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A  dritáiiuám  
aeányos szétosztása

acncir.járusi szempontba. , 
ma e££.ktuá!isabb probléméve. 
a dohányárunak arányos szél- < 
osztásával foglalkozik e ,.Pénz- I 
ütfyórségi Szaklap" hasábjain j 
Fcrkcs István pénzügyőri 5eí- ! 
ügyelő és a legnagyobb pieci- 
ritássa! mutat rá a dolgon lé
nyegére Az 6  szakavatottadra 1 
hozzáértése és rálermetlsege ! 
utvnutatóui kell hogy szolgáljc-n \ 
mindenkinek aki ebben a szak
mában dolgezik, legyen az de- ‘ 
hányárus, - agy pénzügyőr.

tpper. ezért a minden izében , 
kimerítő cikket adjuk azza 
hogy az* kaxtársaink olvassák 4 
át figyelemmel, mert az abbar 
foglaltak ez irányadók ebben e 
kérdésben.

Íme o cikk :
. Aki lába napró!-nepra e tra

fikok előtt sorban állni a türel
metlen közönséget, nem fog cso
dálkozni azon. hogy a dohány- J 
áru arányos szétosztásának kéj- 
désére csaknem havonta vissza
térünk. Súlyos probléma ez. am
az illetékes hatóságoknak ál
landó gondot okoz. A  dohány- , 
jövedék éber figyelemmel kisér: | 
e helyzet alakulásét, s figyel- I 
mét nem kerülik el az eldugó ! j 
falvak panaszai sem. A  hatóság 
igyekszik minden panaszt gyoi- j 
sár. és megértéssel orvosolni s 
r.a valamely kérdés áJtalános ! 
szabályozásának szüksége fel- , 
merül, a tervezett rendelet al- • 
kaimazhatóságát egyes kerule ‘ 
tekber előzetesen kipróbálj. S 
az érdekeitek véleményét és 
ellem éleményét meghallgatja, 
és az emberileg lehetséges olyan J 
megoldásra törekszik, ami min- j 
den életviszonyhoz idomuljon.

Sajnálatos tény. hogy a leg
gondosabban előkészitett inléz- 
xedésekkel sem lehetett a toko
zott kereslet által okozott zava
rokat kiküszöbölni. Reánk pénz
ügyőrökre nehezedik a helyes 
végrehajtás felelősségének egész 
terhe, érthető tehát, hogy mi j 
foglalkozunk legtöbbet a kérdés 
megoldásának gondolatával is. 
immár nyolc hónapt élt el az eiső 
szabályozás óta. s módunkban van 
gyakorlati tapasztalatok alapján 
tárgyilagosan áttekinteni az ered- J 
ményeket ép úgy, mint a kiüt- 9 
köző nehézségeket. A  részletes j 
áttekintésre szükség van. hogy ! 
a tévedésektől megszabaduljunk j 
és el ne vétsük a helyes utat. 1

A dohánygyártmány ok aró
■ os szétosztását szabályozó 

rende tel két kérdés* kívánt meg*
oldat

Í A. rendel kezesre álló do
hányatc készleteket az egyes 
községek között úgy felosztani 
hogy ar ország minden községe. 
P zágon éppen ug> mini Szom
bathely ugyanolyan részarány
ra ' részes ülj ór ezekből a kész- 
ietekbő. mjn1 amilyen arányban 
részesedé'* az 3541. évi forga- 
jombo .

-  A ftc-zsege? Hóiost) meg
tel c öc-hányÓTU mennyiséget 

ez égj.e* dohónyérusok között 
az 194.. é eladásuk arányá
ban osztani ;.e. oly módon azon- 
ber hogy t. dohánykisárus r.era- 
ísek j»énzérték szerint, hanem 
arulajtak és ámnemek szerint is 
icazsogci arányban részesedjék 
a rendelkezésre álló készletekből.

A szabályozó rendelet többe! 
nem akart, viszont ezt a kél 
céH maradéktalanul elérte. Az 
eredményt csak azok a dohány* 
arusc í értékelik igazában, akik 
a mull v/légháboru átfogó sza- 
bélyozás! nélkülöző áruszéíosz- 
tás- nehézségeinek szenvedő 
részese, voltak. Nyugodtan ki
mondhatjuk tehát, hogy az áru- 
szétoszlá? kérdése a legutolsó 
dohánykiserusig bezárólag ki
fogástalan megoldást nyert. De 
csak c ___ dohánykisárusig bezá
rólag egyensúlyi helyzetet te
remteti az egyes községek és a 
községeken belül az egyes do
hár, yárusek dchánykészlet bő
sége vagy hiánya tekintetében, 
gc nem szaDÓ’yózza azt, hogyan 
ossza szél fogyasztói között a 
dohányáru? e neki juttatott áru 
ellát mányi.

