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A zsidók hasznothajtó  
hatósági jogositványai- 

nak megszüntetése
A  ni kir. pénzügyminiszter 

12041944. P M számú 
rendelete

a zsidók hasznothajtó hatósági 
Jogositi anyainak megszüntetése 
tárgy ában kiadott 1.580/1944. M. E. 
számú rendelet végrehajtása iránt.

A zsidók hasznólhejtó ható
sági jogosítványainak megszün
tetése tárgyában kiadott 1.580/ 
1944. M. E. számú rendelet (Bu
dapesti Közlöny 1944. évi 102. 
szama) végrehajtásé iránt a kö
vetkezeket rendelem :

1. §.
(1) Az 1.580/1944. M. E. szá

mú rendelet (továbbiakban R.)
1. §*ának (1) bekezdése értel
mében zsidónak nem lehet adni 
a következő hatósági engedélyt 
vagy' jogosítványt:

o) A szeszegyedáiuség kö
rében :

mezőgazdasági szeszfőzdéi ; 
ipari szeszfőzdéi ; bor- és gyü- 
rr.olcsszeszfőzdei: szeszfincmitói 
és víztelenítői ; szesz szabad- 
raktári ; élesztcgyári és élesztő 
elosztói ; denaturált szesz elosz
tói ; denaturált szesz elosztói és 
nagykereskedői ; ecetgyértáshoz 
szesznek kedvezményes egyed- 
árusági áron való beszerzésére 
és az ilyen szeszből készült 
ecet nagybani eladására ; v de
naturált szesznek kicsinyben 
nyílt edényben, valamint zárt 
palackban való elárusitására; 
rum. likőr és egyéb szeszesita
lok előállitésáre ; denaturáló 
szer készítésére (keverőtelep lé
tesítésére) ; szeszmérőgép elő- 
állítására és javítására ;

b) a fogyasztási adók körében :
cukorgyár létesítésére és üzem

behelyezésére ; cukor szabad- 
raktár létesítésére : ásványolaj 
szabadraktár felállításéra ; me
zőgazdasági ásványolajraktár fel
állítására ; nehéz benzinnek 
szesszel való kötelező keveré
sére : szesszel nem kevert ne
héz benzinnek eladására : szesz
szel nem kevert nehéz benzin
nek beszerzésére és felhaszná
lására ; gyufaszabadraktár léte
sítésére; gyujtószerszám gyár
táséra, javítására és elérusitá- 
sá;a ; tűzkő árusítására : villa
moséra m felhasználósával fény

forrásul szolgáló berendezések, 
eszközók, továbbá elektroncsö
vek. illetve ródiócsövek raktáro
záséra jogosító szabadraktár 
létesítésére; étolaj palackozására 
/átfejtésére): mesterséges édesítő
szer nagy ban való árusítására ; 
mesterséges édesítőszer ipari 
célokra való felhasználósára ; 
sörnek külföldre való kiszállítá
sára ; cukornak külföldre való 
kiszállítására ; cukor őrlésére ; 
ásvány olajra k (adózott és adó
mentes) külföldre kiszállítására : 
ásványolaj felújítására : gyújtó- 
szerszám külföldről való beho
zatalára ; szivarkepepir és szi- 
varkahüvely szabadraktór léte
sítésére : margarin, margarinsajt, 
mesterséges ételzsir és étolaj 
szebedraktér létesítésére ; sör
főzde üzembehelyezésére ; tárgy- 
sorsjáték tartáséra: ecetsav sza- 
badrektár létesítésére ; ideértve 
a mesterséges édesítőszer ki- 
csinybeni árusiléséra jogosító 
igazolványokat és az osztály- 
sorsjegy főárusitói megbízáso
kat is :

c) az állami italmérési jöve
dék körében

szesz-, bor-, sörnagykereske- 
désre : szeszesitalok közvetíté
sére ; korlátlan és korlátolt ital
mérésre : kizárólagos pálinka
mérésre. továbbá a szeszes itá- 
lok kismértékbeni elárusitására;

d) a dohényjövedék körében :
dohánytermelési és dohány-

eladási ;
e) a vámjövedék körében :
vámkózvetitői; vámhitel és 

magánvámraktár tartására vo
natkozó engedélyt vagy jogo
sítványt.

(2) A R. hatálybalépésének 
napja (1944. évi május hó 4.) 
előtt zsidónak kiadott engedé
lyeket vagy jogosítványokat leg
később 1944. évi julius hó 4. 
napjáig meg kell vonni és a 
.megvonással egyidejűleg a te
vékenység azonnali beszünteté
sét is el kell rendelni.

(3) Az engedély megvonása 
ellen fellebbezésnek helye nincs. 
Halasztó hatályú felfolyamodós- 
nak von helye, azonban azon a 
címen, hogy a íelfolyemodó nem 
zsidó, vagy hogy felfolyamodót

a zsidókra megállapított rendel
kezések hatálya alól mentesített 
személyek körének egységes 
szabályozása tárgyában kiadott 
1.730/1944. M. E. számú ren
delet (Budapesti Közlöny 1944. 
évi 108. száma) 1. §  óban fog
laltak szerint mentesség illeti.

