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Közgyűlés
Vasárnap, december 28-án 

élénk mozgásban állt a Baross 
Szövetség székháza. Jöttek a 
kartársak Pestről, Budáról észak
ról, délről, keletről, az ország 
minden részéből és olyanok ta- 
lá koztak össze, akiket Trianon 
még gyermekkorukban válasz
tott szét egymástól. Nagy test
véri ölelkezésre jött össze az 
ország trafikossóga.

Pontosan jelentek meg a meg
hívott vendégek és Csoportunk 
közgyűlése 1 2 I l órakor meg
kezdődött.

Szentessy Sándor elnökünk 
nagyhatású beszédben Foglalta 
össze mindazokat a problémá
kat. melyek a trafik osság érdek
lődésének középpontjában álla
nak és ezt a beszédet igyek
szünk maradéktalanul közzé
tenni. hogy azt azok a kartár
tak is tudomásul vehessék, akik
nek nem adatott meg, hogy a 
közgyűlésre felutazhassanak.

Mivel lapunk terjedelme igen 
korlátozott, jelen lapszámunk
ban egyéb közleményt nem is 
adunk.

Ssentess-y Sándor tinók: a Magyar 
Hiszekegy elimádkozása után a követ
kezőkben mondott a el megnyitó beszédét:

Méltóságod L'raim, Kedves Vendégeink. 
Kedve* Kart ár mi óim, Kedves Kartársai rn! 
Mindannyiunk nevében mély szeretettel 
és tisztelettel köszöntőm a bennünket 
megjelenésével megtisztelt dr. Fattinger 
Sándor államtitkár ur Öméltóságát, (le l
kes éljenzés)  dr. Susits Miklós miniszteri 
tanácsos ur Öméltóságát, a Dohányjöve- 
áék helyettes vezetőjét, dr. Gundbardt 
(tus ztáv miniszteri tanácsos ur Öméltó
ságát, dr. Fluck Jenő tanácsos urat, dr. 
Tiiimann Imre tanácsos urat, dr. Divényi 
László miniszteri titkár urat, Fürst Jó- 
aaef számvevőségi főtanácsos urat, Bá- 
ayász István urat, a központi dohány- 
ár urak tar igazgatóját. Zom bori Lajos fő
tanácsos urat, dr. Maródy László urat, 
a Diadal-gyár képviseletében, valamint 
testvéregyesületünknek, helyesebben ro- 
konegy enületünkn. k, a HONSznak kép
viseletében megjelent Kovacsik Árpád 
titkár urat, továbbá — akit eddig elfe
lejtettem említeni — báró Natorp Tiva
dar főtanácsos urat. (Nagy taps).

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Megjelent kedves vendégeink előtt egé

szen bizonyára szokatlan, hogy ilyen kis 
létszámmal vagyunk jelen. Ennek oka 
elsősorban a rossz közlekedési viszo
nyokban, a drága utazásban, a féláru 
jegyek hiányában és a két ünnep kö- 
aötti szokatlan időpontban leli magya- 
táaatát, nem utolsé sorban azonban ab
ban, hogy a trafikosoknak flfnes pénzük 
arra, hogy Budapestre utazzanak. Ken
den közgyűlésünkön kívül ma örömteli 
Ünnepre is összejöttünk és a mi régi, —  
eat mondhatjuk — atyánkat, családunk 
ffejét, — Pattinger Öméltóságát fogjuk 
ünnepelni (éljenzés ét taps)  az ő arcké
pének leleplezésével. Mielőtt azonban 
erre rátérnénk, nyomtatott tárgysoroza

tunknak megfelelően elnöki beszámolót, 
elnöki megnyitóbeszédet kell tartanom, 
Ennek kapcsán elsősorban is szivünk 
egész melegével, magyar érzésünk min
den sugallatával, őszinte szeretettel kö
szöntjük a felszabadult Délvidékről meg
jelent kartársainkat, ( nagy taps) akik 
huszonhárom évi, iszonyú megpróbálta
tásokkal, szenvedésekkel telt idő után 
eljöttek ide hozzánk, hogy ezzel is ki- 
fejezésre juttassák azt, hogy ők első
sorban keresztény magyarok és mint 
trafíkosok is elsősorban a Baross Szö
vetségben találják meg otthonukat. Üd
vözlöm a többi, már korábban felszaba
dult területről ittlévő, erdélyi, felvidéki 
kartársainkat, akik szintén eljöttek hoz
zánk a nagy távolság ellenére, azért, 
hogy kicseréljük gondolatainkat és haza- 
vigyák azokat az eszméket, amelyeket 
ma itt hallanak majd és azokat az ered
ményeket, amelyeket remélem, majd a 
1 elsőbb hatóság -jelenlévő képviselőitől 
hallani lesz szerencsénk.

E r d é ly i M y ir e m é n y k ö tv é n y  
je g y z é s e .

Mélyen tisztelt közgyűlés !
A Baross Szövetség Dohányárus Cso- 

P °rtja  hazafias kötelességét vélte telje
síteni akkor, amikor nem akart elma
radni attól az aktustól, amelyet a kor
mány az Erdélyi Nyereménykölcsön jegy
zésével megindított. Mi úgy éreztük, 
hogy szerény vagyoni helyzetünkhöz 
képest nekünk ia ki kell vennünk ré
szünket abból az akcióból, amely Erdély 
felszabadítását, helyesebben anyagi fel
szabadítását célozza. Tisztelettel beje
lentem és kérem a közgyűlés utólagos 
jóváhagyását, hogy 2000 pengő értékű 
nyereménykölcsön-kötvényt vásároltunk. 
(Éljenzés és taps).

