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DOHANYÁRIISOK
Előfizetési ára évi 24 pengő. 
Dohányárus tagoknak ingyen.

Megjelenik minden hó 
első és harmadik csütörtökén.

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

Telefon : 141-076.

Felelős szerkesztő : vitéz CSIHÁS ENDRE

JMájus 9.
.1 M. K ir. Pénzügyminiszter V r 

f. hó ó-én kiniiott rendelettel fel
emelte a dohánygyártmányok árát 
és egyidejű lég a : eddigi ff százalék 
jutalékot s százalékra szállította le.

Az emelés mérteke körülbelül meg
ü ti a 2.j százalékot, m ig a jutalék- 
leszállitás mértéke P*.í> százalék, itt 
tehát látszólag még mindég némi 
plusz jövedelem mutatkozik a do
hányárusok javára, ha a forgalom  
a dohányárak emelése következté
ben nem csökkenik. Az eddigi á r 
emelésekkel kapcsolatos tapasztala
tok szerint azonban legkevesebb 10 
százalékos forgalomcsökkenésre le
het számítani, am i annyit jelent, 
hogy a dohány kisó rusok jfontosán 
annyi jövedelemhez ju tnak m int ju 
tottak eddig. Ha azonban a forga 
lomcsökkenés nagyobb mértékű lesz 
m int 10 százalék, akkor a dohány
árusok m ár kevesebb jövedelemhez 
juhiak, darára az üremelkedésnek. 
Azt pedig kiszámítani, hogy a fo r 
galomcsökkenés mekkora lesz. nem 
M iét. Hl telnit végleges véleményt 
csak majd akkor lehet nyilvánítani, 
ha az áremelés okozta fogyasztási 
hullámzás m ár befejezettnek tesz 
tekinthető.

P illanatnyilag a fogyasztás egész 
biztosan zuhanásszerű tesz, mert 
sokan megpróbálják a dohángzást 
abbahagyni. Ez azonban vsak igen 
kevés embernek szokott sikerül n i és 
igy  a mosI hirtelen lecsökkent fo r
galom lassan ismét emelkedni fog. 
A p illanatny i forgalomcsökkenés 
okozta bevételi hiányt némileg pó
tolja  az a körűim éiig, hogy a do
hányárusok készlel ét a kincstár nem 
rovancsoltatta és az árdifferenciát 
nem kell utána fizetni. Ez azonban 
egyrészt csak átmeneti jövedelem - 
többi* t. másrészt csak keveseknek 
je lent jövedelmet, mert a dohány- 
árusok zöme olyan kis árukészlet
tel rendelkezik, hagy az ezen a ré
ven mutatkozó jövedelem többlet alig- 
nlig jön  számításba. És éppen ez 
az a pont, amely a m i szempon
tunkból a lég sér elmésebb a Irafiko- 
sokra nézve.

A magas kincstárt az áremelés
sel kapcsolatos jutnlékleszállitásnál 
az a szempont vezette, hogy a jöve
delemtöbblet re nemzet védetni i okok 
miatt van elsősorban szüksége, té
tül t az igy elért jövedelemtöbbleten 
senkinek sem, tehát a dohányáru- 
soknak sem szabad nyerészkedni.

Illetékesek azzal indokot jó k  a ju - 
tulék leszól Utast, hogy a fizetések 
sem emelkedtek, s igy jogtalan  lett 
volna a dohányáru sok jövedelmé
nek szaporodása. Csakhogy éppfii 
azért lesz most a m i jövedelmünk 
kevesebb, mert a tisztviselő és eyyéb 
fizetéseket nem emelik és a kisem
berek nem tudnak dohány nemű re 
többet áldozni m int eddig. Tehát a 
minőség rovására fogják fogyasz
tásukat beállítani. És ha összegsze
rűen emiatt nem lesz nagyobb a 
forgatom m int eddig, akkor m i do
hányárusok 9 százalék helyett 8 szá
zalékot keresünk, tehál jövedelmünk 
12H százalékkal csökkeni fog.

Illetékes helyen nyert felvilágosí
tás szerint mindenkinek, tehát ne
künk dohányárusoknak is, áldoza
tot kell hozni a m ai feszült p o lit i
kai helyzetben. Úgy érezzük, hogy 
a mi áldozatkészségünket nem lehet 
kétségbevon n i .

