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Ünnepet
ül a nemzet és ha külső okok 
miatt ezt nem is mutatja kifelé, 
annál bensőségesebben érzi azt 
beleié a nemzet minden fia. 
Vitéz nagybányai Horthy M ik
lós. szeretett Kormányzó Urunk 
75-ik születésnapját ünnepli az 
ország apraja-nagyja és ezen 
a napon mindenki megáll egy 
pillanatra munkájában, minden
napos lótás-futásában és ezalatt 
a megállás alatt őszinte, benső
séges hódolattal gondol reá és 
egyben hálát ad Istennek, hogy 
sok mostohaságunkban ilyen 
kegyben részesitett bennünket.

Nem a mi hivatásunk, hogy 
dicsőségekben gazdag múltjára 
visszapillantást vessünk és azt 
itt felsorakoztassuk. mi csak egy
szerű. de harcban, hazaszeretet
ben és áldozatkészségben ki
próbált fiai vagyunk, akik leg- 
mélységcsebb hódolatunkat és 
fiúi szeretefünket rakjuk le lábai 
elé.

Mint katona : a legdicsősé
gesebb múltra tekinthet vissza 
és már mint ilyen is beírta nevét 
az örökkévalóság, a történelem 
lapjaira.

Mint államlő : olyan érdeme
ket szerzett, amilyenekkel csak 
igen kevesen dicsekedhetnek és 
méltán érdemelte ki az ország- 
gyarapító előnevet.

Mint apa . csodálatos akarat
erővel viselte el a sors kemény 
megpróbáltatásait és bizonysá
got tett arról, hogy mindenek
előtt fontos a haza iránti köte- 
lességteljesités és csak azután 
jöhetnek az érzelmek.

Mint ember : a legbájosabb, 
legközvetlenebb, a vele érint
kezőkből rajongást tud kiváltani 
és ragyogó intelligenciája, szel
lemének ifjúi frissesége minden
kit magával ragad.

Történelmünknek bizonyos 
törvényszerűsége, hogy minden
kor olyan egyéniséget állít a 
nemzet élére, aki az adóit idők
ben legelőnyösebben vezeti a 
magyarságot. Es nem kétséges, 
annak a ténynek, hogy ma mi 
itt állunk és úgy állunk itt. aho
gyan vagyunk, egyedül és ki
zárólag Kormányzó Urunk pat
riarchális bölcsességének kö
szönhetjük.

A  mi feladatunk az O bölcs 
vezetése mellett tovább mene
telni és alázattal kérni a Min
denhatót, hopij a nemzet javára 
tartsa meg Őt még hosszú időn 
keresztül frisseségben, egészség
ben.

A  dohánygyártmányok aiá- 
nyos szétosztását előíró rendel
kezés az ország legnagyobb ré
szében most már többé-kevésbé 
átment a gyakorlatba és ahol 
azt helyes értelmezéssel és kellő 
jóakarattal hajtották keresztül, 
ott aránylag kielégítő mérték
ben el is éri a kívánt célt. Hiába 
azonban, a legalaposabb körül
tekintés és legprecízebb munka 
dacára, alig van olyan nagy
áruda. ahol a hó végén a köl
csönös igénylések egymást ma
radék nélkül fedezzék és sem áru
hiány. sem árufelesleg ne mu
tatkozzék.

A z ilyen eltéréseknek több 
oka lehet.

Ha hó végén áruhiány mutat
kozik a nagyárudában, akkor 
vagy a nagyárusnak, vagy a 
kisárusoknak a beszerzési alapja 
hibás és a kettő nem egyezik. 
Rendszerint a kisárusok egyik
másika jegyzi be a Kimutatásba 
rosszul a beszerzési alap meny- 
nyiségét, vagy rosszul számolja 
ki a 0 o szám alapján egyes 
árunemeknél a havi beszerez
hető mennyiséget. Ezek az ese
tek. ha nem rosszakarat szülte 
azokat. lassan megszűnnek, 
mert hisz az idő múlásával 
mindenki nagyobb gyakorlatra 
tesz szert és a hibák mind ke
vesebbek lesznek. Ha azonban 
meggyőződtünk arról, hogy rossz
akarattal állunk szemben, akkor 
kötelességünk a legteljesebb szi
gorral eljárni, ami abból áll. 
hogy az esetet haladéktalanul 
jelenteni kell az illetékes pénz
ügyőri szakasznál. A pénzügy
őri szakasz pedig nem ismer 
ebben a kérdésben tréfát és ha 
első esetben meg is elégszik 
pénzbírság kiszabásával, máso
dik esetben már a jogelvonás 
következik. Tehát láthatjuk, hogy 
igen súlyos következményekkel 
jár a rosszhiszemű tévedés.