T r a fik o s -p r o b lé m é k .
Örök problémáinkra kell most rátér

nem. Azért mondom, hogy örök problé
máinkra, mrrt talán már az unalomig 
megy, hogy minden közgyűlésünkön 
ezekről a kérdésekről van szó. Sajnos, 
azonban még ma is ott tartunk, hogy 
még mindig elő kell hoznunk ezeket a 
kérdéseket, mert kívánságaink még csak 
nagyon kis részben nyertek teljesülést, 
nagyon sok kívánságunk van, amely 
egyáltalában még a kezdet stádiumába 
sem kerülhetett. Hogy éppen ma hozom 
ezt elő, akkor, amikor azt mondják, 
hogy mindenkinek áldozatot kell hoznia 
a hazáért, erre az elhatározásra csak 
hosszú meggondolás, hosszú vajúdás 
után jutottam. Azt hiszem, hogy joggal, 
talán merem mondani és mondhatom, 
hogy büszkeséggel állapíthatom meg, 
ha áldozatról van szó, amelyet a hazáért 
hozott valaki ebben az országban, ak
kor legelsősorban a magyar trafikosság 
hozta meg ezt az áldozatot, az a ma
gyar trafikosság, amelynek soraiban 
mintegy 90 százalékban a nagy hábo
rút végigküzdött, végigszenvedett, cson
kán, bénán hazajött, vagy megözvegyült, 
vagy családfőt, apát elvesztett hadiár
vák foglalnak helyet. Mi már a nagy 
háborúban ott Toltunk, ahol az áldozat- 
hozatal nem szóvirág volt, nem azt je
lentette, hogyha én pénzzel megváltom 
az áldozatokat, akkor jó  hazafivá válók, 
hanem azt jelentette, hogy testestől-Iel- 
l.estől ki kellett állni oda, ahol bizony 
nem pénzen szórták az elismerést, ha
nem a golyó volt an áldozat ára, tehát 
joggal elvárhatjuk, hogy méltányolják

a/, általunk hozott áldozatokat, azt a 
kettős áldozatot, amelyet először a harc
téren, majd pedig a polgári élet harc
terén hoztunk.

a ju ta lé k  k é r d é s e .
Mélyen tisztelt közgyűlés !
Az utóbbi esztendőkben a hozzánk és 

mint volt katonákhoz egészen szivünk
höz nőtt honvédeink nagyszerű, hősies 
küzdelmet látva s méltányolva azt a ret
tenetes erőfeszítést, amelyet ők az orosz 
..paradicsom" uttalau utain kifejtettek, 
valahogyan belénk idegződütt az a tu
dat, hogy mi is azt mondjuk és azt vall
juk a pénzügyi kormányzattal együtt: 
minden áldozatot a magyar honvédsé
gért. Nem hoznánk elő legfájóbb prob
lémánkat, a jutalék kérdését sem, ha a 
közelmúltban megint nem lett volna fize
tésemelés és nem emelték volna fel a 
köztisztviselők fizetését. Előrebocsátom 
és nyomatékosan hangsúlyozni kívánom, 
a legnagyobb szeretettel, a legnagyobb 
örömmel vettük, hogy a köztisztviselők 
helyzetén javítottak, sőt azt mondjuk, 
hogy nem javítottak eléggé, többet, sok
kal többet kellett volna adni, hogy a 
köztisztviselők is lépést tudjanak tar- 
t a'ú ' egyre fokozódó drágasággal. Mi 
ezt nem irigyeljük, mi őszintén szólva 
örülünk, ha a haza minden polgárának 
a lehetőséghez képest jólétet tud a kor
mány' biztosítani, mi csak azt kérdezzük 
mély tisztelettel, hogy ugyanakkor, ami
kor mindenkiről történik gondoskodás, 
hogyan lehet az. hogy akkor n mi juta
lékunkat leszállítják, hogy lehet, hogy' 
azt a régi, évtizedek óta bevált jutalé
kot egyáltalán le tudták szállítani és 
nem akarják felemelni, ha másra nem, 
legalább a régi nívóra ? Nem lehet ál
landóan virtuskodni a számokkal, nem 
lehet azt mondani . a statisztika szerint 
a jövedelem, illetve a forgalom ennyi
vel meg ennyivel emelkedett. Csak egy 
példát hozok feL Ila valamelyik kisárus- 
nak havi 2000 pengő forgalma van — 
nagyon is jó dohány-kisárudára gondo
lok — , akkor 9 százalékos jutalék mel
lett bruttó 180 pengőt keresett. Ha a 
kimutatott forgalom emelkedése folytán 
forgalma felment 2SOO pengőre, többre 
semmiesetre sem, annak a kisárusnak 8 
százalék mellett 100, mondjuk esetleg 
200 pengő bruttó keresete van. Enge- 
delmet kérek, a régi 180 és 200 pengő 
közötti havi 20 pengős különbség — 
mondjuk jövedelemtöbblet —  nem áll 
arányban azzal a horribilis drágasággal, 
amely ma van, tehát optikai csalódás 
az, hogy miután a forgalom emelkedett, 
a dohányárusok is többet keresnek. Töb
bet keresnénk, ha nem kellene adót fi
zetnünk, annyit, amennyit fizetünk, ha 
nem kellene boltbért fizetni, ha nem 
kellene fűtést fizetni, amelynek költsége 
egyre fokozódik. Mély tisztelettel kérem 
felettes hatóságaink jelenlevő igen tisz
telt képviselőit, méltóztassanak meggyő
ződve lenni arról, hogy mi a végletekig 
tűrtünk, a végletekig szenvedtünk, nél
külöztünk, azonban egyszer már végre 
azt kérjük, hogy akkor, amikor a mező- 
gazdasági munkásoktól kezdve az ipa
rosokig. kereskedelmi alkalmazottakig 
mindenkinek emelik a fizetését, amikor 
mi is kényszerítve vagyunk arra, hogy 
alkalmazottaink fizetését emeljük, annak 
ellenére, hogy a mi fizetésünk, hogy 
úgy mondjam, csökkent, akkor méltóz
tassanak meggondolás tárgyává tenni 
azt, hogy a mai szociális viszonyok kö
zött, a mai eszme mellett, amely bála 
Istennek életerős jövőt ígér, nem lehet 
éppen ezt a legtöbbet nélkülözött és a 
legtöbb áldozatot hozó társadalmi osz
tályt tovább azzal sújtani,hogy azt higyje,

állandóan arra gondoljon, hogy ö mos
toha gyermeke az államnak és annak 
ellenére, hogy ő hozza egyik legnagyobb 
bevételét a kincstárnak, öt sújtsák a leg
jobban. (Helyeslés). Ez igen nagy elke
seredést szül. Tegnap azzal az elhatá
rozással jöttem fel és egy bizalmas ba
ráti értekezleten azt mondottam: nem 
kívánom említeni a jutalék kérdését, 
mert hiszen ma minden pénz kell. Az 
értekezleten mindenki egyhangúan azt 
mondotta, hogy igenis, meg kell emlí
teni és kérni, követelni kell jutalékunk 
rendezését, mert mindenkinek emelték 
a fizetését, mindenkinek javították a 
megélhetési életstandardját, csak éppen 
a trafikosoké romlott le annyira, hogy 
azt sokáig már nem is lehet bírni.

