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DOHÁNYÁRUSOK LAPJA
Előfizetési ára évi 24 pengő 
Dohányáru* tagoknak ingyen.

Megjelenik minden hó 
első és harmadik csütörtökén.

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Vili., Muzeum-utca 17. szám.

Telefoa: 136-356.

Felelős szerkesztő vitéz CSIHÁS ENDRE

A z indokolatlan,
nyaklónélküli dohány árubeszer
zési alapfelemelések íme meg
bosszulták magukat és mint az 
előrelátható volt, intézkedést 
kényszeriteltek ki a további ki
lengések meggátlásóra.

A  múlt lapszámunkban ismer
tetett 130/1944. sz. rendelet 4. 
pontja fegyelmi felelősség terhe 
melleit megtiltja a biztosi kerü- 
letvezetőknek, hogy a múlhatat
lanul szükséges es a messze
menően indokolt eseteket kivéve, 
beszerzési alapfelemelési joguk
kal éljenek. A  rendelet 5 pontja 
pedig a Symphonia. Levente, 
Balkán és Legfinomabb Magyar 
gyártmányok beszerzési alap 
jóinak felemelését megtiltja, vagy 
legjobb esetben a meglévő 
mennyiségek terhére hárítja át.

Ezzel az igen bölcs rendelke
zéssel sok keserűségtől és félre 
vezetéstől szabadul meg a irafi- 
kosság Mert ha az igazságot 
keressük, akkor azzal szembe 
is kell nézni. Nézzük hát. mi az 
igazság ?

Mindenekelőtt való és meg
dönthetetlen igazság az. hogy 
háború van és hogy a Dohány
jövedék — igen bölcsen — a 
takarékos anyaggazdálkodást 
mint főcélt tűzte ki maga elé. 
Ezt a célt egy pillanatig sem 
szabad szem elől tévesztenie és 
nekünk dohányárusoknak is min
den erőnkkel támogatni kell azt. 
ha azt akarjuk, hogy a rende
zett viszonyok beálltáig egyen
letesen és a megélhetést bizto
sító mértékben árusíthassunk 
gyártmányokat. Ha ezt a célt 
a Dohányjövedék nem tartaná 
szorosan szem előtt, rövid hó
napok alatt bekövetkezhetne egy 
otyan helyzet, mely egyaránt 
katasztrófát jelentene az állam
háztartásnak • és a trafikosság
nak is. Egyszerűen kifogynának 
a készletek és mi itt állhatnánk 
üres boltban minden jövedelem  
nélkül. Ebben úgy hisszük, 
valamennyien egyetértünk. Ez 
az igazság és ezen nem segít 
semmiféle álokoskodás. A  cél
irányos takarékosságot tehát fel
tétlenül be kell tartani és ezt a 
célt szolgálja a 61.000/943. sz. 
rendelet, mely minden trafikos 
részére megállapította, mennyi 
dohányárut tarthat nyilván ki
mutatásában, mint állandó be
szerzési alapot.

A  rendelet megjelenésekor igy 
kiszámított gyártmánymennyi
ség az a kvantum, melynek za
vartalan előállítására a Dohány

jövedék vállalkozott és amely 
mennyiség értékesítése, ha nem 
is bőséges, de biztos kenyérhez 
juttatja a dohányárusokat és 
lehetővé teszi a háborús idők 
átvészelését. A  takarékos anyag- 
gazdálkodás sarkalatos tétele és 
éh: egész rendszer sikere s2orc- 
san hozzá van kötve ehhez a 
mennyiséghez, ami azt jelenti, 
hogy azt a viszonyok javulá
sául emelni nem szabad. Ez 
érthető és tiszteletreméltó józan 
valóság.

