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Kitörő
örömmel kopogtatunk ismét 
minden egyes kedves kartár
sunk ajtaján, hogy a fennálló 
rendelkezések értelmében reánk 
is kényszeritett hosszú hallga
tás után ismét bebocsátást kér- 
jünk«az emberfeletti munkában 
elfásult, de áldozatkészségét 
mégis megőrző, dohányárusok 
szivébe.

Elhoztuk az ólomkatonák har
cos seregét a karácsonyi ün
nepi asztalhoz és rajtuk keresz
tül eljuttatjuk minden becsüle
tesen érző magyar dohányárui - 
hoz őszinte szeretetünket. mely- 
lyel egy nagy táborba, egy óri
ási családba akarjuk összehozni 
az egy kenyéren levő, közös 
fájdalmakkal bíró, közös szen
vedésekben megedzett, de a 
szebb, boldogabb jövőben ren
díthetetlenül bízó trafikosságoi.

A kényszerű hallgatás szo
morú időszakában sokszor, na
gyon sokszor gondoltunk azokra 
a kartársnőkre és kartársakra, 
akik bizalmukat belénkhelyezve 
tőlünk várták ebben az amugy- 
is túlfeszített nyugtalanító világ
ban sorsuk intézését, kartársi 
és baráti támogatásukat. Sok
szor ültünk egymást bátorítva 
hivatalos helyiségünk íróasztalai 
mellett, mintegy fizikai fájdal
mat érezve a fölött, hogy nem 
tudjuk kitűzött céljainkat céltu
datos munkával előbbrevinni, 
mert az ehhez szükséges leg
hatalmasabb erő a sajtónk hi
ányzott.

A  közös cél elérésében való 
fanatikus hitünk azonban nem 
engedte, hogy kedvet vesztve 
mindenbe beletörődjünk, hanem 
orra késztetett bennünket, hogy 
— úgy mint eddig — becsüle
tes. határozóit, szívós munká
val küzdjünk tovább legelső
sorban sajtónkért.

Öröm könnyek között jelent
jük a mi drága Táborunknak, 
hogy ez a munka eredményre 
vezetett, itt vagyunk újra a saj
tónk birtokában, ott vagyunk 
minden dohánykisárus asztalán, 
de ott vagyunk és leszünk sor
sunkat intéző feletteseink asz
talán is. hogy az igazság fegy
verével szeretett Hazánk érde
keinek szem előtt tartásával 
harcoljuk ki tagjaink részére a 
programmunkba vett szociális 
javakat.

Ennek a harcnak legfőbb 
fegyvere az igazság! Legbizto

sabb alapja a trafikosság szere- 
tetének megnyilvánulásából Se- 
lénksugárzó bizalom és előbb- 
utóbb bekövetkezendő eredmé
nye a boldog, megelégedett és 
a múltban, valamint a jelenben 
is a Haza sorsáért önfegyelmet 
tortó magyar dohányárus lelki
nyugalma.

A  múltban lefektetett célkitű
zéseink változatlanul a régiek. 
De ugyancsak változatlan az az 
elvünk is. hogy mindaddig, amig 
a körülmények fennállnak nem 
támasztunk olyan követeléseket, 
ami hazafias, honvédelmi szem
pontból kárhoztató lehetne. Szent 
bizodalommal. vakon hisszük, 
hogy közeleg az idő. amikor 
mink is újra elővehetjük terve
inket. melyeknek megvalósítása 
a szentistváni Magyarország 
számára nem fog majd megter
helést jelenteni.

A  szeretet ünnepén, a kará
csonyfák gyertyáinak az em
beri lélekre mélységesen ható 
lángjainál, amidőn néhány órára 
elszakadunk üzleti bajainktól, 
gondjainktól, az ajkainkról és

A  magyar dohányárus társa
dalom úgy szociális, mint gaz
dasági vonatkozásban meglehe
tősen zilált viszonyok között él. 
Az általunk évek óta hangozta
tott panaszok, szomorú igazság
ként meredeznek fel és sürgős 
orvoslásra várnak.

Az összegyülemlett panaszo
kat felrártuk Ilovszky János or
szágos elnökünknek, aki a hal
lottakat nagy megértéssel fog
adta és a kérdéseket magáévá 
tette. Ennek eredményképpen 
az országgyűlés megajánlási vi
tájában. nagyszabású beszéde 
során kitért a trafikosság legé
getőbb problémáira is és síkra 
szállott a dohányárus érdeke
kért. Ezért a nyílt, egyenes ki
állásért már most hálás köszö- 
netünket fejezzük ki és kérjük, 
hogy továbbra is legyen tá
maszunk azokban a törekvé
seinkben, melyeket a nagy múltú 
trafikosok érdekében fejtünk ki.

A képviselőházi beszédnek 
reánk, dohányárusokra vonat
kozó részét alább adjuk :

„A  pénzügyminiszter ur rend
kívül szociális felfogású ember

szeretteink leikéből felszökő éne
kek és zsoltárok hangjai mellett, 
kérjük a Mindenhatót, hogy a 
következő karácsony hozza meg 
minden magyar dohányárus 
ünnepi asztalára az ünnepi ka
lácsot is és hozza meg azt a 
jóleső érzést, amit annak tudata 
jelent, hogy az áldozatos türe
lem a kitartó, szorgalmas munka 
a becsületes kereskedői tevé
kenység meghozta végre a ma
ga gyümölcsét.

Ezért akarunk küzdeni min
den idegszálunkkal és hogy 
ennek a küzdelemnek eredmé
nye is legyen, kérjük a szeretet 
ünnepén a szeretetek mint ahogy 
mi is uj köntösben megjelenő 
lapunk utján nagy szeretettel 
köszcntjük olvasóinkat kíván
ván nekik, valamint kedves 
hozzátartozóiknak minél ered
ményesebb kaiácsonvi. szilvesz
teri vásárt, nagyon kellemes 
ünnepeket és vágyaink teljesí
tését hozó, a magyar feltáma
dást jelentő, nagyon boldog uj- 
esztendőt!

Szentessy Sándor.

és mondhatom, — hiszen húsz 
esztendős barossszövetségi mun
kám alatt igen sokszor kellett 
a kereskedelemügyi, az ipar
ügyi és a pénzügyminiszter 
urakkal tárgyalnom — hogy a 
pénzügyminiszter ur rendkívül 
kedvesen és megértéssel kezelt 
minden olyan problémát, amely
nél a szociális kiegyenlítődés, 
vagy a gazdasági fejlődés szem
pontjából van szükség. így fel
vetem azt, hogy a dohányjöve
déknek kisárusitói. a trafikosok 
a dohány gyári óra utón 9 szá
zalék részesedést kapnak. Igen 
tisztelt képviselőtársaimat is azt 
hiszem eleget ostromolják trafik
engedélyekért és igy Önök is 
tudják nagyon jól, hogy a trafik- 
engedélyek kinek a kezében 
vannak. Legnagyobb részt hadi
rokkantaknak, 20—40—50—75 
százalékos hadirokkantaknak 
vagy hadiözvegyeknek a kezén 
vannak, olyanoknak, akik a leg
drágábbat, csalódjuk fenntartó
ját adták oda a világháború 
alatt a hazának. A  kistrafikok 
legnagyobb része a hadirokkan
tak kezén van, akiknek ellátásá

ról Francia- és talán más orszá
gokban is külön gondoskodás 
történik a kormány részéről. 
Nálunk ezt a külön gondosko
dást megtakarítják azáltal, hogy 
a Dohányjövedék cikkeinek ki
csinyben való árusítására szóló 
engedélyeket a hadirokkantak
nak adták. Mégis felvetem itt a 
kérdést, nem cselekednék-e he
lyesen a miniszter ur, ha a 9 
százalékos részesedésen felül 
0.5 százalékot adna azzal a kö
telezettséggel, hogy maguk a 
dohónyárusok is 0.5 százalékot 
adjanak a 9 százalékból és a 
dohányárus. szervezeti intézmé
nyek jóléti alapja utján kreálna 
ebből egy alapot, hogy az a 
szegény hadiözvegy vagy hadi
rokkant 20—30—40 esztendeig 
tartódohónyárusitás után.amely
ben kis világát leéli, későbbi 
esztendeit bizonyos mértékben 
megkönnyithesse. Nem olyan 
világrengetően nagy összeg ez, 
— hiszen a Dohányjövedéknek 
hála Istennek 222 millió pengő 
bevétele van — hogy a minisz
ter ur erre az általam említett 
célra azt o fél százalékot ren
delkezésre ne bocsáthatná, mert 
hiszen ezzel megint több ezer 
ember sorsát tudnók szociális 
szempontból előbbre vinni.“

R E N D E L E T E K
Azokat a rendeleteket, melyek 

dohányórusi, vagy hadigondo
zási érdekeket érintenek és a 
Hivatalos Közlönyben megjelen
tek, alább közöljük. Kérünk 
mindenkit, hogy azokat tüzete
sen olvassa el és őrizze meg, 
hogy adott esetben rendelkezé
sére álljanak.

181.400/1939. sz.
XIII. fő.

A m. kir. Pénzügyminisz
ternek 1939. évi 181.400. 
sz. rendelete a kizáróla
gos dohányárudák vasár
napi nyitvatartásának az 
1939. évi karácsonyi ün
nepekkel kapcsolatos 
szabályozása tárgyában.

Az ipari munkának vasárnapi 
szüneteltetéséről szóló 1891. évi 
XIII. t.-c. 5. §-óban, illetve az 
üzleti záróráról szóló 1913. évi 
XXXVI. t.-c. 9. §-óban foglalt 
felhatalmazás alapján, a m. kir. 
kereskedelmi és közlekedésügyi 
miniszterrel egyetértőleg a követ
kezőket rendelem el :

A z 1939. évi 73.900. számú 
rendeletem 2. pontjának a ki-

l l c v s z k u  ] ó i i ü s  
o r s z á g o s  e l n ö k ü n k  

k é p v i s e l ő h á z i  f e l s z ó l a l á s a
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zárólagos dohányárudák vasár
napi nyitvatartását korlátozó ren
delkezéseit az 1939.évi december 
17-éré és december hó 31-éré 
felfüggesztem. Ehhez képest eze
ken a napokon a kizárólagos 
dohánvárusok reggel 6 órától 
este 8 óráig — a hadigondozott 
dohányárusok éjfél után 1 óráig 
— folytathatják az árusítást.