Mélyen tisztelt uraim ! Nem szabad 
ezt abból a szemszögből nézni, hogyha 
az egyik trafíkos beadja engedélyét, 
kapok helyette mást. Lehet, biztos, egé
szen biztos, hogy jön más, de az is biz
tos, hogy az a másik egy fél év múlva 
ugyanazokat az elveket fogja hangoz
tatni és ugyanúgy fog sírni és nélkü
lözni. mint ahogy simák és nélkülöznek 
különösen a mi vidéki dohánvkisárus 
kartársaink. (Úgy van!)

S z e r z e t t  jé g .

Igazán végtelenül tiszteletreméltó, sőt 
mondhatom, hogy ezt a kifejezést hasz
náljam, lefegyverző elve volt a magyar 
királyi dohányjövedéknek mindig az, 
hogy amikor valami miatt odamentünk, 
akkor azt mondották : Uraim, ehhez nem 
lehet hozzányúlni, ez szerzett jog. Vala
hogy belerögződött egyéniségünkbe az 
a tudat, hogy a szerzett jog  csorbitha- 
tatlan, azt tiszteletben kell tartani, ahhoz 
semmiféle vonatkozásban hozzányúlni 
nem lehet. Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Bátor vagyok megkérdezni, vájjon a mi 
jutalékunk nem volt-e szerzett jog ? Ak
kor, amikor nekünk odaadták az enge
délyt és azt mondották : ennyit kapsz, 
ezért vállalod a dolgot, akkor mi ezt el
vállaltuk abban a tudatban és hiszeni- 
ben, hogy ennyi lesz a mi állandóan 
megszerzett jutalékunk, ezt az összeget 
csorbítani nem fogják. Kereskedőembe
rek vagyunk, erre kalkuláltunk, ennek 
alapján vettük a kiadásokat, annak elle
nére, hogy akkor még kisebbek voltak, 
azonban valahogy fedeznék mégis a ki
adásokat, ha legalább megmaradt volna 
a 9 százalékos jutalékunk. Ma óriási 
csalódás előtt állunk. Mély tisztelettel 
megkérdezem, ha a szerzett jog  — nem 
vagyok jogászember, de valahogy a jog 
fogalma belenevelődött a magyar em
berbe és azt mondja róla, hogy azt tisz
teletben kell tartani — ha a szerzett 
jog  irányadó az egyik oldalon, miért 
nem irányadó a másik oldalon is? Miért 
lehet szerzett joga például annak, aki 
annak ellenére, hogy semmiféle hadiér
deme nincs, nem is szerzett, —  nem 
akarok nevet említeni —  ma is az egyik 
dohánynagyáruda társtulajdonosa? Nem 
lehet hozzányúlni szerzett jogához, an
nak ellenére, hogy soha semmiféle iva
déka katona nem volt, egy fillér hadi 
kölcsönt nem jegyzett, a hazáért egy 
krajcár áldozatot nem hozott, legfeljebb 
azt, hogy házai, szőlője után fizeti az 
adót. Ehhez nem lehet hozzányúlni, mert 
ez szerzett jog. Engedelmet kérek, ha 
ezt tiszteletben lehet tartani, akkor tisz
teletben lehet tartani annak az ember
nek a jogát is, aki maga dolgozik ott 
és 8 százalékért maga szenved, szűköl
ködik és nélkülöz és egyre fogy a tőkéje 
—  s legyünk őszinték —  maholnap a 
köz támogatására fog szorulni.
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•  zá rá ra
Mélyen tUzlelt közgyűlési 
Egy másik kérdés, amely állandóan 

mar dós bennünket és amelyet mindig 
hangoztatni fogunk es a krisztusi sze
retet nevében kérjük, hogy ebben a ké
résünkben feletteseink támogassanak 
bennünket és végre oldják meg azt köz
megelégedésre, a záróra kérdésé A  ]'■ 
talék kérdéséi máért hoztam elő, mert 
—  mint mondottam —  tegnapig meg 
más elhatározáson voltam, — én azt a 
sz.empontot hangsúlyozom ki, hogyha a 
jutalékot nem lehet emelni, azonban úgy- 
látszik lehet, mert mindenkinek ad az 
állam, csak nekünk nem ad. akkor leg
alább azokat a problémáinkat valósítsak 
meg, amelyek az államnak egy liumut 
fillérjébe sem kerülnek. A  vasárnapi zár 
órának és a hétköznap, nyitvátartasnak 
szabályozásának egy krajcár kiadást 
sem jelent sem a Pohányjövedeknek 
sem a kincstárnak, ezzel szemben md 
jelenti, hogy mi is tudunk családunk 
körében élni. mi is mehetünk az Isten 
házába l.etenki.d legalább egyszer imád
kozni, mi is tudunk önmagunkba szállni, 
mi is tudunk erőt gyűjteni a to-yal). 1 
küzdelmes munkára, ami a Jövetté* ér
deke is. Nem utolsó sorban pedig azt 
jelenti ez a szabályozás, hogy amit ed
d i" nem tudtunk megkapni es amit a 
t ráfi kos eddig neiu igen mert megen
gedni masának, mi is tudunk aspirálni 
arra. h«»gy az úgynevezett OM *A bnl, 
az Országos Nép- és Családvédelmi Alap
ból részesülhessünk. Ma ugyanis le
gyünk őszinték, hiszen itt nincsenek 
gyerekek, nyíltan beszélhetek, ina a fra
nkosnak arra sínes ideje, hogy utódról 
gondoskodjék Ugyanis vagy a felesége 
vagy ö nincs otthon, vagy egyik sincs 
itthon és igy nem gondoskodhatik utód
ról. Az a helyzet, hogy a trafikos éjjel- 
nappal úgyszólván ralija foglalkozása 
nnk. Mi ma átlói is elesünk, hogy az 
oNCsA t igény bevegyük, mert nem tu
dunk utódról gondoskodni, nem tudunk 
a hazának gyermekeket tömegével ne
velni. mint ahogy József főhercegnek 
sikerült Mi sajnos érezzük azt. hogy 
ettől a lehetőségtől is meg vagyunk 
fosztva. Megvagyunk fosztva azért, mert 
állandóan dolgoznunk kell.