Ámde mi történt a rendelet 
megjelenése óta 1 ? A  fokozott 
vételkedv következtében úgy
szólván minden dohányárusnál 
kevésnek bizonyult a havonta 
beszerezhető dohányáru menny i- 
sége, ami arra késztette a do
hányárusokat, hogy az illetékes 
kerületi biztostól beszerzési alop 
juknak felemelését kérjék. Hogy 
ezeknek a kérelmeknek mekkora 
része volt indokolt és mekkora 
indokolatlan, az más kérdés. 
Ha felületesen bíráljuk a kér
dést. akkor azt mondhatjuk, 
hogy minden ilyen irányú kérés 
indokolt volt. mert hiszen iga
zolták a dohányárust a fogyasz
tók, akik minden mennyiségű 
árut hajlandók felvásárolni. Ha 
azonban a kérdést mélyebb ér
telemben vizsgáljuk, kiderül, 
hogy ez magában még nem 
elég indok, mert a gyártmányok 
korlátlan eladási lehetősége ál
talános jelenség. A  fogyasztás
beli emelkedést általában nem 
a fogyasztók számában beállott 
emelkedés okozta, hanem az 
egyedek nagyobb felvevőképes
sége. És tulajdonképpen itt kell 
megkülönböztetést tenni. A  be
szerzési alapoknak felemelését 
egyedül az a körülmény lehette 
és teheti indokolttá, ahol a fo
gyasztók számában mutatkozik 
jelentős emelkedés.

A  statisztika csalhatatlan ada
tai szerint az ország lakosságá
ban számszerű emelkedés nem 
állott be, tehát csak arról lehet 
szó. hogy a lakosság valamely 
oknál fogva — leginkább hadi
célok következtében —  helyet 
változtatott. Egyik helyen tehát 
emelkedhetett a lakosság száma, 
de ennek az emelkedésnek vala
hol meg kell lenni a csökkené
sének is. Pontosan csak az tör
ténhetett, mintha egyik pohár
ból a másikba öntenénk ál a 
folyadékot.
' Ilyen lakosságnövekedés bizo
nyos területeken valóban indo

kolttá tehette az állandó beszer
zési alapok felemelését, de 
ugyanakkor valahol le is kellett 
volna szállítani hasonló arány
ban a beszerzési alapokat. M i
vel azonban általános emberi 
gyengeség, hogy „csak az kia
bál, akinek a házq é g i t t  is 
az történt, hogy csak azok je 
lentkeztek beszerzési alapfel
emelés miatt, akiknél a fogyasz
tók számában emelkedés állott 
be, de ahol ez a szám az el
költözések miatt csökkent, azok 
bizony nem szóllak egy szót 
sem. Viszont ez is érthető, mert 
a lakosság kis töredékének el
költözése egy fillérrel sem csök
kentette a dohányáruk eladását.

Ilyenképpen a beszerzési ala
pok állandóan emelkedtek és 
az ezek alapján bizonyos szá
zalékok szerint havonta kiadott 

I gyártmányok kezdték messze 
túlmenően átlépni azt a határt, 
mely a takarékossági elv sze
rint nem lett volna átléphető.

Amikor ezt a veszélyt a ve
zetőség felismerte, „kénytelen 
volt ellenintézkedésként a havi 
százalékszámokat kellő mérték
ben leszállítani". Am i azt je 
lentette, hogy amilyen mérték
ben emelték a biztosi kerület
vezetők a dohányárusok beszer
zési alapjait, ugyanolyan mér
tékben szállította le hónapról- 
hónapra a Dohányjövedék a 
havi százalékszámokat. Ez edm 
dig a Dohányjövedék szempont
jából rendben is volt, mert egé
szen mindegy, hogy 1000 egy
ség után 40 százalékot, vagy 
2000 egység után 20 százalékot 
adtak ki közfogyasztásra.