(4) Az üzlet (üzem) beszün
tetésére Halasztás nem enge
délyezhető. Az ilyen tárgyú ké
relmeket a pénzügy (vám) igaz
gatóság érdemi tárgyalás nélkül 
visszautasítani köteles.

(5) A megvont vámkózvetitői 
engedélyek tulajdonosai az en
gedély megvonása napjáig le 
nem bonyolított megbízásaikat 
a megbízónak visszaadni, vagy 
a megbízó által megjelölt, en
gedéllyel rendelkező, más vóm- 
közvetitőr.ek átadni kötelesek. 
A megbízás folytán rendelkezé
sük alá kerüít vámárukat pedig 
szabályszerű módon (átenge- 
dési okirattal) vagy a megbízó, 
vagy a vámeljárás lebonyolítá
sára megbízandó más vámköz- 
vetitő rendelkezése aló bocsá
tani tartoznak.

(6) A megvont vámhitel enge
dély alapján hitelezett vámtar
tozások a megvonó határozat 
kézbesítésétől számított három 
nap alatt — a hitelezési időtar
tamra való tekintet nélkül — 
esedékessé válnak és befize- 
tendők.

(7) A megvont magánvám
raktár — engedély alapján fenn
tartott raktár működését azon
nali hatállyal meg kell szüntetni 
és a magánvámraktárt szabály
szerű módon a legrövidebb idő 
alatt fel kell számolni.

2. §. t
(1) Az a zsidó, aki a jelen rende

let 1. §-ában felsorolt valamilyen en
gedéllyel vagy jogosítvánnyal ren
delkezik, továbbá az a zsidó, aki 
ilyen engedélyhez vagy jogosítvány
hoz kötött tevékenységet folytat s 
végül az a zsidó, akinek a tulajdo
nában vagy birtokában ilyen enge
délyek vagy jogosítványok gyakor
lásához szükséges berendezési és fel- 
szerelési tárgyak, vagy a háztartása 
szükségletét meghaladó ilyen áru
készletek vannak, a jelen rendelet 
hatálybalépésétől számított 8 napon 
belül'köteles a területileg illetékes 
pénzügyigazgatóságnál, a vámhitel 
magánvámraktár és a vámkózvetitői 
engedélyekkel kapcsolatban a köz
ponti vámigazgatóságnál írásban, két 
példánybanrbejelenteni a R. 2. §-ának 
a j—ej pontjaiban feltüntetett ada
tokat.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia 
kell az (1) bekezdés szerint bejelen
tendő adatokon felül az engedély 
vagy jogosítvány gyakorlásával kap
csolatban előállított cikkek készíté
sére szolgáló és készletben levő 
nyersanyagok vagy félgyártmányok 
nemét, mennyiségét és értékét, to
vábbá az egyes gyártmányok előál

lítására vonatkozó gyártási eljárást 
(receptet).

(3) A zsidó osztálysorsjegy főeláru- 
sitók sorsjegyeiket, üzleti könyvei
ket, feljegyzéseiket, nyomtatványai
kat és ügyfeleiknek címére vonat
kozó feljegyzéseiket a Pénzintézeti 
Központnál kötelesek bejelenteni.

(4) Amennyiben a zsidó, a bejelen
tési kötelezettség teljesítésében aka
dályozva van. az ügyeinek vitelével 
megbízott köteles a bejelentést meg
tenni.

3. §. '
(1) A pénzügy- (vám ) igazgatóság 

a bejelentések beérkezésétől számí
tott 10 nap alatt köteles a zsidónak 
minősülök engedélyét vagy jogosít
ványát azonnali hatállyal végérvé
nyesen megvonni és az erről szóló 
határozat kiadásával egyidejűleg az 
üzlet (üzem), illetőleg tevékenység 
gyakorlásának beszüntetését elren
delni.

(2) Az engedély megvonásával egy
idejűleg a R. 1). $-a (3) bekezdésének 
második mondatában felsorolt ese
tekben a pénzügy- (vám ) igazgató
ság köteles az illetékes iparhatósá
got az iparjogositvány visszavonása 
iránt megkeresni.

(3) A  pénzügy- (vám-) igazgatóság 
az engedély vagy jogosítvány meg
vonásával egyidejűleg a jelen ren
delet 2. §-a alapján tett bejelentés 
egyik példányát az illetékes pénz
ügyőri biztosi kerület vezetőjének 
kiadja. A  pénzügyőri biztosi kerület
vezető az üzlet (üzem), illetőleg tevé
kenység beszüntetésével egyidejűleg 
az illetékes pénzügyőri szakasz ut
ján köteles a helyszínen felülvizs
gálni és a bejelentésen feltüntetni, 
hogy a bejelentésben valamennyi be
rendezési és felszerelési tárgy fel 
van-e véve s azok milyen álláfpotban 
vannak. Köteles megállapítani a be
szüntetés időpontjában megmaradt 
árukészlet mennyiségét és a bejelen
tésre rá jegyezni, hogy az lü44. évi 
március hó 22. napján megvolt és 
az üzlet beszüntetése napján talált 
árukészlet közötti különbség nem 
haladja-e meg a szóbanlevő üzlet 
(üzem) rendes forgalmának a kere
teit. Köteles továbbá a dohánykis 
árudákban talált dohánykészletet 
készpénzfizetés ellenében az eladási 
jutalék levonása mellett a legköze
lebbi dohányárusnak átadni, a do
hánygyártmányok ellenértékét .,A 
dohányjövedéki központi igazgatóság 
Budapest** elnevezésű 100.003. számú 
postatakarékpénztári bevételi szám
lára befizetni és ennek megtörténtét 
a dohányjövedéki központi igazga
tóságnak jelenteni.