M i bebizonyítottuk m ár áldozat
készségünket az elmúlt világháború
ban és további áldozatkészségünket 
akkor, am ikor a kincstárnak leg
több hasznot hajh) dohánynemüeket 
9 százalék jutalékért árusítottuk és 
saját szájunktól vontuk meg a fala
tot, csakhogy a hazának tisztaér- 
zésü, tisztaerkölesii gyermekeket tud
junk  felnevelni. A m i áldozatkész
ségünk m ár ezzel a ÍJ százalékos 
megalkuvással k im erüli. A további 
áldozatokat nem a m i sorainkban 
kell keresni, hanem ott, ahol a nagy-

A M. kir. Pénzügyminisztérium 
által kibocsájtott rendelet értelmé
ben a dohánynagyárusok és dohány- 
elosztók, a zsidótörvény végrehaj
tása során megüresedett dohány- 
kisárudák dohányáru készletét köte
lesek készpénzért" visszaváltani. A 
rendeletet legutóbbi lapszámunkban 
leközöltük, de akkor idő és hely
hiány miatt nem volt módunkban 
azzal bővebben foglalkozni.

A rendeletet teljes egészében hi
básnak kell minősítenünk, mégpedig 
több oknál fogva.

A gyakorlat ugyanis azt mutatja, 
hogy a már egyszer kisárusoknak 
kiadott árut visszaváltani nem ta
nácsos. mert abból rendszerint csak 
haj származik. Az áru a hosszas 
állás után vagy nagyon kiszárad, 
vagy éppen fordítva átnedvesedik 
— attól függően milyen helyiség
ben állt — és penészessé válik. Ha 
ez az áru, most újból eladásra ke
rül, jogos panaszok merülhetnek fel 
az ellen és felesleges vizsgálatot 
indíthat az illető dohánynagyáruda 
vagy elosztó ellen, milyen árut szol
gáltatott ki. De nincs kizárva az a 
lehetőség sem, hogy az igy vissza
váltott dobozos áruban dacára an
nak, hogy a dobozok le vannak ra
gasztva, mégis hiányos mennyiség 
van Sokféle ember van ós nem le
hetetlen, hogy akad közöttük olyan 
is, aki a dobozok tartalmának meg
csonkításától sem riad vissza, kü
lönösen akkor, ha tudatában van 
annak, hogy a továbbiakban úgyis, 
megszűnik minden kapcsolata a 
dohányjövedékkel. Tehát nincs ki
zárva, hogy a jogosítványukat vesz
tett kísárusok között ilyen mindenre

töke és a nagy jövedelem szunnyad. 
Mi igenis kérjük a í) százalék ju ta 
lék visszaállítását. Mert félő, hogy 
a hajdan 10 százalék jutalék aho
gyan leolvadt ÍJ-re, most majd a 
8-ról te fog olvadni 7-re, vagy még 
Lejebb is.

Az az indokolás, hogy a tiszt viselő- 
fizetéseket nem emelték fel, minket 
semmieset re sem tud meg vigasztalni. 
De mindenesetre figyelni fogjuk, 
hogy a tiszt viselő fizetések felemelé
sekor, a m i jutalékunkat fel fag- 

• ják-e emelni ?

elszánt egyén is akadhat. Már most 
ki felelős az ilyen később felmerülő 
hiányokért. Természetesen vagy a 
nagyárus, vagy a kisárus, aki" azt 
a jóhiszemű eladótól, jóhiszeműen 
megvette.

Nem tarthatjuk helyesnek a ren
delkezést azért sem, mert a nagy
árus és elosztó, olyan árut kényte
len „készpénzért" visszaváltani, 
amelyet már egyszer eladott. Tehát 
ezzel a visszavásárlással, már egy
szer jogosan szerzett jutalékától 
esik el. Egy ugyanazon jutalékért 
az árut kétszer kell eladnia, tehát 
kétszer kell azt kezelnie, könyvelnie, 
sőt még a visszavásárlásról jegyzé
ket készítenie is.

Sehol a világon, már egyszer el
adott áruért a kereskedő a pénzt 
nem adja vissza és erre nem is kö
telezhető, hacsak nem adott romlott, 
vagy másképpen kifogásolható árut.

Az egész rendelkezést, majdnem 
feleslegesnek mondhatnánk, mert a 
jogosítványukat vesztett dohánykis- 
árusoknak, ha erről az értesítést 
időben megkapták, módjukban állt 
készletüknek csaknem maradékta
lan kiárusítása. Ki is árusította a 
legtöbb, sőt, ha erre módja nem 
volt akkor sem adta vissza az árut, 
mert azt, saját jutalékának haszno
sításával akár ismerősei körében is 
el tudta, vagy eltudja helyezni hosz- 
szabb rövidebb idő alatt. Csak azok 
adták vissza az árut, akiknek erre 
meg volt az alapos okuk. Ezek az 
okok sokfélék lehetnek és azokra 
nem tartjuk szükségesnek kitérni. 
De ezek az okok csak olyanok le
hetnek, melyek az értékesítést ré
szükre vagy nehézzé, vagy lehetet

lenné teszik. Sokan már csak azért 
is visszavitték megmaradt árukész 
létükéi, hogy ezzel nagyárusuknak 
bosszúságot okozzanak. Csupa rész
árut hordtak vissza, aminek átvé
tele hosszadalmas, aprólékos mun
kát kívánt, de összegszerűleg alig 
tett ki pár pengőt.