Ellenben nem volt mindegy a 
trafikosságnak: Nem volt mind
egy azon egyszerű oknál fogva, 
„mert rövidet húztak azok, akik 
ezideig nem kaptak beszerzési 
alapfelemelést". Ezek a dohánym 
árusok régi beszerzési alapjuk 
után ma kisebb százalékot vé
telezhetnek fel havonta, mint a 
rendszer kezdetén. Itt tehát a 
szerényebb, hallgatagabb és tü
relmesebb, tehát a háborús szem
pontokat jobban szem előtt tartó 
réteg károsodást szenvedett a 
hangosabb, türelmetlenebb és 
erőszakosabb réteggel szemben. 
Itt természetesen csak azokra az 
esetekre célzunk, amikor nem 
egészen a fe 11 kifejtett elvek 
alapján történt a beszerzési ala
poknak a felemelése. Es ezért 
nagyon helyesnek tartjuk az itt 
tárgyalt rendeletnek azon mon
datát, mely utasítja a pénzügy
igazgatóságokat, hogy vizsgál
ják felül a kerületi biztosok 
alapfelemelési számadásait és

h o zzá s zó lá s o k  a ha d iü ze 
m ek dohányáruellátásához

A dohány beszerzési alapok
kiigazítása

az indokolatlan felemelések le
szállítása iránt haladéktalanul 
intézkedjék.

Ez magyarán azt jelenii, hogy 
a protekciók folytán felemelt be
szerzési alapoknak lőttek, azo
kat újból le kell szállítani, ami
nek üdvös hatása majd a havi 
százalékszámok újbóli emelke
désében nyilvánul meg. M in
denesetre igen szeretnénk látni 
néhány ilyen esetet, ami rop
pant alkalmas lenne a trafikos
ság részéről annak a bizalom
nak a helyreállítására, mely mél
tán megilleti a Dohányjövedé
ket az ilyen puritán szellemű 
intézkedésekért.

H o zzá s zó lá s o k  a hadi
ü ze m e k  dohányáru- 

e llá tá sá h o z
A 200.14 7/943. sz. pénzügy- 

miniszteri rendelet, mely a ha
diüzemeknek külön dohányáru- 
ellátásáról szól, erős visszhangra 
talált a trafikosság körében. A z 
egyes hozzászólások érdekesek 
és ami a fő,* tárgyilagosak. A z  
alább ismertetett észrevételeket 
ismertettük illetékes helyen és 
megnyugtatásul közöljük kartár
sainkkal. hogy a konkrét esetek 
mindegyike pontos vizsgálat alá 
kerül, a jogos panaszok pedig 
azonnali orvoslást nyernek.

Magas százalék igénybevétel.
A legtöbb panasz abban me

rül ki, hogy az illetékes pénz
ügyőri közegek az egyes do- 
hényárusoknái olyan nagymér
tékben jelölik ki a hadiüzemek 
részére kiadandó gyártmány- 
mennyiségeket, hogy a polgári 
lakosság részére roppant kevés 
áru marad eladásra.

A  rendelet maga ebben a te
kintetben, tehát az egyes trafi
kokban igénybevehető mennyi
ség tekintetében nem elég vilá
gos ugyan, de annál világosabb.
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január Ö-i lapszámunkban har
sas István pénzügyőri felügyelő 
magyarázó közleménye, mely 
pontosan meghatározza mit. ho
gyan kell csinálni. Sajnos, a ta
pasztalatok szerint a pénzügy
őrök mindenkor a kiadó'! ren
deletekhez ragaszkodnak és az 
ezt követő és a Pénzügyőri 
Szaklapban megjelenő magya
rázatokat már nem igen veszik 
tekintetbe és eszerint különféle
képpen járnak el. ki-ki úgy 
amint a rendelet nyelvezetét 
értelmezte. Pedig ez nags kár. 
mert a Farkas István féte köz
lemények éppen a dolgok vele
jét tárja tei és a helyes értel
mezésben világítja meg 3 tár 
gyalt kérdéseket

