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Dohányáru* tagoknak ingyen.
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Vili., Muzeum-utca 17. szám.
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Módosítások a dohány
áru-ellátás uj rendjében

A dohányárusoknak dohányáru
val való ellátása háborús okok'miatt 
bizonyos mértékű korlátozást tett 
szükségessé, miért is a penzügvmi- 
m* tórium ebben a tárgyban a' Kö
zelmúltban egy rendeletét bocsa 
roll ki.

l ilán még soha. a dohányárusok 
• Jetében olyan felfordulást rendelet 
nem váltott ki. mint az árukorláto
zás rendelete. De ez érthető is. mert 
az eddigi gyakorlatot az uj rendszert 
egyszeriben gyökerestől megváltoz 
letta. Hogy miben nyilvánul meg 
ezen megváltoztatás, nia már mind
annyian tudjuk és azért az egves 
változásokat itt nem is soroljuk'fel

Krthetó az is. hogy az ország min
den részéből mfnt egy emb°r jelent
kezett rnorvJiicitnnnk a/, egész irati- 
kossag. hogy segítsünk a bajokon, 
mert az uj rendszert nem tudják 
keresztülvinni és ebből rengeteg kel
lemetlenség áll elő. Krthetó mindez, 
mert az uj rendszer tekintélyes ad
minisztrációs munkatöhbletét hárít 
nemcsak a nagybani árusokra, ha
nem a kisárusokra is.

A különös csak az. hogy a kisáru- 
>a»k. akiknek érdekében jelem meg 
tulajdonképpen a rendelet, éppen 
úgy panaszkodnak, mint a nagyáru
sok. Legtöbben nem képesek magu
kat beleelni abba a gondolatba, hogy 
mint kereskedők bizonyos korlatok 
közé lettek szorítva es "azt a korlá
tot nem léphetik túl A dohányáru 
felvételezésénél immár nélkülözhetet
len „Kimutatás** beszerzési alapjá
nak adatai jelentik azt a korlátot, 
melyet sem a k teám sok sem a nagy
bani árusok át nem léphetik és 
amely korlát leheletlenne teszt a 
forgalomnak bármilyen kismértékű 
emelkedését is. Hónapról-hónaira 
meg lesz állapítva az a mennyiség, 
amelyet a dohányárus felvételezhet, 
de azon túl nem mehet és ölhetett 
kézzel kell majd ülnie a trafikban, 
ha áruját már eladta.

Természetes, hogy ilyenformán a 
jutalék sem haladhatja meg a ki
szabott mértékét és itt rejlik a 
dolgok legnagyobb veszélye Az élet 
halad, a háború okozta drágaság 
egyre tart. emelkedik, de a dohány
árus jutaléka nemhogy lépést tar
tana ezzel a drágulással, hanem in
kább csökken. Nagyon is tisztában 
vagyunk azzal, hogy a háborús okok 
szükségessé tették az árukorlátozást, 
de ha arra szükség van és azt ke 
resztül is kell vinni, akkor méltá
nyos, ha mi dohányárusok, jutalé
kunk felemelését kérjük. A korláto
zott mértékben kiadott árumennyi
ség jutaléka nem fedezi még a múlt 
évi életszínvonalat sem. nyilvánvaló 
tehát, hogy abból ma és az elkövet
kezendő időkben megélni nem lehet.

Mi dohányárusok szinte kivétel 
nélkül, a múlt világháború rokkant- 
ja i vagyunk, éveink száma és rok
kantságunk mértéké nem teszik ré
szünkre lehetővé, hogy más foglal
kozást keressünk már magunknak, 
nekünk itt és ebből a szakmából 
kell már megélnünk és ebből a szak
mából reánk eső jutalékból kell jó 
magyarokat felnevelnünk gyerme
keinkből. További anyagi lemon

dásra a trafikosság már képtelen, 
mert eljutott a nélkülözések legszélső 
határára.

A jutalékemelés kérdésében újabb 
beadvánnyal fordultunk a pénzügy
minisztériumhoz és kértük, hogy leg
alább a régi 9̂ /0 jutalékot engedé
lyezzék.

Az arukorlátozas tárgyában ki
adott rendelet kapcsán hozzánk be
érkező panaszok arra késztették 
Csoportunk vezetőségét, hogy meg
kérje a Dohányjövedéket, tartson 
ebben a kérdésben egy nagyszabású 
értekezletet, ahol előadhatjuk azo
kat a panaszokat, melyek országos 
viszonylatban jelentkeznek. Ennek a 
kérésünknek a Dohány jövedék helyt 
adott és f. hó 14-én, vasárnap dél
előtt meghívta erre r»z értekezletre 
a budapesti dohányelosztókat. Meg
hívtunk néhány vidéki nagyárus kar- 
társat is, de az idő rövidsége miatt 
valamennyi kartársunkat már nem 
állt módunkban meghívni

Az értekezlet a Pénzügyőrök Or
szágos Egyesületének székhazában. 
Mátyás-utca ltí. szám alatt tartatott 
meg és pontosan 10 órakor a nagy 
tanácstermet az összegyülekezett 
dohányárusok szín ültig megtöltőitek. 
A Dohányjövedék részéről megjelent 
dr. Gundbanlt Gusztáv miniszteri 
tanácsos, a Dohányjövedék helyet
tes igazgatója, dr. TiUrnann ln n e  
pénzügyi tanácsos, a gyártási osz
tály képviseletében és Farkas /si
t iin  pénzügyőri I. o. felügyelő, aki 
az egész kérdést ismertette és a 
szükséges felvilágosításokat megadta.