Budapest, 1939. dec. 11-én.
Dr.ReményiSchnellerLajos s.k. 

ra. kir. pénzügymieiszter.

Ezen rendelethez hozzáfűzni 
kívánjuk, hogy a december 24-ére 
eső vasárnapra, mint a Kará
csonyt megelőző vasárnapra a 
még tavaly kiadott rendelet ér
telmében ugyanúgy szól a zár
órakorlátozás felfüggesztése.

Tehát december 24-én egész 
napon át nyitva lehet tartartani 
az árudákat.

M. kir. pénzügyminiszter. 
181.495/1939.

XII. a.
Tárgy: Dohánynagyáru- 
dák (elosztók) árukiszol
gáltatásának szabályo
zása az 1939. évi kará
csonyi ünnepekkel kap
csolatban.

Valamennyi m. kir. pénzügy
igazgatóságnak és pénzügyigaz

gatósági kirendeltségnek
Székhelyeiken.

A dohányárus érdekképvise- 
letekkérésére megengedem, hogy 
a kizárólagos dohónykisárusok 
a karácsonyi ünnepeket közvet
len megelőző vasárnapon — dec. 
24-én felül, december 17-én és 
december 31-én is egész napon 
át folytathassák az árusítást.

Az említett napokon várható 
fokozott forgalom zavartalan le
bonyolítása érdekében elrende
lem, hogy a dohánynagzárusok 
(elosztók)december 24-én és dec. 
31-én délelőtt 11 óráig tartoznak 
a kisárusok részére dohánygyárt
mányt kiszolgáltatni.

Meghagyom a pénzügyigaz
gatóságnak, hogy jelen rendele- 
temről a körzetéhez tartozó do- 
hánynagy- és kisárusokat hala
déktalanul értesítse.

Budapest, 1939. december 12.
A  miniszter rendeletéből:

Dr. Fattinger s. k. 
miniszteri osztályfőnök.

A  m. kir honvédelmi miniszter 
60.700/Eln. H. g./1939. számú 

körrendeleté.
A ! munkaképtelen tűz
harcost eltartó család
tagjának az alkalmaz- 
tatási kedvezményekre 
feljogosító igazolvánnyal 
való ellátás tárgyában.

Az 1938 : IV. t.-c. 9. §. (1.) be
kezdése szerint: „A  legalább 
húsz alkalmazottat állandóan 
foglalkoztató ipari, kereskedelmi, 
közlekedési, bányászati és ko
hászati üzemekben és vállala- 
latokban — ideértve az állami 
és az önkormányzati üzemeket 
és iparvállalatokat is — mind
addig, mig az alkalmazott tűz
harcosok száma a férfialkálma- 
zottak egytizedrészét el nem éri, 
a végzendő munkára alkalmas 
tűzharcos jelentkezése esetében 
a férfialkalmazottak létszámában 
m egüresedő helyek felerészére 
tőzharcost keil alkalmazni.“

A  (2.) bekezdés szerint : „A

földadó alá nem eső területek 
és az erdők levonásával 500 
kataszteri holdnál nagyobb és 
2500 koronát meghaladó katasz
teri tiszta jövedelmű birtokon 
mindaddig, amig a gazdaságban 
alkalmazott tűzharcosok száma 
az állandó férfialkalmazottak lét
számának egytizedét el nem éri, 
a végzendő munkára alkalmas 
tűzharcos jelentkezése esetén a 
férficselédek és más állandó férfi
alkalmazottak sorában megüre
sedő helyek felerészére tűzhar
cost kell alkalmazni.“

Végül a (3.) bekezdés szerint: 
„Amennyiben igényjogosult tűz
harcos jelentkező nincs, a mun
kaképtelen tűzharcos helyett az 
azt eltartó családtagját kell a 
tűzharcos kontingens terhére al
kalmazni. “

A  fenti címen való előnyös 
alkalmazásban csak azok a csa
ládtagok részesíthetők, akik az 
alkalmaztatási kedvezmények 
igénybevételére feljogosító iga
zolvány birtokában vannak. Az 
alkalmaztatási kedvezményt a 
munkaképtelen tűzharcos helyett 
csak egy családtagja kaphatja, 
az is csak addig, amig a tűz
harcost anyagilag valóban tá
mogatja. Több családtag közül 
a kedvezményezettet maga a 
tűzharcos jelölheti ki.

A  szóbanforgó igazolvány ki
állítását a munkaképtelen tűz
harcosnak a lakóhelyük szerint 
illetékes hadigondozó bizottság
tól (városok polgármesterei, a 
járási főszolgabirák, Budapesten 
a kerületi elöljárók mellett mű
ködnek) kell kérnie. A  kérelem 
előterjesztésekor a folyamodó
nak pontosan meg kell jelölnie 
annak a családtagnak a nevét, 
foglalkozását, lakását és a tűz
harcossal való rokonsági viszo
nyát, akinek részére az alkal
maztatási igazolvány kiállítását 
kéri.

A kérelem előterjesztésekor 
a következő körülményeket kell 
hitelt érdemlően igazolni:

1. A folyamodó tűzharcos mi
nőségét. Erinek igazolására a 
következő Károly-csapatkereszt 
igazolványok alkalmasak :

a) a volt csapaltest által kiállí
tott, bélyegzővel és aláírással, 
esetleg ezek egyikével ellátott 
eredeti igazolvány ;

b) a testnevelési és népgon
dozó felügyelőségek (alispáni 
és polgármesteri hivatalok) ál
tal. eredeti okmányok vagy a 
m. kir. honvédelmi miniszter en
gedélye alapján 1938. évi szept. 
hó 1. előtt kiállított igazolványok. 
Ezek csak abban az esetben 
érvényesek, ha az J840/Eln. 
15/1926. sz. rendeletben előirt 
mintának megfelelnek ;

c) a m. kir. honvédelmi mi
niszter által 1938. évi szeptember 
hó 1, óta kiállított igazolványok.

Az alkalmaztatási kedvez
ményt igénybevenni szándékozó 
házastárs és gyermek, férjének, 
illetve apjának tűzharcos mivol
tát a saját házassági, illetve 
születési anyakönyvi kivonatá
ban feltüntetett bejegyzéssel is 
igazolhatja.

2. A  tűzharcos pontos szüle
tési adatait. Ennek igazolására 
elfogadható bármely hatóság ál
tal kiállított hiteles okmány, ha 
az a tűzharcos születési adatait 
is tartalmazza.

3. Az alkalmaztatást kedvez
ményt igénybevenni szanaekozó 
házaslórsnak vagy gyermeknek 
a tűzharcossal való rokonsági 
viszonyát. Ennek igazolására al
kalmasak : házassági, illetőségi 
és születési anyakönyvi kivonat, 
vagy más hatósági okmány.

4. a) A tűzharcosnak és fele
ségének vagyoni és jövedelmi 
viszonyait, gyermekeinek nevét, 
családi állapotát, vagyoni és jö
vedelmi viszonyait;

b) azt, hogy a tűzharcos mun
kaképtelen. továbbá.

c) hogy a tűzharcos és az el
tartására köteles hozzátartozó 
közös háztartásban élnek, illető
leg ha nem élnek közös háztar
tásban. akkor azt. hogy a tűz
harcost a hozzátartozó rendsze
res anyagi támogatásban ré
szesíti.

(A  4. pont a) alrovatában fel
sorolt körülményeket a hadi
gondozó bizottság saját hatás
körében állapítja meg. de két
ség esetén helyhatósági bizo
nyítvány beszerzését követelheti.

A  b) alpont alatti körülményt 
a hg. bizottság orvos tagja is 
megállapíthatja. A 65 éven fe
lüli egyént általában munka- 
képtelennek kell tekinteni.

A  c) alpont alatti körülmény 
közül az együttlakást rendőrségi 
bejelentőlappal vagy tanukkal is 
lehet bizonyítani, különlakás ese
tében a rendszeres anyagi támo
gatást postai feladóvevénnyel 
kell igazolni.)

A  kérvény és mellékletei bé
lyegmentesek.

A z illetékes hadigondozóbi
zottság a kérvényt elbírálja és a 
fenti feltételek beigazolása ese
tén az igazolványt a csatolt 1. 
számú minta szerint kiállítja. Az 
igazolvány 1 évi időtartamig ér
vényes. de lejárta után a meg
kívánt feltételek újbóli igazolása 
esetén az igazolása esetén újabb 
1— 1 évre meghosszabbítható.

Minthogy az 1938 : IV. t.-c. 
21. §-a szerint: „elveszti a tűz
harcos a jelen törvényben biz
tosított jogait, ha bűntett miatt, 
vagy az állami és társadalmi

rend hatályosabb védelméről 
szóló 1921 : III. törvénycikkbe 
ütköző, vagy vagyon elleni vét
ség miatt elitélik,“ az ilyen cse
lekmények miatt elitéit tűzhar
cosok az alkalmaztatási ked
vezményekre sem jogosultak, 
igy tehát családtagjaik részére 
sem adható ki az alkalmaztatási 
kedvezményre jogosító igazol
vány.

Budapest, 1939. november 24.

M. K ir. Honvédelmi Miniszter.

A  m. kir. honvédelmi miniszter 
58000/Eln./1939. sz. körrendeleté.

A munkaképtelen hadi
rokkantak, illetve hadi
özvegyet eltartó család
tagjának és a 24. élet
évüket betöltött volt szfi- 
lőtlen hadiárváknak „Ki
vételes Hadigondozási 
Igazolvánnyal" való el
látása.