Ezek szerint a helyes eljárás 
az. hogy a dohányárusnái nem 
lehet nagyobb mennyiséget 
igénybe* enni. mint a havon
ként rendelkezésre álló gyárt
mányoknál a Symphon iából 
40° o-ot; a leventéből l5°J-ot a !  
Balkán es Középfinom Török 
bői 30—30'Vu-ol : Kapa és Kö
zépfinom Magyarból 25—25% ct 
irányadó hónap az 1943. évi 
december !la tehát p!. egy do
hányárusnak ebben a hónap
ban Symphoniából 10.000 Le
ventéből 5.000. Balkánból 300, 
Középfinom Törökből 200 stb 
mennyiség áll rendelkezésére 
vagyis ennyit szerezhet be a 
nagyáfustói. akkor ebből a meny- 
nyiségből csak a fent közöl! 
százalékos mennyiség vehető 
igénybe hadiüzemi célokra Ha 
a százaiékosszámok alapján ki
számított mennyiség nem fedezi 
a hadiüzem igénylését akkor 2 
vagy 3. vagy még több trafikot 
kell erre a célra igénybevenni 
Sőt a pénzügyőröknek számítás
ba kell venniök azt is, hogy az 1. 
illető hadiüzem létszámában í 
esetleg 20% os emelkedés is 
beállhat és ezt az emelkedést j 
is az ig> igénybevehető mennyi- : 
ségből kell kielégíteni.

Ahol tehát a fenti tárgyú pa- ! 
nasz igazolhatóan fennáll, azok j 
méltán számíthatnak orvoslásra j 
ha az adott esetet a pontos ada
tok közlése mellett írásban hoz- 
zánk juttatják. Ígéretet nyertünk ; 
illetékes helyen azirányban. hogy J 
minden sérelmes esetet kivizs- j 
gálnak és ha a panasz helyt- s 
álló azt orvosolják is Hang
súlyozzuk azonban, hogy a ve
lünk közölt adatoknak teljesen 
edni keli a valóságot és azo
kért a dohányárusnak felelőssé
get keli vállalnia. Pontosan <ö- \ 
zölni kell. mely hadiüzem céi- » 
iára melyik gyártmányból meny- I 
nyit vettek igénybe és menny i J 
volt az 1943. évi december hó- ; 
bán ezekből a gyártmányokból j 
• alóságosac. beszerezhető meny- í 
nyisége. I

Túlzott igénybeuéleL
Egy helyről érkezett olyan- • 

irányú panasz, melynek rri is j 
csak akkor adunk majd hitelt j 
ha a sérelmezett eset adatai j 
részletesen Írásban előttünk fék- j 
szenek. A panasz szerint, a ! 
jelzett községben 2 kizárólagos • 
dohánykisárus van és az ottani 
hadiüzem részére igényeli gyárt- I 
mánymennyiségek fedezésére 
-nem elegendő a két dohány j 
áruda összes beszerzése sem 
A furcsa eset magyarázataként 
azt közölte a panaszos, hogy a 
hadiüzem munkásai nem ott 
laknak, ahol a hadiüzem ál!, 
hanem túlnyomórészt a szom 
szédos falvakból járnak oda

De még is nehezen tudjuk el
képzelni hogy 2 dohány árus
nak egy hónapban ne (enne 
több beszerzése a rendelet sze
rint igénybevehető gyártmányok
ból, min; a mennyi 100 fogyasz
tónak jár Ez a mennyiség 
ugyanis cigarettában számítva 
csupán havi 15.009 drb és mi
vel az egész igénylést nem lehet 
csak cigarettában kikérni, ha
nem vegyesen dohánnyal, jgy
ei 3err. képzelhető a íeftti fur
csa eseí

Mindazonáltal nem mondhat
juk ki a végső szót sem. amed
dig elismerten hiteles adatok 
nerc kerülnek birtokunkba Nem 
éppen lehetetlen az eset é3 ha 
igaz. akkor valami különleges 
intézkedéssé- azon feltétlen se
gítem kell mert ezek szerint ott 
a polgári lakosság részére az 
igénybe vehető gyártmányokból 
semmi sem marad.

