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D OHÁNYÁRUSOK1APJA
Előfizetési éra évi 24 pengő. 
Dohányérus tagoknak ingyen.

Megjelenik minden hó 
első és harmadik csütörtökén.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
V ili., Muzeum-utca 17. szám.

Telefon : 136-356.

Felelős szerkesztő : vitéz CSIHÁS ENDRE

Szociális  korszak
küszöbén áll az egész világ és 
ha sorra vesszük az európai 
államokat, láthatjuk, hogy egy
másután hódolnak meg az uj 
koreszme előtt. Mindenütt olyan 
intézményes átalakulásokat ész
lelhetünk, amelyek alkalmasak 
c dolgozók helyzetének gyöke
res megjavítására.

.Válunk is mind határozottabb 
jelei mutatkoznak a szociális 
intézkedéseknek és egymást kö
vetik azok a rendeletek, melyek 
hivatva vannak a dolgozók 
helyzetén javítani. Hivatalos in
tézkedések látnak napvilágot a 
munkás- és családvédelemről, a 
heti munkaidőről, a legkisebb 
munkabérről stb.

Es valóban, ha talán a dol
gozók szempontjából lassúbb is 
az intézkedések üteme, mint az 
kívánatos volna, de örömmel 
kell megállapítani, hogy az ille
tékesek megértették a kor köve
telő szavát és amennyire a ma
gyar túlméretezett és szövevé
nyes adminisztráció azt meg
engedi. sorra gyártják a jó in 
dulatú rendelkezéseket.

Ma már alig van az ország
nak olyan munkásrétege, le
gyen az szellemi, vagy testi 
munkás, amely valamilyen for
mában ne részesült volna az 
elkövetkezendő uj korszak bár
mily kismértékű szociális intéz
kedésében és abból bizalmat, 
reményt merítve ujult erővel 
végezheti feladatát és várja sor
sának végleges kialakulását. 
Ma már mindenki kapott vala
mi szociális intézkedést. amely 
elégséges ahhoz a lelki erőki
fejtéshez, mellyel a mai súlyos 
időket át tudja vészelni. A  kö
rülöttünk tobzódó viharban a 
kapott szociális szájíz elég a 
dolgozóknak annak érzékelésé
hez. hogy gondoltak rá, a vi
har hullámai közben is meglát
ták ide-oda hányódó sajkáját 
és szeretettel figyelik további 
küzködését. A  hazafias érzü
lettől áthatott magyar dolgozók 
milliói nyugodt önmegtartóz
tatással és fegyelemmel viselik 
a rájuk háramló egyre súlyo
sabb terheket, mert tudják, hogy 
a teherviselés közös nemzeti 
ügy és csak addig tart, amig 
arra szükség van, de amint le
het, a kormányzati szerv azon
nal gondoskodik róluk és szo
ciális intézkedésekkel könnyít 
sorsukon. Ezt érezhetik azok, 
akiknek sorsába eddig is bele
nyúltak és valamilyen formá

ban hoztak érdekükben korszerű 
i ntéz kedéseket.

Ezzel szemben, sajnos, kény
telenek vagyunk megállapítani, 
hogy a magyar irafikosság ér
dekében mind a mai napig 
egyetlen szociális intézkedés 
nem történt és azzal a keserű 
érzéssel állunk a körülöttünk 
dúló viharban, hogy rólunk el
felejtkeztek.

A dohánykisárusok robotos 
munkásait nem érintik a szo
ciális intézkedések, akármilyen 
nehéz is helyzetük és akármi
lyen nagy a differencia a köz
szükségleti cikkek mai és múlt 
évi rögzítetten árai között, a 
helyzet minden súlyát és keser
vét. jövedelemszaporulat nélkül 
viselniük kell. A  dohányárusok 
fizetése a 8° o és legyen valaki 
egyedülálló. vagy legyen bár 
10 gyermeke, a jutalék egy
forma és lehet a drágaság két
szeres mértékű, fizetésemelés
ben nem részesül.

Körülbelül 18.000 a trafikenge
délyesek mai száma és ezek 
nagyrészt hadirokkantok. Ha a 
családtagokat is számbavesszük 
azt látjuk, hogy közel 100.000 
lélek sóvárog ma ebben a tár
sadalmi rétegben egy kis eny
hülésért. Vájjon meddig kell 
arra várnia ?

Reméljük, nem sokáig!

Feltűnő b e á llít á s !
Mint egy nagyárus kartársunk 

közölte velünk, egy ottani do- 
hányáruraktár vezetősége nem 
fogadta el rendelését azzal az 
indokolással, hogy rendelését 
nem olyan nyomtatványon nyúj
totta be. melyet a Dohényárusok 
Országos Szövetsége ad ki.

