagy telepen

létesül uj dohányéruda. amely 
községben, vagv telepen Koráb
ban dohány áruda evv ásta an 
nem. a legközelebbi hasonló 
népességű község (telep)dohány- 
fogyasztásához viszonyítva kell 
az uj dohányáruda beszerzési 
alapját meghatározni. Hasonló 
népesség alatt nem hasonló létek- 
számot. hanem a lakosság fog
lalkozását. vagyoni es ke*eseti 
viszonyait tekintve hasonló tár
sadalmi rétegezodest keli nrten:. 
Pl., ha valamely uj leépülés a 
közelben ié'esülf gyár munkásai
ból és tisztviselőioőí tevődött 
Össze, akKor a legközelebbi 
ugyancsak gyári alkalmazottak 
által lakott település donany- 
fogyasztásat kell alapul venni 
A lélekszám lehűt különböző, 
mintahogy különböző is, mert 
olyan hasonló nép-sségu tele
pülést. amelynek a lélekszáma 
is azonos, bajos volna keresni. 
Ilyen esetben az uj település 
dohányáru szükségletét olyan 
arányban kell megállapítani, 
ahogyan az uj és a mintául vett 
régi település lélekszáma egy
máshoz viszonyul. Ha a mintául 
szolgaló régi település 3000 lel
ket számlál és az 19 41. év IV. 
évnegyedi összesdohányíogyasz- 
tása 18.000 pengő értékű volt. 
az esetben az 1003 lélekszámú 
uj település dohányárusa ré
szére, miután lélekszáma csak 
egy harmad. 6000 pengő értékű 
beszerzési alapot kell megálla
pítani.

A példának felhozott uj tele
pülés kevés van az országban. 
Leggyakoribb eset az. hogy vala
mely kisebb lélekszámú ősterme
lők által lakott községben csak 
1941. év után létesült dohány- 
áiuda. Ilyen esetben bármelyik 
közeli őstermelő lakosságú köz
ség dohányfogyasztását alapul

ljnet venni. A kiszámítás módja 
ugv máz. mint az előbb felhozott 
példában.

3 non! h alpontjához : A
község területért- érkezeti kato
nai c<öp -.tok ellátása céljából, 
a bes '.- rzési a ar> felemeléséhez 
s z u K - e . e s  adatokat (a mérsékelt
áru dohánygyártmányt igénybe 
nem vevő dohányzók számát és 
hd\ i szűkvégletét arunemenként 
részletezve) a biztosi kerület- 
vezetö a kaonoi parancsnok- 
-ag nl irá-ban szerzi be. A ren
delet szerint a katonai parancs
nokság írja össze az ellátásra 
szőrű o dohányzók szamát, akik 
köze azonban nem lehet be
számítani a/okat. kik mersékelt- 
áru dohány gy ártmányt kapnak 
Ug \ anc -ak a Katonai parancsnok
ság írja ossz-* az érdekelt do
ha >/ók meghallgatásával, hogy 
egy hónap alatt az egyes áru- 
nemek bol összesen mennyi a 
S'ükségleuk Tehát a katonai 
parancsnok darabszám közli, 
miből mennyi a szükséglet. A 
közlés azonban egy hónapra 
vonatkozik, tehát a beszerzési 
alapnál annak háromszoros 
mennyiségéi keli venni, miután 
a beszerzési alap mindenkor 
három havi fogyasztást tartal
maz.

A létszám közlésére csak azért 
van szÜKség. hogy ellenőrizni 
lehessen, vájjon olyanok részére

Megbízható,
jómegjelenésü. keresztény nő 
nagyáruda kisárudájának keze
lésére felvételik. Javadalmazása 
teljes ellátás és megállapodás 
szerinli fizetés. Családtagként 
számítana. Válaszok „Dohány- 
nagyáruda Gyula" címre kül
dendők. (3692).
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A JANI IMA C ig a r e t ta p a p ír  Rt-
B U D A P E S T

gyártmányainak eladása

C i g a r e t t a h ü v e l y e k  :
SENATOR CELÜILFTER kettős 

füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttel 

JANINA füstszűrös

SENATOR CELOFILTER parafa- 
véggel

legtöbb hasznot biztosítja

C ig a r e t t a p a p i r o s o k :
SENATOR 60 lapos
SENATOR 120 lapos
SENATOR RAPID hajtogatott,