A dohányárunak a fogyasz
tok közölt? arányos szétosztása 
külön problémakör, aminek meg
oldása a fentebb tárgyalt ren
delet céljár kívül eseti. A  fo
gyasztók közötti hiányos szét
osztás esek jegyrendszer kereté
ben képzelhető el. A jegyrend- 
szei kérdésére — külön cikk 
keretéber. — még e lap hasáb
jain visszatérünk, de már most 
leszögezzük, hogy e jegyrend- 
szei a jelenlegi problémáinkat 
nem oldaná meg. A  jegyrend
szer iAén vágyódó dohányárus 
és fogyasztó hasonlít ahhoz a 
gyermekhez amelyik az elemek 
romboló tulajdonságait nem is-

merve ez égő parázsba sze
retne bele markolni.

Ac ezid őszerinti lorga;omba 
öot sátotl dohányáru mennyisége 
—- a megnagyobbodott ország 
lakosságát véve figyelembe — 
fejadagra átszámítva lényegesen 
nagyobb, mint a legutóbbi béke
évekbe- vagyis, ha minden 
fogyasztó ugyanazt a gyár mány
iéitól ? ugyanolyan mennyiség
be-' fogyasztaná, mint e oéke- 
években akkor nemcsak hiány 
nem volna, hanem túl produk
cióvá. állanánk szembe-, 

j A készlethiány tehát nem in- 
íj d okolj a a jegy rend szer beveze- 
i lését. A trafikok előtt azonban 
I mégis sorban áll a fogyasztó 
j közönség. De nem bármilyen 
t dohányáruért, hanem csak bizo- 
i nyo? (olcsóbb fajta gyártmányo

kért nevezetesei? : Syrnphonia és 
i-eventesri varkáért.Legíinc mabb 
ma gyár szivarka dohányért. Kapa 
éf Magyarpipadohányért Ugyan- 

: akkor pái lépéssel odébb, a szom
széd trafikban — ahol már esek 
a gyártmányok kifogytak — egyéb 
áruval tömve vannak a polcok, 
de vásárlója alig akad.

Felületes szemlélők két okra 
vezetik vissza a megnövekedett 
keresletei. Az egyik ok hogy 
némelyek tőkevalorizálás céljá
ból árut halmoznak, másik ok 
az. hogy a közönség a későbbi 
áruhiánytól való félelmében tar- 

j lafékoíja a dohányárut
Mindkét feltevés téves. Allam- 

egyedárusági cikk, közöttük a 
dohány is, tőkebefektetés cél
jaira nem alkalmas, mert e pénzre 
való átváltása — magánember 
részéről — veszélyesebb, mint 
a megőrzése. A  fogyasztóké zön- 
ség részéről tényleg meg van a 
tartalékolási készség és bizo
nyára vannak tartalékolók: de 
ezek száma nem jelentő? és a 
tartalékolt mennyiség is csekély 
az óriási gyártási többlethez mér
ten. Véleményünket tapasztalati 
adatok is támogatják. A  pénz
ügyőrség különféle ügyekben ha
vonta tobbezer házkutatást tart. 
A  rendőrség is számtalan ház
kutatást tart a közellátással kap
csolatos ügyekben. Ennek elle
nére — a dohányáremelések 
idejétől eltekintve — az egész 
ország területén csak két emlí
tésre méltó készlethalmozási eset 
fordult elő folyó év első kilenc 
hónapjában. Teljesség kedvéért 
mer kel! még emlékeznünk a 
kiviteli csempészetről. A  kiviteli 
csempészet mindenkor csak a 
halárkerületi dohányárudák for
galmát érintette, tehát kötött for
galom esetén áruhiányt is csak 
a batárkerőietekben okozhat.

A  d o h á n t iá m  a r a n y r a  
s z é to s z tá s a  

•

I  budapesti kijzppití 
dohányárura*!?' rosaletete

Átvesszük sorsjegyeit

Az üzérkedőt céljaira történő 
felvásárlás — el a pincérek 
árufelvásárlása — nem okozója, 
hanem következménye s készlet- 
hiánynak, mivel ezek nem tar
talékolás céljából vásárolják lel 
a készleteket, hanem mivel jogi - 
sulatian felárat réméinek elérni

Végül is a megnövekedett ke
resletet és ennek nyomán jelent
kező áruhiányt egyedül & beS- 
íöldi fogyasztás növekedésével 
magyarázhatjuk Azt is látjuk., 
hogy a fogyasztás fsak az ol
csóbb gyártmányoknál emelke
dett feltűnően, mir a finomabb 
gyártmányt csak akkor vásárolja 
fel a közönség, he az olcsóbb 
már teljesen kifogyott. Ezzel el
jutottunk a sorbanáüás igaza 
okához.