Ha a negyárus a kisárusok 
beszerzési alapjának a saját 
beszerzési alapjával történt ösz- 
szehasonlitása után meggyőző
dött arról, hogy hó végén azért 
mutatkozik áruhiánya, mert 
nagyárudájának beszerzési alap
ja kevesebb, mint amennyit kis- 
árusainak beszerzési lapja ki
tesz, akkor ezt a hibát okvet
len és sürgősen orvosolja, mert 
hóvégi hiányai állandósulni fog

nak, ami előbb vagy utóbb kel
lemetlen helyzetet teremt. Ala
posan ál kell vizsgálnia köny
veit és meg kell keresni a hi
bát, amit viszont jelentenie kell 
a pénzügyőri biztosi kerületnél.

ilyen eljárással a hóvégi áru- 
hiányokokait meg íehetszüntetni. 
Van azonban olyan eset, ami
kor a nagyárusnak a hó végén 
árufeleslege marad.

A  hóvégi árufeleslegek okai 
tulajdonképpen azonosak a hó
végi áruhiány okaiv al, csakhogy 
fordított helyzetben. Vagyis a 
nagyárus és a kisárusok beszer
zési alapjai nem egyeznek, de 
olyképpen, hogy a nagyárus 
beszerzési alapja nagyobb, mint 
amennyit a kisárusok összes
sége igényelhet. Kétségtelen, 
hogy itt is téves kiszámítás a 
baj alapja, de itt nem oly vé
szes az eset, mint az elsőnél, 
mert az sosem baj. ha valamely 
árunemből felesleg mutatkozik, 
mintha hiány van. Ebből sem 
a nagyárusnak, sem a kisáru
soknak kára nem származhatik, 
hanem csak előnye.

De van olyan helyzet is. 
amikor úgy a nagyárusi, mint 
a kisárusok beszerzési alapja 
hajszálra egyezik, mégis a hó 
végén árufeleslege van a nagy- 
árusnak. Ilyen eset akkor áll 
elő, ha valamelyik kisárus, vagy 
esetleg többen is nem igényel
ték a nagyárustól azt az áru- 
mennyiséget amennyi részükre 
a hó folyamán járt volna. Mert 
ilyen eset is van azért még a 
mai világban is. Nem is olyan 
ritkán, mint hinnők.

A  rendelet világosan előírja, 
hogy az ilyen hóvégi feleslegek
kel miként kell eljárnia a nagy
árusnak. A megmaradt mennyi
séget hozzá kell adnia a kö
vetkező havi árumennyiséghez 
és meg kell állapítania, vájjon 
az igy felnövekedett mennyiség 
okoz-e akkora változást, hogy 
az illetékes áruraktár által meg
adott %> számot valamely áru
nemnél legalább D°/o-kal fel le
hessen emelni. Ha igen. akkor 
minden vita nélkül igy kell el
járnia.

Ha azonban a ho végén va
lamely árunemből olyan kis 
mennyiség marad meg, mely a 
következő havi mennyiséghez 
hozzáadva nem emeli meg O-tel
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Kérdés és Felelet

a °/c-ot. akkor hiába vitte át a 
nagyárus a megmaradt készle
tét a következő hóra. az válto
zatlanul ott is marad birtoké
ban, ki nem tudja adni és min
den haszon nélkül porosodik 
polcain. Gyakran megtörténik, 
hogy egyes árunemekből kö
vetkezetesen olyan kis mennyi
ség marad meg a hó végén, 
hogy azokat ha át is visszük 
mint készletet a következő hóra, 
esetleg majd csak félév múlva 
emelik meg olyan mértékben a 
következő havi árumennyiséget, 
hogy a ",o szám 5-tel emelhető 
legyen. Ha pedig ez több ár
nemnél ismétlődik meg havonta, 
akkor ez horribilis adminisztrá
ciós munkatöbbletet és gyü- 
mölcsözetlen tőkebefektetést je
lent a nagyárusnak és egyúttal 
veszteséget a kisárusoknak is, 
mert hiszen amit a nagyáru^ 
nem tud eladni, abból a kis- 
árusnak sem lehet haszna. Kü
lönösen megtörténhetik ez a 
szivaroknál, ahol egyik-másik 
kisárusnak oly alacsony a be
szerzési alapja, hogy havonként 
némely szivarból csupán 1—2 
darabot vételezhetne. Mivel pe
dig a nagyárus csak a legkK
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sebb csomagolási egységet kö- 
teies kiadni, törések és az ebből 
származó anyagi károsodás el
kerülése végett, sok kisórus 
esetleg hónapokig nem jut egyes 
szivarokhoz. A legújabb gyár
tási műhiba folytán ez a hely
zet a Coronitas szivarkánál is 
Budapesten, mert csak 100-as 
egvség.en hozza a raktár for
galomba Igen kevés az olyan 
kisárus. akinek ebből a gyárt
mányból minden hónapban 100 
arb igénylése lehet. De akkor 
is ez a helyzet, ha 110. vagy 
bármely töredék darabszámra 
van a kisárusnak igénye.