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllel

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel. egyenként kitéphető lapok
kal

JANINA SPÉCIALITÉ

nem ig^nyelnek-e közfogyasztásit 
dohánygyártmányt. akik mérsé
keltén! gyártmányokat is fogyasz 
fariak, továbbá, hogy a fejen- 
kint igényelt mennyiség nem 
haladja e meg a polgári fogyasz
tás mértékét ? A  polgári fogyasz
tás átlagos fejadagjára nézve kö
zölhetjük. hogy az naponta kb. 
3 darab szivar, vagy 12 darab 
szivarka. vagy 15 gr. szivarka- 
dohány. vagy 20 gr pipadohány.

Gyakoribb eset az. hogy nem 
újonnan érkezett csapatlest ré 
szere igényelnek beszerzési alap- 
felemelést. hanem a már 1941. 
évben ott állomásozott csapat
test létszámemelkedését hozzák 
lel indoknak. Ezek a kérelmek 
rendszerint a laktanyák kanti
nosai részéről kerülnek előter- 
jesztesre. A z igény jogszerűsé
gének mértékét az határozza 
meg. hogy a laktanyában elhe
lyezett katonai létszám a leg
utóbbi hónapban hány száza
lékkal több. mint 1941. év utolsó 
negyedének egy hónapjában. 
Ahány százalékkal emelkedett 
az összlétszám. annyi százalék
kal lehet a kantinos beszerzési 
alapját is felemelni. Az adatok 
beszerzése a katonai parancs
nokságokon keresztül rendsze
rint nehézkes- Helyes eredményt 
kapunk azonban akkor is. ha a 
laktanyában elhelyezett csapat
testek mérsékeltáru dohány
gyártmány igényléséről 1941 év 
utolsó negyedében és a leg
utolsó hónapban benyújtott nyug
tákban feltüntetett létszámokat 
hasonlitjuk össze. A legutolsó 
hónapra vonatkozó nyugták a 
nagyárusnál, 1941. utolsó ne
gyedére vonatkozók pedig a 
számvevőségnél állanak rendel
kezésre. Az ilyen módon kiszá
mított létszámemelkedést vehet
jük alapul a kantinos beszerzési 
alapjának felemeléséhez, miután 
nem lehet lényeges tévedés ab
ban, ha feltételezzük, hogy uz 
általános forgalomban levő do
hánygyártmányok fogyasztói is 
hasonló arányban szaporodtak.

4. pont b) alpontjához : A be
szerzési alap felemelésekről és 
leszállításokról szerkesztendő 
« jegyzék“ készíthető kisárusi 
megrendelőiven is s a szüksé
ges nyomtatványokat attól a kis- 
érustól kell bekivánni. illetve a 
felhasznált nyomtatványok árá
val azt kell megterhelni, akinek

érdekében a beszerzési alapfrl- 
emelés, illetve leszállítás történik.

4. pont f) alpontjához : A be 
szerzési alapvaltozások legfon
tosabb nyilvántartása az alap 
felemelésekről nagyárudánként 
vezetendő bevételi- és a leszállí
tásokról vezetendő kiadási füzet. 
A biztosi keruletvezető a nyilván
tartást dohányáruraktári anyag- 
napló nyomtatványon, a nagy
árus pedig a nagyárusi beszer
zési főkönyv nyomtatványon 
vezeti. A nyilvántartásokat hasz
nálatbavétel előtt, a füzes pe
csételése végeit — a többi nyíl 
vantartáshoz hasonlóan — kö 
teles a nagyárus (elosztó) a 
kerületvezetönél bemutatni. Meg
említjük. hogy a dohányárus 
szövetségek a nagyárusok hasz
nálatára ilyen nyilvántartási 
füzeteket külön nyomatnak és 
hoznak forgalomba. A beszer
zési főkönyv nyomtatványból 
készített nyilvántartásnak az a 
hatlánya, hogy a tárgy (kisárus 
neve. lakhelye, stb.) részére nin
csen rovat, hanem erre a célra 
a rovatok végén a pénz elszá
molásra vonatkozó hasábokat 
kell felhasználni.