A z 1933: VII. t. c. 27. §. 3. 
bekezdése szerint : „A  legalább 
20 munkást állandóan foglalkoz
tató iparüzemek és iparvállala
tok — ideértve az állami és ön- 
kormányzati iparüzemeket és 
iparvállalatokat is — továbbá 
az osztálysorsjegyeknek legalább 
10 alkalmazottat állandóan fog
lalkoztató főelórusitói. végül az 
állami támogatásban részesülő 
és legalább 20 alkalmazottat á l
landóan foglalkoztató kereske
delmi társaságok mindaddig, 
mig alkalmas jele ntk^zővan, az 
újonnan felvett alkalmazottak
nak és munkásoknak 10%-áig 
hadirokkantakat, hadiözvegye
ket illetőleg hadiárvákat kötele
sek alkalmazni. “

Ugyanezen törvényhely 4. be
kezdése szerint: „A  legalább öt 
alkalmazottat tartó mozgókép
üzemek — amennyiben a jelen 
törvény hatálya alá tartozó és 
alkalmas hadigondozott jelent
kező van, kötelesek alkalmazot
taiknak negyven százalékáig e 
törvény hatálya alá tartozó hadi- 
gondozottat alkalmazni. Ötnél 
kevesebb alkalmazottat tartó 
üzemekben üzemenként legalább 
egy ily hadigondozottat kell al
kalmazni/

Végül az 5. bekezdésnek az 
1938. IV. t. c. 9. §. 4. bekezdé
sével módosított szövege szerint: 
.A  föld-adó aló nem eső terü
letek és az erdők levonásával 
500 kát. holdnál nagyobb és 
holdanként legalább 5 (Öt)arany- 
korona kataszteri tiszta jövedel
met hajtó mezőgazdasági birtok
testek tulajdonosai, birtokosai, 
haszonélvezői, vagy haszonbér
lői uj felvételeknél az újonnan 
felvett állandó alkalmazottaknak 
és cselédeknek 10c/o-áig hadi- 
rokkantakat, hadiözvegyeket il
letőleg hadiárvákat kötelesek al
kalmazni.

Tekintettel arra, hogy a hadi
rokkantak és hadiözvegyek kö
zül mór sokan munkaképtelenek 
és arra, hogy az egyes munka
körökre az idős hadirokkantakat 
és hadiözvegyeket nem is tud
ják alkalmazni, továbbá arra. 
hogy a hadiárvák nagyrésze 24. 
életévét már betöltötte és igy a 
hadiórva minősége megszűnt, 
szükségesnek mutatkozik, hogy 
az eddigi gyakorlatnak megfele
lően a munkaképtelen és eltar
tásra szoruló hadirokkantak fe
leségei, illetőleg gyermekei, a 
hadiözvegyek 24 évnél idősebb 
(volt hadiárva) gyermekei és a

Borotva pen gék és boro tvé lkozé  cikkek legolcsébb b e s ze rzé s i helye

T E M P Ó , G . M . B . N IK O T EX , TRQFIK s tb .
pengék k izé ré la g o s  e lad á sa .

N O V E M B E R  S Á N D O R  B U D A P E S T , V i l i ,  N I G Y A T A D I  S Z A B Ö - U .  4 2 .
Telefon: 144-974.
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24. életévüket betöltött volt szü
lötten hadiárvák oly igazol
vánnyal láttassanak el. amellyel 
alkalmazás szempontjából igény
jogosult hadigondozott jelentkező 
hiányában a Hrt. 27. §. 3., 4. 
és 5. bekezdésében felsorolt ha
digondozottakkal egy tekintet 
alá esőnek vétessenek számí
tásba.

A z ily „Kivételes hadigondo
zási igazolványokat** Budapes
ten a kerületi elöljárók. — vi
déki városokban a polgármes
terek. — községben a járási fő
szolgabírók mellett működő ha
digondozó bizottságok állítják 
ki és az ily irányú kérelmekkel 
folyamodók kizárólag oda for
duljanak.

Amennyiben az igazolványt 
a munkaképtelen hadirokkant 
kéri az őt eltartó felesége illetve 
gyermeke, vagy a munkaképte
len hadiözvegy kéri az őt eltartó 
gyermeke részére: a kérelem 
előterjesztésekor következő kö
rülményeket kell hitellérdemlően 
igazolni: 1. hadirokkant, illetve 
hadiözvegyi minőséget, ami ki-' 
zárólag érvényes hadigondozási 
igazolvánnyal bizonyitható. 2. 
Ha az igazolványt a hadirok
kant. vagy hadiözvegy gyermeke 
részére kérik, a kedvezmény ben 
részesíteni kívánt személy pon
tos személyi adatait vagy szüle
tési anyakönyvi kivonattal, vagy 
más oly hatósági okmánnyal 
kell igazolni, amelyben az illető 
személyi adatai is fel vannak 
tüntetve. 3. a) A hadirokkant
nak és feleségének, illetve a 
hadiözvegynek vagyoni és jö
vedelmi viszonyait, gyermekei
nek családi állapotát, vagyoni 
és jövedelmi viszonyait, b) azt, 
hogy a hadirokkant, illetve hadi
özvegy munkaképtelen, továbbá 
c) hogy a hadirokkant illetve 
hadiözvegy és az eltartásra kö
teles hozzátartozó közös háztar
tásban élnek. (A 3. a) pontban 
felsorolt körülményeket a hadi
gondozó, bizottság saját hatás
körében állapítja meg. de két
ség esetén helyhatósági bizonyít
vány beszerzését követelheti. A 
b) alpont alatti körülményt a 
Hg. bizottság orvos tagja is meg
állapíthatja. A 65. éven felüli 
egy ént általában munkaképtelen
nek kell tekinteni. A  c) alpont 
alatti körülmények közül az 
együttlakást rendőrségi bejelentő 
lapokkal vagy tanukkal is lehet 
bizonyítani; különlakás eseté
ben a rendszeres anyagi támo
gatást postai feladóvevényekkel 
kell igazolni).

A  szülőtlen volt hadiárvák ré
szére 30 éves korukig állítható 
ki „Kivételes hadigondozási iga
zolvány** amennyiben vagyon- 
és keresetnélküliek. Kiállítható 
ezeken felül oly 30 évnél idő
sebb volt szülőtlen hadiárvák. 
vagy más kedvezményezettek 
részére is igazolvány, akiknek 
a H. M. Hg. osztálya 1938. évi 
január hó 1. utáni kelettel adott 
úgynevezett „Munkavállalási iga- 
zolvónyt“ . A  fent meghatározott 
igazolványok csak egy megha
tározott vállalat, vagy a cégnél 
való alkalmazás céljából állít
hatók ki és mindaddig érvénye
sek, amíg a kedvezményezett 
ugyanannál a vállalatnál vagy 
cégnél áll alkalmazásban.

A kérelem előterjesztésekor 
be kell mutatni: 1. Volt hadi
árva minőségét igazoló okmányt 
(atyja hősi halálát igazoló halotti 
anyakönyvi kivonatot vagy „Er-

S Z I V A R K A P A P I R  É S  
S Z 1 V A R K A H Ü V E L Y
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tesitést". lejárt hadigondozási 
igazolványt, stb.) 2. Születési 
anyakönyvi kivonatát, vagy más 
oly hatósági okmányt, melyből 
pontos személyi adatai megál- 
lapithatók. 3. Oly hatósági ok
mányt. melyből anyja halála, 
vagy újbóli férjhezmenetele meg
állapítható.

A  folyamodó családi, vagyoni 
és kereseti viszonyait a hadi- 
gondozó-bizottság saját hatás
körében állapítja meg. de két
ség esetén helyhatósági bizo
nyítvány beszerzését követelheti.

A hadirokkant, vagy hadiöz
vegy eltartója részére kiállított 
„Kivételes hadigondozási iga- 
zolvány**-t minden esetben a 
hadirokkant, illetve a hadiözvegy 
kezeihez kell az illetékes nyil
vántartó hatóság utján kiadni. 
A  nyilvántartó hatóság az iga
zolvány kiadását a hadirokkant, 
illetve hadiözvegy hadigondo
zási igazolványának 1. rész 6. 
rovatában, mint kedvezményt 
feljegyezni köteles.

„A  kivételes hadigondozási 
igazolvány** a hadirokkantnak, 
illetve hadiözvegynek csak egy 
családtagja részére állítható ki 
és hogy több családtag közül 
melyiknek, azt a hadirokkant, 
illetve hadiözvegy jelölheti meg.

Az igazolványok a kiállítástól 
számított egy évig érvényesek, 
azután évenkint meghosszabbít
hatók. A  meghosszabbításnál 
igazoltatni kell, hogy azok a fel
tételek, amelyek alapján ez iga
zolvány kiállíttatott, a hosszab
bításkor is fenn állanak-e ? Az 
igazolványok négyszer hosszab
bíthatok meg az űrlap rovatai
nak megfelelően és utána uj 
igazolvány állítható ki.

A  „Kivételes hadigondozási 
igazolvány** ipari vagy kereske
delmi alkalmazást kereső tulaj
donosa tartozik nyilvántartásba 
vétel végett a Hrt. Utasítás 224. 
pontja értelmében a lakhelye 
szerint illetékes hatósági munka
közvetítőnél (budapesti lakos az 
állami munkaközvetítő hivatal
nál, Budapest, Vili., József-u. 33.) 
a mezőgazdasági alkalmazást 
kereső pedig a Hrt. Utasítás 234. 
pontja értelmében az illetékes 
hatósági gazdasági munkaköz
vetítőnél jelentkezni, amely a 
megtörtént jelentkezést az iga
zolvány hátoldalán bizonyítja.

„A  kivételes hadigondozási 
igazolvány„ „A  zsidók közéleti 
és gazdasági térfoglalásának kor- 
látozásáról“  szóló 1939 : IV. t. c. 
hatálya alóli mentesség igazolá
sára nem szolgál.

„A  kivételes hadigondozási 
igazolvány‘*-ok kizárólag a csa
toltan leadott űrlapokon kiállítva, 
a hadigondozó bizottság elnö
kének aláírásával és hivatali 
pecsétjével ellátva érvényesek. 

Budapest, 1939. nov. 34.
M. kir. honvédelmi miniszter.

A  Baross Biztosítási Iroda
Székházunk 8-as számú szo
bájában minden nap tart hiva
talos órát délelőtt 9— 12-ig, dél
után (szombat kivételével) fél 
6-tól este8-ig.Telefon: 134 =  300. 
Miután a Baross Biztosító Iroda 
révén tagtársaink előnyös biz
tosítási feltételeket kaphatnak, 
minden Baross-tagnak saját ér
deke, hogy bármilyen biztosítási 
kérdésben forduljon a Baross 
Biztosítóhoz.

1939 esztendővel ezelőtt szü
letet meg a legenda, mely az 
emberiséget naggyá, alkotóvá 
tudta tenni. 1939 esztendővel 
ezelőtt született meg az ember 
Jézus, aki egyszerű puritánsá
gával olyan hitet tudott bele
vinni az emberiségbe, melyet 
1939 esztendő gonoszsága sem 
tudott elhomályosítani. Akkora 
ez a hit, hogy elég évenként 
végiggondolnunk rajta és képes 
egy újabb esztendőre ellátni 
bennünket él niakar ássál. Egy 
ébre fel tudjuk vértezni magun
kat a gonosszal szemben, mely 
nem tud erőt venni rajtunk és 
lepereg rólunk minden ármány
kodása.