A  kormányzat igen bölcsen és igen 
szociálisan elhatározta, hogy szabályozza 
a munkaidőt. Igen bölcsen éa igen jól 
elhatározta, hogy ha egy ember nyolc 
órát dolgozik, akkor eleget tett annak 
a kötelességének, amit a tízparancsolat 
is mond : ember dolgozz ! Mi azonban 
hogy állunk ezzel '■ Ha a 24 órát meg
hosszabbítjuk 24 el. akkor sem dolgoz
tunk eleget. Tőlünk mindig többet és 
többet kivan az élet és többet kíván a 
Dohányjövedék is, annak ellenére, hogy 
— mint elöljáróban mondottam — mi 
rokkantak, bénák vagyunk, nincs olyan 
testünk, mint egy egészséges embernek.

.Amikor a magyar királyi kormány az 
1933. évi 7. törvénycikket, a hadirok
kanttörvényt meghozta, ezzel lehetővé 
akarta tenni, hogy a hadirokkantak a 
doháuyárudák révén megélhetéshez jus
sanak és testi fogyatkozásukhoz képest 
ellássák munkájukat, amelyből pótolják 
a hadirokkantdíjat, úgyhogy tisztessé
ges megélhetést teremthessenek maguk
nak. Maholnap azonban nem tudjuk pó
tolni, maholnap uein tudunk dolgozni, 
mert kimerülünk. Az a helyzet, hogy' 
kimerülünk! Ma — mint tudjuk — a 
belvárosi kereskedők már szombaton le
zárják a redőnyöket. Tudatában vannak 
annak, hogy az alkalmazottaknak is pi
henniük keil. Tudatában vannak, hogy 
azoknak is kell egy kis szellemi felfris
sülés, kell, hogy egy kicsit együtt legye
nek családjukkal, kell hogy egy kicsit 
eltereljék gondolataikat a mindennapi 
élettől, hogy azután ujult erővel fogja
nak a következő hét munkájához. Miért 
nem lehet ezt nekünk megcsinálni ? Mély 
tisztelettel kérem Méltóságos Uramat, 
inéltóztassék ezt illetékes helyen refe
rálni. A trafikosság azt kéri, hogy hadd 
legyen ember, olyan mint más ember, 
hadd történjék rólunk is olyan gondos
kodás, mint amilyen másról történik. 
Mint mondottam, ez egy huncut fillér 
jébe sem kerül senkinek sem. Állom és 
állítom most is, mint ahogyan inár esz
tendők óta hirdetem és vallom, hogyha 
elrendelnék a teljes vasárnapi munka- 
szünetet és egységesen szabályoznák a 
hétköznapi munkaidőt, a Dohányjövedék 
bevétele nem fogyni, hanem emelkedni 
fog. Méltóztassék ennek igazolására egy
félével adni, csak egy fél esztendőt, nem 
többet s ha nem válik be a teljes va
sárnapi munkaszünet, najlandók vagyunk 
lemondani még egy félszázalékos juta
lékunkról. Mi azonban igazoljuk azt, 
hogy többet fogunk hozni a Jövedék 
nek, mint amennyit most hozunk, a mos 
tani szabályok mellett. ( Helyeslés, taps).

B tá rs u lá s
Mélyen tisztelt közgyűlés! Van még 

egy újabb problémánk, végeredmény
ben nem is uj. amely állandóan napi
rendre kerül és ez a társulás problé
mája. Nagyon jól méltóztatnak tudni, 
hogy még a házastársak között sincs 
mindig harmónia, akik pedig az emberi 
és isteni törvények a társulást jelentik. 
Ott is van veszekedés, nézeteltérés. Tes
sék most elképzelni, vájjon ha betársi- 
tanak valakit valahova, lehet-e ott össz
hang. Lehet e összhang akkor, amikor 
én dolgozom, a társam pedig elsején 
vár a csekkel, hogy fizessem le azt az 
összeget, amiért ö a nevét adta ebbe a 
társulásba, s aki azt sem tudja, hogy 
az üzletben mi hol van, a lábát sem 
tette be oda soha, azonban a pénzért 
állandóan jelentkezik. Ma mindenki azt 
mondja, hogy munkanélküli jövedelem 
nem illet meg senkit. Mély tisztelettel 
kérem, méltóztassanak megszüntetni ezt 
a társitási viszonyt. Ez lehetetlen álla
pot. Tessék elképzelni, hogy vannak 
társasriszonyok, mint például tegnap 
este is hallottam, ahol akkor, amikor 
bejegyeztek egy uj árust, szintén hadi
rokkant tagtársat, az illető háztulajdo

nos lévén, az addig X(jO pengős bért 
felemelte 1300 pengőre, azért, mert uj 
társ jött he és az uj társnak most 1300 
pengős bért kell fizetnie, mert régi há
zában van a trafikengedélye. Ez az eset 
maga is erkölcstelenség. Ettől eltekintve 
nem lehet erkölcsösnek tekinteni azt a 
tényt és semmiféle kormányhatalmi in
tézkedéssel sem lehet alátámasztani, 
hogy vannak nagyárusok és kisárusok,
akik soha az életben a/.t sem t,ldj ák
megmondani talán, hogy is néz, ki az a 
Memphis cigaretta, néni tudják melyik 
polcon mi van, ha bemegy valaki az üz
letbe és hirtelen rászólna, azt sein tud
ná, hogy- hívják, nem tudja kiszolgálni. 
Kétségtelen, hogy azt mondják : mindig 
több és mindig több az igénylő. Ezt is 
aláírom. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a már meglevőket kell tönkre
tenni, amellett, hogy az ujak sem tud
nak megélni. Tessék csak elképzelni, 
hogy ha az én szomszédomban vagy 
akárki más szomszédságában újabb en
gedélyt kap valaki, az som él meg, az 
sem szerzi meg amit ón eddig megsze
reztem, neki sem lesz kenyere, nekem 
sem lesz. Az állam nem tett jót, rosz- 
szat tett azzal is, akivel jót akart tenni 
és rosszat tett azzal is, Miről úgy gon

dolta, hogy már jót tett neki Méltóz- 
tassanak ezeket a társitási viszonyokat 
beszüntetni, mert ez minden, csak nem 
egészséges kereskedelmi politika. f.Vn^y
taps.)