Beszerzési alap
Farkas István felügyelő elsőnek a 

..beszerzési alap*- kérdésével foglal
kozott és inegál lapította, hogy a 
nagy árusok beszerzési alapját meg 
kell változtatni, mert az sehogysem 
egyezik akisárusok beszerzési alap
jával A rendelet értelmében ugyanis 
a beszerzési alapot nagy- és kisárus- 
nál egyaránt az 1941. év utolso ne
gyedévében beszerzett árumennyiség 
képezi Így is indult el az egész do
hár. Rövidesen azonban többen rá
jöttek arra. a nagyárusok közül, hogy 
a részükre március hónapra engedé
lyezett dohányáru nem elégíti ki a 
kisárusok által igényelhető mennyi
séget. Alaposabb gondolkodás után 
rá kell jönnünk, hogy ez a két mennyi
ség nem is fedheti egymást, mert a 
kettő csak akkor lehet azonos, ha 
a kisárusoknál a negyedév folyamán 
beszerzett, a nagyarusnál pedig a 
negyedév folyamán kiadott mennyi
séget vesszük alapul. Mert ha pl. a 
nagyárus 1941. utolsó negyedévében 
nagy raktári készlettel rendelkezett, 
de annak tekintélyes részét még az 
előző negyedév utolsó napján sze
rezte be — ami nem szerepelhetett 
1941. évi utolsó negyedévi beszerzé
sében — és a negyedév végén egé
szen kis raktári készlettel zárta a 
negyedévet, vagyis mindent eladott, 
akkor saját beszerzése és a kisáru- 
sai által beszerzett mennyiség között 
tekintélyes különbség mutatkozik es 
nem tudja kisárusai jogos igényeit 
kielégíteni Ugyanígy lehetséges az 
eset fordítottja is.

Ezen a ponton tehát változtatni 
kellett, mert ezek a tünetek már 
most a hó közepén jelentkeztek sok 
helyen. A módosítás ugv történik, 
hogy a nagyárus állandó beszerzési 
alapját az általa 1941. év utolsó ne
gyedévében kiadott árumennyiség 
fogja képezni Ennek megállapítása 
úgy történik, hogy a beszerzési fő
könyvben meg kell állapítani mennyi 
volt a kérdéses negyedévben a be
szerzett összes mennyiség és a ne
gyedév elején meglévő" készlet, a 
kettőnek összegéből árunemenkint 
le kelt ton n i a negyedévvégi leltár 
készletet Az fgy kapott eredmény az 
a mennyiség, melyet a nagyarűs a 
negyedév folyamán ténylegesen ki
adott és ez képezi állandó beszer
zési alapját. Ez gyakorlatilag annyit 
jelent, hogy a nagyárusoknak újból 
meg kell állapitnniok mi lesz az ál
landó beszerzési alapjuk, azt három 
példányban a . pénzügyőri kerület 
vezetőjéhez be kell küldeni jóváha
gyás végett és április hó l-től már 
ennek az uj alapnak adatai szerint 
vél le tétnek r í  i Addig pedig a 
kis- és nagyárusoknak kölcsönös 
megértés alapján kell átélniök ezt a 
hónapot, mivel a kezdet rossz 7olt 
és igy önhibájukon kívül kerültek 
visszás helyzetbe.

Megszűnt gyártmányok
Az értekezlet további pontjai között 

szerepeltek a megszüntetett gyárt
mányokkal kapcsolatosan felmerült 
panaszok Mint tudjuk időközben 
megszüntette a Dohanyjövedék több 
szivarnak, cigarettának és dohány
nak gyártását. -Ezek a gyártmányok 
1941. utolsó negyedében még forga
lomban voltak és meglehetősen nagy 
mennyiségben fogytak. Leginkább a 
szegényebb népréteg fogyasztását 
képezte a legtöbb megszüntetett 
gyártmány és ezek nagy összeggel 
szerepeltek egyes kisárusok negyed
évi forgalmában. Jutalékuk tekinté
lyes része éppen ezeknek a meg
szűnt gyártmányoknak eladásából 
állott és'most, hogy ezek nem sze
repelnek a vételezhető árunemek 
között, bizony forgalmuk erősen 
csökken.

Ezen a panaszon úgy kíván a Do
hányjövedék segíteni, hogy a Hun
nia 'forgalmát a Leventéhez, a Ve
gyes törmeléket pedig a Magyar pipa
dohányhoz engedélyezi besorolni. 
Vagyis, ennek a két megszűnt gyárt
mánynak 1941. utolso negyedévében 
elért forgalma, az említett két gyárt
mány mennyiségéhez lesz csatolható 
olyképpen, hogy a Hunnia teljes 
mennyiségében; a Vegyes törmelék 
pedig súly* szerint teljes egészében, 
tle nem darabszám szerint, l  ehat egy 
drb 100 gr-os Vegyes törmelék helyett 
4 csomagocska Magyar pipadohánnyal 
lehet majd az állandó beszerzési ala
pot növelni.

Beszerzési százalék 
módosítása

A korlátozási rendelet értelmében 
a dohányáruraktárak minden hó 3-ig 
értesítik'a nagyárusokat az arra a 
hónapra érvényes százalékokról, 
melyeknek segítségével az egyes 
gyártmányok a hó folyamán felvé
telezhetek. Kértük, hogy ezt a köz
lést a raktárak előbb, lehetőleg még 
a kérdéses hónap megkezdése előtt 
közöljék a nagyárusokkal, mert mire 
az — különösen vidéken — eljut a 
kisárnsokhoz. ieen hosszú idő eltelik

Módosítások a dohányáru- 
ellátás uj rendjében 

•
A  március havi százalék

számok módosítása 
•

HéOl nvom tatuánuuk
beküldése

Kérdés és feletet

és addig állandó bizonytalanság urai 
kodik. vájjon egyes gyártmányokból 
mennyi vételezhető. Ezen kérésünk
nek nyomban fcelvt adtak és ezzel 
lényeges könnyítés érhető el az ad
minisztrációs munkában.

