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D ohány
á re m e lé s

A  f. hó 1-én engedélyezett 
dohányáremelés kisebb-nayyobb 
mértékben ismét csalódást ho
zott a trafikosságnak. bár el
mondhatjuk. hogy ez egyszer 
nem jött váratlanul. El voltunk 
arra készülve. Úgyszólván alig 
volt valaki, aki elsejére ne szá
mított volna áremelésre, mégis 
voltak olyanok, akik nem hittek 
benne. Farkasmesének tartottak 
azt. Annyiszor terjengtek be 
nem vált áremelési hírek az 
utóbbi időkben, hogy végül so
kan hitték : a mostani hir sem 
lehet egyéb rémhírnél.

A  dohányárusokat ért csaló
dás kétirányú. A z egyik mind
járt az emelés mértéke. Általá
ban indokolt lett volna egy na
gyobb mértékű áremelés, mert 
azt látjuk egyrészt, hogy a do
hányárak még mindig mélyen 
a többi közszükségleti cikkek 
árai alatt mozognak, másrészt 
még a mai uj árak sincsenek 
egyáltalában a fogyasztásra 
mérséklő hatással. Titokban azt 
reméltük, hogy egy jelentős mér 
iékü áremelés teljesen felesle
gessé tehette volna az eyész 
árukorlátozó rendelkezést és a 
trafikosság megszabadult^ volna 
annak keserű adminisztrációs 
munkatöbbletétől. A  fogyasztó
közönség szinte zokszó nélkül 
vette az áremelést, sőt azt egé
szen természetesnek találta. Azok  
a rttka madarak, akik az első 
áremelés alkalmával abba akar
ták hagyni a dohányzást, ma 
teljesen közömbösen vették tu
domásul az uj árakat és való
ban fehér holló az olyan dohá
nyos. aki az uj árak miatt vá
sárlás nélkül hagyta el az üz
letet.

A  másik és fájóbb csalódása 
a trafikosságnak ismét a régi 
adminisztrációs nehézkesség, 
mcltyel az uj árakat a trafikos
ság részére kiértesítették. Érthe
tetlen a jelen körülmények kö
zött a pénzügyi hatóságok nagy 
titkolódzása, mert hiszen az ár
emelést senki anyagi előnyére 
kihasználni nem tudta volna 
akkor sem, ha arról előre érte
sül is. A  forgalom szabályozá
sával erre minden lehetőség 
megszűnt. Ellenben azok a ke
vesek. akik nem hittek az ár
emelésben és arról még julius 
1-én sem kaptak értesítést, ke
servesen ráfizettek a dologra, 
mert bizony a fogyasztóközön

ség ezeket az áldozatokat ismét 
teljesen kifosztotta. Fia már a 
pénzüyyigazyaióságok ragasz
kodnak az uj árak utolsó pilla
natig való titokbantartásához, 
akkor igazán a legkevesebb, amit 
elvárhatnak a trafikosok. hogy 
idejében, legalább az utolsó 
órában mindenki hivatalos ér
tesítést kapjon.

A z áremeléssel kapcsolatban 
előnynek tűnik fel az a körül
mény. mely szerint a régi és 
uj ár közötti különbözeiét ezút
tal nem kell befizetni. Ez az 
’előny azonban csak látszóla
gos, amiről már egyébként a

A 9280/1941 M. E. számú rendelet 
1. §-ában foglalt felhatalmazás alap
ján a következőket rendelem :

1. $
A szivarkapapiros és szivarkahü- 

velynek a közellátásügyi miniszter 
áltál megállapított gyári, viszontel
adói és fogyasztói ára a 1713/1943. 
P. M. számú rendelettel (megjelenta 
Budapesti Közlöny 1943. évi július 1-i 
számában) megállapított újabb fo
gyasztási adó folytán az alábbi 
összeggel növelhető :

(A fenti számú rendelet hosszan 
tárgyalja a gyufa csomagolásának 
módját és különböző fajtáit, ami 
kartársainkat nem érdekli és igy a 
rendeletnek ezen részét nem is kö
zöljük le. Csupán a gyufa árának 
újabb megállapítását tartalmazó rész
szel foglalkozunk részletesen.)

Gyufa ára
2 . § •

(1) A gvujtószer adóról szóló 1921 : 
XI törvénycikk 29. §. 2. pontjában, 
továbbá az'idézett törvénycikk egyes 
rendelkezéseinek módosításáról és 
kiegészítéséről szóló 1928 : X X W  III 
törvénycikk 3. §-ában nyert felha
talmazás alapján a kereskedelem
ügyi és belügyminiszter urakkal 
— illetőleg a földbirtokreform befe
jezése végett szükséges rendelke
zésekről szóló 1928 : XLI. törvény
cikk mellékletét képező szerződés 
(u. n. gyufaszerződés) 6. §-ának ren
delkezése szerint a Svenska Tánd- 
stiks Aktiebolaget jönköpingi cég
gel egyetértöleg a 3., 4., 7. és 9. 
számú csomagolású gyufa alapárát 
(gyári árát), továbbá az ugyanezen

megelőző áremeléskor bőveb
ben kifejtettük nézetünket.