Az már másodrendű kérdés 
hogy miért növekedett meg e 
fogyasztás, de erre is felelünk 
azért, mert az olcsóbb gyártmá
nyokat fogyasztó közönség vá
sárlóereje megnövekedelf. Avagy 
megfordítva azt re mondhatjuk 
a közönség vásárló erejéhez mér
ten az olcsóbb gyártmányok éré 
túlságosan alacsony. Tételünk 
helyességét maguk a megkérde
zett fogyasztók bizonyítják. Meg
kérdeztünk számtalan fogyasz
tót : mit szív olyan napokon, 
amikor Symphoniál nem kap
hat ? A  felelet — egy pár kivé
tellel —  az volt, hogy drágább 
gyártmányt. de csak olyan 
mennyiségben, ami a napi Sym- 
phonia adagjának értékéből vá
sárolható. Így pl az. a iogyasztó. 
aki napi 20 Symphoniát fogyaszt 
ha Symphoniát nem kaphatott 
napi 6 — 8  Daruval beérte.

Most. miután eljutottunk az 
okok velejéhez, rátérhetünk a 
megoldás módozataira is. Azért 
foglalkoztunk ilyen részletesen a 
hibaokokkal, hogy a megoldás 
keresésénél a zsákutcákat ki
kerüljük. Pl. időp&zarlés és 
munkapocsékolés volna az áru- 
halmozás ellen küzdeni, ha az 
az áruhiány tényleges okai kö
zölt jelentéktelen tényező.
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Sorravesszük a megoldási le
hetőségeket :

1. A dohányáru gyártásának 
növelése. Amint e lap hasáb
jain már korábban kifejtettük. a 
gyártást tovább fokozni nem 
lehet.

2. A felesleges vásárló erő 
elvonása. Ezakérdésokoz maleg
több fejtörést Európa közgazda
sági és pénzügyi szakemberei
nek, de megoldani nem tudták. 
Mint megoldást mi is nyugodtan 
figyelmen kívül hagyhatjuk

3. A z olcsóbb dohánygyárt
mányok árának felemelése olyan 
mértekre, hogy arányos legyen 
az azt fogyasztó társadalmi ré
teg mai keresetével. Ennek a 
megoldásnak gazdaságpolitikai 
okok állnak az utjaba.

4. Utolsó megoldásként kínál
kozik a jegyrendszer. Már elöl
járóban megmondtuk, hogy vi
szonyaink mellett a sorban állást 
ez nem szüntetné meg.

Ugyanis nálunk komoly do
hányáru hiány még nincsen, a 
közönség csak az olcsóbb gyárt
mányokért áll sorban. Csak 
meghaiározolt árunemekre, pl. 
Symphoniára, Leventére, stb. 
jegyrendszert felépíteni nem le
het. mivel a fejadag megállapí
tásnál az egész gyártási telje
sítményt számításba kell venni. 
Az olcsóbb gyártmányokért to
vábbra is több fogyasztó jelent
kezne jegyével, mint a mennyit 
a dohányárus készletéből ki 
tudna elégíteni. Következéskép
pen a korábban jelentkezők 
elvinnék az egész készletet, s 
az utóbb jelentkező már csak 
finomabb fajtákat kaphatna. A 
fogyasztó már az első hetijegy 
beváltásánál reájönne, hogy 
Symphoniát csak úgy kaphat, 
ha idejében jelentkezik érte. 
vagyis sarbanáíl. Sőt még foko
zódna a sorbanáilas, mert a 
mai u. n. állandó vevők is kény
telenek lennének sortáílni. mivel 
a jegyrendszer melleit már nem 
volna a trafikosnak semmiféle 
jogcíme, hogy ezek szükségletét 
félretegye.

A jegyrendszer egyéb hát
rányaival most nem kívánunk 
foglalkozni ; az eddigiekből is 
láthatjuk, hogy problémáinkra 
nem hoz megoldást. Egyelőre 
elégedjünk meg azzal, ha a mai 
elosztási rendszeren belül csök
kenthetjük a nehézségeket. Ezt 
a nehézséget a dohányárusok 
hibás gyakorlata is fokozta. A 
pénzügyminiszter61.100/1943. sz. 
rendeletében elrendelte, hogy a 
dohán \ kisárus a havonta neki 
járó dohányáru mennyiséget a 
hó folyamán teendő megrende
lései között arányosan ossza fel 
Ennek ellenére legtöbb kisárus, 
már a hónap első felében fel 
vételezi és kiosztja az egész havi 
keretét. Ebből két hiba is kelet
kezett.

Az eljárás káros következ
ménye az, hogy a fogyasztók
nak az a kevésbé élelmes ré
tege, amelyik nem biztosította 
szükségletét a hó elején, később 
már egyáltalán nem jutott do
hányáruhoz. A  póruljárt fogyasz 
lók sajat kárukon okolva a kö
vetkező hónapban megrohanták 
a trafikokat, hogy idejében be
szerezhessek szükségletüket s igy 
ezek a nvugod'abb idegzetű ve
vők is fokozták a vaklármára 
egyébként is hajlamos közönség 
pánikh mgulatát.