A kellőképpen nem tájékoz
tatónak kedvéért közöljük, hogy 
ugyanis két érdekképviselet van 
az országban. Az egyik a miénk, 
a Baross Szövetség Dohányárus 
Csoportja, a másik a fentemlitett 
szövetség. Egyik sem hivatalos 
szerve a Dohányjövedéknek és 
teljesen egyenlő jog- és hatás
körrel bírnak. Mindkét képvise
let a Dohányjövedék által jóvá
hagyott és engedélyezett azonos 
nyomtatványokat terjeszti tagjai 
körében, tehát mindegyik ugyan
azt a nyomtatványt árusítja és 
azok között -egy vonós különb
ség sincs.

Ezekután joggal tesszük fel a 
kérdést: milyen módon nyilat
kozott az egyelőre általunk 
megnevezni nem kívánt dohány- 
óruraktór a fenti módon ? Milyen 
jogon részesíti egyik érdekkép

viseletet a másik rovására előny
ben ? A dohányáruraklár nem
csak hogy akármelyik érdekkép
viselet nyomtatványát egyenlően 
köteles elfogadni, hanem azt a 
rendelést is köteles foganatosí
tani és kiszolgálni, amit a nagy
árus akár egy közönséges iv 
papiroson nyújt is be.

így tehát alapos melléfogás 
történt és igazán kár ilyen dol
gokkal a helyzetet elmérgesiteni. 
Megjegyezzük, hogy ez nem 
az első eset, amikor hivatalos 
közegek próbálnak érdekképvi
seletünk orra alá borsot törni. 
Azonban nyomatékosan kijelent
jük, amennyiben ilyen, vagy 
ehhez hasonló eset előfordul.

A  m. kir. Belügyminisztérium 
rendeletet bocsájtott ki, melynek 
értelmében a régebb fajtájú 1., 
2., 5. és 12. számú rendőrségi 
ki- és bejelentőlapok érvényes
ségét — a nagy készletre való 
tekintettel — bizonytalan időre 
meghosszabbította.

Kérjük kartársainkat, hogy ezt 
szíveskedjenek tudomásul venni 
és nyomatékosan közöljük, hogy 
ezirányu érdeklődésekre csak a 
fenti választ tudjuk nyújtani.

A  ki- és bejelentőlapok ügyé
ben egyébként is igen gyakran 
fordulnak hozzánk kartársaink 
panasszal, ami abból áll, hogy 
egyes rendőrségi őrszobák egyik, 
vagy másik fajta nyomtatványt 
nem hajlandók a publikumtól 
elfogadni. A  panaszok azonban

Alig múlik el nap, hogy az 
ország valamely részéből ne ér
kezne hozzánk panaszos levél. 
Egyik szomorúbb, mint a másik. 
Valamennyi tragikus múlt, siral
mas jelen és kilátástalan jövő !

A  legszomorubb levelek azon
ban Felvidékről érkeznek. A napi 
7—8 pengős dohónyvételezések 
éppen nem tartoznak a ritkasá
gok közé és nem egy olyan 
dohónynagyárus van, akinek 
havi jövedelme nem haladja meg 
a 100 pengőt. Mindez azonban 
eltörpül az alább közölt pana
szos levél mellett, melyet szó- 
ról-szóra közlünk, melyhez sem 
hozzá nem teszünk, sem abból 
el nem veszünk. A  levélhez nem

kérlelhetetlenül szembe fogunk 
helyezkedni és teljes elégtételt 
fogunk követelni.

Nagyárus kartársainkat pedig 
arra kérjük, szíveskedjenek a 
fentihez hasonló eseteiket velünk 
közölni, mert tűrhetetlennek tart
juk, hogy a Baross Szövetséget, 
mint érdekképviseletet, bárki is 
alárendeltként tüntesse fel. A  
Baross Szövetség ennek az or
szágnak legelső márkájú érdek- 
képviselete és bár lehet, hogy 
sokak felfogásával össze nem 
egyeztethető működést fejt ki. 
de viszont az bizonyos, hogy a 
jövő a mi oldalunkon van.