T r a lik s z a p o r itá s
Ezzel kapcsolatban bátor vagyok meg

említeni a trafikszaporitások kérdését 
is. Megdöbbenve hallottam, hogy Pest 
megyében az egyik községben, ahol 
három 75 százalékos hadirokkant volt 
a dohányárus és együttesen talán 20— 
25.000 pengő forgalmat ért el, enge
délyt kapott egy negyedik, most meg
özvegyült asszony, ugyancsak kizáróla
gos dohányárusitási engedélyt. Ebben a 
három községbor a három hadirokkant
nak nincs meg annyi keresete, n-int egy 
jobb anyagi helyzetben lévő városi sztik- 
ségmunkásnak. Ez nem megoldás. Tisz
teletem, őszinte részvétem annak a 
hadiözvegynek, akinek ura most elesett, 
azonban ha valaki, akkor mi ott vol
tunk a harctéren éa mélységesen tud
juk őt sajnálni, de ez nem a megoldás 
módja. Tessék más megoldást találni, 
tessék hozzányúlni az önállósítást Alap
hoz, tessék a zsidókat elővenni, hiszen 
még mindig van elvenni való tőlük.
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C ig a netta hüvelyek:
SENATOR CELOFILTER kettős 

füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttel 

JAN1NA füstszűrös

SENATOR CELOFILTER parafa
véggel

Ciganettapa pirosok:
SENATOR 60 lapos
SENATOR 120 lapos
SENATOR RAPID hajtogatott,

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllel

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel, egyenként kitéphető lapok
kal

JAN1NA SPEC1ALITÉ

1 Itti.n  Tessék ezek helyére önálló 
evisz-tenc iáként más embereket tenni, 
egyéni hitelt nyújtani nekik, hátid hol 
elnyúljanak a kereskedői pályán. Ez 
nem megoldás. Ezzel csak olyan exisz- 
teiteiákai teszünk tünkre, akiknek ez 
ai.nái is inkább fáj. mert amikor kimen
tek a harctérre, mást ígértek nekik.

fl b izo m á n y i á ru
Futólag kívánom említeni a bízómé

rt \ i áru kérdését is, mert hiszen ez is 
olyan probléma, amely állandóan sző
nyegen van. Oméllóságáék tudják, hogy 
ebben az ügyben mar talán kötetekre 
menő beadványunk fekszik a Dohány- 
jövedéknél. matematikai és minden Is
ten csudája módon elkészített beadva 
nyunk, tárgyaltunk, gondolkoztunk, vé
gül azt mondották. nern lehet, mert 
költségvetési kiesést jelent.

Mély tisztelettel kérdem, vájjon nem 
lehetne H revidiálni ezt az álláspontot 
ntost, amikor a közlekedési eszközök 
— hogy őszinték legyünk — olyan 
gyatrák, amikor egy kisárus ember egy 
egész napot eltölt, hogy árut kapjon. 
Ha állami hizománya volna, akkor kapna 
egy hónapra ia árut és egy hónapban 
egyszer menne vételezni. Mindenki jól 
larna. a Dubányjüvedék is jól járna, 
mert a töke biztosítva volna egyrészt, 
másrészt pedig a kistrafikbaii a vevő 
megtalálna mindent, amire szüksége 
van s nem kellene elmennie egy másik 
trafikba, közbe pedig elszívna három
négy cigarettát.

N a g y á r u s i iu ta lé k le s z á tlitá s
Nagyon nehéz erről a kérdésről nyi 

latkoznom, azonban nemcsak saját sze
mélyemről van szó, hanem kétszáz és 
egynéhány dohányárust érint. A  do- 
hanynagyárnsok jutalékát ismételten le 
inóltóztattuk ssállitani ezt sem tudtuk 
megértem, mint ahogy nem ia lehet 
megérteni. Éppen itt van mezőtúri do- 
bánynagyárus kartársunk, aki elmon
dotta, hogy a vasúttól értesítést kapott, 
hogy január elsejétől megszűnik a ked
vezményes díjtétel. Ez borzasztó költ
ségnövekedést jelent.

Állandó hiánya van, állandóan lop
ták a szállítmányokat —  ezt állítom és 
felelősségem tudatában hangsúlyozom, 
hogy a MÁV nál történő szállítás alatt 
minden szállítmányomnál még szeren
csés eset, ha öt-hat,-de előfordul, hogy 
15—20 pengő értékű áru hiányzik. (Úgy 
van.)

Most leszállították a jutalékokat, en
nek ellenére folyton fokozódik a hiány, 
fekoaódik a vasutszállitás és az iga- 
saállitás költsége, mert drágult a zab, 
a patkó, a fuvarosunk állandóan emel 
é* nem tudunk mit csinálni, kénytele
nek vagyunk megfizetni, hogy az áru 
idejében ott legyen, ne legyen fenn
akadás a dohányárudáknak áruval való 
eüátáeában.

I z  a M
A z adóról nem beszélek. Arról külön 

lessek bátor egy esetet előterjeszteni 
Öméltóságának, ha majd felmegyek 
honná. Minden képzeletet felülmúl az, 
aavit egyes helyeken az adóhivatalok 
eanálnak. Mélyen tisztelt közgyűlés I 

•ütni engedelmes és fegyelmezett kato

nák hozzászoktunk uhhoz, hogy bele
nyugszunk a felsőbb hatóság intézke
déseibe. Hozzászoktunk mindaddig, 
amíg nem éreztük azt, hogy az a fel
sőbb intézkedés esetleg valami fatális 
tévedésen alapulhat. Emlékezzünk ró. 
amikor a harctéren valami olyan na
rancsot kaptunk, amely meggyőződé
sünkkel ellenkezett, végrehajtottuk azt. 
de kértük, hogy adják írásban a pa 
rancsot igazolásunkra.