A vázolt helytelen eljárás 
má'ik káros következménye 
hogy a fogyasztóknak csak cse

kély hányada rendelkezik azzal 
az önfegyelemmel, hogy egy
szerre beszerzett dohányárut 
megfelelően adagolja, hanem a 
nagyobb készletből többet fo
gyaszt, mint amennyit egyébként 
fogyasztana. Végeredményben 
ez a helytelen kiosztási rendszer 
fokozza az amúgy is károsan 
megnóvekedett fogyasztást.

Ezeknek a káros következ
ményeknek kiküszöbölése cél
jából egyelőre kísérlet képen a 
székesfővárosi és budapest- 
vidékí pénzügyigazgatóságok el
rendelték a kerületükben lévő 
dohánykisárusoknak, hogy a ha
vonta rendelkezésükre bocsátott 
dohányárut olyan részletekben 
árusítsák, hogy a hónap minden 
napjára —  különösen a tömeg- 
fogyasztást szolgáló gyártmá
nyokból — lehetőleg azonos 
mennyiség jusson. Egvben a már 
hivatkozott 61.100/1943. sz. ren
delet 16. pontjában foglallak 
alapján szigorúan köteleztek a 
dohánykisárusokat, hogy a be
szerezhető dohánygyártmányo
kat a hó folyamán teendő meg
rendeléseik között arányosan el
osztva igényeljék. E rendelkezés 
nem kívánja a dohánykisáruso 
kát (nagyárusokat és kisárusokai) 
egységesen havonta bizonyos 
számú megrendelésre szorítani. 
A dohányárusoknak jövőben is 
módjukban van havi áruszük
ségletüket — úgymint a múlt
ban — egyszerre, vagy két, há
rom. esetleg négy tételben, il
letve a nagyáruda (elosztó) szék
helyén levő árusoknak legfeljebb 
nyolc tételben beszereznek. 
Ellenben az a dohányárus, aki 
havi szükségletét több tételben 
szerzi be, megrendeléseit csak 
egyenlő időközökben (pi., aki 
négy léteiben szerzi be szükség
letét, az csak egy heti időközök
ben) teheti meg és köteles a 
rendelkezésére álló árumennyi
séget egyes megrendelései közölt 
egyenlően felosztani. Azok az 
árunemek, amelyekből a dohány- 
árusnak csak kisebb mennyiségre 
van igénye, havonta egy tétel
ben is beszerezhetők.

A dohányki&árus a fentiek 
szerint egyenlő időközökben és 
egyenlő tételekben beszerzett 
dohányáruból — különösképen 
a tömegfogyasztást szolgáló ol
csóbb gyártmányokból — na 
ponta csak annyit árusíthat el, 
hogy a legközelebbi újabb fej- 
vételezésig mindennap ugyan 
annyi legyen kiosztható. Pi. az 
a dohányárus. aki havi 24.000 
Symphonia szivarkát szerezhet 
be, felvételezését és árukiosz
tását úgy köteles intézni, hogy 
a hónap minden napján 803 
drb Symphonia 6 zivarkát áru
síthasson el. A kisebb mennyi
ségben beszerzett finomabb áru
nemek ilyen megosztással nem 
adagolhatok, azonban a dohány
árus ezeket az árunemeket is 
olyan előrelátó gondossággal 
köteles árusítani, hogy állandó 
vevőközönségét egész hó folya
mán elláthassa dohányáruval.

A székesfővárosi és pestvidéki 
pénzügyigazgatóságok rendelke
zéseitől függetlenül, más pénz
ügyigazgatóságok is tettek többé- 
kevésbé hasonló intézkedést. A 
Budapestre vonatkozó rendel
kezés a dohányárus érdekkép
viseletek szaklapjaiban is meg
jelent, amit több vidéki nagy
árus átvett. Sajnos, a rendeletet 
sokan tévesen értelmezték és 
úgy magyarázták, hogy jövőben 
minden kisárus havonta nyolc

szor köteles árufelvéielezésért 
jelentkezni, ami természetesen 
éles ellentétben áll a rendel
kezés cél iáivá!.

A most ismertetett rendszer 
egyenes folyománya a 61.100/ 
1943. sz. rendelet intézkedé
seinek. tehát azt a helyi viszo
nyokhoz idomúvá már most is 
mindenütt be lehet, vezetni s te
kintettel, hogy a nénzügyigaz- 
gatósá^ok és a helyi pénzügy
őri szervek hivatalból kötelesek 
saját hatáskörükben is minden 
intézkedést megtenni, ami a 
dohányellátásban mutatkozó za
varokat csökkenti, ajánljuk is 
a bevezetését.