Egyelőre ezek azok a eg- 
gyakrabban előforduló pana
szok. melyek ezzel a rendelet
tel összefüggően elhangzottak és 
amelyek méltányosan számíthat
nak orvoslásra. Mert a túlzott 
igénybevétel egyik következmé
nye az hogy a trafikos a régi 
évtizedes vevőit nem tudja a 
megszokott áruval ellátni, mely 
körülmény azután a háborút 
követő időkben a trafik üzlet
menetére kedvezőtlen visszaha
tássá lehet. Mert „vevő őfel
sége csak annyit hajlandó tü- 
domasulvenni hogy őt hosszú 
évek után egyszerűen nem szol
gálták ki úgy. mint azt meg
szokta de azzal már nem igen 
törődik, hogy ennek a „hanyag
ságnak" különféle rendeleti oka* 
voltak A trafikos tehát igyek
szik régi rendes vevőit ma is 
kiszolgálni és érré a rendelet 
dacára van is mód Nem lehet 
másról szó mint a rendelet rosz- 
szul értelmezéséről és ez ellen 
orvoslásnak van helye

II d Q h á n yb e sze rzé si 
alapok kiig a zítá s a

Ismét abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy a most 
legaktuálisabb rendelet magya
rázataképpen a legilletékesebb 
helyről származó cikket közöl
jünk le és ezzel biztos támpon
tot nyújtsunk ebben a kérdés
ben kartájainknak. A cikket 
Farkas István pénzügyőri fel- 
ügyek irta a *Pénzügyőrség: 
Szaklap részére, ahol az a f 
év i január 30-i számban meg is 
jelent és azt alább teljes terje
delmében közöljük kartársaink
kal A cikk a pénzügyőrség ré
szére uódott. de ugyanúgy ér
dekli a dohányárusokat is. Íme 
a cikk

. A dohánygyártmányok ará
nyos szétosztásához alapul vett 
1941 év negyedik negyede óta 
egyes arunemek gyártásában lé
nyeges eltolódás következett be. 
Ennek folytan azok a dohány- 
árusok. akik forgalmának na
gyobb hányadát a csökkentett 
mértékben készíteti gyártmányok 
(pl. Levente; tették ki. hát rá 
nyes helyzetbe kerüllek, mert 
hiába emelkedett a másik érunem 
(pl. Symphonia) beszerzési %-a. 
mennyiségben mégis lényegesen 
kevesebb árut kaptak, mivel az 
utóbbiból kicsiny volt a beszer
zési alapjuk.

Utóbbi hónapokban a Levente- 
szivarka és Legfinomabb Ma
gyar- szivarkadohány gyártásé-
bán következett be lassú eltoló
dás amely előrelátható maximu
mát ez év február havában fogja 
elérni Az eltolódás v árható hát
rányainak kiküszöbölése érdeké
ben a pénzügyminiszter 1944. 
január 10-én kelt 130. sz. ren
deletével a beszerzési alapok 
kiigazítását rendelte ei. Követett 
gyakorlatú nkhbz képest a ren
deletet ezúttal sem ismételjük 
meg hanem csak magyaráza
tára szorítkozunk.

/—2 ponthoz. A Levente-szi- 
varkabeszerzési alapot meghatá
rozott hányadrésszel csökkenteni 
kell és ugyanazzal a mennyiség
gel amivel a Levente-alap csök
kent. a Sumphonia-szivarkaola- 
pot kell iilemetni. A Hunnia- 
szivarkét Leventének kel! tekin
teni az átszámításnál, miután a 
93.534/1943. sz rendelet értel
mében a Hunnia beszerzési ala
pot már korábban hozzá kellett 
adni a Levente beszerzési alap
jához.