Kellemetlenül hatott azonban, hogy 
a dohányáruraktárak a hó közepén, 
még március hónapra érvényes uj 
százalékos számokat közöltek és ez
zel teljesen felborították azt a cse
kélyke kis egyensúlyt is, melyet né
hol már-már sikerűit elérni.' Az uj 
százalékok áttanulmányozása után 
nagy megkönnyebbüléssel vettük tu
domásul a Symphonia vételezhető 
mennyiségének felemelését, de vi
szont sajnálattal észleltük a legtöbb 
gyártmány eddigi százalékának le
szállítását. Ez a körülmény igen ne
héz feladat elé állítja most a nagy
árusokat, mert esetleg egyik-másik 
gyártmányból márciusban már nem 
vételezhet többet. Nehezíti a helyze 
tét, hogy, néhány nagyobb tőkével 
rendelkező kisárus már ezekből a 
gyártmányokból az egész márciusi 
mennyiséget elvitte, miáltal több kis- 
árusnak már ebben a hónapban eb
ből a gyártmányból nem jut semmi
sem, holott kimutatása szerint még 
a lecsókkentett százalék szerint is 
volna, belőle járandósága. Néhány 
kisárust tehál károsodás ér anélkül, 
hogy abban akár a nagyárus, akár 
az a kartársa hibás lenne, aki az. 
egész havi árumennyiséget már el
vitte, mert mindegyik jogosan járt 
el. Az ilyen természetű panaszokkal 
tehát ne is forduljon senki a ható
ságokhoz, mert hiszen hatósági in
tézkedés folytán állt elő ez a hely
zet. Ez a kezdet nehézségeihez szá
rait és ezen sajnos segíteni nem lehet.

Ilyen százalékmódositás hó közben 
már többé nem lesz és most is csu- 
püu azért vált szükségessé, hogy az 
egyes gyártmányoknak vidékenkénti 
különböző és raenuyislgüeg lénye
ges eltérését ki lehessen ellensú
lyozni. Vannak vidékek ugyanis, 
ahol a Symphonia-szivarka forgal
mát egyáltalában nem vették fel a 
korlátozott forgalmú gyártmányok 
jegyzékébe olyan mennyiség a ll‘ be
lőle ott rendelkezésre, inig Budapes
ten %  száma csak 15 volt. A mó
dosítás lehetővé tette, hogy ezt a 
kulcsszámot 30°/o-ra felemeljék, ami 
mái* megközelíti a szükséglet fede
zését. Ugyanígy azonban egyes vidé
keken más gyártmányokban mutat
kozott nagyobb hiány mint pl. a 
Memphis, melyből Budapesten eddig 
80®/o volt a kulcsszám. Most ezt le-
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szállították ugyan üő százalékra, de 
a különbözet bői kielégítik más vidé
kek áruhiányát.

Általában a Dohányjövedék törek
vése odairányu), hogy a havonként 
megadandó ’ százalékszámokat az 
egész országban összhangba hozza 
és a lehetőség szerint állandósítsa. 
Egy-két hónap alatt ez keresztül is 
vihető és elérünk ahhoz az állapot
hoz, hogy nem lesz olyan gyárt 
mány. vagy csak igen kevés, mely 
nek százalékszáma 35 alatt legyen 
és több gyártmányt feloldanak a kor
látozás alól.

A korlátozásból feloldás nemcsak 
azt jelenti, hogy abból a gyártmány
ból korlátlan mennyiség vételezhető, 
hanem jelenti azt is, hogy abból az 
is vételezhet, akinek állandó beszer
zési alapjában a feloldott áru nem 
szerepel. Ezek tehát lényeges könnyí
tések és a helyzet javulása itt rövi
desen várható

Piros-kék
Kifogás tárgyává tettük, hogy a 

rendelet és a meghonosított ..Kimu
tatás-* könyvecske különbséget tesz 
a Pariing, a Daru és a Mirjam két
féle gyártmányai között, vagyis ezek
nek mindegyikére más és más szá
zalékszámot állapítottak meg. Hogy 
a kettő egybe nem olvasztható, ez 
gyártási politika és ebbe nem is kí
vánunk beleszólni, de zavart okozott 
a kétféle százalék, mert a kisárusok 
legtöbbje — érthető okokból az 
egyes gyártmányokból vételezett 
mennyiséget abba a rovatba irta be. 
amelyikre magasabb százalék volt 
megállapítva. Ezáltal természetesen 
sokkal magasabb szám jött ki. mint 
igényelhető mennyiség és nein egy 
helyen bekövetkezett, hogy pl. a 
Daru cigaretta máris elfogyott a 
nagyárusnál, holott kisárusai közül 
még sok noro kapta meg a reá eső 
mennyiséget, de már a nagyárus 
sem vételezhet többet március hó
ban. Ugyanez a helyzet a Mirhám
nál is, mert a Daruhoz hasonlóan 
igen alacsonyan állapították meg a 
vételezhető "t*-ot. A nagyárus kép
telen valamennyi kisárusának „K i
mutatását-- ellenőrizni, a kisárus pe- 
dig igyekszik magát ellátni áruval. 
Ez a módszer pedig igen alkalmas
nak bizonyult mert egyrészt nem fel
tűnő, másrészt pedig könnyen ráfog
ható a tévedésre.

A most hó közben kiadott, módo
sított százalékszámoknál a Parting
gé! már tekintettel voltak, de n Daru 
cm a Mirjam egészen érthetetlenül 
még mindég kétféle százalékkal sze
repel A Darlingnál most már teljesen 
közömbös, hogy a kisárusok melyik 
rovatba írják bele az állandó be
szerzési alap mennyiségét.

Ezek a bajok is a kezdet nehézsé 
gai közé számítandók és meg fog
nak szűnni.