Hóvégi felesleg tehát abból 
származhat, ha a nagyárus nem 
adja ki a kisárusok töredék 
igénylését és azokat hónapró!- 
hónapra gyűjtögeti addig, amíg 
azokból egész csomagolási egy
ség nem jón össze

Bármelyik esetet vegyük is. a 
következtetés ugyanaz, hogy úgy 
a nagyárus. mint a kisárusok ká
rosodnak.

Ezzel a problémával már az 
fiietékes fórum elé is elmentünk 
és alapos megfontolás után si
került olyan állásfoglalást bizto
sítanunk, mely által ez a fogas 
kérdés megoldható.

Ezeket a kismennyiségü hó
végi feleslegeket a nagyárus ki
oszthatja a kisárusok között bi
zonyos szempontok szem előtt 
tartásával és a kellő formában.
3 ehát félreértések elkerülése vé
gett itt olyan felesleg mennyisé
gek szétosztásáról van szó. me
ly ek a következő havi árumennyi
séghez hozzáadva a havi °/ü szá
mot 5-te! nem emelik fel és mint 
gyümölcsözetíen befektetés he
verne csak a nagyárus polcain.

A szétosztásnál elsősorban bi
zonyos elvi szempontokra kell 
figyelemmel lenni. Elsősorban 
nem osztható szét az a mennyi
ség. mely azért maradt meg. mi- 
s el a nagyárus azt mint töredék 
mennyiséget nem volt hajlandó 
a kísárusoknak kiadni Ezek a 
töredékek ugyanis jogosan jár
nak a kísárusoknak és ha azo
kat a nagyárus csak azért, mert 
azok nem tesznek ki egy egész 
csomagolási egységet, nem haj
landó kiszolgálni, akkor azokat 
köteles tárolni és gyűjteni addig, 
amig azokból egész csomagolási 
egység lesz és igy kiadhatóvá 
válnak.

Szétosztásra tehát csak azok 
a hóvégi feleslegek kerülhetnek, 
melyek olyképpen maradtak 
vissza nagyárus raktárában, hogy 
azokat valamelyik, vagy esetleg 
több kisárus bármily oknál fogva 
nem vett igénybe

Itt a követendő elvi szempont, 
hogy a szétosztandó árut olyan 
kisárusnak ajánljuk fel, aki arra 
anyagi helyzeténél fogva légin 
kább rá van utalva. Tehát első
sorban szociális szemmel kell a 
dolgokat elbírálni. Kisforgalmú, 
kisjövedelmű, nagycsaládu. vagy 
beteges kisárusokat kell előny
ben részesíteni. És csak ha ezek 
igényei kielégittettek. adhatunk 
más, jobb anyagiakban élő kis
árusnak is a feleslegből. Vagy

V i d é k i  v á ro sb a n ,
fő útvonalon lévő, jó forgalmú 
dohányárudámat — egészségi 
okokból — elcserélném buda
pesti vagy budapestkörnyéki áru
dával. Válaszokat „Kossuth La
jos Sugárul" jeligére a kiadóhi
vatalba kérek. (3753.)

olyan gyártmányokat adhatunk 
a jobb forgalmuaknak, melyeket 
a kisebb trafikok amúgy sem 
vesznek igénybe.