Természefesen ennek a rend
szernek is vannak hátrányai, 
hogy csak egyet említsünk a sok 
közül, a trafikos állandó vevői
nek ellátás*. A z előrelátó jó 
dohányárus a törzsvevőinek et 
látásáért aggódik, mert béke
években ezek biztosítják meg
élhetését. Egyik régi olvasó d o  
hányárusunk leveléből idézzük 
az alábbi részletet:

„Nagyon szépen kérem Fő 
szerkesztő Urat. aki már annyi 
esetben tanúsított megértést ép
pen a mi. kistrafi kosok ügyei 
tekmtetében, foglalkozzon álta
lunk oly nagvrabecsült iapjáb-tn 
ezzel a kérdéssel és hasson od i, 
bízzák ránk az illetékes kö
rök. milyen tételekben vesszük 
igénvbe a részünkre megállapí
tott dohánymenndséget és hogy 
osztiuk azt el. Higyjék el, sok
kal igazságosabb an. a való élet 
adósságaihoz sokk d inkább si
mulva történhet ez így. mint akár 
milyen jegyrendszerrel és elő
írásos módon

Ismerem régi vevőimet, mint 
minden tőzsdés ismeri régi vevő 
körét. Nagyon természetes, hogy

ezeket igyekeztem elsősorban 
kielégíteni, jói lelfogott saját ér
dekemben a lehetőség legvégső 
haláráig arra törekedve, hogy 
ezek mindig megkapják meg
szokott cigarettájukat, szivarjukat, 
úgy minőségben, mint mennyi
ségben. Ezek legnagyobb része 
elioglalt, dolgozó ember, aki 
nem ér rá minden nap öt-hat. 
vagy még több tőzsdében tola
kodni, várakozni, hogy hozzá
jusson dohány adagjához. Ha te
hát minden tőzsdés egyformán 
osztja be a rendelkezésére álló 
dohánymennyiséget, ismét újabb 
területekhez jutunk, ahol a nap
lopó van előnyben a dolgozóval 
szemben, — mert a naplopó 
ráír tőzsdérői-tőzsdére mászkálni 
és igy szedegetni össze azt a 
cigarettamennyiséget, amit egy
részt ő elszív, másrészt esetleg 
feketén továbbad.de a munkájá
ból fáradtan otthonába igyekvő 
— inkább elmarad. S igy el
veszítjük éppen azt a vevőközön
ségünket. amelyre egzisztencián
kat építettük. Már pedig ugye
bár, nem lesz mindig háborús 
konjunktúra? Élni pedig azután 
is kell."

Régi olvasónk lantidézett leve
lében foglalt aggodalmakat .meg
érjük, sajnos nem osztjuk min
denben véleményét. A jó dohány- 
árusok mellett vannak tapasz
talatlanok. ügyetlenek, sőt még 
ro*szindu!atuakis. mint a rátermet
tek és jószándékuak, akkor is 
szükséges a szabályozás, hogy 
amezok tevékenységükkel kárt 
ne orozzanak és a jószándékuak 
hitelét meg ne rontsák.

Ami pedig az állandó vevők 
ellátását illeti, azt a napi ada
golás nem befolyásolhatja. Az 
állandó vevők nagyobb része 
békeidőben is naponta szerezte
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A JANINA G iga r e t ta p a p ir  Rt.
BUDAPEST 1 

g y á r tm á n y a in a k  e la d á s a  a  iKszstcshh hn«s7nn2hi7fíi<aití2a
C ig a r e t t a  h ü v e ly e k  :
SENATOR CELOFILTER kettős 

füstszűrővel

SENATOR EXTRA vatta betéttel 

JANINA füstszűrös

SENATOR CELOFILTER parafa
véggel

e1

C ig a r e t t a p a p ir o s o k i
SENATOR 60 lapos
SENATOR 120 lapos
SENATOR RAPID hajtogatott,

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllé!

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel, egyenként kitéphető lapok
kal

JANINA SPECIALITÉ

be szükségletét s az utóbbi hó
napokban csak azért vitte el 
annyi napra egyszerre az adag
iét. ahány naponkint a dohány- 
árus felvételezett, mert a trafikos 
a  felvételezés után kiosztotta 
egész készletét. Ezek tehát ez
után is naponta vásárolhatnak. 
Azokat a fogyasztókat pedig, akik 
békeidőben is hosszabb időre, 
mondjuk pl. egy hétre, vagy egy 
hónapra szerezték be egyszerre 
szükségletüket, a hét. illetve a 
hónap különböző napjaira ossza 
be a dohányárus. Ilyen módon 
az állandó vevők ki lesznek 
elégítve, a szétosztás is egyen
letes lesz és annak a lehetősége 
is korlátozódik, hogy az üzér
kedő trafikos egy tételben adja 
el készletét.

A z állandó vevők ellátása a 
most javasolt rendszerezés után 
is nyitott kérdés marad, mivel 
minden üzérkedésnek ez a meleg
ágya. Ennek a kérdésnek meg
oldásához szívesen Fogadunk 
minden hozzászólást.*

A budapesti közoonti 
dohányáruraktár 

rendeiete
A  budapesti központi dohány

áruraktár f. hó 1 2 -i kelettel ren
deletet adott ki a dohányelosz
tók ésdohánynagyárusok részére, 
melynek teljes szövegét alábbiak
ban ismertetjük.

Bár a rendelet a nagyárusok
nak és elosztóknak szól. egy
formán érdekli és érinti a kis- 
árusokat is.