Mindenesetre a leghelyesebb az 
lett volna, hamár a Kincstár súlyt 
helyezett a visszamaradt árukészlet 
visszaváltására, hogy maga a Kincs
tár váltotta volna vissza az egész 
készletet teljes egészében és uj fel
dolgozás után hozta volna azt újra 
forgalomba.

R E N D E L E T E K
M. kir. Pénzügyminisztérium.

Tárgy : Dohánygyártmá
nyok eladási árának 
emelése,
Csat. 2 drb.

1.222/1940. P. M. szám.

KÖRRENDELET
a székesfővárosi és budapest- 
vidéki m. kir. pénzügyigazga

tóságnak
B u d a p e s t .

A m. kir. dohányjövedék gyártmá
nyainak, valamim az . általa forga
lomba hozott eredeti külföldi do
hánygyártmány különlegességeknek 
jelenleg érvényes eladási árjegyzé
két hatályon kívül helyezem és folyó 
évi május hó 9-töl kezdődő érvény
nyel, a csatolt 2 uj árjegyzékben 
feltüntetett eladási árakat léptetem 
életbe.

Értesítem továbbá, hogy az arra 
igényjogosultak használatára szol
gáló „mérsékelt áru pipadohány" 
100 gr-os csomagjának uj eladási 
árát 20 (Húsz) fillérben, a „Honvéd" 
szivarka uj eladási árát pedig o h 
(Nyolctized) fillérben állapítom meg. 
A dohánygyártmányok eladására 
vonatkozó szabályok 39. §-a értel
mében az ott meghatározott eset
ben a „mérsékelt áru pipadohány" 
pótlására szolgáló „Magyar pipa
dohány1* 25 gr-os csomagjának uj 
eladási árát 5 (öt) fillérben, mig az 
ugyancsak ezen célra szolgáló „Ka
papipadohány" 25 gr-os csomagjá
nak uj eladási árát H és fél (Hat és 
fél) fillérben állapítom mdg.

Közlöm továbbá a pénzügy igaz
gatósággal, hogy a dohányáru sok 
által beszerzett és üzletükben 1940. 
évi május hó 9-én készletben irissza- 
maradt dohánygyártmányok régi. 
és uj eladási ára közötti különbö
zet megtérítésétől ez alkalom mal 
eltekintek.

Értesítem továbbá a pénzügyigaz
gatóságot, hogy a m. kir. állam
nyomda az uj árjegyzékekből köz
vetlenül fog* megfelelő példányszá
mot küldeni a pénzügyőri biztosi 
kerületeknek, a dohányárusok kö
zött való szétosztás végett.

A már kigyártott dohánygyárt
mányok csomagolásán, továbbis a 
régi eladási árak maradnak feltün
tetve, ezért a dohányárusok a fo
gyasztó közönség tájékoztatása vé
gett az uj árjegyzéket látható he
lyen kifüggeszteni kötelesek.

Réoi cemtelöiVEk kicserélése
A dohányárak emelése folytán értéküket vesztett 

kisárusi rendelőiveket Csoportunk uj ivekre kicseréli. 
Kérjük nagyárus kartársainkat, hogy a kicserélés végeit 
beküldött iveket 100-ként kötegeljék. A  beszállítás költ
ségeit nagyárus kartérsainknak kell viselni.

Dohánynagyárusok és Dohányelosz
tók visszavásárlási kötelezettsége



1 DOHÁNYÁRUSOK LAPJA 10. szám

A d o h án yá ru s  n é lk ü lö z h e te tle n  kö n yve  a
jogaira és kötelességére vonatkozó összes rendelke
zéseket egybefoglaló és a dohányáruda vezetéséhez 
szükséges ismereteket tartalmazó

POHÁNYELADÁSI s z a b á l y o k
A finom papíron nyomott 436 oldalas szakkönyv ára 
egészvászonkötésben 14.— pengő. Megrendelhető a 
szerzőnél: Karkas István pénzügyőri felügyelőnél, 
Budapest, VIII., Fiumei-ut 6. sz.