Gyakorlatilag a szétosztást úgy 
kell végrehajtani, hogy a Kimu
tatás első oldalán — ott. ahova 
az egyes rendelések keltezését 
kell Írni — a 3 ik sorra (tehát 
az abban a hóban beszerezhető 
menny iség rovatába) piros tintá
val beírjuk : „Hóvégi felesleg
ből . . . "  Az egyes gyártmányok 
rovataiba pedig ugyancsak az 
azon hónapban beszerezhető 
mennyiség fölé piros tintával be
írjuk a mennyiséget, amennyit a 
hóvégi feleslegből azon gyárt
mányból adtunk. A  kisárus a 
rendes módon megcsinálja ren
delését és a Kimutatásba épp
úgy bejegyzi a feleslegből kapott 
árumennyiséget, mint egyéb meg
rendelését Erre azért van szük
ség. hogy a pénzügyőri ellenőr
zés előtt tiszta kép álljon. A pi
ros tintával a nagyárus által tör
tént bejegyzéssel a tárgyhónap 
beszerezhető menny isége fel lett 
emelve egy* bizonyos mennyi
séggel. mely viszont a kisárus 
bejegyzésével kiegyenlítést nyert. 
Tehát az egyensúly ismét beállt. 
De bármelyik bejegyzés hiányá
ban zavar állhat elő. Ha nagy
árus nem jegyzi be piros tintá
val az általa a feleslegből ki 
adott mennyiséget, akkor az el
lenőrző pénzügyőr azonnal túl
lépést állapit meg. mert a kis
árus által felvételezett árumennyi
ség bejegyzése többet mutat, mint 
a havi beszerezhető mennyiség. 
Viszont ha a kisárus nem jegyzi 
be rendelését akkor kevesebbet 
vitt el. mint amennyit a nagy
árus felemelése által felvételez
hetett volna és az ellenőrzésnél I 
ez a körülmény a nagyárusra 
lehet káros kihatással, mert nem 
tud elszámolni árukészletével.

Mint látjuk, tehát van mód a 
hóvégi feleslegek szétosztására 
csak kellő körültekintéssel és 
lelkiismeretességgel kell a dolog
hoz hozzányúlni.

Sok nagyárus nem tudja még 
ma sem. hogy a rende'et életbe
léptekor készletében volt áru- 
mennyiséget szinten saját belá
tása szerint oszthatja szét és az 
még ma is mint gyümölcsözet- 
len tőke hever nagyárudájában. 
Ezt az árumennyiséget is tet
szése szerint oszthatja szét. de 
a fentihez hasonló módon, tehát 
a Kimutatás 3 ik rovatába je
gyezze be „Február 28-i kész
letből

Az ilyen eljárással nem sér
tettük meg a rendelet szellemét, 
sőt éppen a rendelet szellemé
ben jártunk el és egyben bizony
ságát adtuk annak is, hogy jó 
kereskedők vagyunk

Mert amellett, hogy a háború 
által követelőén előirt takarékos- 
sági rendeletnek eleget teszünk, 
ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy végeredményben a trafikos 
kereskedő és elsősorban abból 
él. amit elad Amit nem ad el. 
abból nincs haszna. Tehát ke
resnünk kell az alkalmat és mó
dot. hogy a rendelet szellemét 
szem előtt tartva, anyagi szem
pontjainkat se hagyjuk veszen
dőbe menni. Magyarán mondva : 
ez az az eset. amikor a kecske 
is jóllakik és a káposzta is meg
marad

Kisárus kartács!
Trattkos lehetőleg csak 
( (■ á o s M I  vásároljon !

Értelmiségi m unit a kör ben 
foglalkoztatottak bejelentése
Felhívjuk kedves kartársaink 

szives figyelmét a közeigő ter
minusra mely szerint az értelmi
ségi munkakörben foglalkoztatott 
személyeket az Értelmiségi Mun
kanélküliség Kormánybiztossá
gánál félévenként be kell jelen
teni.

Ezek szerint a julius hó 1-i 
állapotot iu,lius hó 15-ig kell be
jelenteni. Ezen bejelentést még 
akkor is meg kell tenni, ha idő

közben (az elmuit félév alatt) 
az alkalmazottak személyében, 
vagy fizetésében változás nem 
állott be. Annál inkább meg kell 
tenni a bejelentést, ha akár sze- 
mélvbeli. akár fizetésbeli változás 
történt.

A  bejelentés elmulasztása 
súlyos pénzbírságot von maga 
után. ezért mindenki saját jól 
felfogott érdekében igyekezzék 
annak idejében eleget tenni.

A dcm áitue li 
Itüitvédeinli részére

A  múlt évben megindított ak
ciónk. mellyel honvédeink ré
szére gyűjtöttünk cigarettát és 
dohányt.ma már odairányul, hogy 
a gyűjtést sebesült magyar test
véreinknek közvetlenül adjuk át.