Most ime itt van újra Kará
csony, a szeretetnek lélekemelő 
ünnepe, amikor kivétél nélkül 
egy pillanatra mindenki megáll 
és visszatekint. Visszatekint 
azon az utón, melyen idáig ju 
tott és számot vet magában: 
Vájjon jó  utón jártam e ? Kö
vettem-e azt az utat, melyet az 
ember Jézus 1939 esztendővel 
ezelőtt kijelölt? Önálló kezde
ményezéssel nem léptem-e túl
ságosan jobbra, vagy balra és 
habár jószándékból fakadóan 
is, nem követtem-e el olyat, 
amivel nagyot vétettem az ellen, 
— akit legjobban kellene sze
retnem — embertársam ellen ?

Ezeknél a visszapillantások
nál kétféle megállapítás lehet. 
Vagy azt érzi az ember, hogy 
igenis jó  utón haladt idáig és 
akkor nyugodt lelkiismereitel 
lépked tovább a tövisen, vagy 
érzi. hogy bizony messze elka
nyarodott. ilyenkor néha elő
fordul, hogy a lelkiismeret sza
va megállást parancsol és visz- 
szavezeti az eltévedtet a he
lyes útra. De ha gyenge a lelki
ismeret, akkor az ember ment
hetetlenül visszasüpped a lati
cel párnákra és gőgösen tovább
robog az áramvonalas jó l ki
egyensúlyozott hathengeressel. 
Ezek a sajnálatraméltó embe
rek végleg elvesztek, mert soha
sem fognak találkozni a leg
nemesebb érzéssel, — a sze 
retettel.

Karácsony ünnepén magunk
ba szóltunk mi is és számadást 
uelünk. Elég egyetlen pillantás 
és már készen is vagyunk. A  
mi lelkiismeretünk tiszta, me
hetünk tovább.

De keressük, kutatjuk azt is, 
hogy az elmúlt esztendőben

történt-e vájjon olyan megnyil
vánulás, melyből a felénk^ su
gárzó szeretetet érezhetnénk ? 
Vájjon mennyi megértés jutott 
osztályrészünkül? Vájjon enge
dett-e valamit velünk szemben 
a közöny, a megnemértés ?

Sajnos a Szenteste ünnepi 
hangulatában is azt kell meg
állapítanunk, hogy ezek a jelek 
még mindig késnek. Robotos 
életünk terhén még semmi köny- 
nyitést sem érzünk, a sok pa
nasz a sok ja j viszhang nél
kül hangzott el. A z 1939-ik 
szent Karácsony ünnepén az 
emberszeretet szociális mécsese 
még igen gyéren pislog a mi 
számunkra. Még mindig nem 
talál kellően hatékony megér
tésre a kérő szó azoknál, akik 
hivatva lennének a mi küzdel
mes életünk színvonalát, a mai 
kor emberét megillető magas
ságra emelni.

Úgy érezzük, hogy becsület
tel és odaadással végzett mun
kánk után nem ezt a sorsot 
érdemeljük. Ha senkinek, de 
nekünk, magyar hadigondozott 
dohányárusoknak, a mai kor 
emberéhez illő módon kellene 
élnünk. Erezzük, hogy a szó 
dália élet nem fejlődhetik visz- 
sza a jobbágyság rég elmúlt 
divatjáig, sőt fel kell emelked
nünk mind akik magyarok és 
testvérek vagyunk, az emberi 
életnek magasabb színvonalára, 
mely éltet és nemesit.

El kell távolítani mindenki
nek a szivéből, az emberi ön
zésből táplálkozó megnemértést, 
hogy ne legyen az továbbra is 
akadályozója a szabadabb, a 
megtisztultabb és megelégedet- 
tebb emberi életnek. A  magyar 
testvéri szeretetnek és megér
tésnek fényességénél kell ha
ladnunk mindannyiunknak egy 
szebb jövő, egy tisztultabb élet 
elérése felé, hogy a kérő szó, 
a szeretettől áthatott, segíteni 
akaró szivekre rátaláljon.

Karácsony szent ünnepén hit
tel várjuk a csodatévő Jézust 
és szeretnénk, ha mindenhova 
ellátogatna, összeszedné q sze- 
retetlenségnek a meg nemértés
nek, magyar emberhez nem 
méltó köntösét és helyébe a 
csodákra képes szeretetnek mé
zét cseppentené, hogy elmond
hassuk mi is, mint az 1939 
esztendővel ezelőtt élők: „B é 
k e s s é g  a f ö l d ö n  a j  ó- 
a k a r a t u  e m b e r e k n e k * .

N IK O T E X -
V E R S E N Y

A  magyar trafikosság mai szo
morú gazdasági helyzetében a 
legszámottévőbb reményponlot 
a Nikotex jelenti.

A trafikosság reménységei meg
lehetős.»n szerteágazók és nagy- 
tömegüek, de be kell vallani, 
mind olyanok, melyek szinte 
összefolynak a messzeség távoli 
kéklő ködével. A jutalékemelés, 
a vasárnapi teljes munkaszünet, 
az öregségi és rokkantsági biz
tosítás, a trafiklétszám apasz- 
tása. a papírok és hüvelyek ki
zárólagos árusithaláse, mind 
megannyi méltányos és jogos 
kívánság, de vájjon ki merné 
ezek megvalósulását csak meg
közelítően is megjósolni! Ezek 
a problémák időnként felszínre 
kerülnek. érdekképviseletünk 
minden elejével küzd megvaló
sításukért, de a szuverenitás 
kínai faiának ledöntéséhez még 
egészen bizonytalanul hosszú 
időre van szükség. Ezek az erő
feszítések mindenesetre alkal
masak arra, hogy a kérdések 
el ne aludjanak végleg és hogy 
a trafikosság lelki szemei előtt 
a reménység tüzeit fel-fel lob- 
bantsák. Úgy hatnak ezek a har
cok. mint a sz -iharai vándor előtt 
táncoló délibábok, melyek újabb 
és újabb re'i ényt öntenek a 
csüggedőbe, hogy tovább tud
jon lépkedni roskadó térdeivel.

Meggyőződésünk, hogy a tra
fikosság ma kálváriát jár. A z  
élet nem ismer megállóst és a 
gazdasági élet vérkeringése ál
landó hullámzásban tartja ma
gát a gazdasági életet. A  trafi- 
kosság gazdasági életében, ugy- 
lehet most mélypontra jutott. Ez 
az állapot eltarthat még bizo
nyos ideig, de utána kell. hogy 
ismét emelkedő irányzat követ
kezzék. A z  is lehet, hogy a mély
pontot nem értük el. A z egész 
világ háhorus felkészültsége hoz
hat még meglepetéseket, de való
színű, hogy a trafikosság hely
zete, már sokkal rosszabb nem 
lehet. Érdekképviseletünk harca 
kell, hogy végre megértésre ta
láljon és a fokozatos javulásnak 
be kell következnie.

Reményeink tehát vannak. De 
a megsegítésnek egyetlen fix 
pontja ma a Nikotex. Olyan té
tel ez, melyet felesleges bizonyí
tani. Nincs kinek bizonyítani, 
mert ugyanezt érzi az ország 
valamennyi trafikosa.

A Nikotex ugyanis, a szó tel
jes értelmében munkatársának 
tekinti a trafikost, mint aki vál
lalkozik arra. hogy az általa 
gyártott árut minél nagyobb 
mennyiségben eladja Egész mű
ködését az előzékenység, udva
riasság. a gyors és sima lebo
nyolítás jellemzik és legfőkép
pen az áldozatkészség. Tekin
tettel arra, hogy kincstári egyed- 
áruságról van szó, ez utóbbi jel
lemvonás egészen egyedülálló. 
Ha ugyanis egészen tárgyilago
sak akarunk lenni, akkor meg 
kell állapítanunk, hogy a Niko- 
texnek tulajdonképpen vajmi ke
vés szüksége van reklámra, vagy 
éppen áldozathozatalra, mert hi
szen konkurrencia nélkül áll. A z 
pedig tudvalévő dolog, hogy az 
üzleti világ áldozatkészsége min
denkor egyenes arányban áll a

STROH, GOTTLIEB ÉS F1A
dohányzó cikkek nagykereskedése

B U D A P E S T ,  
VII., Károly király tit 8 .
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írógépek olcsó árusítása.
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konkurrencia mértékével. Nem 
állítom, hogy reklám nélkül 
ugyanolyan mértékben fogyna 
a Nikotex. vagy bármi más áru. 
mint reklámmal, de a konkur- 
rencia hiánya bizonyára kisebb 
.áldozatot kíván meg. Itt van 
például a só. vagy a gyufa, vagy 
hogy messze ne menjünk a nem 
nikotex dohányáru, mint szintén 
kincstári egyedáruságok. Ezek
nek az értékesítésénél sokkal 
kisebbáldozatkészséget találunk, 
vagy egyáltalában hiányzik az.

A  Nikotex áldozatkészsége te
hát egészen sajátos tulajdonsága 
a  Nikotexnek, ami nem magya
rázható mással, mint az igazi, 
nemes értelmezésben felfogott 
ezociálizmussal. Ennek az áldo
zatkészségnek legfénvesebbtanu- 
jele a Nikotex-verseny. A  ver
seny célja természetesen az. hogy 
minél nagyobb mennyiségben 
árusítsanak a dohányárusok Ni- 
kotex-árut. Felületes bírálattal ez 
úgy hangzik, mintha a verseny 
tisztára a Nikotex üzleti érde
keit szolgálná, holott az igazság 
az. hogy a verseny legalább 
olyan mértékben a trafikosság
nak is érdeke. Ugyanis, egyenlő 
mennyiségű általános és nikotex- 
áru eladási ára között, kereken 
J25°/« különbözet van. Ha tehát 
valaki az általa forgalmazott tra
fikot tisztán nikotexből tudná el
árusítani. az jövedelmét 25°/o-al 
emelné fel. Természetesen ez 
esak theória. mert egyelőre meg
valósíthatatlan alom. De el fog 
még jönni az az idő is. amikor 
a  fogyasztó közön ség ráeszmél a 
Nikotex-gyártmányok egészség- 
ügyi előnyire és nagyobb mér
tékben fogyasztja azokat mint ma.