Sajnos, az a reményünk sem 
vált valóra, hogy az árak eme
lésével egyidejűleg a dohány- 
árusilási jutalékot megfelelő mér
tékben emelték volna. Pedig erre 
is biztosan számítottunk, mert 
a trafikosságnak ilyenirányú ké
rése mind között ma a lég in
dokoltabb. A  mi legsürgősebb 
teendőnk igy továbbra is a ju 
talékemelés sürgetése marad, 
amit egy pillanatig sem veszí
tünk szem elől. Hisszük, remél
jük. hogy ezen törekvésünket 
mielőbb siker koronázza.

a) szivarkapapiros, hatvan lapot 
tartalmazó könyvecskénkéit 3 f-rel,

b) szivarkahüvely, 100 hüvelyt tar
talmazó doboz, 8 fillérrel.

2.
Ez a rendelet 1943. évi julius hó 1. 

napján lép hatályba.
Budapest, 1943. junius 30.

csomagolású gyufáért a közvetlen 
fogyasztás céljaira szolgáló kiske
reskedelmi forgalomban követelhető 
legmagasabb (fogyasztóij árat 1943. 
évi julius hó 1-tői további rendel
kezésig a következőképpen állapí
tom meg :

a) 3. sz. csomagolású u. n. „Turul*4 
svéd gyufa alapára (gyári ára) do
bozonként átlag 40 szálat tartalmazó 
100 dobozos nagycsomagonkint leg
alább 80 egész ládás vagy 400 papir- 
lemez dobozos vételnél 6.72 P,

legalább 79—30 egész ládás vagy 
395— 150 papirlemez dobozos vétel
nél 6.78 P,

legalább 29—15 egész ládás vagy 
145—75 papirlemez dobozos vétel
nél 6.83 P,

legalább 14—5 egész ládás vagy 
70—25 papirlemez dobozos vételnél
6.88 P,

legalább 4—1 egész ládás vagy 
20—5 papirlemez dobozos vételnél 
6.93 P,

1 fél ládás vagy 1 papirlemez do
bozos vételnél 6.98 P.

A legmagasabb fogyasztói ára do
bozonként 8 fillér.

Dohányáremelés

Rendeletck :
A szivarkapapir és szivarka

hüvely árának rendezése

A gyufa csomagolásának és 
árának újabb m egállapítása

Dohánygyártm ányok árának 
felem elése

A dohánygyártmányok eladási 
árának újabb m egállapítása

A vá ltó jegyek  árusításának 
újabb szabályozása

A dohányárudák zárórájának 
szabályozása tárgyában kiadott 
rendelet ném ely rendelkezésé

nek módosítása

D D h á n y á e u s o k  k o n y u -  
vezetése

b) A 4. sz. csomagolású u. n. 
„ Rózsaszálon gyufa" alapára (gyári 
ára) tokonként átlag 108 szálat tar
talmazó 100 tokos nagy csomagonként

legalább 80 egész ládás vételnél 
12.48 P,

legalább 79—30 egész ládás vétel
nél 12.56 P,

legalább 29—15 egész ládás vétel
nél 12.63 P.

legalább 14—5 egész ládás vétel
nél 12.70 F,

legalább 4—1 egész ládás vétel
nél 12.77 P,

1 fél ládás vételnél 12.84 P.
A legmagasabb fogyasztó ára to- 

konkint 14 fillér.
c) A  7. sz. csomagolású u. n. „3 

filléres svéd gyufa*4 alapára (gyári 
ára) egyenként 14 szálat tartalmazó 
400 faháncs könyvecskés nagy cso- 
magonkint

legalább 80 egész ládás vagy 400 
papirlemez dobozos vételnél 9.— P,

legalább 79—30 egész ládás vagy 
395 150 papirlemez dobozos vétel
nél 9.12 P,

legalább 29-15 egész ládás vagy 
145—75 papirlemez dobozos vétel
nél 9.18 P,

legalább 14—5 egész ládás vagy 
70—25 papirlemez dobozos vételnél 
9.24 P,

legalább 4—1 egész ládás vagy 
20—5 papirlemez dobozos vételnél 
9.30 P,

1 fél ládás vagy 1 papirlemez do
bozos vételnél 9.36 P,

15 nagy csomag 9.48 P.
A legmagasabb fogyasztói ára fa

háncs köny vecskénkint 3 fillér.
d) A  9. sz. csomagolású impreg

nált svéd gyufa alapára (gyári ára) 
dobozonkint átlag 54 szálat tartal
mazó 100 dobozos nagy csomagon- 
kint

legalább 80 egész ládás vagy 400 
papirlemez dobozos vételnél 6.72 P,

legalább 79—30 egész ládás vagy

A m. kir. közellátásügyi miniszter 37.900 1943. K. M. 
számú rendelete

a szivarkapapir és szivarkahüvely 
árának rendezése tárgyában

Miniszter helyett:
Dr. Jakabffy Károly  s. k 

államtitkár.

\ m kir. pénzügyminiszter 147.600 19413. X. a. számú 
rendelete

a gyufa csomagolásának és árának újabb 
megállapítása tárgyában
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:i9n- 150 papirlemez dobozos vétel- 
nél 6.7S P.

legalább 29 —15 egész ládás vagy 
145 75 p&pirlemez dobozos vétel
nél ÜS3 p.

legalább 14 egész ládás vagy
70—2- papirleinez dobozos vételnél 
tv SS P.

legalább 1—1 egész ládás vagy 
2 ' papirleoiez dobozos vételnél 
6.93 P.

t fél láda vételnél vagy 1 papír- 
lemez dobozos vételnél 6.98 P.