Ilyen értelmű, nem kis méretű 
megmozdulásról értesít bennün
ket szegedi nagyárus kartársunk 
is.

A  szegedi nagyáruda körze
tébe utalt kisárusok egyöntetű 
elhatározása folytán a szabvány
dobozokból befolyt összeget ma
radéktalanul a sebesült honvédek 
részére történő gyűjtéshez ado
mányozták és máris összeadtak 
annyit, hogy egyszerre 10.000 
darab Symphonia szivarkát tudtak 
a gyűjtött összegen vásárolni. A 
cigarettát az össztrafikosságtól 
vásárolták meg egyrészt azért, 
mert ilyen mennyiségben egy
szerre egy trafikos sem tud nél
külözni rendes vevői elől Sym-

phoniát. másrészt azért, mert igy 
elkerülték, hogy az akcióból bár
kinek is egyénileg haszna le
hessen.

A  10.000 Symphoniát f. hó 
13-án, pünkösdvasárnapján dél
után 3 órakor osztották szét a 
katonai kórházparancsnokság 
engedélyével. Mondanunk sem 
kell. hogy az akció nagy nép
szerűségre talált honvéd test
véreink részéről. Nem kevesebb, 
mint 500 sebesült honvédet ré
szesítettek fejenként 20—20 ciga
retta ajándékban.

Jóleső érzéssel számolunk be 
a nemes adományozásról, mert 
valóban sebesült honvédeink 
azok. akik ezt a szeretetteljes 
gondoskodást maradéktalanul 
megérdemlik. A példa követésre 
méltó és hisszük, hogy a közel
jövőben több ilyen nemes akció
ról számolhatunk be.
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| A JANINA C ig a re t ta p a p ir  Rt,
BUDAPEST

| gyártmányainakeladása a legtöbb hasznot biztosítja

C i g a r e t t a  h ü v e l y e k : C ig a r e t t a p a p i r o s o k :
SENATOR CELOILFTER kettős 

füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttel 

JANINA füstszűrös 

SENATOR CELOFILTER parafa- 
s véggel

1

" ■ H M n H H H H H n H

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

Rendeletek A megélhetési költségek
A m. hír. kereskedelem- es köz
lekedésügyi miniszter 225.100 913. 
IV. a. K. K- M. számú rendelete
»  budapesti egységes távbeszélő 
hálózatban anyilvAnos állomások- 
r. kezdem ényezett helyi beszél-. 
4^i,*seSre meuallapilott :íb lílléres 
b e 'ze lijetes i illj é letbeleptetésével

Kapcsolatos egyes rendel
kezésekről.

1. §.
A posta- táviró- és távbeszélő 

árszabás ezyes díjtételeinek sza
bályozásától szóló 206.209 1943.
K. K. M. számú rendelet ti. Bu
dapest: Közlöny 1943. évi feb
ruár hó 21.-i 42. sz.l 111. rész 4. 
kimutatásának 1. pontjában meg
állapított 30 filléres beszélgetési 
dijat. a pénzbedobásra mű
ködő meiiékkészülékek átalakí
tási rendjének megfelelően

> a Krisztina és a Lágymá- 
i: .os távbeszélő központ terüle
ten az 1943. évi junius hó 15. 
napián.

p) a Lipót és a Teréz távbe
szélő központ területén az 1943. 
e . i junius hó 16. napján.

cl a Belváros, az Erzsébet és 
y József távbeszélő központ te- 
r ..etér az 1943. évi junius hó 
1 7 napján léptetem ételbe.

Az utcákon és más nem ál- 
iar.dó felügyelet alalt álló helye
ken pénzbedobásra működő ké
szülékkel íelszerelt nyilvános táv
beszélő állomásoknál a 30 fillé
res helyi beszélgetési dij a ké
szülék átalakítása után az erre 
vonatkozó nyomtatvány kifüg
gesztése után lép életbe.

A  távbeszélő előfizetők az ál
lomásukat használó leiektől altól 
a naptól kezdve, amely napon 
a 30 filléres beszélgetési dij a 
központjuk területén élelbelép, a 
30 filléres beszélgetési dijat még 
abban az esetben is beszedhe
tik. ha nincsen pénzbedobó ké
szülékük. v a g y  annak átalakítása 
még nem történt meg.

2. § .
A  magántulajdonban lévő pénz

bedobásra működő mellékkészü

f  ártsunk VACO
= S Z I P K Á T  = =

lékek átalakítását a posta készü
lékenként 15 P ért vállalja.