■ s e g é ly in té zm é n y i jö v e d e le m
Rá kell térnem a DOSz-szal, a másik 

érdekképviselettel való elszámolási vi
szonyunkra. Most a-/, a helyzet, hogy 
fennáll egy rendelet, amely szerint ne
künk az általunk végzett munka után, 
tehát a megdolgozott munka után, szer
zett jövedelmet meg kell feleznünk a 
Doliányárusök Országos Szövetségével.

Mély tisztelettel csak egy egészen 
egyszerű parlagi példával szeretném' 
alátámasztani ezt a kérdést : meghal a 
családfő, végrendeletet nem hagy hátra, 
jön a hatóság és azt mondja : két utód 
van, tessék a vagyont megosztani, a 
vagyont megosztva csinálja mindenki 
azt, amit akar, ha dolgozik növeli a 
vagyont, ha nem dolgozik, elveszíti azt 
is, amit kapott. Akkor, amikor mi meg
születtünk, nem kaptunk vagyont, mert 
az egész törzsvagyon a DOSz-nál volt. 
De megszülettünk és bebizonyítottuk, 
hogy életképesek vagyunk, olyannyira, 
hogy a Dohányjövedék igen tisztelt 
igazgatósága helyt adott kérésünknek 
és részesített bennünket ezeknek az 
n. n. segélyintézményi nyomtatványok
nak az árusításában. Kétséget kizáróan 
bebizonyítható, hogy ini minden évben 
jóval, de jóval többet forgalmazunk, 
mint a Dohányárusok Országos Szövet 
sége, jövedelmünket ennek ellenére meg 
kell feleznünk. Visszatérek a - előbbi 
példámra és azt kérdezem, vájjon, ha 
az egyik fiú szorgalmas és vagyont 
szerez, van-e olyan intézkedés és tör
vény, amely azt mondja, hogy a té
kozló gyermeknek, a nem annyira élet
képesnek, a nem annyira ügyesnek, 
fürgének add oda annak felét, amit ke
restél. Én ilyen intézkedésről vagy tör
vényről nem tudok. Ünnepélyesen be
jelentem. hogy ezzel a kérdéssel fog
lalkozott már a Baross Szövetség nagy 
elnöki tanácsa is és elhatározta, hogy 
teljes egészében magáévá teszi ezt a 
kérdést. Azt hiszem, jó utón járok ak
kor, amikor arra kérem a közgyűlést, 
hatalmazzon fel engem arra, hogy kö
zöljem az országos elnök ur Öméltósá
gával, hogy ebben a tekintetben min
dent kövessenek el akár a parlament
ben, akárhol, ahol mint országgyűlési 
képviselő felszólalhat, hogy ezt a kér
dést közmegelégedésre és az igazságnak 
megfelelően megoldják. ( Klénk helyett
iét J  Ezzel kapcsolatban van egy ellen
vetés, amikor azt mondják, könnyű a 
Baross Szövetségnek, mert azok, akik a 
nyomtatványokat árusítják, azok a 
nagy árusok a Baross Szövetség tagjai. 
Mi nem zártuk ki a nagyárusokat tag
jaink sorából, azonban az ellenszövet
ség —  mert ebben a tekintetben ellen
lábasok vagyunk —  kizárta a nagyáru
sokat, hogyan reflektál tehát azoknak a 
munkájára ? Azoknak hajlékot kellett 
kere9niök, azok megalakították a kis-

árusokkal együtt a Baross Szövetség 
Dohányáru* Csoportját, egészen termé
szetes tehát, hogy munkájukat idefor- 
ditják és nem vásárolnak <dt. ahonnan 
őket kiutasították

8 k a m a ra
A közelmúltban egy akció indult meg, 

amelyet a magam részéről a legtelje
sebb mértékben helyeslek : vitéz Csihás 
Emire szerkesztő barátom akciója a 
dohányárus kamara megalakítása érde
kében. (Éljenzés é* taps.)

Mélyen tisztelt Közgyűlési Aat hiszem 
nem kell elmondani, hogy mi a Kamara, 
elég röviden arra utalnom, hogy a do- 
hányárusokrnl az égvilágon szociális 
szempontból senki sem gondoskodik. Mi 
nem akarjuk a kincstárt ezzel sem ter- 

, -hclni. hogy nekünk nyugdijat adjon.
' nem akarjuk terhelni azzal, hogy temet
kezési, betegségi segélyt adjon, ezt 
mim! mi magunk szeretnénk megvaló
sítani és felállítani a kamarát Azért 
akarjuk felállítani a kamarát. — amely
nek mindenki kötelezően tagja kell. 
hogy legyen, hogy mindenki érezze, 
ha elöregszik és nem bir már a pult 
mellett remegő kézzel leventét kiszol
gálni. akkor elmehet nyugodtan, mert 
megvan a kenyere öreg napjaira. Ezt 
inasképpen megvalósítani kormányáé- 
gitséggel sem lehet, egyedül csak ab
ban az esetben, ha felállítjuk a trafikos 
kamarát. Akkor az lesz u legigazságo 
sabb álláspont, hogy aki többet keres, 
az többet fizessen, aki kevesebbet ke
res. az kevesebbet és aki nagyon ke
veset. az semmit se fizessen, mégis ré 
szesiiljön abban a támogatásban, ame
lyet ay. összesség ereje jelent. (K ijen- 
zés.) Őszinte megdöbbenéssel olvastam 
a DOSz lapjában az ezzel foglalkozó 
választmányi ülésről szóló kommünikét, 
amely azt mondja, hogy felsőbb ható
ságaink ezt úgy sem fogják jóváhagyni. 
S különben a tratíkos nem tűrheti azt. 
hogy egy másik trafikos fegyelmi ha
táskört gyakoroljon felette. Engedelmet 
kérek, ha én nem állom ki kartársaim 
kritikáját, ha nem bírok odaáilani nyílt 
arccal kartársaim elé, inie, ítélkezzetek 
felettem, akkor bocsánatot kérek, nem 
vagyok méltó arra, hogy kartársaimat 
vezessem. Ebben a közleményben nem 
látok mást, mint azt, hogy az ellenszö
vetség részéről egyes urak féltik pozi- 
cinjukat. Nem kell félteni azt a pozí
ciót, az csak teher. Mai előadásom után 
olyan rossz bumedlit kapok a magam 
szempontjából a Dohányjövedék részé 
röl, hogy tudja Isten, mi lesz a követ
kezménye ; ne féltse senki azt a pozí
ciók az csak átokkal terhes, tövissel 
koronázott. Az egész vezetőség nevé
ben kijelentem, hogy bármelyik pilla
natban, amikor a kamara megvalósítá
sának vagy a trafikosság boldogulása 
nak akadályát jelentené, hogy mi itt 
vagyunk, abban a pillanatban letesszük 
a lantot — ahogyan szokták mondani — , 
itthagyjnk a helyünket, jöjjön újabb 
vezetőség, amelynek mi szívesen enge
delmeskedünk, ha a trafikosság jobb 
sorsát elő tudja mozdítani. {Úgy tan.'
7 ap».)