Is m e rje  m eg  jo g a it  és k ö te le s s é g é t I

flz á rvízk á ro s u lta k  megse
gítésére indított gyűjtésünk

Közlöm végül a pénzügy igazgató
sággal, hogy a doliánvnagyárusok, 
a kizárólagos dohánykisárusok, vala
mint az anyagbeszerzés végett köz
vetlenül a nagyárudákhoz utalt kor 
látlan és korlátolt dohánykisárusok 
eladási jutalékának mérvére vonat
kozó rendelkezések hatályon kívül 
helyezése mellett, 1940. évi május 
hó 9-től kezdődő érvénnyel, a kö
vetkező rendelkezéseket léptetem 
életbe.

.1 dohánynagyárusok részére meg
állapított eladási jutalékot KP.o-kal 
csökkenteni. Pl., ha Kovács János 
dohánvnagyárus eddigi jutaléka 
l-S'Vo volt, akkor 1940. május hó 9-töl 
kezdödőleg, részére, nagyárusi juta
lékkép 18" o 018 1*62°,o számo
landó el).

A kizárólagos dohánykisárusok 
jutalékát ugyancsuk látó. é ri má
jus hó 9-től kezdődő hatállyal .9° .»• 
Tői &°/o-ra szállítom le.

Az anyagbeszerzés végett köz
vetlenül a nagyárudáklioz (dohány
elosztókhoz) beutalt korlátlan és 
korlátolt dohánykisárusok eladási 
jutalékát ugyancsak 9" <■ ról S . -ra 
szállítom le. Az ezen árusok által a 
dohánynagyárusok részére fizetett 
kezelési költség mérvét azonban to
vábbra is változatlanul l°'o-ban ál
lapítom meg.

Ennek megfelelően a dohány nagy 
árusok (elosztók) jutaléka a S (nyolc) 
százalékkal csökkentett fogyasztói 
ár után számítandó.

Az anyagbeszerzés végett kisáru- 
sokhoz utalt korlátolt dohánvkis- 
árusok pedig továbbra is azárjegy- 
zéki ár 10" .-át meg nem haladó fel
árat számíthatnak fel

A budapesti dohányelosztók ela
dási jutalékát továbbra is változat 
Tanul 3n no-l>en (Három ezrelékben) 
állapítom meg.

Budapest, 1940. május 8.
A miniszter helyett:

Csizik s. k. 
államtitkár.

A ni. kir. pénzügyminiszter 1940. 
évi 1218 P. M. X. á. fő. sz. rende
leté a szivarkahüvely és szivarka- 
papir után fizetendő kincstári ré

szesedés újabb szabályozása 
tárgyában.

Az 1922 : XVII. t. c. 12. §-ában fog
lalt felhatalmazás alapján a követ
kezőket rendelem :

1- S
1. A belföldön előállított, valamint 

a külföldről behozott mindennemű

A most lezajlott Nemzetközi Va
sár alkalmából a Vásár igentisztelt 
intézőbi zottsága végigjárta a buda
pesti trafikokat és ahol elfogadták, 
jegyeket adott le bizományi árusí
tásra. A trafikok ajtajára kiragasz
tott hosszúkás alakú zöld cédula 
hirdette, hogy itt 2 P. helyett l.lü 
P-ért válthatja meg mindenki a vá
sárra szóló jegyét.

Eddig a dolog rendben is volna, 
mert csakugyan szimpatikus ötlet 
volt a jegyek beszerzésének elővételi 
lehetősége, mert ezzel nemcsak, hogy 
olcsóbb áron juthatott mindenki a 
belépőjegyhez, hanem ez a módszer 
elkerülhetővé tette a vásári pénztá
rak előtti tolongást.

Az azonban már semmiképen sincs 
rendben, hogy ezek után. az elővé
telben árusított jegyek után a Vá
sár, a trafikosoknak mond és írd 
darabonként 2 kétfillér" jutalé
kot engedélyezett. Ez a két fillér 
annyira nevetséges kis összeg a jegy 
1.10 P-s árához mérten, hogy való
ban nagy bátorság kellett ezen ösz- 
szeg kimondásához. Bátorság, elszánt
ság és szőrös szív. Ile ugylátszik a 
Vásár mindhárom tulajdonsággal bő
ven rendelkezett, mert a 2 fillér ju
talékot szemrebbenés nélkül állapí

tásra már elkészített szivarkapapir 
után a jelen rendelet életbelépésétől 
kezdve szivarkahüvely- és szivarka- 
papir adó. valamint kincstári része 
sedés cimén együttvéve a következő 
összegeket kell fizetni

a) szivarkahüvely után dobozon
ként legfeljebb lou hüvely tartalom
mal 23 fillért, ezt meghaladó tarta
lommal minden megkezdett 100 hü
vely után 23 fillért;

b) szivarkapapir után csomagon- 
kint legfeljebb 60 lap tartalommal !» 
fillért, ezt meghaladó tartalommal 
minden megkezdett 60 lap után 9 
fillért.