Természetes, hogy a Nikotex- 
•gyártmányok nagyobbmérvü fo
gyasztásával. a vállalat jöve
delme is emelkedik, ami azután 
újabb áldozatkészségre fogja in
dítani a vállalatot. Ennek céljait 
szolgálja az a tetemes összeg, 
melyet a Nikotex ma verseny
dijak formájában és egyéb mó
don nyújt a trafikosságnak. Ta
lán érdekelni fogja kartársain
kat, ha közöljük, hogy ezidő- 
szerint a Nikotex-verseny cél
jára nem kevesebb mint 20.000 
pengő van előirányozva. Ennyit 
áldozott a Nikotex az eddigi ver
senyekre is és ennyit fog kiosz
tani nyereményekben az idei ver

senyévben is. Olyan összeg ez, 
mely kell, hogy gondolkodóba 
ejtsen minden trafikost és sziv- 
vel-lélekkel nekifeküdjön a Ni
kotex árusításának. A  most fo
lyamatban lévő versenyév, 1039. 
julius 1-én kezdődött és 1940. 
junius 30-án nyer befejezést. Ez
alatt az idő alatt, ki-ki saját szor
galmával és találékonyságával 
növelheti Nikotex forgalmát és 
helyezkedhetik el a verseny sor
rendjében.

A Nikotex áldozatkészségének 
további bizonyítéka például, hogy 
a múlt évben több mint 22.000.000 
(huszonkétmillió) papírzacskót 
osztott szét a dohányerusok kö
zött, minden ellenszolgáltatás 
nélkül. 22.000.000 papírzacskó 
igen tekintélyes összeget képvi
sel. amiről könnyen meggyőződ
hetik mindenki, ha csak egy
szer vásárol. Itt mindjárt nyoma
tékosan értésére kell adni min
den dohányárus kartársunknak, 
hogy ezek a Nikotex papírzacs
kók. kifejezetten ajándékok. A  
zacskók ajándékozása kifejezet
ten nobilis úri gesztus a Niko 
textől és illő. hogy azt kartár
saink köszönettel és hálával fo
gadják el. nem pedig úgy mint 
egy kevésre becsült járadékot.

Dísztárgyakra, renoválásokra 
és cégtáblák festésére szinte ki
sebb vagyont költ el évenként 
a Nikotex. Hogy erről némi fo
galmunk legyen, nem közlünk 
egyebet, mint hogy a múlt év
ben 25.000 cigarettatárcát és

2.000 trafikosládát osztott ki a 
Nikotex. Ugyanilyen áldozat- 
készséget és előzékenységet ta
pasztalhattunk a Nikotex fő
áruda részéről is, mely a mai
nál jobb kezekben nem is le
hetne.

Ezek a számok beszélnek ma
gukban is. Beszélnek és el
mondják, hogy a Nikotex igazi, 
izig vérig szociális kereskedelmi 
vállalkozás és megbecsüli az 
érdekeit előmozdító munkatár
sakat. Mi dohányárusok nem 
lehetünk elég hálásak, hogy a 
Nikotex élén olyan vezetőség 
áll, mint amilyen a mostani, A 
támogatási készség, a segíteni 
akarás nyilvánul meg a Nikotex 
részéről lépten-nyomon. mert fel
ismerték azt az alapvető tételt, 
melyszerint eredményes munkát, 
csak megelégedett munkatársak
kal lehet elérni.

Ragadjuk meg tehát örömmel 
a lehetőségét annak, hogy a 
minket oly szeretettel támogató 
Nikotex forgalmát, a saját anyagi 
gyarapodásunkra tokozhassuk. 
Á  trafikosok sok reménybeli 
lehetőségei között ez az egyet
len pozitívum. Az egyetlen tény
leges lehetőség arra. hogy anyagi 
helyzetünkön segíthessünk.

És befejezésül újból csak azt 
mondhatjuk amit már elöljáró
ban mondtunk, hogy : A  magyar 
trafikosság mai szomorú gazda
sági helyzetében a legszámot
tevőbb reménypont a Nikotex.

H iúk
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Alkalmazottak kötelező be
jelentése. Szaklapunk egy ré
gebbi számában már ismertet
tük, majd körlevelünkben teljes 
terjedelmében közöltük azt a 
miniszteri rendeletet, mely az 
értelmiségi munkakörben foglal
koztatottak félévenkénti kötelező 
bejelentésit Írja elő. Mivel a be
jelentési kötelezettség ismét kö
zeledik, figyelmeztetjük arra kar- 
társainkat. A  rendelet szerint a 
félévenkénti bejelentési kötele
zettség a két naptári félévre 
terjed ki és mindég az azt kö
vető hó végén jár le. Tehát a 
január 1-től junius 30-ig terjedő 
állapotot julius 31-ig, mig a ju
lius 1-től december 31-ig terjedő 
állapotot január 31-ig kell beje
lenteni. A  bejelentésre szolgáló 
űrlapokat az illetékes elöljáró
ságoknál lehet beszerezni és a 
bejelentést az Értelmiségi Mun
kanélküliség Kormánybiztossá
gához (Budapest, Klotild-u. 10/c.) 
kell eljuttatni.

„Felvidék" szivarka újból 
kapható. A  „Felvidék** szivarka 
gyártását a közelmúltban be
szüntették. Közérdekre való te
kintettel azonban a pénzügy- 
miniszter ur annak gyártását 
újból elrendelte és forgalomba- 
hozatalára nagy súlyt helyez. 
Kérjük kartársainkat, fordítsanak 
nagy gondot a „Felvidék** áru
sítására annál is inkább, mert 
hiszen az abból befolyó plusz 
jövedelem a felvidéki segítő 
akció céljait szolgálja.

„Memphis**. Á z idei kará
csony újdonsága a „Memphis" 
szivarka. A Dohányjövedék igen 
ízléses, uj nyomással ellátott 
papírban hozza forgalomba ezt 
a nagyobb fogyasztásra érde
mes, Ízletes és tartalmas, kiváló 
minőségű szivarkát. A  fenyő
ággal díszített Ízléses nyomás 
reméljük nagy lendületet ad a 
„Memphis** fogyasztásának.

Görömböly—Tapolcai sors
játék. Több kartársunk levélben 
fordult hozzágk és a Göröm-
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boly—Tapolcai sorsjáték ered
ményét tudakolja. A tömeges 
érdeklődőknek itt adjuk tudtára, 
hogy a sorsjáték eredményét 
szaklapunk kényszerű szünetel
tetése miatt kiadott körlevelünk
ben már leközöltük és azt újból 
nem áll módunkban ismertetni. 
Kérjük körlevelünket figyelme
sen elolvasni.

Korlátlan dohányárusitási 
engedéllyel rendelkező tagjaink 
a Baross Szövetség utján rizs
hez juthatnak. Az utalványok 
itt a székházban az Áruhitel 
Osztályon kaphatók reggel 9 
órától déli 12 óráig. Egy sze
mély egyszerre csak 1 mázsát 
igényelhet. Zsák betét 3 pengő.

Szaklapunk, a sajtótermékek 
terjedelmét korlátozó Miniszter
elnöki rendelet miatt már szep
tember hóban nem jelenhetett 
meg. Azóta* a legsürgősebb és 
legfontosabb közölnivalóinkat 
kartársainkkal körlevélben tu
dattuk két ízben. Szaklap enge
délyezése iránt beadott kérel
münket a Miniszterelnök ur 
most teljesítette s igy a mai

Egyik lapunkban ezzel a cím
mel közleményt adtunk közre, 
melynek nyomán az elfogultság 
vádja ért bennünket. Mivel nem 
szoktunk olyan dologgal foglal
kozni, mely nem üti meg a való
diság mértékét, s ha közlemé
nyünkbe rajtunk kívülálló okok 
miatt valami tévesen értelmez
hető fogalmazás csúszik bele. 
azt készséggel igazítjuk helyre, 
ennek a dolognak is tüzetesen 
utána jártunk és a minden két
séget kizáró valóságot az aláb
biakban adjuk.

A jelen esetben semmi a té
nyekkel ellentétes dolog nem 
került bele közleményünkbe, 
csupán annak értelmezése kö
rül merültek fel nézeteltérések. 
Maga a tény, hogy a dohány
elosztók igen sokszor nagyon 
későn kapják meg rendelésüket, 
tagadhatatlan valóság. Mi a múlt 
számunkban közölt cikkünkben 
ezért senkit névszerint nem okol
tunk, de nem is okolhattunk, 
mert nem tudtuk miért késik 
tulajdonképpen az áruk széthor- 
dása és egyáltalában terhelhet-e 
valakit ezért felelősség. Mi csak 
a száraz tényt szögeztük le és 
mégis igen érzékeny felületet 
érintettünk.

Mivel azonban lapunk szer
kesztőségét szemrehányás érte 
ezért a közleményért, magam 
jártam utána a dolognak és cé
lul tűztem ki ennek az ügynek 
teljes tisztázását. A tisztázás 
semmiféle nehézségbe nem üt
között, először azért, mert itt 
nem sok tisztázandó van, má
sodszor azért, mert az arra leg
illetékesebb dohányjövedéki 
szerv, a dohányáruraktár veze
tősége a legnagyobb készséggel 
állott rendelkezésemre és min
den a témába vágó momentu
mot a legnagyobb alapossággal 
világított meg előttem.

Mielőtt tovább mennék, már 
most megállapítom, hogy az áruk 
széthordása körül a dohányáru- 
raktárt semmiféle mulasztás nem 
terhel. De, hogy ezt kellőképpen 
meg is világítsam, megpróbálok

lapszámtól kezdve ismét zavar
talanul tudunk kartársaink elé 
lépni, minden hó első és har
madik csütörtökjén. Sajnos a 
sajtótermékek terjedelmét kor
látozó rendelet — az egész vi
lág háborús felkészültsége miatt 
nálunk előállott papirhiányra 
való tekintettel — még ma is 
fennáll s ezért, a mai kará
csonyi számtól eltekintve, csak 
4 oldalon jelenhetünk meg. Kér
jük kartársainkat, hogy az egyes 
lapszámokat gondosan őrizzék 
meg. mert helyszűke miatt elő
állhat az az eset, hogy a jövő
ben egy-egy lapszámunkban 
megjelent közleményre hivat
kozni fogunk.