A  fe.iti esetet pedig megje
gyezzük magunknak.

a legritkább esetben tartalmaz
zák az illető rendőrőrszoba cí
mét és ezen adat hiányában, 
sajnos, nem tudunk kellő ered
ményességgel eljárni. Arra kér
jük tehát kartársainkat, ha vevő
közönségük olyan értelmű pa
naszt emel, mely szerint a rend
őrségi őrszobák valamelyike 
nem hajlandó akár a régi, akár 
az újfajta nyomtatványokat el
fogadni, minden alkalommal szí
veskedjenek azt is megtudni, 
„melyik őrszobáról van szó?** 
A  cim birtokában ugyanis a 
Belügyminisztérium illetékes fó
rumán bejelentjük az ügyet, 
ahonnan intézkedés megy ki a 
rosszul tájékoztatott rendőrőr
szobához, miáltal a panaszok 
lassan, de biztosan megszűnnek.

füzünk semmi kommentárt, mer 
úgy érezzük, az teljesen felesle' 
ges. íme a levél :

„Tekintetes Baross Szövet
ség Dohányárus Csoportjának!

F. hó 6 ón kelt szives sorai
kat megkaptam, a küldött szak
lapokat szétosztottam és re
ményiem, néhány tagot itt is 
szerezhetünk. Nehéz ezen a 
határvidéken az élet és tény
leg alig tudunk néhány sors
jegyet eladni. Ezért csak há
lával fogadjuk a Szövetség ne
mes ajánlatát és amennyiben 
a sorsjegyeket nem tudnánk 
kellő időben eladni, úgy igénybe 
vesszük az Önök segítségét. 

Levelemben szeretnék Önök-

Régifajta rendőrségi ki- és 
bejelentőlapok érvényessége

SIRALMAS ÁLLAPOTOK
A FELVIDÉKEM...
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nek egy másik igen súlyos dol
got feltárni. Ez év február 1-én 
múlt már egy éve. hogy be
nyújtottam jutalékfelemeles 
iránti kérvényemet dohány- 
nagyárudám részére. De an
nak ellenére, hogy közvetlen 
feljebbvalóim, akik igazságos
nak és jogosnak tartják kéré-
semet, maga az................. *>
pénzügyigazgató ur már sze
mélyesen interveniált ügyem
ben a Dohányjövedéknél, ez- 
ideig semmi sem történt. Az
1940. évi kimutatás alapján 
az egész évi jövedelmem nagy- 
és kisárudám után mindössze 
520 pengő volt. Most éljek eb
ből és neveljem két árvámat, 
akik közül az egyik már főis
kolás. Nem kell mondanom, 
hogy ilyen szomorú kereset 
melíett súlyos adósságba ke
veredtem minden hibámon kí
vül. Van 11.000 pengő állami 
hitelem, de mivel a dohány- 
áruszükségletemet 100 kilomé
terről kell beszereznem, kény
telen voltam még 10.000 pengő 
bankhitelt igénybevenni, amely 
ma már nem 10.000 pengő, 
mert abból kellett szerény élet- 
szükségleteimet és árváim ne
veltetési költségeit fedezni. A 
havi bruttó jövedelmem nem 
haladja meg a 320 pengőt. 
Ebből levonatik 108.24 pengő 
az államhitel törlesztésére ; 50 
pengő a bankhitel kamatja : 12 
pengő a tűz- és belörésbizto- 
sitás dija: 140 pengő a havi 
kétszeri szállítás dija. Ez maga 
310 pengő. Most hol a fűtés, 
világítás, az üzletbér és az 
adó ! (Hát a lakás, a megél
hetés ? Szerh.)

Ilyen anyagi nehézségek 
mellett van még egy másik, 
—  a szállítás. Hetenként nem 
vételezhetek dohányt, % mert 
nem fizethetek havonta négy
szer fuvardijat. A teherauló- 
szá'.litás esetenként 150 P-be 
kerül. Én vasúton szállítok, 
ami mégis olcsóbb, de ebben 
az évben már tönkrementek 
az idegeim a keserves szállí
tási viszonyok miatt. Minden 
megrendelésem cca 12.000 P. 
A  szállítások rendes körül
mények között 2 napot vesz
nek igénybe, de most h<- na
pok óta minden szállításhoz 
7—8 napra van szükség. Az
alatt az idő alatt én súlyos 
kamatot fizetek, de a tőkét 
nem forgathatom, az pihen a 
vasúton. A múlt héten május 
6-án személyesen utaztam a 
dohányraktár székhelyére és 
13.727 P értékű árut vételez
tem. Aznap feladtam és ma 
május 14-én az áru mégnem 
érkezett ide. 2 nap óta már 
nem tudom azokat az áru
cikkeket kiadni, amikre szük
ség volna. Érthetetlen előttem, 
hogy a vasút a kincstári árut 
úgy kezeli, mintha az ráérne, 
pedig ezzel a szomorú szállí
tással elsősorban a kincstár, 
azután én és a kisárusok van
nak károsítva. Az egész vo
nalon kerestettem az árut. 6 
P-t kifizettem telefonálásra és 
a végén értesítettem a pénz
ügyigazgatóságot. amely az
után szintén kerestette az árut. 
Mindig rendes időben eszkö
zöltem a megrendeléseket és 
rendes körülmények között az 
áru 2 napon belül megérke
zett. Itt nem kapható teher
szállító kocsi és a raktár szék
helyén egy Mateosz autó
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150 P fuvardijai kér. Mivel a 
kétheti jutalékom 160 P. nem 
fizethetek csupán a szállítá
sért 150 P-t.