A telefonperselyeket a posta 
nem alakítja át. Telefonpersely 
felszerelése további intézkedésig 
nem igényelhető.

Budapest. 1943. junius hó 9-én.
A miniszter helyett: 

Dr. Kuzmich Gábor s. k.
- a  ni. L:r. vezv-rigazgatílja.

A m. hír. kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter 223.409 1913.

IV. 3. számú rendelete
a Horthy Miklós Nemzeti Repülő 
A lap feláras bélyegsorozat forga

lomba bocsátásáról.

A Horthy Miklós Nemzeti Re
pülő Alap támogatására szolgáló 
100° 0-os felárral folyó évi julius 
hó 1-én 8. 12. 20 és 30 filléres
..címletekből álló bélyegsorozatot 
bocsátók íorgalomba.

A  Bélyegsorozat vízjeles papí
ron. egyszínű raszteres mélynyo
mással készül és 400.000 pél
dányban kerül kibocsátásra.

A 8 filléres címletű bélyeg el
adási ára 16 fillér, a 12 filléresé 
24 fillér, a 20 filléresé 40 fillér, 
a 30 filléresé pedig 60 fillér. A  
teljes sorozat eladási ára 1 P  
40 fillér.

A  bélyegek csak sorozatban 
árusíthatók.

A bélyegek képmérete 22X33 
mm. a íogazásig terjedő mére
tük pedig 26X37 mm. Mind a 
négy bélyeg álló téglalap alakú.

Y'alamennyi bélyegkép jobb 
alsó sarka alatt íehér mezőben 
a tervező művésznő neve : „Z. 
Szűcs Erzsébet nyertelhelyezést.

A bélyegek bárhová szóló pos
tai küldemények bérmentesíté
sére folyó éoi julius hó l. nap
jától folyó éoi december hó 31. 
napjáig postai névértékűk <8,
12. 20 és 30 f.) erejéig hasz
nálhatók fel.

A  bélyegeket csak a kincstári 
postahivatalok árusítják.

Budapest. 1943. junius hó 1.
A miniszter helyett: 

Dr. Kuzmich Gábor s. k.
A m. kir. posta ▼ ezériga*g»tój».

alakulása
Nemrégen számolt be a Sta

tisztikai Szemle a megélhetési 
költségek alakulásáról 1933 tói 
kezdve. Eszerint 1933-ban az 
árak még közel 10 százalékkal 
csökkentek, illetve a megélhe
tési költségek ennyivel kiseb- 
bedtek. 1934-ben a megélhetési 
költség 0.6. 1935 ben 7.5. 1936- 
ban 6.1. 1937-ben 8 százalékkal 
nőttek, hogy 1938-ban 2.1 szá
zalékkal csökkenjenek. 1939-

ben 0 3 százalékos emelkedés 
következett be. a három hábo
rús esztendőben 1940-ben és 
1942-ben a megélhetési költsé
gek 18.5. 25.1. illetve 10.1 szá
zalékkal emelkedtek, úgyhogy 
a háború kitörése óta a drá
gulás, illetve a megélhetési költ
ségek emelkedése a Statisztikai 
Hivatal statisztikája szerint 54 
százalékos.

Levelezés a Szovjet hadifogság
ban levő honvédekkel

Szovjet hadifogságban levő 
egyes hadifoglyok hozzáartozói- 
nak Törökországon át levelező
lapon értesítést küldtek. Egyes 
lapokban a magyar hadifoglyok 
csomagok, főleg élelmiszerek 
küldését is kérik. Mivel az Orosz
országban hadifogságban lévő 
magyar honvédek részére a cso
magok küldése, valamint az 
azokkal való levelezés kérdé
sében megállapodás nincsen, 
az erre illetékes magyar szer
vek. elsősorban a magyar Vö
röskereszt és a m. kir. posta, a

kérdés rendezésére szükséges 
lépéseket már megtették és 
annak szabályozásáról a napi
sajtó utján a nagyközönséget 
annakidején tájékoztatni fogják. 
A hadifoglyokkal való levele
zésre a magyar Vöröskereszt 
külön e célra szolgáló levelező
lapot fog kiadni és csak ezeket 
a lapokat továbbítja. Csak az 
Írjon, aki hozzátartozójától már 
kapott levelezőlapon hirt. miután 
egyéb utón. például rádión ka
pott közlések bizonytalanok.