Szakkönyv. Igen érdekes 
szakkönyv jelent meg a közel
múltban Farkas István pénz
ügyőri főbiztos tollából. A  könyv 
szinte tömve van azokkal a 
adatokkal, melyekre minden do
hányárusnak múlhatatlanul szük
sége van. Részletesebb ismer
tetést lapunk lagközelebbi szá
mában fogunk közölni a 
könyvről.

hu képet adni arról, mit is lát
tam egy délelőtt a dohányrak
tárban.

Reggel 8 órakor állítottam be 
a dohányáruraktár Kinizsi-utcai 
épületébe és mint szaklapunk 
szerkesztője kértem engedélyt a 
rendelések foganatosításának 
megtekinthetésére. A Dohányáru- 
raktár vezetősége a legnagyobb 
előzékenységgel állt rendelke
zésre. Bemutatott mindent, amit 
kívülállónak be lehet mutatni és 
a látottak és hallottak alapján, 
tiszta lelkiismerettel, ismételten 
esik anpyit mondhatok, hogy a 
dohányáruraktárt semmiféle vád 
nem illetheti.

A  rendelések beérkezése utón 
a rendelőivek azonnal munkába 
lesznek fogva. Egy példánya 
azonnal kimegy a raktárhelyi
ségbe, ahol a csomagolok hala
déktalanul megkezdik a rende
lések összeállítását. Amikor egy 
rendelés készen áll, akkor két
szeres ellenőrzésen megy keresz
tül, hogy minden tévedést azon
nal kiküszöböljenek. A  rendelé
seket egyszerre kilenc csoport
ban foganatosítják. Kilences tur
nusokban folyik a rendelések 
összeállítása és a szakavatott 
kezek szapora munkája nyo
mán hihetetlen gyorsasággal fo
lyik a munka. Csupa régi szak
ember *sürög-forog szinte hang
talanul és szemlátomást tornyo
sodnak a kartonok tízesével, 
húszasával, várva az elszállítást.

Látva ezt a valóban nem min
dennapi ügyességgel folytatott 
munkát, önkéntelenül is arra kel
lett gondolnom ; ha itt ily seré
nyen folyik a munka, miért, 
hogy mégis sokszor órák kelle
nek amíg egy-egy turnus elké
szül I

Azonban nem csak nézni, ha
nem látni is jöttem, igy aztán 
minden különösebb magyarázat 
nélkül is rájöttem a dolgok nyit
jára és tudom, hol a hiba.

Ismételten megállapítom, hogy 
a raktár rendszerében nincs hiba. 
A  mostaninál jobban, alaposab
ban és gyorsabban a rendelé

seket lebonyolítani lehetetlen
ség. Ellenben . . .

Ellenben nagy hiba és igen 
nagy mértékben hátráltatja a ren
delések elintézését, a rendelé
sekben előforduló lehetetlenül 
sok részmennyiség. Az elosztók 
nagy része, sőt a nagyárusok 
közt is sokan, egészen nevetsé
ges részmennyiséget rendelnek 
egyes gyártmányokból. Láttam 
például olyan rendelést, mely
ben 12 eredeti karton rendelés
sel szemben, ugyancsak 12 kar
ton csomagolt áru szerepel, mely 
utóbbi tisztára a részmennyisé
gekkel telt meg.

Ez egy olyan pont. amelyről 
pro és kontra lehetne vitát foly
tatni. Mert a látottak után nem 
elégeltem meg az egyoldalú fel
világosítással. hanem felkeres
tem egyik-másik budapesti do
hányelosztót és megkérdeztem : 
miért rendel oly szokatlanul sok 
részmennyiséget, holott részére 
is előnyt jelent, ha valamiből 
eredeti, gyári csomagolást ren
del ? Az indokolást itt is meg
kaptam és azt el kellett fogad
nom. Ugyanis elosztó kollégám 
azt a felvilágosítást adta, hogy 
egyszerűen azért rendel majd
nem mindenből részmennyisé
get, mert mindenből egész kar
tonra nem telik a pénzből. Igen 
természetesen, sokkal szíveseb
ben rendelne 5000 Darlingot, 
vagy 3500 Cigarillost, de ha 
másra is kell a pénz, nem teheti 
meg. A jobb gyártmányokból 
nem fogy annyi, hogy egyik ien- 
deléstől a másikig egy teljes kar
ton mennyiséget el tudjon adni, 
viszont a szükreszabott hitelke
ret mellett nem rendelhet egy 
hétrevaló árut valamelyik gyárt
mányból, mert könnyen megtör
ténhetik, hogy akkor más árura 
nem kerül elég pénze és vala
miből kifogy.

Ez érthető és indokolt állás
pont, melyért az elosztót nem 
érheti vád.

Viszont hallatlanul feltartja a 
dohányáruraktárt munkájában, 
ha egy 5.000-es csomagolású 
Darling kartonból ki kell „pisz
kálni" 2.000 kéket és helyette 
be kell gyömöszölni 2 000 piro
sat. És igy sorba egy-egy ren
delésnél 10-15-féle áruval ugyan
ezt a tornát végig kell csinálni. 
El lehet képzelni, ha ezek he
lyett a részmennyiségek helyett 
egész kartonokat kellene ki
rakni, három, négyszeres gyor
sasággal folyna a munka, s 
mindenki idejében kaphatná 
meg áruját, vagy legalábbis a 
mostaninál sokkal előbb.

Az elmondottak alapján tehát 
egyszerű volna a megoldás, leg
alábbis látszólag. Ugyanis nem 
kellene egyebet csinálni, mint 
fel kellene emelni minden el
osztónak a hittelkeretét és egy 
rövid kis rendeletben intézkedni, 
hogy senki részmennyiséget 
memmiből nem rendelhet. Ennek 
mindenki eleget tudna tenni, 
ha megfelelő összegű hitelkeret 
álma rendelkezésére. Azonban-. -

Azonban a hitelkeret feleme
lése ellen maguk az elosztók 
védekeznek legélénkebben. És
pedig azért, mert a felemelt hi
tel, felemelt biztosítást jelentene 
számukra, holott, a mai terhe
ket sem tudják már viselni. A 
hitelfelemelés esetén a Dohány
jövedéknek kehene vállalnia az 
áru biztosítását, ami ellen pe
dig a Dohányjövedék védeke

zik. Ez tehát nem valószínű* 
hogy menne.

Egy másik lehetőség az lenne,, 
ha a Dohánygyárak kisebb egy
ségben csomagolnák az árukat, 
így a kisebb egységeket inkább 
tudnák eredeti alakban rendelni 
az elosztók. Ez esetben azon
ban a ma forgalomban lévő 
kartonokat ki kell mustrálni, ami 
megint igen nagy vesztességet 
jelentene a kincstárnak. Tehát 
ez a variáció sem lehet élet
képes.

Az elégedetlenséget fokozza 
még az is. hogy egyik elosztó 
korán, a másik későn szeretné 
megkapni rendelését. Sőt olyan
ról is tudok, ahol, pontosan 
déli 12 órakor „keli" az árut 
leadni. Ez a kívánság látszólag 
könnyíti a helyzetet, mert hi
szen mi sem egyszerűbb, mint 
a rendeléseket úgy foganatosí
tani, ahogyan az illetők kíván
ják. Igen ám, de van olyan el
osztó. akinek a rendelése egy
magában megtölt egy teher
autót, de a többség rendelésé
nél az a helyzet hogy egy-egy 
szállítmányban három elosztó 
rendelését viszik az autók. Ezt 
pedig csak úgy lehet megoldani^- 
ha a csoportosítás útvonalak 
szerirrt történik. Hiába szeretné 
például korán kapni áruját a 
kelenföldi, az óbudai és a kis
pesti elosztó, ezeket nem le
het „összeházasítani" a fuva
rozásnál. mert hiszen órajárás
nyira van egyik a másiktól. És 
mi sem természetesebb, hogy 
az egymáshoz legközelebb fekvő 
elosztók, homlokegyenest ellen
kező kívánsággal állnak elő. 
Sőt a kívánságok nem is ál
landó jellegűek. Egyszer korán, 
másszor későn kellene az áru.

Mit lehet itt tenni ? Van 
ugyanis olyan teória, mely sze
rint megoldhatatlan probléma 
nincs.Tehát ittiskellvalamiolyan 
megoldásnak lenni, mely „m eg
közelítően kielégíti mindegyik 
fél kívánságát. Lehet, hogy ez 
Í9&Z- A  kérdés teljes ismereté
ben én alulírott ezennel bátor 
vagyok egy olyan közbeeső in
dítványt tenni, mellyel — lega
lábbis mi dohányelosztók meg 
lennénk elégedve. Ez pedig nagy 
szó. Nem azért, mintha mi sem
mivel sem elégednénk meg, ha
nem azért, mert megelégedett 
hadat szerezne magának a Do
hányjövedék.

Szerény indítványom tehát a 
következő :

Tegye kötelezővé a Dohány
jövedék az eredeti csomagolású 
kartonok rendelései és egyúttal 
kötelezze az elosztókat arra. 
hogy rendeléseiket saját költsé
gükön szállítsák elosztójukba.

Ezzel szemben emelje fel a 
Dohányjövedék az elosztók hi
telét a mai állapot 50%-ával, 
de vállalja is az áru biztosítá
sát és emelje fel az elosztói 
jutalékot a mai0'3%) ról,0'5%-ra.

Ha ez az indítványom valóra 
válna, a Dohányjövedék meg
szabadulna a különböző, meg
ismétlődő panaszoktól, felsza
badulna egy jelentős része a 
mai adminisztrációnak és amit 
a jutalékemelésen elveszítene, 
megközelítően behozná a fuva
rozási és egyéb anminisztreciós 
költségek megtakarítása által. 
Es főleg, egy megelégedett had
dal dolgozhatna.

A z elosztók zavartalanul tud
nának árut kiszolgáltatni a kis- 
árusoknak. talán — de csak ta-

Elosztói panaszok
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Ián,  ̂némi jövedelemtöbblethez 
jutnának és akkor hozathatnák 
el Árujukat a raktárból, amikor 
az nekik leginkább megfelelne.