A legmagasabb fogyasztói ára 
dobozonkint S fillér.

1*2) A fentebbi alapárak (gyári 
árak) a csomagolási és szállítási 
költségeket, valamint a forgalmi 
adóváltság összegét is magukban 
foglalják, tehát a gyufát ingyen lá
dákban a vevő állomására, fuvar- 
mentesen kell szállítani.

(5) Az l. S-ban említettek közül 
az 1.. 2., 5.. ti. és 8. sz. csoma
golású gyujtófajták, továbbá a 
gyufa után’ fize endő kincstári ré
szesedés megállapítására vonatkozó 
rendelkezések módosítása és újabb 
gyufa csomagolások engedélyezése 
tárgyában kiadott 1935. évi ‘>1.336. 
számú pénzügyminiszteri rendelet 
(Magyarországi líendeletek Tára 055. 
oldal) 2. § a a) pontjában említett 
és 1 9 4 évi július hó l e előtt for
galomba hozott 7. sz. csomagolású 
(u. n. Kettöíilléres svéd gyufa) gyár 
tása, illetőleg vamkülfóldről való be
hozatala átmenetileg szünetelés így 
ezen csomagolású gyujtófajták alap
árának (gyári árának) és legmaga
sabb fogyasztói árának újabb meg
állapítása mellőztetik. A most emlí
tett gyujtófajták közül az 1.. 2 és ti. 
szánni csomagolású gyujtófajtákat 
a gyufa csomagolásinak és árának

újabb megállapítása tárgyában ki-o 
adott 193t. évi 115.201). számú pénz-|j 
ügy miniszteri rendelet (Magyaror-I; 
szági Rendeletek 'Pára 1205. oldal) 
2. §. (1) bekezdésének a), b) és f) 
pontjaiban meghatározott alapáron.*• 
illetőíeg legmagasabb fogyasztói 
áron: az 5. sz. csomagolású gyújtó- 
fajtát a gyufa csomagolásának és 
árának újabb megállapítása tárgyá
ban kiadott 1934. évi 115.200. számú 
pénzügyminiszteri rendelet részbeni 
módosítása és újabb gyufacsoma
golás engedélyezése tárgyában ki
adott 1938. évi 30.381. számú pénz
ügyminiszteri rendelet (Magyaror- 
s ági Rendeletek Tara 334 oldal)
1. §. e) pontjában meghatározott 
alapáron, illetőleg legmagasabb fo
gyasztói áron : az 1943. év julius hó 
1-e előtt forgalomba hozott 7. sz 
(u n. Kettöíilléres svéd gyufa), vala
mint a s. sz. csomagolású gyujtó
fajtákat az 1933. évi 51.336. számú 
pénzügyminiszteri rendelet 3. igában 
megillapitott alapáron, illetőleg leg
magasabb fogyasztói áron kell a 
készlet kimerüléséig a nagy- és kis 
kereskedelemben forgalomba hozni.

Átmeneti rendelkezés

A magyarországi gyufagyárak a 
jelen rendelet életbelépésétől szá
mított 0 hónapig a í egyes dobozo
kat és tokokat az ed iig érvényben 
volt legmagasabb fogyasztói árakat 
feltüntető régi címkékkel, illetőleg 
bélyegzéssel hozhatják f irgalomba.

A rende'et a továbbiak során még 
tárgyalja a biintetőrészt.

A rendelet 1943 julius hó 1-én 
lépett hatályba.

Dohánygyártmányok
árának felemelése

NL kir. Pénzügyminisztérium.

141.332 1943.
XIII. a.~üro. szám-

A ni. kir. dohányjövedék gyárt 
monyainak jelenleg érvényes ár
jegyzékét hatályon kívül helyezem 
és 1943. évi julius hó 1. napjától 
kezdődő érvénnyel az idemellékelt 
uj árjegyzékben feltüntetett eladási 
árakat léptetem életbe.

A mérsékeltáru dohánygyártmá
nyok. úgy mint a -Mérsékeltáru 
pipadohány ' 24 filléres eladási árát 
•3(j (Harminchat) fillérben, a „Hon
véd- szivarka eddigi egy filléres 
eladási árát 02 (Kettöegész) fillér
ben állapítom meg.

Kgyidejülega 141.223/1943. sz. alatt 
kiadott távirati rendeletem megis
métléseként meghagyom, hogy a do
hánygyártmányoknak a régi áron 
való kiadását 1943. évi június hó 
30-án délután 2 órakor szüntesse be, 
ugyanakkor az összes naplóit zárja 
le és az elszámoláshoz szükséges 
nyomtatványokba az uj árakat meg
felelően állítsa be Az áru kiadását 
194“.. évi julius hó 1-én szünetel
tesse, julius hó 2 tói kezdődően pe
dig a megrendeléseket már az uj 
árak mellett foganatosítsa.