A kerületvezetői és nagyárusi 
nyilvántartásoknak tételről t ételre 
egyeznie kell. A bevételi füzet 
tárgyrovatába az érdekelt kis
árus nevén és üzletének helyén 
kívül fel kell jegyezni azt is, 
hogy a felemelés mennyi időre 
szól. Idényüzletnél feljegyzendő 
az üzlet idény ellege is. pl. 
„tisztán idényüzlet . ..részben
idényüzlet". Idény üzleteknél az 
id^ny kezdetén és végén külön 
határozat nélkül — a nyilvántar
tásnak arra a tételszamra való 
hivatkozással, amely alatt a 
kerületvezető határozata a be
vételi füzetbe első alkalommal 
bejegyeztetett — a beszerzési 
alap bevételbe, illetve kiadásba 
helyezendő.

A nyilvántartás olyan átte
kinthető módon vezetendő, hogy 
abból a nagyárus beszerzési 
alapjának minden változása kö
vethető legyen. Ezért a bevételi 
füzetbe első léteiként az !941. 
évi IV. negyedévi eladás ered
ménye vezetendő be. Ennek da
rabszám és érték szerint ponto
san egyeznie kell a beszerzési 
főkönyv, illetve a negyedévi for
galmi kimutatás adataival. A 
negyedévi forgalmi kimutatások

egv-egy példányét a pénzügy- 
igazgatóság és a pénzügyminisz
térium dohanyjovt*déki osztálya 
őrzi. Ezért az eredeti beszerzési 
alapot, vagyis az 1941. évi IV. 
negyed zárlatát még abban az 
esetben sem lehet most utólag 
rövid utón kiigazítani, ha an
nakidején számítási hibából té
ves adatok kerültek bele. Az 
ilyen tévedési külön hozott alap
felemelő. illetve leszállító hatá
rozattal lehel kiigazítani és arról 
egyidejűleg jelentést kell tenni 
a pénzügyigazgatóságnak és a 
dohány jövedéki központi igazga
tóságnak A beszerzési alap ke 
zeléskomo'yságáraa93.53 4 1943. 
sz. rendelet 1 pontja is felhívja 
a figyelmet, ezért szükségesnek 
tartjuk azt részünkről is hang
súlyozni.

5. ponthoz A kisárus anyag- 
beszerzési helyének változtatása 
esetén az ellátásra hivatott ko
rábbi nagyárus beszerzési alap
jai le kell szállítani, az uj be
szerzési hely alapját pedig fel 
kell emelni. Ebből a cé.ból min
den biztosi kerület vezető vizs
gálja át az anya^önyvét és a 
változások által indokolt eljárást 
vezesse be.

Az időközben megszűnt üzle
teknél a jegyzet rovatba jegyez
zük be. hogy a volt engedélyes 
beszerzési alapjával mi történt.

6. ponthoz: A korlátlan do
hányárusok beszerzési alapjának 
leszállítása és a kizárólagos do- 
hánykisárusok között való fel
osztása. a kizárólagos árusok 
megsegítését célozza. Erre a szo
ciális célzatú intézkedésre azért 
volt szükség, hogy a kizárólag 
dohányárusitásból élő kisárusok 
megélhetése a korlátozott forga
lom mellett is biztosíttassák. A 
beszerzési alap felosztásánál és 
a juttatás mértékénél követendő 
irányelvekre mintát ndni nem 
lehet, mivel az esetek annyira 
sokfélék, hogy minden megha
tározás zavart okozna. Az el
járó közegek alaposságán, lelki
ismeretességén és szociális ér
zékén fordul meg. vájjon ez a 
rendelkezés eléri e a célját.

Ennek a kérdésnek megvita
tásához szívesen adunk lapunk
ban helyet és kérjük kartársain
kat. hogy hozzászólásaikat jut
tassák el szerkesztőségünkhöz.

Egyébként szívesen veszünk 
a dohánygyártmányok arányos

szétosztásának megkönnyítésé!, 
egyszerűsítését, vagy tökéletesí
tését tárgyaló minden hozzászó
lást. hogy ezt a speciálisan ma
gyar és a rendkívüli sok nehéz
séggel járó jegyrendszert mellőző 
eljárást miként lehetne viszo
nyainkra legjobban alkalmazni. 
A helyes megoldáshoz annyiféle 
érdek fűződik, hogy annak elő
segítése nemcsak hagyományos 
kötelesség, hanem — ámbár e 
kettőt azonosnak véljük — ha- 
zafiui feladat is.“

Adóztatás
Most, amikor az uj adóvallo

mások elbírálása és az adóala
pok kivetése folyamatban van, 
fokozott figyelemmel kisérjük a 
történéseket.