Hogy a Dohányjövedéknek 
ínennyibe kerül a budapesti el
osztók rendeléseinek kifuvaro
zása egész éven át. azt ponto
san nem tudom, hogy a 0‘2°/o 
jutalék emelés cca. 75—80.000 
P-t jelentene évenként. Nem hi

ti) A  központi fizetéses tiszt
viselőkre vonatkozó általános 
rendelkezések :

A z Ügyrendben felsorolt fize
téses tisztviselők a csoport köz
pontjánál vagy fiókjainál semmi
féle más tisztséget nem visel
hetnek. Javadalmazásukat az 
igazgatóság állapítja meg. Al
kalmaztatásuk — megfelelő pró
baidő után — elvileg határo
zatlan időre szól és a felmon
dásra vonatkozólag az általános 
köztörvényi szabályok az irány
adók. Az igazgatóság á.tal vá
lasztott fizetéses tisztviselőket, 
amennyiben velük szemben 
azonnali felmondásnak van 
helye, az elnök az igazgatóság 
döntéséig állásuktól felfüggeszt
heti. Ezen idő alatt illetményük 
fele illeti meg őket. Egymásnak 
és felebbvalóinak hivatali vi
szonylatban köteles tisztelettel 
tartoznak. Hivatalos működésük 
rájuk bízott teendőiket lelkiis
meretesen kötelesek teljesíteni. 
Hivatalos tevékenységükben 
csakis a csoport és a dohány- 
árusok érdekeit szolgálhatják és 
eljárásukban mindenkor a ha
zafias szellem legyen az irány
adók. A titkárnak évenként 3—4 
heti, a többi tisztviselőknek 2—3 
heti szabadságidőre van joguk, 
<le előterjesztett kérelemre az 
igazgatóság 5 évi szolgálat után 
4 hétig terjedhető szabadságot 
engedélyezhet. Az igazgatóság, 
hacsak a választmány másként 
nem határoz, a központi tiszt
viselői állásokraa csoport hivata
los lapjában pályázatot hirdetni 
köteles. Ezen állásokra csakis 
megfelelő és a tisztség betöltésére 
alkalmas, lehetőleg olyan egyén 
választható meg, aki dohány- 
Árusnak hozzátartozója. Ha azon
ban ilyen pályázó nincs, vagy 
e z  a tisztség betöltésére képes
séggel nem bir más pályázó is 
^megválasztható.

G) Központi bizottságok.
1. Az igazgatóság kebeléből 

Állandó és alkalmi bizottságokat 
Állíthat fel, illetve választhat 
meg. A csoport állandó bizott
ságai -.

a) Gazdasági bizottság.
b) Fegyelmi bizottság,
c) Propaganda- és sajtóbizott

ság.
a) A  gazdasági bizottság fel

adata a csoport vagyonkezelése

N em zeti nagy célunk kiví
vásához egység ke ll, mert 
h i b b a n  v a n  a z  e r ó !

szem, hogy a két tétel között 
jelentős differencia lenne. Leg
alább is nem lehet olyan nagy 
a differencia, hogy az az indít
vány megvalósítását kizárhassa.

Sőt állítom, hogy nincs egy 
másik olyan megoldás az el
mondotton kívül, mely a kér
dést nyugvópontra tudná hozni.

tárgyában javaslattétel. Felül
vizsgálása a zárszámadásnak, 
s a költségelőirányzatnak ezen 
tág körben, valamint a csoport 
fiókjainak vagyonkezelése tár
gyában. Ez a bizottság tárgyalja 
és véleményezi a csorthoz be
érkezett anyagi vonatkozású 
ajánlatokat és azokat a dohány
árusok érdekeinek szemelőttar- 
tása mellett, azok javára leendő 
hasznosítás céljából vélemé
nyezi.

b) A fegyelmi bizottság fel
adata a csoport fegyelmi ügyei
nek el látása.országos vonatko
zásban, az Ügyrend kiegészíté
sét képező fegyelmi szabályzat 
értelmében.

c) A  propaganda és sajtóbi
zottság feladata a csoport hiva
talos lapjának és egyéb kiad
mányainak a szerkesztése, ezen
felül a csoport érdekében kifej
tendő sajtópropaganda, valamint 
az ezekkel kapcsolatos ügyek 
.tárgyában javaslat-tétel.

A bizottságnak az országos 
ügyész és az ügyvezető igaz
gató szavazati joggal biró tagja 
hivatalbór. A z egyes bizottsá
gok elnökeit és tagjait az igaz
gatóság választja, illetve küldi ki.

H) Vidéki fiókok.
1. A  Csoport feladatainak hat

hatósabb teljesítése céljából do- 
hánynagyárudák. illetőleg do
hányelosztók körzetében helyi 
fiókokat szervez. Ilyen helyi fió
kok alakulnak, ahol az egyes 
körzetekben legalább 25 olyan 
tag jelentkezik, akik a Csoport 
ügyrendje értelmében rendes ta
gokul felvétettek és akik a helyi 
fiók megalakulását előzőén az 
országos igazgatóságtól Írásban 
kérik. A  fiók alakuló közgyűlés 
összehívására és megtartására 
a gyülekezési jogra vonatkozó 
általános szabályok mérvadók. 
Áz alakuló közgyűlésen ki kell 
mondani, hogy kívánják a'fiók 
megalakulását, ezt a határoza
tot a felvett jegyzőkönyvnek a

jelenlevők névsorával együtt tar
talmaznia kell. Az alakuló köz
gyűlésen a fiók választmányát, 
vezetőségét és számvizsgáló bi
zottságát meg kell választani. 
Az alakuló közgyűlésen felvett 
jegyzőkönyv 3 eredeti példány
ban a törvényhatóság első tiszt
viselőjének, mig egy példányban 
a tagnévsorral és a vezetőség 
névsorával az országos központ
nak küldendő meg. A  fiók cí
mében a Csoport címét is fel 
kell tüntetni, pl. Baross Szövet
ség Dohányárus Csoportjának 
kecskeméti fiókja. A  fiokok ügy
vezetése a lehetőségig leegysze
rűsítendő és ezért az igazgatói 
tisztség fiókoknál nem rendsze
resítendő. A fiókok kifelé önáltó 
vagyonjogi személyiséggel bír
nak. A fiókok vagyona áll : a 
fiók kötelékébe tartozó tagok 
tagdíjának 20 °/o-ból azon ala
pítványokból és adományokból, 
amelyeket az adományozók ki
fejezetten az illető fiók tagjai
nak adtak. Végül a fiók javára 
bármely más címen befolyó jö
vedelemből.

2. A  fiókok a csoport vezető
sége által megadott irányelveket 
mindenkor betartani, annak ren
delkezéseit végrehajtani kötele
sek. Minden egyes naptári év
ről szóló zárszámadásaikat és a 
következő évi költségirányzatai
kat a fiók elnöke (helyettese) 
állal hitelesített másolatban a 
közgyűlés megtartásától számí
tott 30 napon belül a Csoport 
központjának beküldeni kötele
sek. Az országos elnök, illetve 
igazgatóság bármely fiók köz
gyűlésén vagy egyéb gyűlésén 
magát képviseltetni és a fiók mű
ködését és vagyonkezelését bár
mikor felülvizsgáltatni jogosult.

3 A fiókok közgyűléseiket 
minden esztendőben, de legké
sőbb minden év március hó 
15-éig megtartani és a közgyű
lés megtartásáról felvett jegyző
könyv hitelesített másolatát leg
később május hó 15. napjáig 
beküldeni kötelesek a központ
nak. Egyebekben a fiók-közgyü- 
lések összehívására, lefolyására 
vonatkozóan az országos köz
gyűlésre előirt szabály az irány
adó. határozatképességéhez a 
fiók tagjai kétharmadának jelen
léte szükséges.

4. Minden vidéki fiók elnöke, 
illetve helyettese hivatalból tagja 
a Csoport választmányának.

5. A vidéki fiókok tagdíjainak 
80 százalékát negyedévenként a 
Csoport pénztárába befizetni tar
toznak.

6. A fiók szervei : a fiók köz
gyűlése, a fiók választmánya és 
a fiók vezetősége.

a) A  fiók közgyűlésén meg
jelenhetnek és szavazhatnak 
mindazok a fiók tagok, akik 
szavazati joggal bírnak és fél 
évnél nem több tagdíjjal hátra

lékban nincsenek. A fiók veze
tőségének indokolt kérésére évi 
rendes közgyűlésük megtartá
sára az országos igazgatóság 
haladékot adhat.

b) A fiók választmánya a 
fiók vezetőségéből és tagok szám
arányához képest 8— 12 választ
mányi tagból és megfelelő szá
mú póttagból áll. A  fiók vá
lasztmánya üléseit negyedéven- 
kint köteles megtartani. A  vá
lasztmányi ülés tárgysorozatá
nak első pontjaként a fiók pénz
ügyi viszonyairól szóló jelentés 
tárgyalandó.

A  fiók közgyűléseinek ezen 
ügyrenddel ellentétes határoza
tai 15 napon belül az országos 
választmányhoz megfellebbez
hető. Ugyanezen határidőn be
lül nyújthatók be ugyanide a 
határozat elleni panaszok is. 
Úgy a fellebbezések, mint a pa
naszok csakis Írásban terjeszt
hetők elő.

7. A fiók választmánya rend
kívüli ülésre is összehívandó, 
ha azt a választmányi tagok 
egyharmada Írásban kéri. A  vá
lasztmányi ülés határozatképes, 
ha a tagok egyharmada jelen 
van. Határozatképtelenség ese
tén a másodízben összehívott 
választmányi ülés a megjelent 
tagok számára való tekintetnél- 
kül határozatképes. A  fiók vá
lasztmányának határozatai a 
közlést követő naptól számítva 
15 napon belül a fiók közgyű
léséhez írásban megfellebbez- 
hetők.

8. A fiók nevében az utalvá
nyozást a fiók elnöke (helyet
tese) gyakorolja. Az elnök (he
lyettese) által aláirt utalványt a 
pénztáros saját nevében is el
lenjegyezni tartozik. A pénztá
ros a fiók pénzét személyes és 
anyagi felelősség mellet* kezeli. 
Pénztárkönyvként csak bekötött, 
átfüzött. lapszámozott és a fiók 
elnöke, valamint a fiók titkára 
hitelesítésével ellátott könyv 
használható. Az utalványokat 
és az összes pénztári segédira
tokat a pénztáros időrendben 
összegyűjteni, megőrizni, az el
lenőrzésre hivatott helyi megbí
zottnak, illetőleg az országos 
központi kiküldöttnek bármikor 
felmutatni tartozik.