Budapest, 1943. junius 26 

A miniszter rendeletéből 
Denk s. k

miniszteri osztályfőnek

állapított uj eladási árak közötti külön
bözet megtérítésétől ezúttal eltekintettem 

4. A dohánynagyáru-nak (elosztónak) 
1943. évi junius h ó  30  áp esti 18 órakor 
a pénzügyőri biztosi kerületvezető sze
mélyesen, vagy ha kerületében több 
dohánynagyáruda is van, a többi nagy 
árusnak (elosztónak) a pénzügyőri sza 
kas/, vezetője kézbesítse az árjegyzéket 
és közölje velük a mérsékeltáru dohány- 
gyártmányok fentebb megállapított uj 
árát i*. Az árjegyzék kikézbesítése után 
a nagyárusnál a dohányeladás azonnal 
beszüntetendő és az árukészlet leltáro 
zaiyjó. Hívja fel a nagyárus figyelmét, 
hogy a szállítás alatt lévő dohányáru 
készletét is köteles a leltári készletbe

f>. A kincstári kezelésű dohánynagy- 
árudákbau 1943. évi junius hő 3o-án a 
készletek felvételét, a számadások zár 
tatát és az értékemelkedésből származó 
vagyongyarapodás elszámolását az 1941. 
évi augusztus hó lö.-i dohányármelós- 
sel kapcsolatban kiadott 152.113 1941. 
Xllf. a. sz. rendeietemhen foglaltaknak 
megfelelően kell végrehajtani

Jelen rendeletemnek a kerületében 
lévő pénzügyőri szakaszok számához 
szabott fölös példányait, megfelelő uta 
sitások kíséretében — rendeletem bizal
mas jellegének szoros szem előtt tartá
sával — kellő időben továbbítsa alá
rendelt szakaszaihoz és Kajál halát! 
körében is mindent kövessen el annak

A dohánygyártmányok 
eladási árának

bevonni. A dohánvnagyárus (elosztó) 
készlete után az árkülönbözetből szár
mazó értékgyarapodás megállapítandó 
és az engedélyessel közlendő, hogy az 
értékgyarapodás saját tulajdonába megy 
ugyan át. de azt továbbra is dohány
áruban köteles forgatni.

gyors és zavartalan végrehajtására 
Budapest, 1943. junius 26

"A miniszter rendeletéből

Denk s. k
m iniszteri osztályfőnök

újabb megáliapitása VnltóiEüpk árusításának 
uíabi* szaáálvpzása

M. kir. Pénzügyminisztérium.

141.200 1943.
XIII. a. ü. o. 8z4m‘

Fenti tárgyban 383/1943 P. M rés. 
szám alatt a következő rendeletet ad
tam ki : . A rn. kir. dohányjövedék gyárt
mányainak jelenleg érvényes eladási ár
jegyzékét hatályon kívül helyezem és 
1943. évi julius hó 1-től kezdődő ér
vénnyel a mellékelt árjegyzékben fel
tüntetett eladási árakat léptetem életbe.

A dohányárusok által beszerzett és 
1943. évi junius hó 30 án készletükben 
visszamaradt dohánygyártmányok régi 
és uj eladási ára 'közötti különbözet 
megtérítésétől eltekintek.“

A dohánygyártmányok uj árjegyzéké
nek egy példányát mellékelem. Egyben 
fenti rendeletem kiegészítéséül közlöm, 
bogy a mérsékeltáru dohánygyártmányok 
eladási árát, nevezetesen 100 gr os cso
magolású „Mérsékeltáru pipadohány** 
24 filléres eladási árát 36 (Harminchat) 
fillérben, a „Honvéd" szivarka eddigi 
egy filléres eladási árát 2 (Kettő) fillér
ben állapítom meg.

A hivatkozott rendeletem végrehajtása 
tárgyában az alábbiakat rendelem :

1. A dohányárasok ellátásához szűk 
séges árjegyzéket utasításomra a m. kir. 
államnyomda „Bizalmas" jelzésű postai

csomagban küldi meg Cim részére 
Személyes felelősség terhe mellett meg
hagyom. hogy az árjegyzékeket é.s nyom 
látványokat a szétküldés idejéig, mint 
bizalmas iratokat szigorú zár alatt őrizze.

Amennyiben az állami nyomda téve 
dézböl a dohányárusoknak szóld felhívás 
(/. sz. minta) nyomtatványt és árkülön 
bözet kiveté-ii űrlapokat (3. sz. minta) 
is küldött volna, azokat mint tárgytalant 
selejtezze.

2. A pénzügyőri szakasz székhelyén 
lévő dohányárusok részére — beleértve 
az IBUSZ dohányárudéit is — az ár
jegyzék egy példányát csoportos kézbe
sítő ívvel pénzügyőri közegek utján 
1943 junius 30-án. délután 18 óra után, 
de legkésőbb 1943. évi julius hó 1 én 
délelőtt 10 óráig kézbesittesse. A sza 
kasz székhelyén kívül eső községek 
dohányárusainak ajánlott levélben Cim 
posta utján küldje szét az árjegyzéket 
oly módon, hogy a küldemények 1943. 
évi julius hó 1-én délelőtt jussanak ren
deltetési helyükre. A  végrehajtáshoz 
igénybeveendő közegeit a legszigorúbb 
hivatali titoktartásra figyelmeztesse.

3. A  dohánygyártmányok eladási árá
nak njbóli megállapításával kapcsolat
ban a dohánykisárusok készleteiket nem 
kötelesek bejelenteni, miután az eddig 
érvényben volt, valamint a most meg-

M. kir. pénzügyminiszter 

127.400/1943.