2. Adójegyül a szivarkahüvely es 
szivarkapapir után járó adó- és kincs
tári részesedésnek a fenti tételek 
szerinti együttes lefizetésére továbbra 
is a jelenleg érvényben lévő s az 
1923. évi 141.289 sz. pénzügyminisz
teri rendeleti Budapesti Közlöny 1923. 
évi 239.. Pénzügyi Közlöny 1923. évi 
34. sz.) 3. í?-óm»k 3. pontjában, ille
tőleg 4 pontjában leirt adójegy szol
gál.

3. A szivarkahüvely után a jelen
tj. l. bekezdése szerint járó adó- és 
kincstári részesedés együttes lefize
tésére szolgáló adójegy ára 23 fillér, 
a szivarkapapir után a jelen § 1.
bekezdése szerint járó adó- és kincs
tári részesedés együttes lefizetésére 
szolgáló adójegy ára 9 Fillér.

2 .
l. A szivarkahüvely és szivarka

papir előállításával foglalkozó ipar
telepeken készletben lévő adójegyek 
után. valamint az ezen ipartelepeken 
már adójeggyel ellátott szivarkahü
vely- és szívarkapapirmennyiségek 
után az eddig érvényben volt. tehát 
a 4600/1933. sz. rendeletben (Pénz
ügyi Közlöny 1993. évi 3 sz.) meg
állapított és a jelen rendelet alap
ján fizetett adó és kincstári része
sedés közötti különbözeiét pótlólag 
meg kell fizetni.

3. $
A jelen rendelet kihirdetése nap

ján lép életbe. Életbelépésével a 
4600/1933. sz. pénzügyminiszteri ren
delet érvényét veszti.

Budapest, 1940. május hó 8-án.
/>/•. Remén)ji Sehneller Lajos s. k. 

m. kir. pénzügyminiszter.

A rendelet 2. § a értelmében téhát 
a dohánynagyárusok. elosztók és do
hánykisárusok készletei után a kü- 
lönbözetet nem kell lefizetni. Az ár
emelés mértéke szerint minden do
boz hüvely 8 fillérrel és minden le
vél cigarettapapír fillérrel drágult 
meg.

tolta meg. Ez az. összeg nem több 
mint az. eladási árnak 1‘S " <>-a. (egy 
egész nyolctized.) Ilyen alacsony 
jutalékkal detail eladásnál sehol 
a világon nem lehet találkozni.

I)e ezt a jutalékot még csak logi
kailag sem lehet magyarázni, mert 
hiszen, ha a Vásárnak annyira szív
ügye a minél magasabb bevétel, 
akkor miért csinálta az egész elő
vételi akciót? így minden jegynél 
90, azaz pardon, a magas jutalékot 
leszámítva 8s fillért effektive el
veszített, mert hiszen a vásár pénz
tárainál 2 P-t kapott egy jegyért. 
Ha tehát pénzkérdésen mait a juta
lék ilyen álomszerűén alacsony meg
állapítása. akkor miért adták elővé
telbe ki a jegyeket? Ha viszont a 
Vásárnak nem számított az elővétel 
révén elvesztett jegyenként! 90 fil
lér. akkor miért sajnált a trafiko- 
soktól magasabb jutalékot V

Csak egyetlen logikai magyará
zat van : Ma már szinte köztudo
másúvá vált. hogy a trafikos bár
milyen éhbér mellett munkába fog
ható, mert csaknem egyszinten van 
a koldussal. De ezt, már csak etikai 
szempontok miatt sem volna szabad 
kihasználni. Annak akiben van eti
kai érzék.

Az árvízkárosultak felsegélyezé
sére indított gyűjtésünk eddigi ered
ménye szaklapunk legutóbbi kimu
tatása szerint 322.60 P volt

Az azóta hozzánk beérkezett gyűj
tési listák a következők :

A sarkad! dohánynagyáruda 
gyű jtése:

Bende Imre Sarkad 1.—, Fazekas 
Sándor Sarkadkeresztur 1.—, Hangya 
Szövetkezet Okány 1.—, Kozma An
tal Okány 5.—, özv. Komlósi Imréné 
Sarkad 2. — , özv. Kruppa Pálné Sar
kad 1.—. Király István Okány I.— , 
Leelössy Erzsébet Sarkad —.50, özv. 
Szőke Sándorné Sarkad —.50, Mol
nár István Sarkad .50, Monus Fe- I*.