A Levente- beszerzési alap 
csökkentése különböző, aszerint, 
hogy a dohánykisórus budapesti 
dohányelosztónál, vagy pedig vi
déki nagyárusnál, illetve vidéki 
(kispesti, pestszentlőrinci) elosz
tónál szerz be szükségletét. A 
budapesti elosztókhoz tartózó 
kisárusok (ideértve a budapesti 
elosztóhoz utalt vidéki kisáruso- 
kat is) Levente-beszerzési alap
jából az alap háromnegyedré
szét (pl. 10.090 darabból 7500 
darabot) törölni kell és ugyanezt 
a mennyiséget a Symphonia- 
alaphoz hozzá kell adni. Az or
szág többi dohánykisárusainál a 
Levente-beszerzési alap felét kell 
leírni és a Symphoniához hozzá
adni. Ismételten és nyomatékkai

hívjuk fel a figyelmet arra. hogy 
a háromnegyedes Levente alap
csökkentés nemcsak a budapesti 
kisárusokra, hanem mindazokra 
a vidék: kisárusokra is kötelező, 
akik anyagbeszerzés végett Bu
dapest székesfőváros közigaz
gatási területén működő dohány - 
elosztóhoz vannak utalva V i
szont a kispesti és pestszentlő
rinci elosztok körzetében éppen 
úgy, mint a vidéki nagyárudat 
körzetekben, a Levente alapot 
felével kell csökkenteni. A ren
delet a nikotex Levente-beszer
zési alapokat nem érinti, tehát 
a nikotex alapok továbbra is 
változatlanok maradnak.

A  25 gr-os Legfinomabb Ma
gyar szivarkadohány csomagocs
kák beszerzési alapjának átszá
mítása Balkán és Középfinom 
Török szivarkadohány csoma
gocskákra az egész ország terü
letén egységes és bővebb ma 
gvarázatra nem szorul.

■ i. ponthoz E pont a )—c) al
pontjai az alapátszámitas tech
nikai végrehajtásához nyújtanak 
részletes útmutatást Megemlít
jük. hogy a beszerzési alap ki
mutatásokban (bevételi és ki
adási füzet'az alapváltozást nem
csak darabszám szerint, hanem 
értékben is — az 1941. évi do
hányáraknak megfelelően — ke
resztül kell végezni

4 ponthoz A rendelet gátat 
vet a túlzásba vitt beszerzési 
alapemelések elé. Félreértések 
elkerülése céljából előrebocsát
juk. hogy rlt u. n. önálló be
szerzési alap emelésekről, vagyis 
azokról az esetekről van szó. 
amikor a felemelés a nagyárusi 
és ezen keresztül az országos 
beszerzésialap emelkedését idézi 
elő. Nem kifogásolható az olyan 
beszerzési alapemelés, ami fel
szabadult beszerzési alapok fék
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gyártm án ya in ak
C i g a r e t t a h ü v e ly e k
SENATOR CEL0F1LTER kettős 

füstszűrővé'

SENATOR EXTRA vattabeléttel 
JANINA füstszűrös

SENATOR CELOFILTER parafa- 
véggé!

s a  a  l e g t ö b b  h a s z n o t  b ia

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

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozotl széllel

SENATOR BLOK gummirozod szé l
lel, egvenként kitéphető lapok
ká

JANINA SPECIALITÉ

- <ztásából származik. A  61.100 
943 es 93.534/1943. *z. rende

ltek a beszerzési alap ..ónálló** 
•melését arra az esetre tették 
ehetővé, ha az u. n. belső ván
dormozgatom folytán 1941. év 
október hó 1. napja óta vala
mennyi községben illetve do- 
ányárus körzetében a dohán>- 

ogyasztók száma lényegesen 
emelkedett. Ez a rendelkezés 

>ak igen ritka esetekben és 
csak mérsékelt keretek között 
nyújt a beszerzési alapemelés- 
•iez lehetőséget, mégis az el
múlt tíz hónap alatt némeiy 
gyártmánynemek országos be
szerzési alapja 40°/o-kal növe
kedett. Ha ez a gyarapodás a 
első vándormozgalom igazi mér- 

' éke lenne, akkor ma az ország 
lkainak csaknem a fele lakat
énál álina. Elnéptelenedett köz
egeket nem találunk, tehát az 

xlapfelemelések voltak indoko- 
aüanok.