Az is érthetetlen előttem, 
hogy minél közelebb vannak 
a nagyárudák a raktári szék
helyhez. annál magasabb a 
jutalék és én itt harcolok az 
élettel. 100 km. távolságról 
kell az árut beszereznem, cse
kély 22.000 P a havi forgal
mam és 1.35° o jutalékot él
vezek.

Nagyon kérem Önöket, mint 
a Szövetség tagja, szívesked
jenek az én szomorú helyze
temet mérlegelni és az illeté
kes helyeken szives közben
járásukkal szomorú helyzete
men segíteni. Kérem, szíves
kedjenek a M ÁV igazgatósá
gánál is lépéseket tenni, hogy 
legalább a kincstári dohány

árut szállítsák rendesen, mert 
ez elsősorban államérdek, 
azonkívül kisárusaimat és 
engem is súlyosan megkáro
sítanak.

Seivességüket hálásan kö
szönöm és vagyok

Baross üdvözlettel
N. N .a

2 filléresek
Mint azt már korábban közöl

tük kartársainkkal, a simaperemü 
acél kétfiiléresek érvényessége 
május hó 31-én megszűnt a ma
gánforgalomban. Magánosok te
hát — igy a trafikosok is — 
nem kötelesek f. hó 1. óta eze
ket a kétfilléresek^t fizetési esz
közül elfogadni. A posta azon
ban még junius hó folyamán

elfogadja ezeket a pénzeket, s 
ezért ezen körülményre felhív luk 
kartársaink szives figyelmét. Ez
zel kapcsolatosan felkérjük nagy
árus kartársainkat is, hogy a 
kisárus kartarsak részéről do
hány vételezés alkalmával hozott 
simaperemü acél kétfilléreseket 
szíveskedjenek elfogadni, mert 
tőlük a posta minden további 
nélkül átveszi.

Junius 30-a után ezek a pén
zek végleg kivonatnak a magán
forgalomból és aki mégis elfogad 
ilyet fizetés fejében, már csak 
a Nemzeti Banknál, vagy azok 
fiókjainál tudja beváltani, ami 
eléggé körülményes eljárás.
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keresek kettő hónapra. Válaszokat 
„Óvadék“ jeligére a kiadóhivatalba
kérek Í4TT70).
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Cigaretta hüvelyek:
SENATOR CELOFILTER kellős

füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttel 

JANINA füstszűrös

SENATOR CELOFILTER parafa
véggel

•

Cigarettapapirosok:
SENATOR 60 lapos
SENATOR 120 lapos
SENATOR RAPID hajtogatott,

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllel

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel. egyenként kitéphető lapok
kal

JANINA SPEC1AL1TÉ

A Dotebi és a biztosítási rendszerek
A  Dohányárusok Temetkezési 

Biztosító Egyesülete néhány lap
számon keresztül nem hallatta 
a hangját, hinnék a hallgatás
nak nemcsak az volt az oka. 
hogy a szerkesztőségnek a ren
delkezésre álló hellyel időbeli- 
ieg elsőbbséget kívánó kérdések 
javára kellett döntenie, hanem 
az is. hogy több tagtársunk ré
széről — amint az nagyon helyes 
és általunk mindenkor szívesen 
Fogadott dolog — néhány olyan 
szempont vettetett fel. amelyet 
magunknak is alapos vizsgálat 
tárgyává kellett tennünk. Ez az 
alapos vizsgálat különösen a 
dohanyárus társadalom összeál
lításának adottságai folytán vált 
kívánatossá.