Feleslegek kezelése
A rendelet értelmében azt az áru- 

mennyiséget, mely a hó végén a 
nagyáriának készletében megmarad, 
köteles a következő havi, részére 
vételezhető mennyiséghez hozzá
csapni és ha az így megnövekedett 
mennyiség gyártmányonként r* el 
emelhető százalékot tesz ki, akkor 
köteles a dohányraktár által kiirt 
"/« számot 5-el vagy többel emelni, 
aszerint, hogy mennyi áru maradt 
meg készletében. Ugyanis az élet 
nem hajlandó alkalmazkodni a ren
delethez és előfordul sok esetben, 
bogy egyes dohányárusok forgalmá
ban változás áll be. Változik a fo
gyasztás mennyiségileg is és minö- 
ségiieg is és ahol eddig pl. 6ok 
Memphis fogyott, most ebből sok
kal kevesebb fogj-, viszont ezzel 
szemben emelkedett valamely más 
gyártmány. Ilyenkor a kisárus a 
nála nem keresett gyártmányt nem 
vételezi fel abban a mennyiségben, 
ahogyan az részéről lehetséges vol
na, hanem az árut benthagyja a 
nagy árusnál Viszont nem vihet el 
abból a gyártmányból sem többet, 
mint amennyit részére az állandó 
beszerzési alap előír, melyből nála

Tartsuk  VACO

Hirdessen tanunkban!

ezidőszerlnt sokkal nagyobb a ke
reslet. Ez bizonyos fokú károsodást 
jelent úgy a kisárusnak. mint a 
nagyárusnak, mert hiszen egyes 
gyármánynemekből többet is el
tudna adni mint amennyit részére a 
beszerzési alapja lehetővé tesz amel
lett pedig a többi előirt mennyisé
get is el tudná adni. Forgalma emel
kedett akár rátermettsége vagy más 
oknál fogva, de azt kihasználni most 
már nem tudja. A  nagyárusnál a 
gyártmányból a kellő mennyiség 
rendelkezésre állna, de nem adhatja 
oda azt másik kisárusnak még ak
kor sem, ha azt az arra jogosult 
kisárus nem veszi igénybe, tehát 
forgalma neki is csökken, pedig 
mód volna annak megakadályozá
sára.

Az értekezleten ezt is 6zóvá tet
tük, de sajnos ezt a kérésünket el 
utasították és így a rendelet ere
deti szövegezéséhez kell magunkat 
tartani.

Uj és megszűnt trafik
Az 1941. október 1. után kiadott 

trafikengedélyeknél szükséges az 
állandó beszerzési alap pénzügyőri 
megállapítása. Mivel ezeknek még 
UU1 utolsó negyedévében kialakult 
vagy teljes forgalmuk nem volt, 
sem jogelődjeik nem voltak, nein 
rendelkeznek állandó beszerzési 
alappal.

Ilyen esetben a pénzügyőrség e l
sősorban azt kell hogy megállapítsa, 
vájjon mi oknál fogva engedélyez
ték az uj dohányárudát V Mert más 
szempontok kell hogy vezéreljék az 
uj trafik állandó beszerzési alapjá
nak megállapításánál, ha az uj tra
fikjog azért engedélyeztetett mert 
azon a környéken állandóan egy 
színvonalon mozgó magas forgalmat 
bonyolítanak le a környező trafikok 
és más, ha a környező trafikok for
galma állandóan és egyenletesen 
növekszik. Mert ez utóbbi esetben 
valószínűleg annak a városrésznek 
fejlődéséről van szó, mig az előbbi 
esetben nem. Tehát az első esetben 
az uí beszerzési alapot a környező 
trafikok forgalmának rovására álla
pítják meg. mig a második esetben 
a környező trafikok forgalmának 
arányához mérten, de azok forgal
mának csorbítása nélkül állapítják 
meg. Az első esetben az uj trafik 
állandó beszerzési alapjának mérté
kéig csökkentik a környező trafikok

állandó beszerzési alapját és ez 
nincs kihatással a nagyárus állandó 
beszerzési alapjára, inig a második 
esetben az uj trafik állandó beszer
zési alapjával felemelik a nagyárus 
állandó beszerzési alapját.

Ezt a kérdést azért kell igy meg
oldani. mert az egyik esetben a fo
gyasztás állandó tehát a kincstár 
szempontjából niucs ok arra, hogy 
arra a városrészre, vagy vidékre több 
dohányárut adjon ki. csak arról van 
szó, hogy- azt a bizonyos állandóan 
egyforma mennyiséget nem két, ha
nem három kisárus adja el. Forgal
mukat tehát megosztja A másik 
esetben azonban arról van szó, hogy 
egy bizonyos városrész fejlődése, 
vagy más ok folytán ott a fogyasz
tás ~ l!)4i. óta nagyobb arányban 
megnövekedett és ezért ott több 
dohányárura is van ma szükség 
mint 11)41 ben. Ilyen esetekben tehát 
nincs helye a forgalom megosztásá
nak, hanem a nagyárus állandó be
szerzési alapjának felemelésével az 
egész körzet forgalmának emelése 
indokolt.

Megszüntetett dohánya rudak for
galmát viszont a környező árudák 
között egyforma mértékben lel kell 
osztani, tehát állandó beszerzési 
alapjukat kell felemelni. Ez is indo
kolt, mert hiszen dohányárudat en
gedély megszüntetéséről csak ott 
van szó, ahol valamilyen oknál fogva 
a forgalom annyira csökkent, hogy 
a dohányárus ott már megélni nem 
tudott. Ilyen esetben pedig indokolt, 
hogy a megszűnt áruda forgalmát a 
megmaradtak örököljék és ezzel 
életképesebbek legyenek.

Állandó beszerzési alap 
felem elése

Az állandó beszerzési alap fel
emelésének indokolt esetben helye 
van úgy a nagyárusnál mint a kis 
árusnál

A nagyárus állandó beszerzési 
alapjának felemelése egy esettől ki
véve, mindenkor a kisárus állandó 
beszerzési alapjának felememelésé- 
től függ. Ez az egy eset pedig az, 
ha valamelyik kisárust 1941. utolsó 
negyedéve után egyik nagyáruda 
körzetéből egy másik nagyáruda 
körzetébe helyezték át. Ez esetben 
a régi nagyárus beszerzési alapját 
az illető kisárus beszerzési alapjá
val le kell csökkenteni, az uj nagy
árus állandó beszerzési alapját pe

dig ugyanannyival fel kell emelni. 
Az érdekelt nagyárusoknak a vál 
tozásról jelentést kell tenniök a 
pénzügyőri kerületi vezetőhöz, aki
nek közbenjárásával nyer a kérdés 
rendezést.