Tudomásunkra jutotl, hogv pl. 
egyik budapesti adófelügyelőség
nél. az ott adózó elosztó kar
társ adóalapját akként állapítot
ták meg. hogy bruttó jövedelmé
nek 0.5%-át vették adóalapul.

A kivetés helytelensége már 
olt kezdődik, hogy az adóügyi 
hatóságok legtöbb esetben a 
pénzügyőrség által bemondott 
adatokat teljes értékűnek veszik, 
vagyis az adóalapot a bruttó for
galomból számítják ki. A hely
zet pedig az. hogy az elosztó 
az őt megillető jutalékot a nettó 
forgalmi összeg után kapja, tehát 
a helyes eljárás az. hogy a bruttó 
összegből le kell vonni a kis
árusok részére engedélyezett 8 
százalékot és csak az igy meg 
maradó összeg utón lehet szá
mításokat végezni.

A fenti esetben kirívó az adó
felügyelőség tájékozatlansága, 
amikor nemcsak hogy a 8%-ot 
nem vonta le a forgalomból, ha
nem az adóalapot 0.5%-kal szá
mította, holott az elosztói juta
lék mindössze 0 3%. Hol marad 
a rezsiköltség ?

Valószínűnek tartjuk, hogy ha
sonló eset más adókerületekben 
is előfordul, éppúgy Pesten, mint 
vidéken és ezért szolgálatot vé-

tartsunk WflCO



DOHÁNYÁRUSOK LAPJA 1Ö. szám

lünk teljesíteni kartársainknak, 
amikor ebben a kérdésben fel
világosítással szolgálunk az adó- 
felügyelőségeknek. Közöljük ve
lük a való helyzetet és felújítjuk 
ama régi kívánságunkat, hogy 
az adófelszólnmlási bizottsá
gokba hívjanak be gyakorlati 
dohányórusokat.

Korlátlan forgalmú 
gyártmányok

A dohányáfuraklár egyes 
gyártmányok havi °/o számai 
mellé „K ‘ megjelölést alkalmaz, 
amivel azt akarja tudatni, hogy 
az igy megjelölt gyártmány ..Kor
látlan'* fogyasztású. Sokan emiait 
abba a tévedésbe estek, mintha 
ezekből a gyártmányokból való
ban minden korlátozás nélkül 
rendelhettek volna árut és ez pl. 
a múlt hónapban nagy forgalmi 
zavarokat okozott.

A „K ", vagyis korlátlan meg
jelölés csupán azt jelenti, hogy 
ezekből a gyártmányokból azok 
is vételezhetnek árut, akiknek 
1941. évi beszerzési alapjukban 
ezek nem szerepelnek.

A ..K “ megjelölés mellett ezért 
a havi °/o szám is fel van tün
tetve oly célból, hogy az ezen 
árukból beszerzési alappal ren
delkezők csak a megadott o 
számok erejéig rendelhetnek.

Iz államsorsjegyeket 
átvesszük

Közöljük kedves kartársaink
kal. Hogy a következő államsors
játékra kiadott államsorsjegyeket
— az eddigi gyakorlathoz híven
— most is átvesszük azoktól a 
kartársaktól, okik azokat nehe
zen tudják értékesíteni. A sors

jegyeket szíveskedjenek knrfnr- 
saink Csoportunk címére bekül 
deni (Budnpest. Vili.. Muzeum- 
utca 17).

Beküldési feltételek
A  beküldölt sorsjegyekhez mel

lékelni kell a pénzügyőrök által 
kézbesített csekkbefizetés* lapot 
és egy drb 20 filléres postabé- 
lyeget, mellyel a csekkbeíizetési 
lap feladóvevényét «  beküldi* 
kartársnak vissza tudjuk küldeni.

A sorsjegyek legkésőbbi be
küldési határideje

junius hó 1.
Lnnél az időpontnál később 

beérkező sorsjegyek eladásáért 
nem vállaljuk a felelősséget.