A felvetett kérdések külön
böző fogalmazásban ugyan, de 
lényegileg azonosak voltak. Ne
vezetesen akár gyakorlati olda
láról vetem fel a kérdést t. i.. 
hogy miként lehetne a Dotebi 
áldásaiban az összes dohány
árutokat korra való tekintet nél
kül részesíteni, akár elméleti ol
daláról fogom meg azt. hogy t. i. 
melyik helyesebb rendszer. . a 
felosztó-kirovó rendszer-e. vagy 
pedig a várómányfedezeti rend
szer. mindenképen ugyanarra a 
Kérdésre kell választ adnom, 
hogy t. i. miképen tudom a Do- 
iebi bástyái közé a dohányáru
sok iehető legnagyobb számát 
bevonni a reájuk nézve lehető 
:ege!őnyösebb feltételek mellett 
anélkül, hogy egy eredendő hiba 
az annyira óhajtva várt intéz
ménynek későbbi fennállását 
veszélyeztetné.

Emlékezetes, hogy alapsza- 
oálytervezetünk a kiosztó kirovó 
vagy másként kárfedezeti) rend

szeren alapszik, azaz. hogy az 
ügycsoportba tartozó tagok mind
egyike az egyik tagtársuk elha
lálozásának bekövetkezésekor 
egy bizonyos filléres összeget 
tizet be az elhunyt hátramara
dottjainak támogatósára, illetően 
arra. hogy ebből az ekként össze
gyűlt összegből az elhunyt te
metkezési költségei fedezhetők 
legyenek. Tehát ahány halál
eset. annyiszor 40 fillért (rend
kívülieknek 50 fillért) kell a ta
goknak befizetniük. A  befizetési 
kötelezettség tehát a haláleset

bekövetkezésétől feltételezett. 
Minél kev esebb a haláleset, an
nál jobban járnak az életben- 
maradt tagok, minél több. annál 
súlyosabb kötelezettséggel kell 
megváltaniok azt az előnyt, hogy 
az ő elhalálozásuk bekövetkezé
sekor hátramaradottjaik részére 
ugyanaz a támogatás biztosít
tassák.

A z tény. hogy a váromány- 
fedezeti rendszer. amelyik a biz
tosítási statisztikán épül fel, job
ban simulhat a tagok korcso
portjaihoz. arányosabban meg
oszthatja a terheket, ugyanolyan 
összegű szolgáltatást a külön
böző korú tagok részére változó 
nagyságú járulékok megfizeté
sének kötelezettsége mellett biz
tosíthat, vagy kimondhatja, hogy 
ugyanolyan összegű járulékfize
tési kötelezettség mellett arány- 
lagosan (degressive) kisebb lesz 
az a biztosítási összeg, amelyet 
az öregebb korban belépő tag
nak hátramaradottja kapni fog. 
Ez a rendszer tehát, amelyik 
alapjában nem egyéb egy élet- 
biz’ositásnál, teljesen ki fog 
egyenlíteni minden igazságtalan
ságot. teljesen megszüntet min
den méltánytalanságot. Ez a 
rendszer lehetővé fogja tenni a 
még oly előrehaladott korú ta
gok felvételét is, csak az a kér
dés. hogy azok az áldozatok, 
amelyeket az előrehaladottabb 
korú belépőknek a rendszer szük
ségszerűségénél fogva hozmok 
kell, rentábilissá fogják-e tenni 
még az ilyen előrehaladott korú 
tagokra nézve a belépést.

Hogy szervezőbizottságunk 
mégsem az igazságosabb váro- 
mányfedezeti rendszert válasz 
tolta, hanem előnyben részesí
tette a kiosztó kirovó rendszert, 
annak több oka volt.

Az egyik éspedig a főok az, 
hogy a Dotebi az első pillanat
tól kezdve biztositani akarja el
hunyt tagja hozzátartozói részére 
az alapszabályszerü segélyt, il
letve biztosítási összeget. Ez pe
dig csak a kiosztó-kirovó rend
szer mellett lehetséges, amelyre 
elmondhatjuk, hogy ez a meg 
alakuló, illetően alakulásban levő 
biztosítási egyesületek tipikus 
rendszere. Jtt ugyanis nincs szük
ség rögtön a megalakulás pilla

natában tőkére, tartalékalapra, 
amelyből a temetkezési összeg 
folyósítható. A mindenkori segély 
a tagok filléres befizetéseiből 
gyűlik össze. Nem állítjuk, hogy 
az egyesület fennállása alatt ké
sőbb sincs szükség tartalékalap 
gyűjtésére. A gondos gazda józan 
észjárásának itt is érvényesülnie 
kell. Minél szilé 'dabbnak akarja 
tudni az egyesület vezetősége az 
egyesület létét s minél biztatóbb
nak az egyesület jövőjét, annál 
inkább gondoskodnia kell tar
talékalap gyűjtéséről s ezáltal 
minden jövőbeli — talán előre 
nem látható — zökkenő elhárí
tásáról.