(4) A 13) bekezdésben foglaltak ér
telemszerű alkalmazásával kell el
járni azokban az esetekben is, ame
lyekben a bejelentőnek nincs enge
délye vagy jogosítványa.

(5) A helyszíni vizsgálat foganato
sítása után a pénzügyőri szakasz a 
bejelentést a biztosi kerületvezető 
utján a pénzügy- (vám ) igazgatóság
hoz felterjeszti s amennyiben vissza
élést lát fennforogni, erről jelentést 
tesz.

(6) A  pénzügy- (vám-) igazgatóság 
visszaélés esetén a R. 10. §*a alap
ján köteles a büntető eljárás megin
dítása iránt haladéktalanul intéz
kedni.

(7) Azoknak az engedélyeknek 
vagy jogosítványoknak a megvoná
sát, amely engedélyeket vagy jogo
sítványokat a pénzügyminisztérium 
is nyilvántartja, a pénzügy- (vám )
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igazgatóság köteles a pénzügyminisz
tériumhoz is bejelenteni.

(8) Azoknak az engedélyeknek vagy 
jogosítványoknak a megvonásáról, 
amelyeket' a pénzügyminisztérium 
nem tart nyilván, az (1) bekezdés
ben meghatározott határidő eltelté
től számitott 8 napon belül a pénz
ügy- (vám-) igazgatóság köteles a 
pénzügyminisztériumhoz kimutatást 
felterjeszteni, amelyben fel kell tün
tetni, hogy engedélynemek szerint 
hány személy tett* bejelentést, hány 
engedélyt vagy jogosítványt von meg 
s hányán jelentették be, hogy őket 
mentesség illeti.

■1- §■
(1) A  zsidók engedélyeinek vagy 

, jogosítványainak megvonása után a
pénzügy- (vám ) igazgatóság köteles 
valamennyi engedélyiratot kivétel 
nélkül átvizsgálni abból a szempont
ból, hogy az engedélyesek között nem 
maradt-e olyan, aki R. 2. § ában meg
határozott bejelentés megtételét el
mulasztotta, illetőleg, aki zsidónak 
tekintendő.

(2) Az engedélyiratok átvizsgálása 
során kétségtelenül keresztény szár
mazásúnak. talált engedélyesek en
gedélyirataira a pénzügy- (vám-) 
igazgatóságnak a vizsgálatot telje
sítő tisztviselője a következő zára
dékot köteles rávezetni: „Az 1580 
1044. \1. E. számú rendelet ti §-a sze
rint nem zsidó." Ugyanezt a/, enge
délyekről vezetett anyakönyv vagy 
nyilvántartás jegyzet rovatában is 
fel kell jegyezni. A bejegyzés helyes
ségéért az illető tisztviselő íegyelmi- 
leg felelős.

(3) Az olyan engedélyest, akinek 
a származása az engedely iratok kö
zött levő okmányokból kétséget ki
záró módon nem állapítható meg. 
illetőleg akinek az okmányai zsidó 
származásra utaló adatot tartalmaz
nak. az engedély elvonására való fi
gyelmeztetés mellett S napi határidő
vel fel kell hívni a hiányzó okmá
nyok bemutatására. Azokat az enge
délyeseket pedig, akiknek az enge
délyeire az 1939 : IV. te. 12. § ának 
rendelkezései nem vonatkoztak s 
ezért annakidején felülvizsgálva nem 
voltak, az engedély elvonására való 
figyelmeztetes mellett ugyancsak 8 
napi határidővel kell felhívni szár
mazásuknak a R. 8. sj-ában foglaltak 
szerint való igazolására és az idézett 
§-ban körülírt büntetőjogi felelősség 
mellett kiállított nyilatkozat benyúj
tására.

(41 A (3) bekezdés szerinti igazo
lás megtörténte után aszerint, hogy 
az engedélyes zsidónak tekintendőé 
vagy sem. vagy a jelen rendelet 3. 
ij-ában, vagy ezen ij- (2) bekezdésé
ben foglaltak szerint kell eljárni.

(5) Amennyiben valamely engedé
lyesnek több különböző engedélye 
van. elegendő, ha a származását 
csak az egyik engedélyével kapcso
latban igazolja. A »  igazolás megtör
téntét a többi jogosítványánál is fi
gyelembe kell venni.

(6) A megvont engedély törlését 
az egyes engedélyekre vonatkozó 
jogszabályok szerint akkor keli foga
natosítani, amikor a megvonó hatá
rozat kézbesítésével egyidejűleg be
vont engedélyokmány beterjesztése 
mellett az üzlet (üzem) vagy tevé
kenység beszüntetéséről a pénzügy
őrség jelentése a pénzügy- (vám ) 
igazgatósághoz beérkezik.