Korács Lajos Drávacsehi: Szí
veskedjék velünk közölni, hogy do
hányfelvételezésre meiyik nagyáru- 
dálioz van beosztva, mert a szerint 
sorozzuk be tagnyilvántartásunkba 
( - )

Fazekas Im rén é : Köszönő sorai 
jólestek ! Igen örülünk, hogy panasz- 
kérvényét kedvező elintézéshez jut
tathattuk. üdvözlet! (1213).

Kisasszondi La jos : Legutóbbi so
rait csodálkozással vettük. A Köz
ponti llletményhivatalnál nekünk 
azt a felvilágosítást adták, hogy 
kérvényét még április hó 19-én át
tették utalványozás céljából a Bel- 
ügvininiszierium VI. B. osztályához, 
amely az utalványozásra hivatva 
van. Mihelyt az utalványozás meg
történik, azonnal folyósítják a ma
gasabb nyugdijat (ad : S79).

Özr. Szatmári D án ielné : Kérvé
nye 76.287 1940. sz. alatt, vélemé
nyezés végett leküldetett a pestvi
déki pénzügy-igazgatósághoz május 
12-i határidővel visszavárólag. Fi
gyelemmel kisérjük (1252).

özr. Faál Jánosáé: Legutóbbi
panaszos sorai alapján érdeklőd
tünk illetékes helyen, de nevezett
nek újabb kérvénye ezideig még 
nem iktattatott. Jó lenne, ha Ön a 
telterjesztés időpontja iránt a hely
beli pénzügy igazgatóságon érdek
lődne és bennünket arról idejében 
értesítene. Ha csakugyan van be
nyújtva kérvény, akkor szükséges 
lesz újabb ellenkérvény beadása is 
(1251).

Özr. F lrn tner Petem é: Kérvénye 
85.2-5 1940. sz. alatt véleményezés 
és kivizsgálás végett leküldetett az

renc Geszt 1.—. Sánta Lajos Sarkad 
1.—, Zakar Ilona Sarkad 1. , Ko
vács László Remete 2.—. Piacsek 
Kez8őné Sarkad 1.50 P. Összesen:
20.— P.

A siófoki dohánynagyárucla 
gyűjtése :

Gecse Rezső Zamárdi 1. , Péterffi
Dezső Siófok —.40, Tiborcz Dezső 
Kiüti i.—, Molnár Ferenc Balaton- 
földvár .50, Windecker János Ba- 
laton-Endréd .50, Gulyás Pál Za 
márdi —.50. Hájas Bálint Balaton- 
I jhely .60, Erdős János Siófok 

.50 1*. összesen : 5 P.
Gyűjtésünk eddigi eredménye: 
347 60.

illetékes pénzügyigazgatósághoz má
jus bő 11-én. Körülbelül egy hét 
múlva jó lenne, az ügy elintézését 
ott megsürgetni (ad: 781).

homokos Petem é: 67421 1940. sz. 
kérvénye a napokban megy kivizs 
gálásra a pénzügyigazgatósághoz
(725).

Többeknek: A zsidótörvénnyel kap
csolatos árudái engedélyek kiadása 
tárgyában rövidesen döntés várható. 
< —).

Özr. I )r . tíódy Ö dönné: (>0.944/ 
1940. sz. kérvénye csak a zsidó
tör vé v alá eső dohány tőzsdék ügyé
nek elintézése után kerül sorra (311).

Özr. H itler Pe tem é: Kérvénye a 
Dohányjövedéknél 76.920 «94o. sz. 
alatt van nyilvántartva. Figyelem
mel kísérjük (861 (.

Fazekas Im rén é : Hathatós köz
benjárásunkért kifejezett őszinte kö
szöneté jól esett. Öiülünk, hogy se
gítségére lehettünk (1214).

Vaskő György n é : Egyében csak 
akkor tudunk eljárni, ha az már 
feljön a Dohányjövedékhez. Amennyi
ben értesítést kapunk arra vonat
kozólag, hogy kérelmét mikor küldi 
fel az illetékes pénzügy igazgatóság, 
nagyon szívesen közbenjárunk a 
kedvező elintéződ érdekében (1288),

Özr. Garat/ Gyula n é : Jogos pa
nasza — sajnos — nem orvosolható! 
Hog>ha tőlünk függne, higgyje el 
kedves Kartársnőnk, készséggel mó
dot nyújtanánk ahhoz, hogy az önt 
ért károsodás valamiképpen megté
rüljön. Ez azonban teljesen remény
telen (1293).