A várományfedezeti rendszer
nél azonban már ez első meg
alakulástól kezdve tökének kell 
lenni. amelyből a biztosítási 
összegek (segél>ek) folyósítha
tok legyenek. A várományfede
zeti rendszernél ugyanis a tagok 
fizetési kötelezettsége független 
a halálesetek számától. A  fize
tési kötelezettség mikéntje csak 
a fizető tag korától függ, s 
amennyiben mindegyik tag 
ugyanazon fizetési kötelezettség 
alatt áll, a tag belépéskori — 
alacsonyabb vagy magasabb — 
életkorától fog függni a kifolyó- 
sitandó biztosítási segélynek na
gyobb vagy kisebb összege. Az 
egyesület pénztárában tehát min
dig kell elegendő pénznek lennie, 
a valószínűen bekövetkező ha
lálesetek jogosultjainak kielégí
tésére. Egy alakulóban, vagy a 
kezdet kezdetén lévő egyesület 
a zökkenésmenies fizetési lehe
tőséget ennél a rendszernél 
csak úgy biztosíthatja, ha alap
szabályaiban a fizetési kötele
zettségét egy időre felfüggeszti, 
vagyis a segélyek kiutalását a 
belépéstől számítandó bizonyos 
várakozási (u. n. karenciális) 
időnek elteléséhez köti. A  vá
rakozási idő alatt a tagok áltd 
teljesített járulék befizetésekből 
módjában van aztán az egye
sületnek tartalékalapot gyűjtenie, 
amelyeknek birtokéban már tel
jes biztonságérzeltel nézhet fize
tési kötelezettségének beállása 
elé.

Magunk sem állítjuk, hogy a 
kioszló kirovó rendszer a leg
ideálisabb és minden hiba nél
küli. Teljesen tudatában va
gyunk a fogyatékosságainak. 
Azonban meggyőződésünk, hogy

a kiosztó-kirovó rendszer egy 
biztosítási egyesület elindulásá
nak a legcélszerűbb útja. Az 
elindulásnál még az ismeretlen 
tényezőknek, az x-eknek egész 
tömegével kell számolni s ezt 
az egyenletet több ismeretlen
nel csak az idő s az érdekelt 
tagok jóakarata, ebben az eset
ben csak a dohányárus társa
dalomnak megértő, lelkes és 
együttes munkája oldhatja meg. 
Egy igen szigorú, alapjában a 
váromány-fedezeti rendszer el\i 
alapján álló tudós irta az egyik 
jogi szaklapban a 4070 1940. 
M. E. rendelet (a biztosítási 
egyesületek állami felügyeleté
ről) megjelenése előtt hónapok
kal közzétett mélyszántásu ta
nulmányában, hogy „követke
zetlenség lenne" a kiosztó-ki
rovó rendszertől elütni az egye
sületeket, amely pregnánsán ve
títvén az egyesület tagjai elé a 
veszély közös viselésének szük
ségességét és erejét, épen mint 
nevelő eszköz bir elsőrendű je
lentőséggel.

A dohányárus társadalom pe
dig hozzá akar nevelődni a 
szociális problémákhoz, hozzá 
akar nőni az önerejéből meg
oldható nagy célok munkálásá- 
hoz. S ha hozzánőtt, ha hozzá
nevelődött s a legközelebbi jövő 
igazolni fogja azokat a várakozá
sokat, amelyeket a kiosztó kirovó 
rendszer mellett elinduló Dotebi- 
hez füzünk, akkor a kezdet ne
hézségein átesve, megszilárdulva 
kellő időben még mindig át le
het térni az egyénileg igazsá
gosabb váromány-fedezeti rend
szerre. B. Gy.

É lé n k  v id é k i  v á r o s b a n
lévő dohány Kisárudániat családi okok 
miatt budapestivel elcserélném. Vá
laszokat „Gyógyulás" jeligére a ki- 
adóhivatalba kérem.

Debrecenben
lévő, jőmenetelü doliánykisúrudá- 
mat elcserélném jóforgalmu buda
pesti belterületi árudával. Vála
szokat „Sürgős- jeligére a kiadóhi
vatalba kérem.