A z  egyenletes dohányáru el
osztási rend életbelépte dacára, 
havonként megismétlődő jelen
ségként mutatkozik a hó elején 
kifejlődő nagyobb mennyiségű 
áruigénylés ésegyídejülega nagy
mértékű áruhiány.

A  fogyasztóközönségnek igen 
tekintélyes része ugyanis a régi 
előnyös módszerhez ragaszko 
dik. amikor dohányáru szükség
letének fedezésére, a hó elején, 
egész havi szükségletét egyszerre 
akarja megvásárolni.

A  vérbeli dohányosok meg
tudják érteni ezt az álláspontot, 
különösen azok, akik nem kész 
gyártmányt, hanem dohányt vá 
sárolnak és azt vagy sodorják, 
vagy hüvelybe töltik. A  legtöbb.

ebbe a kategóriába tartozó do
hányos többféle dohányt ke
ver. sőt igen sokan valamilyen 
zamatos vagy illatos páccal is 
kezelik a fogyasztásra szánt do
hányt. Ezek a fogyasztók igye
keznek ezy-egy alkalommal mi
nél nagyobb mennyiségű dohányt 
..bekeverni**, vagy ..bepácolni \ 
ami érthető is. mert az ilyen 
munka sok pepecseléssel, türe
lemmel és ..szakértelemmel*' 
megy végbe. A  ..bekevert** vagy 
..pácolt” dohánynak bizonyos 
ideig ..érni”  is kell. hogy az kel
tőképpen élvezhető legyen, tehát 
nem lehet máról-holnapra csak 
úgy sundám-bundám összecsa
pott dohányt szívni, mert az bi
zony nem nyújt kellő füstölési 
élvezetet. Ezek a fogyasztók már 
a kifinomult izlé3ü dohányosok 
közé tartoznak és sokan leki
csinylőén, egy kézlegyintéssel 
intézik el őket, pedig nincs iga
zuk, mert a mindennapi élet 
egyéb vonatkozásaiban is talál
koztunk sok ilyen ..előkészítést” 
igénylő fogyasztási cikkel. Hogy 
mást ne említsünk, vegyük a 
pácolt hús példáját. Ki merné 
azt mondani, hogy a jól pácolt, 
vagy pácolatlan nyulhus egy
forma? Bár el lehet fogyasztani 
a pácolatlant is, de a kifinomult 
izlésüek ehhez hozzá sem nyúl
nának. ..Rágós” , „vad**, .nyers* 
és valószínűleg igazuk is van. 
Tehát ínyencek vannak úgy a 
husevésben, mint a dohányzás
ban, vagy a kávéfőzésben stb. 
és ezt a tulajdonságukat min
denesetre méltányolnunk kell, 
mert ők azok. akik ezekben az 
élvezeti dolgokban fejlődést je
lentenek és kitermelői a kultu
rális fogyasztásnak.

A kulturált dohányos ember 
teháta leginkább megbecsülendő 
fogyasztót jelenti és ők képezik 
tulajdonképpen a zömét annak 
a sokat emlegetett „állandó vevő
körnek” , melyért a háborút meg
előző időkben oly sokat verse
nyezlek a Irafikosok. Mert a 
kulturált dohányos nemcsak so
kai fogyaszt, hanem ízlése fej
lődésével, minőségben is foko
zódik igénye és így a békeidők 
legjobb vevőinek számit Okosan 
jár el tehát az a dohányárus. 
aki ezt a fogyasztó csoportot 
igyekszik elsősorban vevőinek 
megtartani, amit azzal ér el leg
könnyebben, ha igénylését minél

nagyobb mértékben kielégíti. Érzi 
és tudja is ezt minden dohány
árus és igyekszik is ezeket a jó 
vevőket továbbra is jól kiszol
gálni — és éppen ebből áll elő 
a hó elejei nagyobb mértékű 
dohányfel/ételezési készség és 
okoz torlódást a nagyárusoknál 
és elosztóknál.

A  háborús idők azonban ezt 
a régi gyakorlatot nem tudják ki
elégíteni és rászorít minden fo
gyasztót az egyenletes beosz
tásra. Alkalmazkodni kell min
denkinek a háborús gazdálko
dás követelményeihez, mert csak 
igy lehet útját állni az indoko
latlan áruhalmozásnak. Termé
szetesen most is a régi tétel nyer 
bizonyítást, mely szerint a há
ború elsősorban a kulturált em
bert érinti legérzékenyebben, de 
sajnos ezen változtatni nem lehet. 
És ahogyan a kenyeret, a húst, 
a cukrot, a lisztet és sok más 
egyebet sem vásárolhatjuk meg 
a hó elején egy tételben, úgy ie 
kell mondania a kulturált do 
hányosnak is a ..pácolásról”  és 
,, bekeverésről” .