Körrendelet
valamennyi m. kir. pénzügy igazgatóság 
nak és pénzügy igazgatósági kirendelt

ségnek
Székhelyeiken.

A  liszt, a kenyór és a sütőipari ter
mékek arányos elosztásának szabályo
zása tárgyában a m. kir. közellátásügyi 
miniszter ur 354.200/194L. K. M. sz. ren
deletének helyebe lépett s jelenleg is 
érvényben lévő, a m. kir. minisztorima 
1911 évi december hó 19-én kelt 9230/ 
1941. M. E. számú rendeletének 7. §. (1) 
bekezdése, illetve K. & (1) bekezdése 
többek között a következőket tartal
mazza

„7. §. (1) A finomliszt és a kenyér- 
jegy valamennyi le nem járt szelvényét 
(egyszerre is) be lehet cserélni váltóje
gyekre. A finomlisztjegyszelvény finom 
lisatváltój-gyekre (tésztajegy), a kenyór 
jegyszelvény akár finomlisztváltóje-

gyekre (tésztajegy), akár kenyérválto- 
jegyekre cserélhető be A kö/.ellátás- 
ügyi miniszter állapítja meg a váltóje
gyek mintáját, valamint azt, hogy a jegy 
egy egy szelvényére hány darab váltó- 
jegy jár.

8. §. (1) Váltójegyeket a még le nem 
járt finomliszt- és kenyérjegyek szelvé
nyeinek beszolgáltatása ellenében a köz
ségi elöljáróságnál (polgármesternél), 
vagy bármely dohány árudában lehet be
szerezni. A községi elöljárótág (polgár
mester) a váltójegyeket díjmentesen adja 
ki. A dohányárudákban a finomliszt
vagy kenyóriegy szelvényének becseré
léséért 4 fillért kell fizetni. A dohány
árudákat váltójegyekkel a községi elöl
járóság (polgármester) látja el.“

E rendelet alapján Budapest-Székes- 
főváros polgármestere a kenyór- és Iiszt- 
váltójegvek szétosztása tárgyában a do
hányárudákat érintöleg a K/l-1942. Vili. 
sz. rendeletében többek között a követ 
kezökép rendelkezett:

„Budapesten a budapesti kibocsájtásu 
kenyórjegyek szelvényeit kenyórváltóje 
gyekre. vagy finomlisztváltójegyekre 
(tésztajegyekre), a finomlisztjegyek szel-
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A JANINA C ig a r e t t a p a p ír  Bt.
BUDAPEST

C i g a r e t t a  h ü v e ly e  k :
SENATOR CELOF1LTER kettős 

füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttel 

JANINA füstszűrös

SENATOR CELOFILTER parafa
véggel

legtöbb hasznot biztosítja

C ig a n 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 SPEC1ALITÉ

A  m. kir. pénzügyminiszter 127.900/1943. XIII. a. számú
rendelele

a doh anyám dák zárórájának szabályozása
tárgyában kiadott 179.200/1943- XIII. a. számú rendelet
némely intézkedésének módosítása tárgyában

vényéit pedig finomlis/.tváltőjegyekre az 
Elelmiszerjegy Központ nyilvántartási 
tokjaiban díjmentesen, bármely dohány- 
árudában pedig 4 fillér dij fizetése mel
lett lehet beváltani'* stb. (3 oldalon).

m.I>ohirnyárudák ellátása. A dohány- 
arndákat kenyér és lisztváltójegyekkel 
a dohányárutok egyesülései (a Baross 
Szövetség Dohányárus Csoportja és a 
Dohány árusok Országos Szövetsége) ut- 
lán a/. F.lelmiszerjegy Központ tIII kér., 
Lajos u. 34. sz.) látja el. A beadott ke
nyér és lisztváltójegyekröl a dohány- 
árudáknak a becserélt jegy szelvények 
beszól gáltatá-a mellett ugyancsak a do
hányárusok fentmegjelölt egyesülései ut
ján kell elszámolnink" stb. (ö old.).

A büntető rendelkezések között pedig:
„Utasítom az Klelmiszcrjegy Közpon

tot. hogy a kenyér és lisztváltójegyek- 
kel a dohányárudákat a dohányárutok 
egyesülései (a Baross Szövetség Do 
hány árus Csoportja és a Dohányárusok 
Országos Szövetsége) utján lássa el, az
után a nevezett egyesüléseket a szük
séghez képest ellenőrizze és megfele
lően számoltassa el.

Egyúttal felhívom a Baross Szövetség 
Dohányárus Csoportjának és a Dohány
árutok Országos Szövetségének vezető
ségeit. hogy a kanyér- és liszt váltóje
gyek dohányárudat kiosztásának meg
szervezése és foganatosítása céljából a 
szükséges utasítások átvétele végett az 
Élelmiszerjegy Központban haladékta
lanul jelentkezzenek** stb. (I). old.).

A fentebb idézett rendelkezések vég
rehajtása tárgyában a korábbi 162.433/ 
1941. XIII. a számú vonatkozó rcndele- 
tera teljes hatályonkivüi helyezésével a 
következőket rendelem :

I Budapest Székesfőváros területén
— az IBL'Sz dohányárudéi kivételével
— az összes kizárólagos dohányárusok 
kötelesek úgy a már eddig rendszeresí
tett, mint a jövőben esetleg még beve
zetésre kerülő összes váltója gyeknek 
közvetlen a fogyasztók részére való el
adásával foglalkozni. Váltójegyszükség- 
leteiket annál a dohányelosztó bizomá
nyosnál kötelesek beszerezni, amelyhez 
dohányáru beszerzés végett utaltattak.