Hirek az európai dohány
gazdálkodás köréből

Gazdára talált az elmuli év i egész 
dohánytermés Törökországban

Istambuli jelentés szerint e hó 
elején alig maradt már eladatlan 
dohánykészlet, legfeljebb 1 1 h
millió kilogramm. Általában csak 
gyengébb minőségű dohány faj 
tákból maradt vissza készlet, 
amelyet most a kisebb dohány- 
kereskedők kilónként 100—150 
piaszterért vásárolnak meg.

Az 1943. évi dohánytermésre 
és mennyiségre vonatkozó becs

lések igen különbözőek és 30—40 
millió kilogramm között váltakoz
nak. Szakemberek arra számíta
nak, hogy némileg is előnyös 
időjárási viszonyok mellett 35 
millió kilogramm lesz az idei 
török-dohány termés. Az időjá
rás eddig meglehetősen kedvező 
volt. a dohány kiültetése azon
ban a késői kitavaszodás miatt 
két-három héttel később történt 
a szokottnál.



DOHÁNYARUSOK LAPJA

KÉRDÉS ÉS FELELETÉsztország is a dohánytermelés 
fokozására törekszik

Észtországban csak az első 
világháború idején és az ország 
Önállóságának első éveiben fog
lalkoztak dohánytermeléssel, 
amikor azonban az észt állam 
gazdasági viszonyai megjavultak 
és állandósultak, úgy. hogy lehe
tőség nyílt külföldi dohánybeho
zatalra. megcsappant az érdek
lődés az észtországi dohányter
melés iránt és jóformán teljesen 
beszüntették azt.

A dohánytermés klimatikus és 
egyéb feltételei Észtországban 
teljes mértékben megvannak. Ép
pen ezért az elmúlt évben újra 
megkezdték a dohánytermelést. 
A különféle dohányfajtákból a 
hektáronkénti dohánytermés szá
rított dohányban számítva . 752 
kg-tól 1663 kg-ra váltakozott. Eb
ben az évben is folytatják a do- 
kánytermelést. mégpedig most 
már nagyobb területen, termelési 
szerződések alapján. Tervbe vet
ték nagyobb szárítóberendezések 
létesítését is. Az észtországi do
hánytermelést az észt állami jö
vedékek vezérigazgatósága irá
nyítja. Nagyvonalú prémiumrend
szer révén akarják felkelteni a 
mezőgazdasági körök érdeklő
dését a minél intenzivebb és 
nagyobb területeken folytatott 
dohánytermelés iránt.

Hagyárus és Eloszlő Kartárs!

Nyomtatványaidat Cso
portunknál szerezd be,
ahol úgy a nagy-, mint a kisáru- 
■ok részére szükséges minden- 
■emü ivek, könyvek stb.kaphatók.

Hirdessen lapunkban!

Roreliczky K á lm án : Kérvényét 
az O. K. H.-nál benyújtottuk. Az 
elintézést figyelemmel kisérjük — 
(3807).

Érdél}/i Mátyás és fsa i: Kérvényük 
a Dohányjövedéknél lis.339 194:5. 
szám alatt nyert iktatást és május 
13-án a kereskedelmi miniszté
riumba tették át illetékes elintézés 
céljából (3085*).

özv. Csurgat/ László n é : Illetékes 
helyről kapott értesülésünk szerint 
ügye kedvező elintézést nyert. Re
méljük, hogy a hivatalos értesítést 
mielőbb kézhezkapja (".492).

B. Szabó Gábor Panaszával for
duljon az illetékes pénzügyőri biz
tosi kerület vezetőjéhez, mert az 
ilyen természetű dolgok elintézése 
az ő hatáskörébe tariozik (3909).

Vurecha József: özv. J -né kér
vénye 109.746/1943. szám alatt nyert 
iktatást, jelenleg még nincs elin- 
térve (3840).

Pin tér József: Ügye kedvező el
intézést nyert. A küldeményt inai 
napon b. címére továbbítottuk. A 
törlesztés augusztus 1-én kezdődik 
(3824).

Dohánynagyáruda, Szarvas: A
megrendelt 54 darab képpel a leg
nagyobb sajnálatunkra nem tudunk 
szolgálni (3H52).

özv. Kádár Bálint n é : Belépési 
nyilatkozatát köszönettel vettük. 
Kérjük, hogy szíveskedjék pótlólag 
közölni azt, hogy melyik dohány- 
nagyárudához van beosztva dohány
felvételezés végett, mert tagjainkat 
dohánynagyárudák szerint tartjuk 
nyilván (3902).