A  hó eleji nagyobb, mértékű 
fogyasztás természetes folyo 
mányaként jelentkezik minden 
hó végén az áruhiány. Mert a 
dohányárus csak bizonyos kö
tött mennyiségű árut kap min 
den hónapban és ha ezt a 
mennyiséget legnagyobbrészt 
már a hó elején eladja, a hó 
végére nagyon kevés, vagy éppen 
semmi áruja sem marad. Ebben 
az időszakban aztán a kisebb 
pénzű fogyasztó, akinek nem is 
állna módjában egész havi szük
ségletét egyszerre beszerezni, 
már nem jut hozzá a napi 5— 
1 0  —15 cigaretlájához sem és ez 
természetesen nem helyeselhető. 
Mert a dohányzáshoz éppúgy 
joga van annak is. aki kedvelt 
gyártmányát naponta vásárolja 
meg. Ezeknek a fogyasztóknak 
az érdekében jelent meg az ará
nyos szétosztást biztositó randa 
let és ezért jelent meg most a do
hányáruraktárnak a rendeiete is.

A z alábbi rendelet ugyanis 
nem egyéb, mint módosítása az 
eddigi dohányáruraktári havi ro- 
vancsolás időpontjának. Eddig 
a rovancsolások mindig a hó 
utolsó és a hó első, egymást 
követő két napján történtek. 
Ezentúl pedig ezek a rovancso
lások a hó két utolsó napjára

tétettek át. Gyakorlatban ez 
annyit jelent, hogy a hó első 
napján, amikor már jóformán 
alig van áru a dohányárusoknál, 
már lehet árut Felvételezni és igy 
hamarabb kerül az áru a kis- 
árusokon keresztül a fogyasz
tókhoz. Nem tagadható, hogy ez 
az újítás hoz majd valami javu
lást. de nem hisszük, hogy az 
lényeges legyen. Ellenben fel
tesszük a kérdést : Nem rovan- 
csolhatna-e a dohányáruraktár 
minden hónapban a hó köze- 
pén, amikor az erősebb forga
lom már lezajlott ? Nem hisszük, 
hogy gyakorlatilag valami hát
rányt jelentene a kincstár ré
szére, ha a raktárak havi rovan- 
csolásait ilyen időbeli eltolódás 
érné, vagy ha igen, a nagyárusi 
és elosztói hóvégi és negyedévi 
zárlatait is át lehetne tenni a 
dohányáruraktárakkal azonos 
időpontra. Nem tudjuk, megva
lósít ható-e ez az elgondolás, de 
mindenesetre igen lényegesen 
elősegítené a dohányáru egyen
letes elosztását és kiküszöbölné 
teljesen az elseje körül rendszere
sen visszatérő forgalomtorlódást.

Tudomásulvétel végett alább 
közöljük az idézett rendeletet: 
5771/1943. az.

Tekintetes
M kir DohánJel08z tónak m. K“ * Dohány nagy árud áriak

SZÉKHELYŰIKEN.
A nagyméltóságu m. kir. Pénzügy

minisztériumtól rövid utón kapott 
rendelet alapján értesítjük a tekin
tetes Cimet, hogy folyó hótól kezdö- 
doleg a in. kir. központi dohányárra 
raktár a havi zárlatot mindig a hó
nap utolsó 2 napján készíti el, tehát 
a hónap 2 utolsó napján az áruki
adás szünetelni fog, tehát a minden 
hónapra járó mennyiséget úgy vé
telezze fel. hogy a hó 2 utolsó napja 
előtt az teljes egószébea ki legyen 
rendelve.

Ezzel szemben minden hónap első 
napján — tcioéoe ha az ünnepre esik, 
— megkezdődik az árukiadás.

Ezzel kapcsolatban a tek. Cím is 
köteles az árukiadást úgy intézni, 
hogy a beszerzés végett hozzáutalt 
kisárusokat vagy az előző hónap 
maradványából, vagy az elsején fel
vételezett dohányanyagból úgy lássa 
el, hogy azok a fogyasztó közönsé
get a hónap első és következő nap
jaiban is akadály nélkül kiszolgál
hassák.

Erről a tek Cím köteles az össze* 
kisárusait megfelelően értesíteni és 
kioktatni.

Budapest, 1943. november hÖ 12.
M. kir. központi dohányáruraktár: 

Bányász vitéz Hernády
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H Í R E K
.Kormányzói elismerés. A kor

mányzó dr. Csizik Béla pénzügy
minisztériumi államtitkárnak ki
válóan ériékes és eredményes 
munkásságáért teljes elismerését 
fejezte ki.

Aüómtitkári cint adományo
zásé- A  Kormányzó Ur Ofőmél- 
téságo Paul Iván dr. min. osztály
főnöknek a pénzügyminiszter elő
terjesztésére az államtitkári címet 
adományozta.

átvesszük sorsjegyeit
A  december nő 3-án sona- 

kerülő óllawisorsjéték sorsjegyeit 
a pénzugyigazgatóságok a do- 
hényárudák részére már kikéz- 
besitették. Mind ritkábban ugyan, 
de még mindig előfordul, hogy 
különösen egyes vidéki karlár- 
sunk nem tudja áliamsorsjegyeit 
eladni. Mive! ezeket e sorsjegye
ket a pénzjgyigazgatóságoknak 
visszaadni nem lehet sok 
esetbe' kartársainkat érzékeny 
anyag: veszteség érte az eladat
lan sorsjegyek révén.