(7) A R. hatálybalépése után ki
adásra kerülő engedély vagy jogo

sítvány kiadása előtt a 7 720,1939. 
M. E. számú rendelet 3. §-ában meg
határozott nyilatkozat helyett a K. 
h. $ ában körülirt nyilatkozatot kell 
a folyamodótól megkövetelni és ezt 
a nyilatkozatot az engedélyiratok 
mellett meg kell őrizni.

(S) A pénzügy- (vám ) igazgatóság 
köteles minden lehető eszközzel oda
hatni, hogy az engedélyiratok átvizs
gálása es a zsidók engedélyeinek 
megvonása a R.-ben előirt öl) napos 
határidőn belül okvetlenül befejez
tessék. A munkálatok befejezését a 
pénzügyminisztériumhoz legkésőbb 
1044. évi julius hó 4. napjáig feltét
lenül be kell jelenteni.

5. §.
(1) Az 1. §-ban felsorolt engedélyek 

vagy jogosítványok valamelyikével 
rendelkező természetes vagy jogi sze
mély vagy értelmiségi vagy más mun
kakörben alkalmazott zsidót legké
sőbb 1944. évi május 31. napjáig kö
teles elbocsátani és foglalkoztatását 
megszüntetni. A jövőben pedig zsidót 
sem értelmiségi, sem más munkakör
ben nem alkalmazhat.

(2) Az 1. §-ban meghatározott en
gedéllyel vagy jogosítvánnyal ren 
delkező üzlet (üzem) vagy tevékeny
ség ellenőrzésére és felügyeletére 
hivatott szervek i pénzügyőrség stb.) 
az ellenőrzéseik során kötelesek a 
R 1. §-a (2) bekezdésében foglaltak 
szigorú betartását ellenőrizni s 
amennyiben azt állapítanák meg, 
hogy valamely engedélyes akár az 
elbocsátásra irányuló kötelességét 
szegte meg, akár pedig tilalom elle
nére zsidót értelmiségi vagy más 
munlcakörben alkalmazott, a tény
állásról azonnal jelentést tenni tar
toznak az engedély vagy jogosít
vány elvonása es a büntető eljárás
nak a R. lo. Jj-ában foglaltak alap
ján való megindítása iránt.

ti. §.
(1) A zsidó tulajdonban volt, vagy 

zsidó által üzemben tartott mező- 
gazdasági szeszfőzde üzemének to
vább folytatását a pénzügyigazgató
ság közérdekből engedélyezheti ab
ban az esetben, ha a szeszfőzde és 
azzal kapcsolatos mezögazdasag ke
zelésében zsidó már nem vesz részt. 
Erről a pénzügyminisztériumhez ese
tenként jelentést kell tenni.

(2) Dohánynagyárudát (elosztót), 
ha az engedélyes az üzletet társ
engedélyes nélkül gyakorolta, az 
engedély megvonása esetén azonnal 
kincstári kezelésbe kell venni. Ha 
pedig az engedélyét vesztett zsidó 
a dohánynagyárudában csak társ
engedélyes volt, kincstári kezelés 
mellőzésével, az áruda továbbveze
tésére a megmaradt keresztény tár
sat kell kötelezni.

(3) Kizárólagos jellegű dohár.y- 
kisárudai engedély megvonása ese
tén. ha a községben (városrészben, 
települési helyen) más dohányáruda 
nincsen és a fogyaszlóköz^pség do
hányellátása fennakadást szenvedne, 
a pénzügyigazgatóság ideiglenes 
jogosítvány kiadásával köteles gon
doskodni az ellátás zavartalanságá
nak biztositásáról. A megszűnt zsidó 
dohányáruda beszerzési alapját 
olyan esetekben, amikor a megma
radt dohányárudák a dohányellátás 
zavartalanságának biztosítására ele
gendők, a legközelebbi dohánykis- 
árusnak egy tételben kell átadni, 
vagy indokolt esetben több dohány- 
kisárus között kell megosztani.

EISEMANN M IH Á LY  kiváló zeneszerzőnk.

mEn is Krónits Önboritékon levelezek.
Eisemann Mihály

V ezérképviseie t: K R Ó N IT S  M IK L Ó S  papirnagykereskedő 
Budapest, V. kerület, Szeraélynök-utca 23. szám. Tele fon : 116-053.

(4' Korlátlan dohányárudai enge- 
gedély megszűnése esetén, ha a 
községben dohányáruda nem maradt, 
va’ameiyik vegyeskereskedő részére 
adott ideiglenes jogosítvánnyal kell 
a község ellátását biztosítani. Abban 
az esetben pedig, ha a községben 
elegendő dohányáruda maradt, a 
felszabadult beszerzési alapot a 
szomszédos árudák között kell fel
osztani. Ugyancsak a legközelebbi 
kizárólagos' vagy korlátlan dohány- 
kisárusnak kell átadni az anyagbe
szerzés végett nagyárushoz utalt 
korlátolt dohányeladási engedély 
megszűnése' esetén a korlátolt do
hányárus beszerzési alapját is.