H i v a t a l o s  k ö z l e m é n y e k
A  Baross Szövetség Dohányárus Csoportjának

Hivatalos helyisége: Budapest. Vili.. Muzeum-utca 17. fdsz. 15.
Telefonja : RIÓ—350.
Postatakarékpénztári csekkszámla szánta 50.319.
Hivatalos óra felek részére: Minden hétköznap 9—15 óráig. Szombaton és 

ünnep előtti napokon 5*—12 óráig.
Szaklapja Baross Szövetségi Dohányárusok Lapja. Megjelenik minden hó 

első és harmadik csütörtökén. Tagoknak díjmentes.
Igazgatói fogadóóra Kedden 9—12 óráig.
Ügyésze: Dr. Buday Gyula egyetemi magántanár, ügyvéd (Budapest. VI., 

Andrássy-ut 36. III. 0. Telefon : 115)—35)3). Hivatalos óráit a Csoport helyi
ségében minden pénteken 15—16 óráig tartja

Lapzárta . A hó első és harmadik csütörtökjét megelőző hétfő 10 óra.

„R.4FFA“ szivarkaszipka cserélhető parafás füstszűrővel drbja 8 FiiI. 
Műnnyug szivarkaszipka, kétrészes, „Raffa“  fiistsziiröbetéttel 

darabja 66 fillér.
Jávorfu szivarkaszipka, kétrészes, „R a ffa “  fiistszüröbetéttel 

darabja S0 fillér.
Minden szipkához megfelelő ,,Raffa~ szűrőbetét (naponként egyszer 

cserélendő) darabja 2 fillér.
„R AFFA " füstszűrös szivurkahUvcly ioü öarab a felemelt 

adójegytöbblettel együtt 94 fillér.
Viszonteladóknak megfelelő árengedmény. Kapható az Összes buda
pesti dohányelosztóknál, vidéken az összes dohánynagyárudákban.

Gyártja : AIV AZ B* „Raffa" füstszűrös szivarkahüvely-gyára 
Budapest. VII., Dembinski-utca 32. szám. Telefon : 2*21-636.

12. siéim

N i bo to t-'

J ó ! já r

é s  e red m én yes , ha 
a B aross  S z ö v e ts é g i  
D ohányárusok  L ap 
já b a n  h ird e t!

m Nem szabad dohányozni csak m
H N I K O P A L L  szipkából N I K O P A L L  betéttel. W  

== ó v j a  az  e g é s z s é g é t i  T r a f i k b a n  kérje!  s=

STROH, GOTTLIEB ÉS FIA
dohányzó cikkek nagykereskedése

B U D A P E S T ,  
VII., Károly király-ut ü.

FECSK E  szivarkapapir és hüvely 

Gyártja:
Hazai Szivarkapapirt Előállító Kft. Budapest, V., Szalay-u. 3.

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

Budapest, VII.. Ikácfa-u. 13. Tel. 222-625.

----------- K 1 N D E A  L A J O S  ______
papíráru-, lróozer-, cigarettapapír-, hUvely- éB gyula-nagykereskedő

Budapest VI.. Rózsa-utca 44. szám. — Telefon: 221-870.

O L L E S C H A U ,  S P O R T
SZÍ V A R K A P  A Pl RÓKÁT. H Ü VELYE KET. VALAMINT 

F Ü S T  SZÍ V A R K A  H Ü VE LYE K E T GYÁRTJA

S A M U M - A L T E S S E  SESTtí
BUDAPEST, X I I I . ,  CÖMH-U. 32. TEL.: 292-70*.

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

m indennemű dohányzó-c ikkek  nagykereskedése

BUDAPEST, II. KERÜLET, CSILOGlNY-UTCI 55. SZlM.
TELEFON: 357-782. •  TELEFON: 357-782.

Borotvapengék és borotválkozó cikkek legolcsóbb beszerzési b e lit

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

B0R0TV1PENGE-SZIKÜZIET BUDIPEST. VII., NIGYITlDI 
SZRBÖ-UTCR 42. SZlM. —  TELEFON: 428-147.

A kiadósáért felelős: v itéz Cslhás Endre.

Kiadótulajdonos : „B a ro ss  Szövetség I „Grafika" Nyomdavállalat (Holl Béla) 
K eresk ed ő , Ip a ro s , R ok on sza k m á k  Újpest, Jókai-utca 18. szám.
és T e rm e lők  O rszág os  E g y e sü le te " \ Telelőn : 495—516.
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