KUMARIN

és fajtájú szivarkahüvely esfogyasz-

A Nemzetközi Vásár 
alam izsnája

KÉRDÉS ES FELELET

Saját árdekát támogatja, 
aki tagdiját 

pontosan fizeti¥

Az utóbbi időkben egy különös, 
furcsa híresztelés terjedt el a dohá
nyos emberek között Nem egyébről 
van szó, mint arról a híresztelésről, 
mely szerint a D&rling cigarettában 
égy bizonyos „Kumarin" nevezetű 
méreg található fel, amely méreg már 
igen kis mértékben káros hatással 
van az emberi szervezetre. Ez a hí

resztelés sokakban aggodalmat kel
tett és a kishitüek bizony sok eset
ben vagy abbahagyták, vagy csök
kentették a Darling fogyasztását.

Reánk dohányárusokra nem lehet 
közömbös, hogy ennek a híresztelés
nek van-e komoly alapja, vagy sem ? 
Hiszen különbség az, hogy valaki 
Darlingot sziv-e vagy valami más.
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olcsóbb féleséget 7 Mór inkább érint 
bennünket a kérdés annal az oknál 
S S T  mert ezzel a híreszteléssel 
ecvidejüleg az a hír is elterjedt. 
V t i .  ez a -Kumarin - csak a bar
miban lelhető lel. miR a 

evártniánvuillatosított cigarettákban 
Sem \ hiszékenyebbek közül sokan 
megpróbálkoztak ..átnyergelni- kul- 
JöXeyártményokra .le szerencsére 
azok annvira drágák, hogy a lég- 

kísérletező mar az ..atnycrge- 
léi pillanatában abbahagytaakul- 
í«Wi gyártmányokkal való kisérle

H**gv mindenki tisztán lásson ob- 
*»en a kérdésben, közöljük azokat 
1 vegy vizsgálati adatokat, melyeket 
a hivatalos vizsgálat tartalmaz.

Aszerint a Darlim: cigaretta illa- 
tositásához lel használt pácoló anyag 
minden t«*» kg.-ában 1450 gramm 
K i marin van. Tehát félreértések 

kik iszöbölése végett hangsúlyozzuk. 
r..j«ry nem a Darling dohányban, liá
n é i a Darling dohányának illatosi- 
ia-*ara használt pácanyagban. Ez a 

k>í. pácanyag, amelyben ez a 
1450 «jramm ..Kumarin" foglaltatik. 
ug\ oszlik el a Darlingban. hogy 
Hbbólo.sömilligramm (vigyázat, milli
gramm és nem gramm, tehát a 
grammnak ezredrésze) kerül l drb 
‘igarettába. Orvosi megállapítás sze
rint a „Kumarin** nevű méregből 4 
gramm az a mennyiség, amely ká 
ros hatást fejthet ki. ha az ..egy
szerre** kerül az emberi szervezetbe.

Ez annyit jelent, hogy a Darling- 
tx»t „e g y s z e r r e** iMMHi drb-ot 
kellene valakinek elfogyasztania, 
hogy a ..Kumarin" káros hatása ér
vényesülhessen. Kz pedig természe
teden lehetetlen feladat.

Ezek az adatok teljesen megbíz
hatóak és ezek alapján mindenki 
-m e gnyugtathatja vevőközönségét a 
^Kumarin** t illetően.

Hírek
niHuiuiiiiiiiMiiiiiiiiiiuiiiiiimmimimmiiimiiiiiiimn

1 söpörtünk rendes évi közgyű
lését előreláthatólag f. évi junius 
hu 29 én (Péter-Pál ünnepe) tartja 
meg. s már előre kérjük tagjainkat, 
hogy esetleges indítványaikat idejé
ben juttassák el központi irodánkba, 
hogy azt választmányunk figyelme
sen * áttanulmányozhassa és feldol
gozhassa.

Kartársaink eladatlan sorsje
gyei i f. évi junius hó l.-éig átvesz- 
«zük. A beküldött sorsjegyekhez a 
csekkbefizetési lapon kívül 20 fillé
red postabélyeg is mellékelendő, 
melynek felhasználásával küldjük 
majd vissza a csekk-szelvényt, ami
vel kartársaink a sorsjegyek árának 
befizetését igazolhatják.