Naggáciu
kartácsainkhoz
Nagyárus kartársainknak ez

úton hozzuk szives tudomására, 
hogy nyomtatványmegrendelé
seik esetleges késedelmes szét
küldésének oka a mai papirin- 
ségben keresendő. Sajnos, az 
újabb rendelkezések miatt hatal 
mason felnövekedett pnpirszük- 
ségletünket a múlt évi papir- 
igenylésünk nem fedezi és az 
uj igénylesek még végleges el
intézést nem nyertek. Mi min
den módot felhasználunk arra. 
hogy megfelelő mennyiségű pa
pirost szerezzünk, de mégis elő

fordul a nyomtatványok szálliT 
fásában bizonyos mértékű tori 
lódás. !'

Ezérf kedves kartársaink s z í t * 
vés elnézését kérjük és kijelent
jük. hogy a legközelebbi idők
ben lényeges javulást várhatunki

í v r  I h % 4 £ * n * * |

Magyaros és Elosztó Kartárs!

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

Hivatalos közlem ények
i i i i i i i i i i i i i i iH i i iM m iim iM i i i i i i iH iH ii i i i i i i i i im iM im iM ii iH im ii im iM i i i i i i i i i i im im M ii i i i i i iH iM in M iM i i im ii i i i i iH i i i i iM

A  Baross Szövetség Dohányárus Csoportjának
Hivatalns heluisénc Budapest. Vili.. Muzeum-utca 17. ídsz. 15.
Telefonja : 136— 356.
Tostatakarékpémfőri csekkszámla száma. 50.316.
Hivatalos ára felek részere. Minden hétköznap 9—15 óráig. Szombaton és 

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

első és harmadik csütörtökén. Tagoknak díjmentes.
Igazgatói fogadóóra Knd len 9—12 óráig.
Ügyésze: Dr. Buday Gyula egyetemi magántanár, ügyvéd (Budapest, VI., 

Andrássy-ut 36*111. ti. Telefon : Ilii -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 K A 64 szivarkaszipka cserélhető parafás füstszűrővel drbja 8 fill. 
I f l t í u n v a g  szivarkaszipka, kétrészes. „Halfa** füstszürőbetéttel 

darabja 66 fillér.
Jávorla szivarkaszipka. kétrészes. „Halfa** füstszürőbetéttel 

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

cserélendő) darabja 2 fillér.
„KAFKA*4 füstszurős varWithttvely íoo darab a felemelt

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

Gyártja: AIVA/ K. ..Rafia" füstszűrös szivarkahüvely-gyára 
Budapest. VII.. Dembinski-utca 32. szám. Telefon . 221-636.

m Nem szabad dohányozni csak
|  N I K O P A L L  szipkából N I K O P Á L L  betéttel. J  

s  Óv j a  az  e g é s z s é g é t !  T r a f i k b a n  kerje!

STROH, GOTTL1EB ÉS FIA
d n h á n y z A  c i k k e k  n » u v k e r t ‘ s k f d é > e

B U D A P E S T ,  
VII., Károly király ulti.

FECSK E  szivarkapapir és h

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

T A U S Z K V  Á R T É R
cigurettuttillök, pipák és az összes 
d o h á n y z ó e l k k e k  gyártása

Budapest. VII.. tkácta-u. 13. lel. 222-625.

----------- K L X D K A  L A J O S  ______
papíráru-, Irónzer-, 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
SZ 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 . VALAM IN T 

F Ü S T  S Z Í 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  dobozarár *R. I.
BUDAPEST, XIII., GÍItlB-ll. 32. T E I-: 292-709.

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

m indennemű dohányzó-c ikkek  nagykereskedése

BUDAPEST, II. KERÜLET, CSALOGANY-UTCA 55. SZÁM.
TELEFON: 357-782. •  TELEFON: 357-782

Borotvapengék es borotválkozó cikkek legolcsóbb beszerzési kelre

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

BOROTVAPEMGE-SZAKÜZLET BUDAPEST, VII., NAGYATÁDI 
SZABÓ-UTCA 42. SZÁM. — TELEFON: 428 147.

A kiadásáért felelős : v itéz Cslhás KntJre.

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