Az állandó beszerzési alap feleme
lése egyébként minden indokolt 
esetben lehetséges. Erről különbéit 
maga a rendelet is említést tesz é » 
lehetővé teszi, hogyha akár idény
munkások. katonaság, vagy város
fejlesztés stb okok miatt a forga
lomban változás áll be. az állandó 
beszerzési alap felemelésének van 
helye. Természetesen, ha egy, vagy 
több kisárus beszerzési alapját a 
pénzügyőrség felemelt anélkül, hogy 
egyidejűleg a környező kisárusok 
forgalmát leszállítaná, ugyanakkor 
a nagyárus állandó beszerzési alap
ját is feli kell emelni, mert hisz 
enélkül nem tudná a kisárus, vagy 
kisárusok felemelt árumennyiségét 
kiszolgáltatni

Beszerezhető mennyiség túl 
lépése

Fontos része a rendelkezésnek, 
hogy a havi beszerezhető mennyi 
séget tudatosan tullc^pni nem sza
bad. Ha azonban elírás, vagy téve
dés folytán ez mégis megtörtént, 
akkor ezt a körülményt úgy a nagy- 
árus mint a kisárus köteles a leg
közelebbi hónap legkésőbb 5 ig je
lenteni. mert eunek elmulasztása 
már csalásnak minősül és igen su 
lyos következményekkel jár A ineg 
engedettnél nagyobb mennyiséget 
pedig mint már felvételezett árut, 
köteles mindenki a ..Kimutatás* 
könyvecskében a következő hónap 
terhére előjegyezni a megfelelő 
gyártmányrovatba és gondosan 
ügyelni arra, hogy ilyen eset meg 
ne ismétlődjék. Ez u rendelkezés 
jo gé r vénnyel b ir a most kiadott és 
módosított %  számokra viszonyítva 
is. FI. Ha egy kisárus az eddig en-

saját kőépületben lévő budapesti 
kisárudámat — egészségi okok
ból — vidékivel. Ajánlatokat : 
„Havi 800“ jeligére a kiadóhi
vatalba (Budapest, VII., Mú
zeum-utca 17. sz.) kérek. (3193).
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C ig a r e t t a  h U v e ly e  k :
SENATOR CELOILFTER kettős 

füstszűrővel

SENATOR EXTRA valiabeléttei 

JANINA füstszűrös

SENATOR CELOFIETER parafa
véggel

•

C ig a r e t t a p a p iro s o k :
SENATOR 60 lapos
SENATOR 120 lapos
SENa TOR RAPID hajtogatott.

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllel

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel. egyenként kitéphető lapok
kal

JANINA SPECIALITÉ

gedélyezett mondjuk Síi" 0 alapon ki
számított mennyiséget március hó
napra egész mennyiségében már 
felvételezte és ebből a gyártmány
ból most a hatóság a " ,,-ot 35- re le
szállította, akkor az illető kisárus 
több mint felével túllépte a részére 
engedélyezett mennyiséget. A kö- 
nyebb érthetőség kedvéért marad
junk egy példánál. Budapesten a 
hó elejen a raktár a Memphis 
cigarettára 80"'0 kulcsszámot irt ki. 
E gy ktsarusuak a  beszerzési alapja 
Memphisböl 10.(1(10 drb, akkor már
cius hóra felvételezhetett ebből 8.000 
drb-ot. Ezt a mennyiséget el is vitte 
már. Most jött az uj ",, megállapítás 
és a Mempbist leszállította 35‘V-ra. 
Ez esetben a kisárus köteles köny
vecskéiében a Memnhis rovatában 
megjegyezni, hogy ..túllépés 4nOOdrb" 
Ezt a menyiséget az április hóra 
érvényes .,Kimutatás** könyvecskébe 
is bejegyezni a Memphis" rovatába 
•és ha ennek a gyártmánynak 
szama áprilisban sem lesz több mint 
35, akkor egész áprilisban nem hogy 
aem vihet egyetlen drb Memphist 
sem. hanem még mindég rirb-
tullépte az engedélyezett mennyisé
get. léhát az áprilisi „Kimutatás" 
könyvecske megfelelő Memphis ro
vatába ismét beírja „túllépés l.üoo 
drb* és ezt átviszi a májusi köny
vecskébe is.

Természetesen ugyanezt cselekszi 
tt nagyárus is azzal a különbséggel, 
to g y  m nagyárus köteles a túllépést 
az illetéken' raktárnak Írásban be
jelenteni. Etekintetben tehát a leg
alaposabb körültekintéssel kell min
denkinek eljárni, mert egyetlen 
esetben sem marad el a megtorló 
eljárás.

Bejegyzések helyesbítése 
igen fontos része a rendeletnek, 

hogy a uagyárus köteles minden 
bejegyzést úgy a kisárusi könyvecs
kében, mint a „Kimutatásban" és a 
megrendelő íven egyaránt és egy
formán a valóságnak megfelelően 
kijavítani, ha nem azt az árut szol-

Sáltatta ki a kisárusnak. amit ren- 
elt, vagy törölt valamit rendelésé

ből. A  rendelőiv, a könyvecske és a 
kimutatás okmánynak számit és 
azoknak a valóságot híven kell 
v isszatü k rözni.