1) A pénzügy- ivám ) igazgatóság 
köteles a R. 2 5j-a alapján tett és a 
jelen rendelet 3. § a értelmében a 
helyszínen felülvizsgált bejelentése
ket engerlélynemenként elkülönítve, 
jegyzékbe foglalni és a bejelentések 
beérkeztétől számitott S napon belül 
engedélynemenként külön a pénz
ügyminisztériumhoz felterjeszteni A 
bejelentések felülvizsgált példánvait 
akkor is fel kell terjeszteni, ha a 
bejelentőnek nincs engedélyé vagv 
jogosítványa.

(2) A felterjesztett bejelentések 
alapján a pénzügyminiszter dönt 
abban a tekintetben, hogy mely 
üzleti (üzemi) helyiségekre, illetőleg 
mely felszerelési és berendezési 
tárgyakra s végül mely árukész
letre vonatkozólag rendeli el az 
igénybevételt, illetve átengedést.

(3) Az üzleti (üzemi) helyiség 
igénybevétele a R. ö §-a (2) békez 
dése értelmében az elsőfokú köz- 
igazgatási hatóság utján foganato
sítandó olyképen. hogy a pénzügv- 
(vám ) igazgatóság az*illetékes első
fokú közigazgatási hatóságot érte
síti. hogy a helyiségeket, illetőleg 
engedélyt vagy jogosítványt kinek 
vagy több igénylő esetén az igény
lők közül melyiknek kívánja juttatni

(4) Az eljárás lefolytatásának meg
gyorsítása érdekében az igén vélni' 
szándékozók figyelmét érdeklő
dés esetén — fel kell hivni. hogy a 
helyiségre vonatkozó igénylést az 
elsőfokú közigazgatási hatóságnál, 
az engedély iránti kérvényt az ille- 
tékes pénzügy- (vám ) igazgatóság
nál lehetőleg egy időben nyújtsák be

(a) a  berendezési és felszerelési 
tárgyakért, valamint az árukészle
tért az átvevők álte.i fizetendő árat

a pénzügyminiszter, illetőleg az általa 
megbízott hatóság az érdekkép vise
leti szervek bevonásával alakított 
háromtagú bizottság meghallgatásá
val esetenként állapítja meg

(ü) A bizottság elnöke a pénzügy
minisztérium vagy az általa megbi- 

“ zott hatóság kijelölt tisztviselője, a 
bizottság tagiai az érdekeltség köré
ből a pénzügyminiszter. Illetőleg az 
általa megbízott hatóság által meg
hívott tagok. •

(71 Az árukészletért fizetendő át
vételi árat az átadás idejen érvényes 
hivatalosan megállapított nagybani 
áraknak megfelelően kell megszabni.

(8) A berendezési és felszerelési 
tárgyakat, valamint az árukészletet

v készpénzfizetés mellett kell átadni
(9) A berendezési és felszerelési 

tárgyakért, valamint a nyersanyagért, 
anyagkészletért és az árukészletért 
az átvevő által fizetendő ellenértéket 
a volt engedélyes zárolt számlájára 
keli befizetni A volt engedélyes hi
telezőit az üzleti vagyon, illetőleg az 
abból való kielégítés tekintetében 
megillető jogok ezeket a befizetett 
összegeket terhelik. ^

(10) Azok az osztálysorsjegy föel- 
árusilók, akiknek megbiz.atása meg
vonatott, kötelesek a 2. §. (3) bekez
désében felsorolt tárgyakat a 1 énz- 
intézeti Központnak hiánytalanul 
azonnal átadni.

(11) Az, akinek részére a berende
zési és felszerelési tárgyak átadat
tak. ezeket a tárgyakat az átvétel
től számitott két éven belül a pénz 
ügy (vám ) igazgatóság előzetes en
gedélye nélkül nem idegenítheti el.

8- §-
(1) A jelen rendelet alkalmazása 

szempontjából zsidónak tekintendő 
az. aki a R 6. íj ában foglaltak értel
mében zsidó. Zsidónak tekintendő 
továbbá minden olyan közkereseti, 
betéti és korlátolt felelősségű társa
ság (alkalmi egyesülés), amelynek 
legalább egy tagja (betéti társaság
nál akár kültagja is) zsidó

(2) A zsidókra megállapított ren
delkezések hatálya alól mentesített 
személyek körének egységes szabá
lyozása tárgyában kiadott 1.730'1944. 
M. E. számú rendelet értelmében a 
vsidókra vonatkozó rendelkezések 
nem terjednek ki arra a személyre .

a) akit az 1914—1918. évi háború
ban az ellenség előtt tanúsított vitéz 
magatartásáért arany vagy legalább 
két ízben eUőosztályu ezüst vitézségi



11 szám DOHÁNYÁRU SOK LAPJA

JflWIWft C ig a re t ta p a p ír  Rt.
BUDAPEST

gyártmánya inak eladása a legtöbb hasznot biztosítja
C i g a r e t t a  h ü v e ly e k
SENATOR CELOF1LTER kettős 

füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttei 

JANINA füstszűrös 

SENATOR CELOFILTER paraía-
véggel

Giga  ne t tapa  p ínosok  i
SENATOR 60 lapos
SENATOR 120 lapos
SENATOR RAPID hajtogatott,

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllel

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel, egyenként kitéphető lapok
kal