A budapesti dohányelosztó bizomá
nyosok kötelesek állandóan megfelelő 
váltójegykészletet tartani és azt az áru
beszerzés végett hozzájuk utalt kizáró
lagos dohánykisárusoknak a dohány- 
gyártmányok nagybani eladására meg
határozott időben kiszolgáltatni. Váltó- 
jegyszlikségletüket tetszés szerint a Ba
ross Szövetség Dohányárus Csoportjá
nál vagy a Dohányárusok Országos Szö
vetségétől szerezhetik be.

II. Minden olyan vidéki városban és 
községben, ahol bármilysn váltójegy 
használatát az illetékes hatóság beve
zette. vagy ezután bevezeti, a városban, 
illetve községben lévő összes kizáróla
gos jellegű dohánykisáruaok — az lBUSz 
dohányárusai kivételével — kötelesek, a 
korlátlan jellegű dohánykisárusoknak 
pedig szabadságukban áll — az illeté
kes közellátási hatóság felkérésére — 
váltójegyeknek közvetlen a fogyasztók 
részére való eladásával foglalkozni. Vál- 
tójegyszükségletüket ha a dohánynagy- 
áruda (elosztó) helyben van, a dohány- 
nagyárustöl (elosztótól), mig ha dohány- 
nagyáruda helyben nincs, a községi elöl
járóságtól, illetve városokban a polgár- 
mestertől szerezhetik be.

Azokban a vidéki városokban, ahol 
az illetékes hatóság bármilyen váltóje
gyet rendszeresített, vagy a jövőben 
rendszeresít, ha helyben dohánynagy- 
áruda (elosztói van. a dohány nagy árus 
(elosztó) köteles az illetékes hatósági 
szervtől viszont el adás céljaira váltóje
gyeket beszerezni, a szükségletnek meg
felelő mennyiségben állandóan készlet
ben tartani és a helybeli dohánykisáru- 
soknak a dohánygyártmányok nagybani 
eladására meghatározott időben kiszol
gálni. A dohánynagyárus a székhelyén 
kívül lévő községek váltójegyeinek szét
osztására nem kötelezhető.

III. A dohányelosztó bizományosok, a 
dohánynagy- és kisárusok átvett váltó- 
jegyekről, a becserélt finomliszt-, ke
nyér. zsirjegy stb. szelvények beszol
gáltatása mellett annál a hatóságnál, ér
dekképviseleti szervnél, dohányelosztó
nál, stb. kötelesek az erre meghatáro
zott időben pontosan elszámolni, amely
től a váltójegyeket átvették.

A dohánynagyárus (elosztó), ha do
hánygyártmányok kicsinybeni árusításá
val is foglalkozik, a dohánykisárusok- 
hoz hasonlóan köteles a kisárudájában 
váltójegyeket közvetlenül a fogyasztók 
részére árusítani.

Az idézett 9.230/1941. M. E. számú 
rendelet 8. § ának (1) bekezdésében fog
laltak szerint a finomliszt- és kenyér
jegy. vagy ezekhez hasonlóan bármilyen 
inás jegy szelvényének váltójegyre való 
becseréléséért fizetendő 4 (négy) fillérből 
az esetben, ha a dohányelosztó vala
melyik érdekképviseleti szervétől sze
rezte be a váltójegyeket, úgy az érdek- 
képviseleti szervet, mint a dohányelosz
tót 1—1 (egy-egy) fillér, a dohánykis- 
árust 2 (kettő) fillér, ha pedig a do 
hánynagvárust (elosztót) a községi elöl
járóság (polgármester) közvetlenül látta 
el váltójegyekkel, a fentemlitett négy 
fillérből a dohánynagyárust (elosztót) 2 
(kettő) fillér és a dohánykisárust is 2 
(kettő) fillér illeti meg. Ha a községben 
dohánynagyárus nincs s a váltójegye
ket közvetlenül a községi elöljáróság 
(polgármester) szolgáltatta ki a kisárus- 
nak, az eladás alkalmával beszedett 4 
(négy) fillér teljes összegében a dohány
kisárust illeti.

Az a doliányárus (dohánynagyárus, 
dohányelosztó, dohánykisárus), aki a 
váltójegyek kötelező készletbentartására 
és eladására vonatkozó fenti rendelke
zéseket megszegi, a 18.400/1928. P. M. 
sz. rendelet 6. § ában fogla'tak szerint 
büntetendő, kisebb jövedéki kihágást kö
vet el és ismétlés esetén a dohánygyárt
mányok eladására vonatkozó szabályok 
f>0. S ának 3. m) pontja a'apján dohány
eladási engedélye is elvonható.

Budapest, 1943. junius 30.
A  miniszter rendeletéből:

Dr. Denk s. k.
m iniszteri osztályfőnök.

Tartsunk l f f t C O

Az üzleti záróráról szóló 1942 : VI. 
t. c. 8. Jj-ában, valamint az ipari mun
kának vasárnapi szüneteltetéséről 
szóló 1891: XIII. t. c. 5. £j-ában fog
lalt felhatalmazás alapján a kővet
kezőket rendelem.