Nagyjából ezek a kérdések kerül
tek megvitatásra az értekezleten és 
volnának hivatva arra, hogy ebben 
a szövevényes rendszerben némi
képpen rendet teremtsenek. Sajnos 
agy érezzük, hogy a fenti kérdések 
megvitatásával még korántsem ér
tünk a bajok végére és hogy sere- 
gestől merülnek még fel olyan kér
dések melyeket majd maga az élet 
produkál. „

Hivatkoznunk kell elsősorban Far- 
Kas István  felügyelőnek múlt lap
számunkban közölt cikkében foglalt 
ama megállapításra, hogy a rende
let a  trafikosság becsületességére 
van felépítve és annak zökkenés
mentes keresztülvitele csak úgy le
hetséges, ha valamennyien a leg
jobb szándékkal és lelkiismeretesen

nyuiunk hozzá a kérdéshez. Tévedni 
emberi dolog, de ha rájövünk a té
vedésre azt igyekezzünk azonnal 
jóvátenni és legyünk körültekintők, 
hogy az máskor elő ne forduljon.

Gondoljunk arra, hogy háborúban 
élünk és hogy az egész korlátozást 
maga a háború tette szükségessé és 
hogy az összesség tehát nemzeti ér 
dekeket szolgálunk akkor, amikor 
igyekszünk erőnkhöz es tehetsé
günkhöz mérten a közös célt szol
gálni.

Vannak a rendeletnek hibái és 
elkerülhetetlen, hogy az egyeseket 
ne sértsen, de viszont olyan" rende
letet alkotni, mely maradéktalanul 
mindenkit kielégítsen, nem lehet. 
Legyünk tehát türelmesek és a fel
merülő kétséges vagy vitás eseteket 
hozzuk az intéző körök tudomására, 
kik minden bizonnyal mindent el
követnek abban az irányban, hogy 
az igazságosságot a lehető legjob
ban megközelítsék. Ha pedig a gya
korlat olyan feladatok elé állít ben
nünket, melyre vonatkozólag a ren
delet nem ad eléggé világos útmu
tatást, akkor cselekedjünk mindég 
a józan ész és tiszta lelkiismeret 
szerint.

Kartársaink további észrevételeit 
szívesen vesszük és igyekezni fo
gunk azokat a felettes hatóságok 
jóindulatú elintézésével megoldás
hoz juttatni. Csupán arra kérünk 
mindenkit, panaszai vagy észrevé
telei legyenek tárgyilagosak és konk
rétek.

ft március havi száza
lékszámok mádosilása

A budapesti központi dohányáru- 
raktár a már megállapított százalék- 
számokat március hónapra megvál
toztatta és az ezzel járó követkéz 
ményeket lapunk más helyén ismer
tetjük. A rovatokban lévő ,.Sz" betű 
„Szabadforgalom**-t jelent.

Az uj százalékszámok a követ
kezők

Szivarok :

Hargita
Roy ales...............
No vitán 
Regalia . ... 
Prensados 
Palatínus
Reg- Med. ...........
Havanna Virginia
Britanica .......  .
Kis Regalia Media
Trabucos
Millares
Guba .......
Portorico . . 
Senoritas ... 
Joviales 
Vegyes külföldi 
Cigarillos . . ... . 
Faintos ... .

* Szabadforgalom.

Alt Mik
", o "/o
10 —
15
35 Sz*
35 :15
30 —
30 —
20 60
25 —
10 35
30
10 35
25 —
25 35
35 10
25 35
20 35
20 35
15 —
:i5 25

Szivarkák :
Ált Nik.
°/o °/0

Pharso 25
1 oronas 5 Sz
Cleopatra .......  15 —
(örnnitas Sz
Darling ____  35 35
Ghiubek ... ... ... ... 30 20
Stambul .......  35 35
Klíedive ... . . ... 25 35
Daru piros 30, kők 10 Sz
Vitéz ................. 35 —
Balaton .......  35 —
Memphis 35 35
Sport ....... ..  .. .......  15 —
Danie-s ... . 20 .w«
Érdél v 10 Sz
Felvidék — Sz
Extra 35 35
Prinoenas . .......  35 35
Mirjani szop. 2,», pár. 35 3>>
Theba ....... 30 35
Gerle 20 —
Királv . 35 35
Turul . . 25 Sz
Hercegovina . . .......  35 39
Symphonia.. ....... 30 30
Levente.
Délibáb ... .. .  35 —

100 ifi*, dohányok :
Ált Nik.
•>/« °/o

Sultáii Flór 30 —
Kiváló tinóm török ____  25 —
Legfinomabb török 35 —
Finom Kir.. 3o —

Ált. Nik.
°/o

Légiin, bereegov. 25 75
Finom purzicsan 30 UH)
Finom török 50 20
Fin. hercegov. illatos. ... 35 —
Finom hercegov. 50 60
Válog. érsekit jván 5 90
Középfinom török 60 65
Balkán 15 80
Muskatálv............... 50 100
Verpeléti . . . 45 75
Legfin. magyar 65 Sa
Finom magyar ... 75 100
Középfin. magvar 25 . 80
Kapa ...................... ... 120 100

50 gr. dohányok:
All Nik
°/o 0/í,

Club.. _ őö —

Gentry illatos . . ... ... ... 15 —
Gentry ... 60 —

25 gr. dohányok:
Au Nik.
0/0

Purzicsan Kirlikova 40 —
Finom török — ... ... 40 UH)
Fin. hercegov. illat. ... ... 10
Finom hercegov ... 45 00
Középfinom török . 50
Balkán ... ............... ... 30 —
Legfín. magyar 20 —
Finom mag var ........ ... 25 —
Középfin. magyar. ... ... 90 —
Kapa .......  ........ 110 —
Magyar pipadohány ... 60

KÉRDÉS ÉS FELELET
Józsa Sárilu r Munkánk iránti el

ismerő sorai jólestek, örülünk, hogy 
ügyének kedvező elintézésében segít
ségére lehettünk Bármibén szívesen 
állunk rendelkezésére (ad : 2735).

Simon Péter: 1042. január hó t-től 
1843. április hó l éig összesen 7.50 P 
tagdijhátraléka áll lenn, melynek be
fizetéséhez 1 drb csekkbefizetési la 
pót küldünk nb címére (3071).