JANINA SPECIALITÉ

éremmel, vagy mint főtisztet a kar
iokkal ékesített harmadosztályú vas
koron arénádéi vagy annál magasabb, 
de ugyancsak kardokkal ékesített 
kitüntetéssel, vagy mint törzstisztet 
kardokkal ékesített harmadosztályú 
vaskoron&rendnél magasabb de 
ugyancsak kardokkal ékesített ki
tüntetesse! tűntettek ki. valamint az 
ekként kitüntetett' akár nem zsidó, 
akar zsidó személynek — vele együtt 
élő felesegére vagy özvegyére és 
gyermekére .

hí aki az 1‘‘14 lí»lS. évi háború
ban vagy az 1939 : II te. alapján tel
jesített kaUmai szolgálata következ
tében — ide nem értve a kisegítő 
szolgálatot — I. vagy II. járadékosz- 
tályu hadirokkant vagy olyan jára
dék nélküli, cirn használatra jogosí
tott hadirokkant, akinek hadieredetű 
fogyatkozása legalább 75 százalékos, 
valamint az. ilyen — akár nem zsidó, 
akár zsidó — személynek vele együtt 
élő teleségére ; az özvegyére és gyér 
mekére akkor, ha a hadirokkant az. 
1939. évi január hó 1. napján élet
ben v o lt ;

r t aki az 1939 : IV. te. 2. § a első 
bekezdésének áí pontiában, a 7.72<» 
U*39. M E számú rendelet 66. § ában, 
a 2.220 1941. M. E. szánni rendelet 3. 
S-ahau. vagy a 8.550/1941. M E. sz. 
rendelet 2. jj-ában meghatározott ki
vétel alá esik.

df a jelenlegi háborúban hősi ha
lált halt. avagy a jelenlegi háború
ban teljesített katonai (nem kisegítő) 
szolgálat teljesítése közben eltűnt 
személy özvegyére és árvájára, ille
tőleg feleségére és gyermekére.

e< az a), ht, r/ pontokban említett 
házastársra (özvegyre), illetőleg gyer
mekre a mentesség csak akkor ter
jed ki, ha a házasság az 1944. évi 
március hó 22. napja előtt köttetett, 
illetőleg a gyermek az 1944. évi már
cius hó 22 napja előtt kötött házas
ságból származik.

9. §
(1) Az a zsidó, akivel szemben a 

zsidókra vonatkozó rendelkezések a 
rendelet 8. £. (2 bekezd, értelmében 
nem alkalmazhatók, köteles a ren
delet hatálybalépésétől számított x 
nap alatt az illetékes pénzügyei vám-1 
igazgatóságnál írásban bejelenteni az 
öt megillető mentesség jogcímét és 
a bejelentéshez csatolni a mentesség 
alapjául szolgáló eredeti okiratokat.

Az arany, az elsőoszÉUyu ezüst 
vitézségi érem, továbbá a kardokkal 
ékesített harmadosztályú vaskorona - 
rend vagy annál magasabb ugyan
csak kardokkal ékesített kitünteté
seket a kitüntetés adományozásáról 
kiállított eredeti okirattal vágj' a 
hadilevéltár által kiállított igazol
vánnyal, a legalább 75*/o-os hadirok

kantak, %'alamint a jelenlegi háború 
hadiözvegyei és hadiárvái ezt a mi
nőségüket az igazolás évére érvé
nyesített hadigondozási igazolvány
nyal, végül a jelen rendelet 8 . § ának 
(2) bekezdése ry pontjában említett 
kivételezettséget a belügyminiszter 
által felül vizsgált és érvényben meg
hagyott menetsitö okirattal kell iga
zolni. Az a személy, aki a mentesí
tő okiratot felülvizsgálat végett a 
belügyminisztériumhoz nyújtotta be, 
egyelőre ezt a tényt köteles igazolni.

(3) A mentességek igazolása után 
végérvényesen a pénzügyminiszter 
dönt, miért is azoknak az*engedély- 
iratait. akik mentességre való hi
vatkozással kérik az engedélyük 
élvezetében való meghagyásukat, 
továbbá azoknak a személyeknek 
az. engedélyiratait, akfk a K. ti. § a 
értelmében ntím tekintendők zsidók
nak. de egynél több nagyszülőjük 
zsidó, a pénzügy- (vám ) igazgató
ság köteles haladéktalanul a pénz
ügyminisztériumhoz felterjeszteni

10. §.
(1) A jelen rendeletben meghatá

rozott módon meg kell vonni a 
zsidó részére a R. hatálybalépése 
előtt kiadott azokat az engedélye
ket vagy jogosítványokat is. ame
lyek fogyasztásra alkalmas szeszes
italok külföldről való behozatalára . 
szesznek kedvezményes és egyed- 
árusági áron való beszerzésére és 
bármilyen célra való felhasználására : 
kedvezményes, illetve mérsékelt adó 
és kincstári részesedés tételű ás
ványolajtermékeknek ; mezőgazda- 
sági célra, gazdasági vasutak sínen 
járó szerelvényeinek vontatására, 
valamint fűtés céljára való Felhasz
nálására ; helyhezkötött motorok 
üzembeniartááára szükséges ked
vezményes adótétel ü gázolaj be
szerzésére : külföldi rendeltetésű
iparcikkek előállításához vagy ki
próbálásához felhasznált ásványolaj 
adómentes beszerzésére ; ecetsavnak 
ipari és gyógyászati célokra kincs
tári részesedésmentes beszerzésére : 
cukornak ipari célra adómentes be
szerzésére : cukornak etetési (ta
karmányozási) célra adómentes be 
szerzésére : s végül különleges ked
vezményes ásványolaj beszerzésére 
(talpfatelités. porolaj stb.) jogosí
tanak.