A kereskedelem és közlekedés- 
ügy i miniszter f. évi május hó 19-én 
r » fillér feláru 2ö filléres bélyege 
két bocsát forgalomba 2‘HJ.000 péj- 
dányszúmban. A bélyegeket a kö
vetkező postahivatalok fogják_ áru
sítani Budapest l.. 3., 4., 7., ÍO,
<i2.. 72. 112.. 114.. Debrecen 1.. Kassa 
1 . Pécs 1.. és Szeged 1. sz. posta
hivatal. valamint a Magyar Amatőr 
Bélyeggyűjtők Egyesülete. A bélye
gek bárhova szóló postai küldemény 
bérmentesítésére folyó évi május hó 
lo-töl junius tóig használhatók fel 
2 J fillér értékben.

Megdrágult a papír. Az árkor- 
: .tnvbiztosságtól nyert felvilágosítás 
.-ze:ni a papírárak kevés kivétellel 
emelkedtek így már most közöljük 
-artársainkkal, hogy a középiskolai 
irkák a következő mértékben drá
gultak: _4 -4o fillérig dl fillér, 41—tfü 
fillérig i»2 fillér. *51 1U0 fillérig 0:5
fillér az áremelkeilés. Az elemi is
kolai irkák ára változatlan marad. 
A kérdéssé! helyszűke miatt csak a 
következő lapszámunkban tudunk 
részletesen foglalkozni, most csak 
annyit jegyzőnk meg. hogy az eladási 
arakhoz az összes papirnemüeknél, 
a gyárak és nagykereskedők által 
felszámított többletet hozzá lehet 
számítani

Lj szakkönyv jelent meg ! Öröm' 
mel közöljük 'kartársainkkal, hogy 
Farkas István ni. kir. pénzügyőri 
felügyelő szerkesztésében „Dohány
eladási Szabályok" címmel oly szak 
könyv jelent meg, mely méltán kelt
het érdeklődést a dohányárusok szé
les rétegeiben. A mindenkire nézve 
nélkülözhetetlen szakkönyv részle
tes ismertetésével lapunk legköze
lebbi számában fogunk foglalkozni.

Kiskereskedői
kölcsön

ív.
A kölcsönigények elbírálásánál 

szem előtt tartjuk a szociális szem
pontokat. gyermekek számát és azt. 
hogy szorgalmas, minden tekintetben 
megbízható emberek jussanak köl
csönhöz.

V.
Miután pedig célunk az. hogy a 

keresztény kiskereskedőknek üzleti 
forgótőkét adjunk, a kölcsönöket 
csak áruvásárlásra, vagy egyéb, az 
üzlet céljait szolgáló, hasznos befek
tetésre folyósítjuk. Régi adósságok 
kifizetésére elvileg nem. vagy csak 
egészen kivételesen méltánylandó 
esetben adunk hitelt.

VI.
Részvénytársaságok, szövetkeze

tek, ezekkel azonos megítélés alá eső 
társas cégek, kis és nagyiparosok.

nagykereskedők hiteligényét, a fel
sőbb pénzügyi körök szándékának 
is megfelelően, nem elégíthetjük ki. 
mert ilyen kölcsönkérelmek teljesí
tésére más hitelszervek és akciók 
hivatottak.

Iparosnak minősítjük azt a keres- 
kadőt is. aki kizárólag saját üzemé
ben előállított cikkeket árusít

Eladósodott kereskedőknek sem 
adhatunk kölcsönt, mert a régi adós
ságokkal kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítése súlyos terhet jelent, újabb 
adósság tehát segítséget nem nyúj
tana. hanem a végleges anyagi meg
semmisülést idézné elő.

VII.
Felhívjuk még a hiteligénylők fi

gyelmét arra. hogy a kölcsönkérel
mek elbírálásánál kikérjük a Baross
Szövetség véleményét.

(Folytatjuk.)

Nemzeti nagy célunk kiví
vásához egység kell, mert 
a b b a n  v a n  az  e r ő !
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A JANIN  A C i g a r e t t a p a p í r  Rt.
BUDAPEST

gyártm ányainakeladása • 

Cigaretta hüvelyek s

legtöbb  hasznot b iztosítja
Cigarettapapirosoks

SENATOR CELOFILTER kettős
füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttel 

JÁNINA füstszűrös 
SENATOR CELOFILTER parafa

véggel

SENATOR 60 lapos 
SENATOR 120 lapos 
SENATOR RAPID hajtogatott.

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllel 

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel, egyenként kitéphető lapok
kal

JANINA SPÉCI A LITE

Tartsunk VACO

Jó!

és eredm ényes, ha  
a Baross Szövetségi 
Dohányárusok Lap
jában  hirdet!
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