1 §
A dohányárudák zárórájának sza

bályozása tárgyában kiadott 179.200/ 
19i2. XIII. a. számú rendeletem (to 
vábbiakban rendelet) 1. íj ának (2) 
bekezdése helyébe a következő ren
delkezés lép :

„(2) A kizárólagos dohányárudá
kat hétköznapokon 13 és 15 óra kö
zött zárva kell tartani. Ott, ahol az 
üzleti záróráról szóló 19 42 : VI. t. c. 
2 íj-ának (1) bekezdése szerint ille
tékes hatóság a vegyeskereskedések 
számára más időszakban állapítja 
meg a déli zárvatartás idejét, a ki
zárólagos dohányárudákat is az előbbi 
rendelkezéstől eltérően a vegyeske
reskedésekre mindenkor megállapí
tott időben kell zárvatartani. A déli 
kötelező zárvatartás alól felmentést 
adhat az illetékes pénzügyigazgató
ság olyan kizárólagos dohánykisáru
soknak. akiknek árudája valamely 
nagy ügyfélforgalmat lebonyolító 
közhivatal (pl. bíróság, főkapitány
ság, városháza, stb.) székházában, az 
épületen belül van elhelyezve, ha ott 
utcára való árusítás nem folyik és a

A  Pénzügyőrségi Szaklap jú
nius hó 30 i számában ismét 
értékes cikk jelent meg Farkas 
Isluán pénzügyőri felügyelő szak
avatott tollából és bár az a pénz
ügyőrök részére íródott, leközöl
jük, mert hiszen közvetlenül 
mégis a trafikosságot érinti az 
abban tárgyalt kérdés :

„A  pénzügyminisztérium leg
utóbb a 118.052/943. sz. rende
letével (megjelent a Pénzügyi 
Közlöny 1943. évi 11. sz.-ban) 
szabályozta a dohányárutok hi
vatalos célra vezelett könyvei
nek és egyéb iratainak kezelé
sét és megőrzési határidejét. A 
szabályozást az tette szüksé-

hivatal ügyfeleinek postai és pénz
ügyi értékcikkekkel, vagy hivatalos 
űrlapokkal való ellátása indokolttá 
teszi, hogy az áruda nyitva tartas
sák oly időpontban, amikor az ügy
félforgalom lebonyolódik. E kivéte
les mentességnek további előfelté
tele azonban az, hogy az áruda a 
hivatal ügyfélforgalmának befejezése 
után az árudáknak egyébként enge
délyezett nyitvatartási idő dacára 
legalább 2 órán át zárva marad. - 

2.  § .
A rendelet 5. §-a helyébe pedig a 

következő rendelkezés lép :
„Kizárólagos dohányárusok a do

hányon, dohánygyártmányokon, gyu
fán, szivarkapapiron, szivarkahüve- 
lyen, szipkán, pipán, postai és pénz
ügyi értékcikkeken kívül egyéb meg
engedett cikkeket csakis az e cik
kek árusításával foglalkozó nyiltáru- 
sitási üzletekre nézve megállapított 
nyitvatartási idő alatt árusíthatnak." 

3. §.
E rendelet kihirdetése napján lép 

hatályba.
Budapest, 1943. julius hó S.

A  miniszter helyett: 
Dr. Szilágyi Ernő s. k.

államtitkár

gessé, hogy ezideig csak a nagy
árus állal őrzött kisárusi meg
rendelőivek selejtezési határ
ideje volt megállapítva, mig min
den más üzleti könyv és irat 
megőrzési ideje a végtelenbe 
nyúlt.

A  rendeletet helyszűke miatt 
itt nem ismételhetjük meg, csak

Nagyárudám
részére keresek megbízható, 
keresztény alkalmazottat (férfit, 
vagy nőt) azonnalra. Ajánlatokat 
Dohánynagyáruda, Szentendre 
címre kérek.

E r  Itánuúcuscli
könviwczetíse
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a végrehajtásnál felmerülő kér
désekhez kívánunk magyarázat
tal szolgálni.

1. §■ (V —(3) bekezdéseihez: 
A rendelet pontosan meghatá
rozza a különböző könyvek és 
iratok megőrzési határidejét. 
Ajánljuk, hogy minden nagyárus 
vizsgálja át iratait és állapítsa 
meg, vájjon megvannak-e azok 
ez összes könyvek, nyilvántar
tások. feljegyzések és fedezeti 
okmányok, melyeknek megőrzési 
határideje nem járt le ? Az eset
leg hiányzó könyveket és irato
kat célszerű jegyzékbe foglalva 
bejelenteni az illetékes pénzügy
őri biztosi kerületvezetőnél és 
részletesen megindokolni a hiány 
okát. Ugyanis a múltban gya
kori eset volt. hogy engedélyes 
változás esetén az iratok egyré- 
szét a régi engedélyes nem adta 
át utódjának. Ha azonb’an a je
lenlegi engedélyes a hiányt most 
nem jelenti be. a hatóság úgy 
tekinti, mintha a rendelet élet- 
beléptetése idején az iratok az 
engedélyes birtokában lettek 
volna, s később a hiány felfe
dezése esetén az engedélyes 
nem háríthatja el magáról a fe
lelősséget.