(2) A  jelen rendelet 2. §-ában 
meghatározott bejelentési kötelezett
ség az (1) bekezdésben felsorolt 
engedélyekkel vagy jogosítványok
kal rendelkező zsidókra is kiterjed.

11 . §•
A dohánytermelési engedélyek 

felülvizsgálatára nézve külön rende
let fog intézkedni.

1* S.
Jelen rendelet kihirdetése napján 

lép hatályba.
Budapest, 1944. évi május hó 1*>. 

Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.
Tti kir. péiiEügyrainiszter.

Bom bakárosultak részére  
történt b e fiz e té se k : "

Kállay Emilné, Nyíregy
háza. doh.-nagyáruda 100.— P 

Szikszay József, Lenti.
dohánynagyáruda 100.-— ,,

özv. Bordás Jánosné,
Debrecen 10.— .,

Kovács F. János,
Békéscsaba 30.— „

özv. Bacsilla Jánosné, 
Törökszentmikiós 20.— .

özv. Mostbacher Jó- 
zseíné, Bpest 20.— „

Fejérpataky Gézáné.
Bpest 20— „

300.— P
Eddigi gyűjtésünk : 3471.— „
Eddigi összes gyűjtés : 3771.— P

Bombakárosultnak kifizetve 
legutóbbi lapszám óta : 
vitéz Panka József. 
Pestszenterzsébet 500.— P

NI KŐVÉ D- szipka
hozzávaló betéttel k a p h a tó :  
K iltde a  L a jo s  dohányzási cikkek 
nagykereskedésében. Budapest, 
VI., Rózsa-u. 44. Tel. 221-870.

Dohányzási
mellékcikkek

beszerzése
Az utóbbi időkben megjelent, úgy

nevezett zsidórendeletek közvetlen 
eredményeként, ma az egész ország 
területén az a helyzet, hogy dohány
zási mellékcikket egyáltalában vá
sárolni nem jehet'.

Ennek oka abban keresendő, hogy 
ezekkel a cikkekkel úgyszólván kizá
rólag zsidók foglalkoztak, keresztény 
kezekben ezekből az árukból mond
hatni semmi sincs. így például, ma 
aranyért sem lehet sehol tűzkövet 
kapni, mert ezt a cikket az egész or
szágban egyetlen cég árusított és ez 
is zsidó volt.

Vidéki kartársaink egyre másra 
küldik be hozzánk ebben a kérdés
ben panaszaikat és mi sajnos nem 
tudunk jótanáccsal szolgálni. Ugyanis 
a megmaradt keresztény nagykeres
kedőket megkérdezve, mindegyiktől 
azt az elszomorító választ kaptuk, 
hogy ők ezekkel a dolgokkal nem 
foglalkoznak. Nemcsak tűzkövet, ha
nem pipát sem lehet sehol kapni.

.ló volna, ha ebben a kérdésben 
is valami határozott intézkedés látna 
napvilágot és az átállítás módot adna 
a fogyasztóközönség igényeinek ki
elégítésére.

Érdeklődő kartársainknak csak 
azzal a felvilágosítással szolgálha
tunk. hogy a dohányzási mellékcik
kekkel foglalkozó keresztény keres
kedők figyelmét erre az abszurd hely- 
zetrevjelhivr.uk és kértük őket. törőd
jenek a dolgokkal és a tálcán kínált 
helyzet előnyeit használják ki men
tői előbb. A kereslet igen nagy és 
ezzel szemben egyáltalában nincs 
kínálat.

Báró JOVANOVITS D Ó R A :

,.Nemcsak én, hanem az egész'intézet Krónits Önboritékon 
levelezünk.

Br. Jovanovits Dóra.

Vezérképviselet: K R Ó N IT S  M IK L Ó  S papirnagykereskedő 
Budapest, V. kerület, Személynök-utca 25. szám. Telefon  : 116-053.



4 DOHÁNY ÁRUSOK LAPJa 11. szám

KÉRDÉS ÉS FELELET
Bary Im re : Május hó 23»án kelt 

nb. soraira válaszolva, szives tudo
mására hozzuk, hogy a tagdijbélye- 
gecskéket a csekklappal együtt má
jus 24-én postára adtuk. Leveleink 
tehát keresztezték egymást.

Özv. Wcinu'urm Rezső né: Mint 
már 6. sz. újságunkban is közöltük, 
csak a régi igazolvány beküldése 
után tudjuk az újat kiállítani. Éppen 
ezért tisztelettel kérjük, hogy a régit 
beküldeni szíveskedjék.