9. A  fiók ügyrendellenes mű
ködése, vagy anyagi szabályta
lanság esetében a Csoport igaz
gatósága a fiók ujjáalakitása, 
vagy feloszlatása iránt előter
jesztést tehet a Baross Szövet
ség elnöki tanácsának.

10. A fiók vezetőségéhez tar
toznak : elnök, alelnök, ellenőr, 
titkár, jegyző, pénztáros és ház
nagy, akiket a fiók közgyűlése 
ezen tisztségére 3 év tartamára 
választ meg. A  választott tiszt
ségek tiszteletbeliek, ezért fize
tés nem jár.

11. A fiókok közgyűlésükön 
évenkint 3 tagból álló számvizs
gáló-bizottságot is kötelesek vá
lasztani. A számvizsgáló-bizott
ságra a központi számvizsgáló
bizottságra előirt rendelkezések 
az irányadók.

12. A fiókok az általuk be
szedett tagdijakat és más bevé
teleiket az országos központ ré
szére a tagdíjakból beszolgálta
tandó 80% levonása mellett 
kizárólag saját céljaikra hasz
nálhatják fel.

13. A fiókok a központtól 
anyagi támogatást nem igényel
hetnek.

14. A  fiókok vezetőségének

O L L E S C H A U ,  S P O R T
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A  B A R O S S  S Z Ö V E T S É G  
Dohányáru s Csoportjának  

Ü G Y R E N D J E
(VI. folytatás.)
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feladata az irányításuk alatt álló 
helyi fiókok kötelékébe tartozó 
dohányárusok szociális termé
szetű ügyeiben a hatóságoknál 
eljárni, azok elintézését szorgal
mazni és a kötelékükbe tartozó 
dohányárusokat erkölcsi támo
gatásban részesíteni.

15. A fiókok kereskedelmi és 
üzleti vállalkozásokat egyáltalán 
nem folytathatnak.

16. A fiókok közgyűlése, il
letve választmányi ülésének ve
zetésére, irányítására az orszá
gos közgyűlésre és választmányi 
ülésre vonatkozó szabályok a 
mérvadók.

17. A fiók közgyűléséről fel
vett és a központi igazgatóság
hoz beterjesztett jegyzőkönyvre 
a központi igazgatóság 15 na
pon belül köteles nyilatkozni. 
Amennyiben ezen időn belül a 
központ véleményt nem nyilvá
nít. az a közgyűlés határozatai
nak tudomásulvételét jelenti.

18. Ha a központi igazgató
ságnak a megválasztott vezető
ség. vagy egyes tagjai ellen a 
Baross Szövetség alapszabá
lyai, vagy a Csoport ügyrendje 
alapján alapos kifogása van, 
akár az egész vezetőség, akár 
egyes tagjaira nézve nem veszi 
a tiszlujitást tudomásul. Ezt a 
határozatot indokolni köteles, 
hacsak az illető személyére 
nézve nem hátrányos. Ameny- 
nyiben az újabb választás is az 
előző értelemben történne, a 
központi igazgatóság a Baross 
Szövetség elnöki tanácsának te
het javaslatot a felfüggesztésre.

19. Amenyiben a fiókok a 
központi igazgatóság ügyrend- 
szerü utasításait nem tartanák 
be, illetve azoknak ellene sze
gülnének, a központi igazgató
ság a fiók elnökével, vagy en
nek helyettesével, ha szükséges 
az egész vezetőséggel szemben 
fegyelmi eljárást indíthat, az elő
zőleg elrendel vizsgálat ered
ményéhez képest.

20. A fiókok a dohányárusok 
összességét érintő kérdésekben 
nem járhatnak el. Amennyiben 
a központ nélkül figyelmeztetés 
ellenére ily irányú tevékenysé
get folytatnának, vagy kifelé 
álláspontot nyilvánítanának, a 
központi igazgatóság kötelessége 
a fiók önkormányzatának fel
függesztésére a szükséges lépé
seket megtenni.

21. A fiókok a belépési nyi
latkozatok alapján kötelesek a 
tagokról törzskönyvet vezetni, a 
belépési nyilatkozatokat a köz

ponthoz beküldeni és a tag
létszámban beállott változást az 
országos tagnyilvántartás he
lyesbítése végett a központi ve
zetőségnek 15 napon belül be
jelenteni.

22. A fiokok kötelesek köz
gyűléseidről és értekezletekről 
előzetesen értesíteni a csoport 
központját.

/. Vegyes rendelkezések.
1. A z ingóságokról és felsze

relésekről, úgyszintén az egyéb 
berendezési tárgyakról okmá- 
nyoltanyagszámadás vezetendő. 
Az anyagbeszerzés és annak 
felhasználása és az ezzel kap
csolatos számadások vezetése 
kötelező.

2. A Csoport tulajdonát képező 
nyomtatványraktár fogyó és nö
vekvő mennyisége szám és ősz- 
szegszerüleg úgynevezett raktár- 
könyvben vezetendő. Úgy a 
nyomtatványraktárt, valamint a 
leltárba felvett és a Csoport tu
lajdonát képező ingóságokért a 
Csoport titkárát és a kezeléssel 
megbízott tisztviselőket egyetem- 
leges vagyoni felelősség terheli. 
Ezek a vagyontárgyak a Csoport 
javára tűz- és betörés ellen biz- 
tositandók. A  biztosítás költsé
geit a Csoport fedezi.

(Folytatjuk.)

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A  BAROSS SZÖVETSÉG DOHÁNYÁRUS CSOPORTJA
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Hivatalos óra : Minden hétköznapon 10—14-ig és 16—19-ig. Szomba

ton 9—13-ig.
Szaklapja: a Baross Szövetségi Dohányárusok [.apja. Megjelenik 

minden hó első és harmadik csütörtökén. Tagoknak díjmentes.
Elnöki fogadóóra: csütörtökön d. u. 4—7-ig.
Ügyésze : Dr. Buday Gyula egyetemi m. tanár, ügyvéd (Budapest, VI. 

Andrássy-ut 36. III. 6. Telefon : 1-193-93.), hivatalos óráit a Csoport helyisé
gében minden pénteken d. u. 7—8 között tartja.

Lapzárta : a hó első és harmadik csütörtökjét megelőző hétfő 19 óra

A kiadásáért felelős: vitéz Csiliás Endre.

Kiadótulajdonos: Baross Szövetség 
Kiskereskedő, Iparos és Rokonszak

mák Országos Egyesülete.
„Grafika*4 Nyomdavállalat (HoU Béla) 

Újpest, Jókai-ntca 18. szám. 
Telefon : 295-616.

KÉRDÉS ES FELELET
Mőger János: Ügye kedvező el

intézést nyert, F. I.-t kérésével el
utasították (4362).

Petróczy Ju lia nn a : Trafikjának 
áthelyezése nem remélhető, mert 45 
méterre lenne egy kizárólagos do
hányárushoz (4560).

Totka—Vincéné: ügyük le lett 
küldve az illetékes pénzügyigazgató
sághoz kiegészítés végett (—).

Neiser Sándor: Kérésére ügyében 
eljártunk, s azt az információt kap
tuk, hogy Károly csapatkereszt iránti 
kérvénye — sürgetésünkre — kb. 
hat hét múlva kerül sorra (4925).

Borsodi/ A nna : Aktája azzal a 
megjegyzéssel fog kimenni az illeté
kes pénzügyigazgatósághoz, hogy le
gyenek figyelemmel a kérelemre és 
lehetőleg több engedélyt ne adjanak 
ki (4692).

Fa Jankó és M a liid : Karácsonyi 
bevásárlásaira vonatkozó panaszát 
nem tudjuk magunkévá tenni. Ko- 
missiókat nem vállalhatunk (—).

Kiss István: Ügyének kedvező el
intézése rövidesen remélhető í—).

Gergely István . 156.420 1939. sz 
alatt ki van adva Ugye az illetékes 
pénzügy igazgatósághoz, s ha ke
resztény voltát igazolja és a helyi
ség megfelelő, az áthelyezést meg is 
fogja kapni (—>.

/Indák István: ( gyének száma: 
167.656 19:19. Ha keresztény voltát 
igazolja, ügyét kedvező elintézésben 
részesítik (4478).

Török Im re : R.aktaszáina: 144.744/ 
1939. Az ügy reményteljes, de dön
tés még nincs. Sürgetjük! (45*9.)

ifj. R. Kovács János: Az illetékei 
pénzügy igazgatóságtól értesítést vár
nak ügyére vonatkozólag. Az akta 
száma 138.979/1939. Talán ott meg
sürgethetné (4653).

Szabó Vilm os: Kérvénye 181.549/ 
1939. sz. alatt nyert iktatást. Figye
lemmel kísérjük (4998).

Papp Józsefnél Ügye után érdek
lődtünk, de az idei mutatóban nem 
fordul elő. Kérjük értesítését, hogy 
hol, mikor adta be, esetleg milyen 
szám alatt? (4796).

Görög K á ro ly : Kérését aem tud
ták teljesíteni fedezet hiányában. Az 
értesítés november hó 28-án ment ki 
a nagykanizsai polgármesteri hiva
talhoz (3941).

Boer K á lm á n : Károly csapatke
reszt iránti kérelmének elintézése 
rövidesen remélhető. 686.028 193*. az 
ügydarab száma (3853).

Patil és B ogá r: Panaszkéreimük 
kedvező elintézéséért kifejezett kö
szönetük jól esett, örülünk, hogy te
hettünk valamit az érdekükben. Az 
újabb kérelmek még nem nyertek 
elintézést. Ügyüket figyelemmel kí
sérjük (4503).

Több Tagtársunknak: Kérjük azon 
kartársainkat, akiknek ügyében most 
nem üzentünk, legyenek türelemmel, 
mi mindenkinek nyilvántartjuk ké
rését és eljárunk az illetékes ható
ságoknál, ahol bizony elég sok akta 
vár elintézésre (—).

Úrley A r tú r : A küldött kérvényt 
elnök urunk személyesen vitte el a 
gyulai pénzügyigazgatósághoz be
adás végett. Onnan fogják továbbí
tani a minisztériumba <5076).

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

m indennemű doh án yzó -c ikkek  nagykereskedése

B U D I P E S T ,  I I .  K E R Ü L E T , C S I L O G t N Y - U T C H  5 5 . S Z Í M .
T E L E F O N : 357-782. •  T E L E F O N : 357-782.