Hogy ne mindig csak panasszal le
gyünk tele, igazán őszintén és hálásan 
köszönöm a Dohányjövedéknek azt az 
igen kedves, igen szives támogatását

— most már nyilvánosságra hozhat
juk — , mert hiszen a kereskedelmi mi 
nisztórinmhan megmutatták nekünk az 
aktát, hogy megvalósították ama török 
vésőnket, hogy a cigarettapapír és ciga
rettahüvely kizárólag csak _ dohányáru - 
dában legyen árusítható. (Éljenzés.)

Merem állítani, hogyha ez a kérdés 
a közeljövőben — erre reményünk vau 
— . kedvező elintézést nyer. akkor egy 
darabig talán még a jutalékkérdést is 
bírjuk, hogy úgy mondjam, heggesztett 
sebbel elviselni. ( Derültség. egy hang : 
egy kis darabig .')

Kartársnőm közbeszólására megjegy
zem, hogy nem azt mondom, hogy ha 
tál inas darabig, csak egy kis darabig. 
(Éljenzés.) Addig, ainig megtaláljuk a 
támpontot, a közös megbeszélés alap
ján azt a módot, hogyan lehetne ezt a 
kérdést közmegelégedésre rendezni. li*  
a cigarettapapír és hüvely egyedárusi 
tását megkapjuk, akkor azt elsősorban 
a magyar királyi Dohányjövedéknek, 
illetve a pénzügyminisztérium kedvező 
véleményének fogjuk köszönhetni. 
(  7 aps.)

8 H o n v é d , L im ité , a V irg in ia  
é s  a bértö ltés

Mélyen tisztelt közgyűlés! Most lát 
ezólag hazafiatlan dolgokat fogok mon
dani. Itt van tudniillik ez a gyönyörű. 
Honvéd szivarka. aztán az igen szépen 
csomagolt Limitó dohány. Honvéd ciga
rettát nagyon keveset látunk katonáink 
szájában, ellenben annál többet s z ív  a 
civil közönség. Ezzel mérhetetlen káro
kat okoz a trafikosságnak és a Jöve
déknek is. Mi már sokszor kértük és 
beadványunk is fekszik a Dohányjöve
déknél, hogy a Honvéd cigarettát vala
milyen szines papírba csomagolják, 
hogy már messziről látni lehessen, kt 
s z ív  illegális cigarettát. Valami egészen 
megkülönböztető formát kellene adni. 
hadd érezze a baka, hogyha átadja va 
laki másnak és ez felettes hatóságának 
tudomására jut, akkor egy ideig nem 
láthatja a babáját. Méltóztassék Iehe 
tővé tenni részünkre, hogy egyszerűen 
feljelenthessük azt, akinek szájában 
Honvéd-szivarkát látunk, ha nem hon
véd az illető. Tessék ebben segitsé 
giinkre lenni, mert ezzel mi is segítjük a 
Dohányjövedéket.

Most egy egészen furcsa dologról fo
gok beszélni. Itt van a Virginia cigaretta 
és az egyéb bértöltésti cigaretták. Vala
hol a határszélen a múltkor elmentem a 
polgári körbe és az nri kaszinóba. A pol
gári körbe MFTR-cigarettával kínáltak 
meg. Hát ez micsoda ? — kérdeztem. Em 
MFTR-cigaretta, maga dohány árus, tud 
ni a kellene. Sajnos én nem vagyok elég 
jó dohányárus, erről nem tudok.

Mély tisztelettel kérem a Dohányjöve
dék központi vezetőségétől, vájjon ez a 
nagymennyiségű cigaretta —  mert hiszen 
a Virginiából is nagy mennyiség jelent 
meg már a piacon — , amelynek eladási 
jutalékát elvonják a trafikostól, nem je 
lent-e nagy jövedelemkiesést számunkra. 
Ezeket a mennyiségeket az adótól is e l
vonják, mert hiszen amit a trafi kosok 
keresnek, azt az utolsó fillérig kimutat
ják a zöldparolinos fináncok, ügy bal 
lom, van egy u. n. tatarosási alap, 
amely ennek a bértöltésnek vagy ágyék 
töltésnek hivatalos neve és ennek jöva-



DOHÁNYARUSOKLAPJA szóm.
4

♦ifimét ebhez az alaphoz csatolja a i>c- 
hanyjövedék. Nem láttára még egyetlen 
trafikot sem, amely ebből a cigarettából 
kapott volna valamennyi mennyiséget. 
Lehet, hogy kapott, de nem tudok róla. 
Mindenesetre nagy tőke ez. Kérdem nem 
volna-e lehetséges, utasítani azt a meg
rendelő nagyobb vállalatot. hog> vala
melyik n a g y  árudában vagy elosztóban 
rendelje niég a cigarettát és az negyed 
évenkint ossza szét a befolyt összeget a 
hozzá beosztott kisárusok között. Va
lami igazságos megoldást kellene találni 
erre

I  p in c é re zé s
Ezzel kapcsolatos a pincérezés kér

dése. Már tettünk ajánlatot, azt hiszem 
elfogadható ajánlatot, amikor kértük a 
Dohányjövedéket. ezt a kérdést is így 
oldja meg. Az ilyen árusításra kerülő 
dobozokat külön meg kellene jelölni es 
a befolyó jövedelmet minden negyedév
ben szét kellene osztania a nagyárudá 
aak vagy ott egy közös bizottságnak a 
körzethez tartozó összes ki>árusok kö
zött. Így megszűnnék a vetélkedés, pin- 
eérezés, árromholás. a Jövedék védett 
márkáját súlyosan érintő károsodás.