F O R G A L M A S  H E L Y E N  L E V Ű
budapesti trafik üzlevezetőt keres 
4000 pengő óvadékkal. Esetleg igény- 
jogosultnak átadó. Válaszok „Buda
pest" jeligére a kiadóhivatalba kül
dendők (4971).
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SCÉRDES ÉS FELELET
„Magyar lá n y ": A  papírhulladék 

összegyűjtésére vonatkozó elgondo
lását nagyon helyesnek találjuk és 
azt tanácsoljuk, hogy egy trafikosér- 
tekezlet keretében tárgyalják meg, 
miképen lehetne a papírhulladék 
összegyűjtéséről gondoskodni. Talán 
a helybeli elöljárósághoz kellene el
gondolását beterjesztenie. Itt Buda
pesten vannak papirhulladékgyüjtő 
helyek, ahonnan bejelentésre a la
kásba kimennek a papírhulladékot 
összedni és még egy bizonyos ösz- 
szeget is fizetnek a beszolgáltatott 
papirosért. Mindenesetre innen Bu
dapestről nem lehetne lebonyolítani 
az ottani papírhulladék összegyűj
tését. Azt csakis helyben kellene 
valakinek elvállalnia. Amennyiben 
valaki üzletszerüleg óhajtana vele 
foglalkozni, úgy arra engedélyt kell 
kérnie. (4897).

Öze. Putyera Mihály né : A dohá
nyok laza csomagolása a közgyűlésen 
szóvá lett téve. sőt a közgyűlésen 
elhangzott indítványok keretében 
fel lett terjesztve az illetékes fórum
hoz az a kérelem is, hogy a dohányok 
csomagolása másképen történjen, 
mert a mostani csomagolásban a 
szállítás következtében a dohányok 
összerázkódnak s igy a vevőre azt 
a benyomást keltik, mintha a cso
magocskákból ki lenne szedve. A 
simaperemü 2 fillérest junius hó 
l-ig mindenki köteles váltópénz 
gyanánt elfogadni. Junius hő 1-e 
után ezen 2 filléresek ki lesznek vonva 
a forgalomból. Ezen dátumtól kezdve 
a Magyar Nemzeti Banknál lehet 
simaperemű 2 filléreseket becserélni 
(4827).

Mosonyi Ferenc: Kölcsöniránti ké
relmét áttettük Segélyintézményűnk
höz, azonban kérjük, szíveskedjék 
sürgősen közölni, hogy kezesei ma
radnak-e, vagy újabbakat fog be
jelenteni (4947).

Tartsunk VACO
SZ IPK Á T

Barabás Ferenc: Sorsjegy igénye 
már késve érkezett, mert a birto
kunkban lévő sorsjegyeket mind 
szétosztottuk. A jövőben mindjárt 
akkor küldje be igénylését, amidőn 
a Pénzügyigazgatóságtól kiutalt sors- 

"  megkapja. Az idejében beér
kező igényléseket mind figyelembe- 
vesszük és azokra mindenkinek kül
dünk egy bizonyos mennyiségű ál- 
larasorsjegyet (4983).

Hirháger József: Az ösztöndíj-ügy
ben éideklődtünk úgy a Baross Szö
vetségnél, mint a „Hangyádnál. Ez 
utóbbitól azt az utasítást kaptuk, 
hogv az ösztöndíj iránti kérvényt 
dr. Wünscher Frigyes Öméltóságá
hoz. a Hangya vezérigazgatójához 
kell benyújtani, kellőképpen felsze
relve. Természetesen iskolai bizo
nyítvány. az anyagi viszónyokat fel
tüntető községi bizonyítvány kell 
hozzá (4899 94Í).

Reichel K á lm á n : Legutóbbi kér- 
vényét ajánlással ellátva 112.377/941. 
sz. a. nyújtottuk be a Dohányjöve
déknél. A kérvényt az előbb beadott 
169.600 1940. számhoz egyesítették s 
még elintézés alatt áll (4889).

Kövesd y M a rg it: A  dohány árusí
tási jutalék felemelése iránti általá
nos kérelmünk illetékes helyen tár
gyalás alatt áll. Csoportunk vezető
sége mindent elkövet, hogy a mai 
nehéz megélhetési viszonyokra való 
tekintettel a dohányárusok jogos ké
relme is kedvező elintézést nyerjen 
(46<X>).

Flaskay M iklós. A Budapesti Nem
zetköz Vásár Hendezőbizottságánál 
szóvátettük. hogy Királyhelmecen 
miképen történik a Vásár-igazolvá
nyok árusítása. Azt a választ kaptuk, 
hogy nincs módjukban egyelőre a 
jelenlegi helyzeten változtatni, mert 
a Gazdasági és Kereskedelmi Bank 
évek hosszú sora óta foglalkozik az 
iparigazolványok forgalmazásával, 
mint kizárólagos megbízott (4604),

Polóny i Sámuel : Az O. K. H.-hoz 
benyújtott kérvénye március hó 19 én 
ment át a Honvédelmi Minisztérium
hoz, ahol 610.090/1941. számot nyert. 
Közbenjárásunkra a Honvédelmi Mi
nisztérium május 16-án megkereste 
az Illetmény Hivatalt annak közlé
sére. hogy régi kölcsönének ügye 
miként áll. Az Illetmény Hivatalnál 
az elintézést sürgetjük (4732).