Hm abás Ferenc Kérvénye 01.090. 
1043 sz. alatt január hó 2ó-án ki lett 
küldve Komáromba jelentéstétel vé
gett Jó lenne, ha az. elintézést ott 
megsürgetné (2750).

töri Sándor: K évi január hó 
1 kelt levelében hivatkozott lé
talapja hibás címzés miatt most 
zett meg hozzánk. Kérjük, hogy 
vőben Írásbeli küldeményeit a 
dkezö címre szíveskedjék kül- 
- Baross Szövetség Dohányárus 
.ortia Budapest, V I I I , Muzeum

Öze. r  Szabó Mártonná : A vasár
napi nyitvatartásra vonatkozó hir
dető táblát elküldöttük b. elmére, 
azonban „1—3-ig zárva- szövegű táb
lácskát nem tudtunk küldeni, mert 
ilyen nincs raktárunkon (2330).

Kovács József: Kérvénye január 
hó 15-én 215.10.711142. sz. alatta Bu 
dapesvidéki Pénzügy igazgatósághoz 
lett küldve kivizsgálás végett. Ügyét 
figyelemmel kísérjük (2218).

A Itóza : Sorait megértéssel olvas 
tűk Amint a 4-es sz. szaklapunkban 
megjelent közleményekből láthatta 
Kartár8nönk. Vezetőségünk mindent 
megpróbált, hogy az áremeléssel 
kapcsolatos különbözet viBSzafizeté 
sere vonatkozólag újabb intézkedés 
történjen, azonban a magasabb célok 
előtt meg kellett hajolni Cb kérelme 
két eltenni jobb időkre. Sajnos a 
jutalékemelés iránti kérelmünk tár
gyalás alatt ál! igy egyelőre azzal 
is várni kell (2017).

Kovács György Az árukorlátozás 
az Ibuszra is vonatkozik, úgyszintén 
a déli 2 órás ebédszünet tartása 13 
órától 15 óráig. Amennyiben akár 
az Ibusz. akár valamelyik dohány- 
áruda nem tartja be a aéli kötelező 
ebédszünetet, úgy azt a rendőrható 
Ságnál bekell jelenteni, hogy a szűk 
séges büntető intézkedéseket tegyék 
meg 12943).

özv. Féterffy Félémé : A befizetett 
6 P tagdíjat köszönettel javára e l
könyveltük. Az érte járó 12 drb. tag
bélyeget elküldöttük Í2H63).
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Borsody Anna: Az áremelésből
előállott differencia visszafizetésének 
elengedését elnökségünk kérte, de a 
kérést honvédelmi célokra való hivat
kozással nem vehették Figyelembe. 
A befizetett 6 P tagdíjat köszönettel 
vettük, melynek elismerésére szóló 
12 drb. tagdíj bélyeget cimére meg- 
küldöttük. Úgyszintén 1 Évkönyvet 
is feladtunk b. cimére (2993}.

Balogh Istvánné: Kölcsöntartozása 
összesén 40 P 4- ennek kamatai. 
Amennyiben tartozását teljesen visz- 
szaíizeti. kölcsönét meg lehet újí
tani. Szíveskedjék ezt pár sorban 
kérni és közölni, hogy kezesei ma
radnak-e a régiek. Amennyiben uj 
kezeseket jelent, úgy újabb váltót 
és kérelmet kell aláírniuk (3073).

Papp Sándor Nevezett cégnél ér
deklődtünk és azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy megrendelését áru
hiány miatt nem tudták foganatosi- 
tani.* Ebben az ügyben sajnos nem 
lehet azzal az eszközökkel élni, 
melyet Kartársunk ajánlott, mert az 
áruhiány jóformán általánossá vált 
(3014).

Méri Im re : Újabb trafikengedély 
kiadásának megakadályozására szí
veskedjék a körülmények pontos 
meghatározásával egy panaszkér- 
véuyt készíteni a Dohányjövedékhez 
cimezve. melyre 2 P-s okmány bélyeg 
ragasztandó. Ha beküldi hozzánk, 
mi azt pártoló sorokkal ellátva to
vábbítjuk illetékes helyre. Hadirok
kantsága ügyében szíveskedjék kér
vényt intézni a Honvédelmi Minisz
térium Hadigondozási Osztályához, 
melyben igazolnia kell az ottani elöl
járóság utján, hogy hadirokkant illet
ményéről annakidején önként lemon
dott és hogy azóta vagyoni körülmé
nyei olyan mértékben rosszabbodtak, 
hogy a hadirokkant illetményre lét
ion mártásához ismét szüksége van. 
A  kérvényt az ottani hadigondozási 
hivatal utján kell továbbítani (2968).

Özv. Yasváry Sándor né .-A postai 
• rtékcikkek árusításának engedélye 
a dohány árusítási engedéllyel szo
rosan összefügg, igy ha az illető 
dohány árusítási engedélyét elvonták, 
bélyeg-, illetve postai értékcikkek 
árusítására sem jogosult. Az ügyet 
szíveskedjék az illetékes pénzügy
igazgatóságnak jelenteni, mert csak 
adminisztrációs késlekedés miatt for
dulhatott elő az említett eset. A lap- 
bizományosságot az illető továbbra 
is megtai thatja (2958).

Kiadótulajdonos : „Baross Szövetség I „Grafika** Nyomdavállalat (Holl Béla) 
Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák Újpest, Jókai-utca 18. szám.
és Termelők Országos Egyesületem \ Telefon: 495—516.

T A U S Z K Y  A R T Ú R
eigurettutöltök, pipák és az összes 
d o h á n y z ó c i k k e k  gyártása

Budapest. ¥11.. Bkácla-u. 13. Tel. 222-625.

K I  IMIIK A  L A J O S
pap’ráru-, lróozer-, cigarettapapír-, hüvely- éfi gyufa-nagykereskedő 
Budapest. VI., Rózsa-utca 44. szám — Telefon: 221-870.