Biliczky István : Kérjük, hogy az 
április hó 14-én „Minta érték nélkül4’ 
jelzéssel postára adott 2 drb Baross- 
jelvény árát 4.— P (Négy pengőt) pos
tabélyegben beküldeni szíveskedjék.

Bitskey Falué: A kért csekklapo
kat postanyomtatványként elküldöt- 
tük. Az 1760 drb iv átnyomási ára 
pedig : 35.21) P.

Záhony Dezsőmé: Április 22-én kelt 
nb. soraira válaszolva, tisztelettel 
közöljük, hogy a kérdezett összeg: 
1941 május hó 1-től esedékes. 2. Tag
díj havonta 50 fillér.

Székely János: Kérjük annak szi
ves közlését, hogy a március 20-án 
kelt nb levelében jelzett 50.— pen
gőt milyen számú csekklapon küldte 
be. miután mindezideig még nem 
kaptuk meg.

Werner Vince. Kislánya által hoz
zánk juttatott kérdésére közöljü^. 
hogy az illető kérvénye a Dohány- 
jövedéknél van, ahol az 5018/1944. 
számot nyerte. Rövidesen elintézést 
nyer.

Tartsunk W A C O
= - ■ := S Z I P K Á T  =

Hivatalos közlemények
IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIItlIllllllllltlIllllllllllllllltmilltlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIimillllllllllllHlllltlIIIIHIII

A  Baross Szövetség Dohányárus Csoportjának
Hivatalos helyisége: Budapest, VIII., Muzeum-utca *17. fdsz. 15.
Telefonja: 130—356.
Postatakarékpénztári csekkszámla száma: 50.319.
Hivatalos óra felek részére: Minden,hétköznap 9— 15 óráig. Szombaton és 

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

első és harmadik csütörtökén. Tagoknak díjmentes.
Igazgatói fogadóóra: Szerdán 9—12 óráig.
Ügyésze: Dr. Buday Gyula egyetemi c. rk. tanár, 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.

V

Jó! já r
és  eredm ényes, ha 
a B aross Szövetség i 
Dohányárusok Lap 
jában  hirdet!

KEVEHAZI S Á N D O R  ES ZO LTÁ N
plpakészitük, dohányzócikk-tizeme és öngyújtó-nagykereskedése 

BUDAPEST, VII., KIRÁLY-UTCA 1. (K áro ly  klrály-ut 25.) 
Telefon : 423-789.

Gyártja saját üzem ében az összes  dohányzócikkeket.

Nem szabad dohányozni v csak ■
N I K O PA  L L szipkából N I K O P A L L betéttel, m  

Ó v j a  az  e g é s z s é g é t !  T r a f i k b a n  kérje!  ^

ST R O H , G O TTL1EB  É S  F IA
d o h á n y z ó  c i k k e k  n a g y k e r e s k e d é s e

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

F E C S K E szivarkapepir és hüvely
lltHtIMHIIIMtIIIIIIIHMIIIIIIIIIIIIMtmilllMlltHIIIIIMIIIIIII

G yártja:
H a za i S ziva rka p a p irt Előállító K ft. Budapest, V .,  S z a la y -u . 3.

T A U S Z K Y  A R T Ú R
a N IK O V É D  örökké tiszta füstszűrös szipka egyedárusftója és 

az összes dohányzási cikkek gyári lerakata 
B u d a p e s t ,  V I I . ,  A k á e la - u t o a  13. T e l . s  222-625.

K I N D E A  L A J O S
r4n|-. Waaer-, cigarettapapír-, hüvely- ét gynla-nagybereabetlC

•wíaptad. VL, Rém-utca 44. szám. — Telefon: 221-870.

B .  O .  B .
Cigaretta-tárcák D ohányszelencék
Cigaretta-töltök P ipakupakok

Cigaretta-szipkák
kaphatok

BR UNNER  O SZK Á R  Budapest fém- és lakatosgyár
V., Csáky-utca 64 -68. sz. T e le lő n : 292-5S9, 298-731.

Ö L L E S C H A U ,  S P O R T
S Z IV A R R A  P A P ÍR O K A T . H Ü V E L Y E K E T . V A LA M IN T  

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

S A i M B M - A L T E S S E  tiobozgyár V  T.
B U D A P E S T ,  X I I I . ,  G Ö iW B -U . 32. T E L . :  292-709.

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

m indennemű dohányzó-c ikkek  nagykereskedése

BU DAPEST, II. K ER Ü LET, C S ILO C A M Y-U TC I 55. S ZÁ M .
TELEFON : 357-78Z •  TELEFON: 357-782.

Borotvapengék és boretvélkezé cikkek legolcsóbb beszerzési helye

TEM PÓ. G. M. B. NIKOTEX, TRAFIK stb.
pengék kizérélagas eladási.

B O ROTVAPENGE-SZAKÜZLET B U D A PES T, V II., NAGYATÁDI 
S ZAB Ó -U TC A 4 2 . S ZÁ M . — T E LE F O N : 428-147.

A kiadáséért felelés: vitéz Csfthéa lad re .

Kiadótulajdonos: .Baross Seövrtség I „Grafika- Nyomdavkllalat (Hell Béktl 
Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák I Újpest, Jókal-atca 18. lile. 
és Termelők Orseápos tpptmilzée" | le ie la .: 486—510.
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