Helyen tisztelt közgyűlés! Pár nap 
választ még el bennünket az 1942 es 
esztendőtől. Itt állunk az újév küszöbén. 
Hogy mit hoz, egyikünk >ein tudja. Űrök 
titok fedi. szeretnénk tellebbenteni fáty
lát, hogy egy kis bepillantást kapjunk.

Azt remelem és érzem is, hogy az 1942-es 
év talán Európa számára is meghozza a 
régen óhajtott békét. Érzem és azt hiszem, 
hogy ilvon áldozatos lélekkel még egv 
kicsit ki kell tartanunk, hogy végleg 
megtaláljuk önmagunkat, mert ho/zase- 
git ehhez bennünket a magyar királyi 
kincstár is. Azt hiszem, talán már nőm 
is soká. talán 1942-es év első felében 
végre kiderül Kurópa ege felett is és ezt 
kivánom mindannyiunknak. Adja meg a 
magyarok Istene úgy az uraknak, mint 
mélyen tisztelt kartársainmak a legtelje
sebb. legboldogabb és minden békét, 
minden áldást, minden jót. boldogságot 
magával ho/0 uj esztendőt. (£-»<»» t * -m 
akaró lelkes éljenzés és taps.)

(Folytatjuk.)

Hirdessen la p u n k b a n !

M inden k ed ves  kartá rsu nkn ak 
B o ld o g  Ú jéve t  k íván  a  B aross 
S zö ve ts ég  D ohányáru s C soportja .

Griszhir. Szomorúan közeliek 
kartársainkkal, hogy özv. To- 
manóczy Gyuláné szül. Cziegler 
Amália budapesti dohányárus 
kartársnőnk dec. 27-én, életé
nek 59-ik évében hosszabb szen
vedés után csendesen elhunyt. 
Emlékét kegyelettel őrizzük meg.

UJ te le lon szán i. Közöljük kedves 
kartársainkkal, hogy a Diadal szt- 
varkapapirgyár teleíonszáma m eg
változott. A z  uj számok a követke
zők : 490—388 és 490—389.

FECSKE szivarkapapir és hüvely

Gyártia:
H a za i S ziv a rk a p a p ir! Elő állító  K ft. B u d a p e st, V . ,  S z a la y -u . 3.

Külön gyűjtés hon- 
védeink r é s z é r e !

A  közgyűlési ebéden P a p p  Ta n ú ial
központi dohányáru raktári tisztv iselő 
nemes elgondolása folytán felkö- 
szöntötte a határokon túl küzdő 
m agyar honvédeket és indítványozta 
hogy részükre ott a helyszínen a zon 
nal gyorsgyü jtést rendezzenek. A z  
ötletet a je len lévők  lelkes éljen zés
sel köszöntötték. P a p p  Tam ás  a zon 
nal körüljárta a vendégsereget és 
pár pillanat alatt 152.62 pengőt g y ű j
tött össze. A társaság a z  összegy űlt 
összeget Csoportunk pénztárosának 
Szigethp P á l kartársunknak adta át 
olyan felkéréssel, hogy ezen öszeg- 
ért vásároljon honvédeink részére 
m egfelelő m ennyiségben cigarettát

A  felkérésnek Szigetiig  kartársunk 
eleget tett és beküldött Csoportunk 
hoz 3825 drb. Sytnphonia cigarettát 
A nemes adom ányt eljuttattuk a 
Vörös Kereszthez.

Nemzeti nagy célunk kiví
vásához egység kell, mert 
a b b a n  v a n  a z  e r ő !

D o h á n y e l o s z t ó ,
vagy nagyárudába azonnalra, vagy 
későbbre alkalmazást keresek, nagy 
gyakorlattal rendelkezem. Válaszo
kat „Szakértelem** je ligére  a kiadó- 
hivatalba kérek (6670).

E G Y E D Ü L Á L L Ó  f i a t a l  l e á n y
Budapesten vagy vidéken dohány
árudában mint alkalmazott e lh elyez
kedne, egy  éves gyakorlattal. Vá la
szok ..Jótállás m ellett4* je ligére  a 
kiadóhivatalba küldendők (6669).

P e s t m e lle tti d c h á n y n a g v á riid á b a
keresztény alkalmazottat keresünk. 
Cím a Badoes kiadóhivatalában. 
Feltételek közlendők.

Tartsu n k V A C O ,

n
Nem szabad dohányozni csak
N I K O P Á L L  szipkából H I K O P A L L  betéttel, 

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!

STROH, GOTTLIEB ÉS FIA
dohányzó cikkek nagykereskedése

B U D A P E S T ,  
VII., Károly ktrély-ut 9.

O L L E S C H A U ,  S P O R T
S Z IV A R K A P A P 1 R O K A T . H Ü V E L Y E K E T . V A LA M IN T  

F Ü S T  S Z Í V A R  K A  H Ü V E LY E K E T " G YÁRTJA

S A M U M -A L T E S S E  dobozgyár V I.
BUDAPEST, X III . ,  GÖHB-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 

mindennemű dohányzó-cikkek nagykereskedése

B U D A P E S T , II. K E R Ü L E T , C S A LO G A N Y -U T C K  55. S Z Á M .
TELEFON: 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®
KEDVEZŐ ÁRAK. O  DIJTALAN BEMUTATÁS.

É D E S  É S  D E C S Y  B u d a p e s t . V I I . .  I U c l a - i .  1 3 . T ú l . :  2 2 2 -6 2 4 .

A  kiadásáért telető*: vMéa CaUrás Endre. ,

Kiadótulajdonos: .B a ross  Szövetség I „Grafika" Nyomdarállalat (HoU Bála): 
Kereskedő, ip a ro s , Rokonszakmáik I Újpest, Jó kai-■ tea 18. * * ** *  • ■»
és Term e lők  Orm óffos EopeeülHs* . | Telet** : 205—ölt.
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