O L L E S C H A U ,  SPO R T
S Z Í V A R K A P  A P I R O K  AT.  H Ü V E L Y E K E T .  V A LA M IN T

•  •

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

SAMUM-ALTESSE doboz gyár V- I. I
BUDAPEST, XIII., 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, gyula éa 

mindennemű dohányzó-c i kkek nagykereskedése

BUDAPEST, II. KERÜLET, CSALOGÁNY-UTCA 55. SZÁM.
TELEFON: 357-782. •  TELEFON: 357-782.

Borotvapengék és borotválkozó cikkek legolcsóbb beszerzési helye

TEMPÓ, G. M. B. NIKOTEX, TRAFIK stb.
pengék kizárólagos eladása.

BOROTVAPENGE-SZAKÜZLET BUDAPEST, VII., NAGYATÁDI 
SZABÓ-UTCA 42. SZÁM. —  TELEFON: 428-147.

A kiadásáért felelős: vitéz Cslhás Endre.

Névtelen levélírók: Kérjük Kartár
sainkat, hogy névtelen levelekben ne 
forduljanak kérdésekkel hozzánk, 
mert azokra nem válaszolunk. Ha 
valaki nem kívánja azt, hogy a Kér
dés és Felelet rovatunkban uevesze 
repeljen. az levelében kérjen megje
lölt jeligés üzenetet, de a levelet tel
jes nevével írja alá (—).

András Frigyesné Kérvénye 
74.040/1943. sz. alatt iktattatoit a Do
hányjövedéknél és rövidesen le fog 
menni az illetékes pénzügy igazgató
sághoz jelentéstétel végett (3017).

Csicsák Ferenc : Forduljon a Nem
zeti Hitelintézethez és kérjen köl- 
csönigénylési űrlapot. írja meg, hogy 
mit tud biztosítékul nyújtani. Neve
zett intézet szokott folyósítani úgy
nevezett kiskereskedői kölcsönöket 
(3187).

Laesni János: Hadirokkantságára 
vonatkozó felterjesztés sem l'J42-ben, 
sem 1343. bán a Honvédelmi Minisz
térium Hadigondozó Osztályán nem 
található. Érdeklődjön a polgármes
teri hivatalban működő Népgondozó 
Hivatalnál, hogy azt felküldték-e és 
mikor, milyen szám alatt. Ezen ada
tokat szíveskedjék közölni, hogy 
ügyében ismét * érdeklődhessünk 
(2864).

Horeliczky Kálmán (). K. H.-köl- 
csön iránti kérelme sem az O. K. H.- 
nél. sem a Honvédelmi Minisztérium 
Hadigondozási Osztályán nem talál
ható. Szíveskedjék közölni, hogy ké
relmét hol és mikor adta be (ad : 2737).

Cserovszky Sándor: A befizetett 
1 P tagdíjért a két darab bélyeget 
február 22-én elküldöttük b. cimére, 
úgyszintén a kért Évkönyvet is 
megküldtük (2954)

Özv. Horváth Pálné Néhai férjé
nek rokkant ügye az elekl főszolga
bíró hivatalhoz lett kiküldve, ott kell 
utána érdeklődni. F. hó lü-i pénz
küldeményünket reméljük meg
kapta? örülünk, hogy némileg se
gítségére lehettünk (2969).

Kovács Julianna  : Kérésére szak
lapunkat a mai naptól kezdve üzleti 
cimére fogjuk küldeni, hogy hanta- 
rábbb kézhez kaphassa (3186).

Szlávik Vilm os: Címét javítottuk 
s most már szaklapunkat uj cimére 
fogjuk küldeni, reméljük pontosan 
kézhez fogja kapni (3149).

B izom án y i
á r u s í t á s r a

adok az uj játékban osziály- 
sorsjegyet címanyag beküldése 

mellett.
v ité z  T ó th  T ih a m é r  d r .

osztálysorsjegyárusitó
Budapest ,  V., Rudolf-tér 4/a.

Dohányárudák vasár- ás ün
nepnapi nyitvalartását feltün
tető táblákat kartársaink köz
ponti irodánkban (Vili.kér.,Mu- 
zeum-utca 17. szám) díjtalanul 
kaphatnak.

Régi nyomtatványok 
beküldése

Mint azt már közöltük kartársaink
kal, a régi kisárusi rendelőiveket — 
tehát azokat melyeken a régi árak 
vannak még feltüntetve dijtalanal 
átnyomatjuk az uj árjegyzéki árakra, 
ha azokat hozzánk beküldik. Mivel 
ilyen nyomtatványok most már csak 
szórványosan futnak be irodánkba, 
ezúton közöljük kartársainkkal, hogy 
átnyomásra rendelőiveiket

április hó 1-ig
fogadunk el. Ezen időponton túl ér
kező nyomtatványokat a beküldő- 
költségére átnyomás nélkül felbon
tatlanul visszaküldjük.

N;bo4e<;*

„R A F FA « szivarkaszipka cserélhető parafás füstszűrővel drbja 8 fül. 
M ü a n y a ü  szivarkaszipka. kétrészes, „Rafia** füstsziirőbetéttel 

darabja 66 fillér.
c lá v o r i f t t  szivarkaszipka. kétrészes, „Haffa** íüstszüröbetéttel 

darabja 80 fillér
Minden szipkához megfelelő „Raffa** szűrőbetét (naponként egyszer 

cserélendő) darabja 2 fillér.
„KAFFA“ füstszűrös s/.lvarkahUvely tuti ;iarab a felemelt

adójeaytöbblettel együtt 94 fillér.
Viszonteladóknak megfelelő árengedmény. Kapható az. összes buda
pesti dohányelosztóknál, vidéken az összes dohánynagyáruriákban.

Gyártja: AIVAZ H. ..Halfa1 füstszűrös szivarkahüvely-gyára 
Budapest. V1L, Dembinski-utca .32. szám. Telefon. 221-636.
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