1. §. (4) bekezdéséhez: A 
dohánynagyáruda hivatalos cél
ra vezetett üzleti könyvei és 
egyéb iratai a nagyáruda elide- 
genithetlen tartozékát képezik, 
amelyek csak a selejtezéssel 
mennek át az engedélyes tulaj
donába. Ezért köteles az enge
délyes az összes megőrzendő 
iratokat az utódnak díjmente
sen átadni. Ez a rendelkezés a 
kincstári kezelésű dohányáru
dákra is vonatkozik.

1. §. (6) bekezdéséhez: A
rendelet kimondja, hogy a do- 
hánynagyárus hivatalos köny
veit használatba vétel élőit kö
teles hitelesítés végett az illeté
kes pénzügyőri biztosi kerület

vezetőnél bemutatni. Ez nem 
jelenti azt, hogy csak a jövő
ben használatba veendő köny
veket kell hitelesíttetni, s a most 
használtak továbbra is hitele
sítés nélkül használhatók

Ugyanis a dohányeladási sza
bályok 46. §  a értelmében az 
üzleti könyveket eddig is be 
kellett mutatni hitelesítésre, tehát 
ez a rendelkezés nem uj. A ren
delkezés csak annyiban tartal
maz újat. hogy meghatározza a 
benyújtás idejét, helyét és sza
bályozza a hitelesítés módját.

Figyelmeztessük tehát azokat 
a nagyárusokat, akik netalán 
hitelesittetlen könyveket használ
nak. hogy mulasztásukat sürgő
sen pótolják.

A dohánynagyárus és elosztó 
hivatalos célra vezetett összes 
üzleti könyvei, nyilvántartásai és 
egyéb feljegyzései iUetékmente-

(Folytatjuk.)

Hagyárus és Elosztó Kartárs!

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

Kisúms kartács!
T r u l f ik o N  l e h e t ő l e g  c s u k  
t r u t i k o s t ó l  v á s á r o l j o n !

NíMe*-'

Jó ! já r

és  e red m én yes , ha 
a B aross S zö v e ts é g i 
Dohányárusok Lap 
jában  h irdet!

Hivatalos köxSomények
ililllllillllliilllllllllllllliiiiiillliiiliiiiiilllliiiltiiillllllillillllliillliiiiiiiliiliiilllllllliiliiiiiiiiliiiiiiilllilliillllllliilllllililii 

A Baross Szövetség Dohányárus Csoportjának
Hivatalos helyisége: Budapest. VIII.. Muzeum-utca 17. fdsz. 15.
Telefonja : 1116— 356.
Tostatakart /,pénztári csekkszámla száma 50.319.
Hivatalos óra felek részere: Minden hétköznap 9—15 óráig. Szombaton és 

ünnep előtti napokon —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.

„It AFFA“ szivarkaszipka cserélhető parafás füstszűrővel drbja 8 fill. 
M ü u  n Y 2i{£ szivarkaszipka, kétrészes, „Raíla“  füstszüröbetéttel 

darabja 66 fillér.
•fAvorYiv szivarkaszipka, kétrészes. „R affa " füstszüröbetéttel 

darabja 80 fillér.
Minden szipkához megfelelő ,.Raífa‘* szűrőbetét (naponként egyszer 

cserélendő) darabja 2 fillér.
„RAFFA“ füstszűrös <i*ivarkahiively 100 darab a felemelt 

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

Gyártja : AIVAZ B. „Raffa“ füstszűrös szivarkahüvely-gyára 
Budapest. VII., Dembinski-utca 32. szám. Telefon : 221-636.

: Nem szabad dohányozni csak
(j N I K O P A L L  szipkából N 1 K O P A L L  betéttel.

I ó v j a  az  e g é s z s é g é t !  T r a f i kb a n  kérje! =

ST ItO H , G O T T L IE B  É S  F IA
dohányzó cikkek nagykereskedése

B U D A P E S T ,  
VII., Károly király-ut O.

FECSKE szivarkapapir és hüvely 

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

T A Ü S Z K Y  A R T Ú R
c ig a r e l t a t t t l t ö k ,  p ip á k  és az összes 
d o h á n y z ó c l k k e k  g y á r tá s a

Budapest, VII., Ikácta-u. 13. Tel. 222-625.

----------  K I N D E A  L A J O S  ______
papíráru-, lróuzer-, cigarettapapír-, hüvely- és gyula-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 IV A R K A P A P I  R Ó K ÁT . H Ü V E L Y E K E T . VALAM IN T 

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

S A M Ü M - A L T E S S E dobozgyár V  T.
BUDAPEST, XIII., GiíiUB-l). 32. TEL.: 292-709.

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

mindennemű dohányzó-cikkek nagykereskedése

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

Borotvapengék és borotválkozó cikkek legolcsóbb beszerzési helye

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

BOROTVAPEHGE-SZAKÜZIET BUDAPEST, VII., NAGYATÁDI 
SZABÓ-UTCA 42. SZÁM. — TELEFON: 428-147.

A kiadásáért felelős: vitéz Cslhás Endre.

Kiadótulajdonos: *Baross Szövetség I „Grafika" Nyomdává!lalat(Holl Béta) 
Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák I Újpest, Jókai-atca 18. 
és Termelők Országos Egyesülete* \ Telefon : 496—516.


	14