Ennek elkerülése végett Cso
portunk. úgy mint a múltban, 
most is segítségére siet ezeknek 
a kartársaknak és tőlük az ái- 
iarr.sorsjegyeket átvesszük. Aki 
tehát úgy Iélia. vagy gondolja, 
hogy a sorsjegyeket nem tudja 
idejében értékesíteni. minden 
külön értesítés nélkü! küldje el 
azokat hozzánk a következő 
címzéssé! Baross Szövetség Do- 
hányárus Csoportja Budapest. 
Vili., Muzeum-utca 17.

A sorsjegyeket a pénzügyőrök 
álta egyidejűleg kikézbesilett 
< sekkiappa! együtt szíveskedje
nek a kartársak beletenni egy 
borítékba és mellékeljenek hozzá 
30 fillér postabélyege! is. Ez 
utóbbira azért van szükségünk, 
hogy a csek.kiap nyugtáját, melyen

a sorsjegyek árá! mi ilt befizet
jük. dohány ár us kartársainknak 
levélben vissza tudjuk küldeni. 
Erre ugyanis szükségük van, 
mert a pénzügyőrök a húzás 
napján ellenőrzik, vájjon a do
hán yárusok a sorsjegyek árát 
befizették-e. Tehát mi a csekk- 
iap nyugtarészét a beküldő kar
társaknak visszaküldjük.

A sorsjegyek beküldésének 
határideje legkésőbb

november hó 27.
A sorsjegyei; beküldését tehát 

kartársaink szíveskedjenek úgy

postára adni, hogy azok a lenti 
napon hozzánk beérkezzenek. 
Mi a sorsjegyeket ugyanis olyan 
kartársak között osztjuk széf. 
akik helyzeti iekvésüknél lopva, 
a részükre kiadott sorsjegyeken 
felüli mennyiséget is el tudnak 
adni. A  kihelyezésre ti pénzek 
feladására és a csekklap nyug
tájának visszaküldésére időre 
van szükség és e késedelmes 
beküldésből esetleg e beküldő 
karlársakra kellemetlenség há
rul. A november 27. után beéi- 
kező sorsjegyek eladásáért fele
lősséget nem vállalhatunk

Jó! já r

és eredményes, ha 
a Baross Szövetségi 
Dohányárusok Lap
iában hirdet!

KEVEHAZI SÁNDOR ES ZOLTÁN
ptpakésKitöb. dohány zóctkk-Uzeme M (.iigyo)lé-najjt«i««keilt*<!

BUP4PBST, VII., KIKALV-UTCA 1. (K áro ly  k&rájy-ut 25.) 
, Telelőn: 423-789.

Gyártja saját üzemében az összes dohányzocikkeltet.
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FE C SK E  szivarkapapir és hüvely

Gyártja:
Hazai Szivarfcapapirt Előállító Kft. Budapest, ¥., Szalay-u. 3.

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

Budaput VIL. Bkácta-n. 13. TeL 222-025. !

---------------  K I N D E A  L A J O S  ________
paptrAre-, tróocer-, cigarettapapír-, hüvely- és gynla-n agy kereskedő 

VI.. Róna-utca 44. szám. — Telefon: 221-870.

O L L E S C H A Ü ,  S P O R T
S Z ÍV A  RK A P A  P IR Ó K A T . HÜVELYEKET ,  VALAMINT 

F Ü S T  S Z IV A R R A  H Ü VE LYE K E T GYÁRTJA

SAMUM-ALTESSE S R Í
B U D A P E S T , X III.. G O M B  I  . 32. T E L . : 2S2-70A.

P R O H Á S Z K A  K Á R O L Y
P»pb". hó- és iskolaszerek szivarkapapir-hüvely, gyufa éa 

m indennem ű dohányzó-c ikkek  nagykereskedése

BUDAPEST, il. KERÜLET. CSALÓ G/lMY-UTCA 55. SZÁM.
TEUEFON: 357-782. «  TELEFON: 357-782.

Beratrapengék és beretrílken cikkek legolcsóbb beszerzési belye

TEMPÓ, 6. M. B. NIMOTEX, TRAFIK Stb.
penget ktzérélages eladása.

BOROTVAPENGE-SZAlOZLET BUDAPEST, WL, NAGYATÁDI 
SZABÓ-UTCA 42. SZÁM. —  TELEFOM: 428147.

A kiadásáért teleiée: rttéa Cdhás Endre.

Kiadótulajdonos : MBaross SsfrveiM^g I „Grafika" Nyomdavállalat (Hoil BtftNt 
Kereskedő, Iparos, FtokxmssakmúA | l'jpwt, Jókaí-mtca 18. náa 
é* Term elők Omúffot | Teleién: 435—616.
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