Balázs Károly : Kérelme 112.600/ 
941. sz. a. f hó 3-án érkezett fel a 
Dohányjövedékhez. Figyelemmel ki
sérjük (4856).

Csősz Sándor n é : Köszönő sorait 
megkaptuk, azok jólestek. Igen örü
lünk. hogy némileg segítségére le
hettünk. A pünkösdi ünnepekre szóló 
jókívánságát köszönjük és ezeket 
hasonlókkal viszonozzuk (4985).

Nagy József. Kérvényét, amelyet 
záradékkal ellátva benyújtottunk a 
Dohányjövedékhez, 112.328 1941. sz. 
a. iktatták és május 29-én kivizsgá
lás végett leküldötték az illetékes 
pénzügyigazgatósághoz (4*92).

Koós Á rpád né : A  Dohányjövedék- 
uél 95.885/1941 sz. a. iktatott kérelme 
május 17-én lement az illetékes pénz
ügyigazgatósághoz. Az ügyet tovább
ra ‘ is figyelemmel kisérjük (4736)

Hazaffy M á r ia : *2.709/941. sz. a 
iktatott kérvényét a Dohányjövedék 
véleményes jelentés végett leküldött*- 
az illetékes pénzügyigazgatósághoz 
A pénzügy igazgatóság 112.027 941. sz 
felterjesztésében május hó végéig 
meghosszabbítást kapott iteméljük
hogy aktája a napokban visszaérke
zik (4203).

Varga La jos: Pál fiának végleges 
engedély iránti kérvénye, amely 
95.651 941. iktatószámot nyert, rövi
desen tárgyalás alá kerül (463S).

B. Szabó G á b o r: I gye 112 494 *41 
sz. alatt f. hő 3-án jött fel és most 
kerül tárgyalás alá (4sss).

1  Nem szabad dohányozni csak |
g  N I K O  PA L L szipkából N I K O  P ALL betéttel. j |  

Hl 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!  gg

S T K O H , G O T T L IE B  É S  F I A
dohányzó cikkek nagykereskedése

B U D A P E S T ,
VII., Károly klrály-o* ®.

Borotvapengék is borotválkozó cikkek legolcsóbb beszerzési helye

TEMPÓ, G. M . B . NIKOTEX, T M F IK  stb.
p e n g é k  k iz á r ó la g o s  e la d á s a .

N9VEMBER SÁNDOR BUDIPEST, Vili, NIGYRTADI SZABO-U. 42.
T e le fo n : 1 4 4 -9 7 4 .

TAUSZKY ARTÚR
clgarettatUltök, pipák és az összes 
d o h á n y z ó c l k k e k  gyártása

B u d a p e s t. V I L .  I k á c l e - e . 1 3 . T e l. 2 2 2 -6 2 5 .

------------ KINDEA LAJOS ________
papíráru-, lróuzer-, cigarettapapír-, hüvely- te gyula-nagykereskedő 
Budapest. VI., Rózsa-utca 44. szóm. — Telefon: 221-870.

O L L E  S C H A U ,  S P O R T
S Z IV A R K A P A P IR O K A T , H Ü V E L Y E K E T . VALAM INT  

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

S A M U M -A L T E S S E  S S S F t í
BU DAPEST, X III . ,  GÖMB-U. 32. TEL,.: 292-70®.

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

m indennem ű d oh án yzó -c ikkek  nagykereskedése

BUDIPEST, II. KERÜLET, CSILOGAMY-UTCA 55. SZftM.
TEL.EFON : 357-782. •  TELEFON: 357-782.

TRIUMPH ÍRÓGÉPEK
m a g y a r o r s z á g i  v e z é r k é p v i s e l e t e
KEDVEZŐ ÁRAK. O  DÍJTALAN BEMUTATÁS.
ÉDES ÉS DECSY B n d a p t s l ,  V I L ,  A k á c fa -u . 1 3 . T á l . :  2 2 2 - 6 2 4 .1

A  kiadásáért felelős: vitéz Csillés Endre.

Kiadótulajdonos: .Baross Szövetség I „Grafika44 Nyomda vállalat (Holl Bél** 
Kereskedő, iparos, Rokonszakmák I Újpest, Jókai-utca 18. szám.

I és Termelők Országos Egyesülete*. 1 Telefon : 296— 516.
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