A beszerzési alapok növeke
dése azokat a kisárusokat. il- 
elve községeket sújtja, akiknél 
az alapok változatlanul rr.arad- 
ak. Ugyanis a gyártás nerr. a 
beszerzési alapokhoz, hanem a 
rendelkezésre álló anyagkészle
tekhez igazodik. Ha tehát a be
szerzési alap növekszik, viszont 
a kigyártott dohányáru mennyi
sége változatlan, a havi szétosz- 
á̂si °/o csökken.

Felhívjuk a kerületvezetöket 
e sosorban azokat, akiknek kerü 
etében a beszerzési alapok össz

értéke több mint 10°/o kai emel
kedett. hogy eddigi határozatai
kat szigorú önkritikával vizsgál
lak felül és szükség esetén mó
dosítsák.

5. portihoz: A  Symphonia és 
Levente szivarka, valamint a 
Balkán és Legfinomabb Magyar 
szivarkadohány beszerzési ala
kokat jövőben csak a pénzügy
minisztérium előzetes felhatalma
zása alapján lehet szaporítani. 
Ez a megkötöttség nem vonat
kozik azokra az esetekre, ami
kor megszűnt dohányárudák be- 

-szerzési alapjainak felosztásáról, 
vagy átruházásáról, vagy pedig 
más dohányárudák alapjainak 
leszállítása révén nyert felesle
gek felhasználásáról van szó, 
miután ilyen esetekben az alap- 
emelés az országos beszerzési 
alapot nem növeli.

ponthoz A dohányárurak
tárak lövőben nyomtatott jegy
zékben rogják közölni a havi 
beszerzési százalékot. A jegy
zékkel minden pénzügyőri köze
gei e xell látni, hogy szemle 
alkalmával módjában legyen a 
havi beszerzési százalék számí
tásokat ellenőrizni A  dohány- 
nagyárus a nyomtatott jegyzék 
százalékadatait, amennyiben 
szétoszfar.dó feleslegekkel ren
delkezik. a jegyzékek szétkül
dése élőt; jövőben is köteles ki
egészíteni. Itt újra felhívjuk a fi
gyelme^ arra hogy az 1943 évi 
március hó I i (a százalékrend
szer óév esetésének ideje) kezdő- 
készletet nem szabad kiosztan*. 
mer1 az akkori készlet, mint a 
havi átmenetekhez szükséges 
csonkithatatian tartalék, megcíi- 
zer,ao c.bből a csonkithataflan 
tartalékból csak annyit lehet ki
árusítani amennyi a hóeleji do
hán^ ellátásnál nélkülözhető.

ponthoz Most nyert egy
séges rendezést a töredék cso
magolási egységek felvételezé
sének Kérdése, mégpedig külön 
az hogy mit és hogyan véte
lezi'et tel a nagyárus (elosztó) 
a dohanváruraktárlól és mit vé
telezhet tel teljes mennyiségben 
a kisárus a nagyárustól (elosz
tótól

Nagy ár us (elosztó} a 2. min
tájú jegyzék szerint esedékes 
havi beszerzési keretét sziva
rokból es szivarkákból az utolsó 
darabig dohányokból és bur- 
nótból a legkisebb csomagolási 
egységig maradéktalanul kime
rítheti A  rendelet lehetővétesz 
a jogszerűen igényelhető meny 
nyiség fölfelé való kikerekitését. 
azzal a megszorítással, hogy a 
kikerekitéshez számításba vett 
árumennyiséget a következő hó
ra mint előző havi túllépés*-! 
a 2. mintájú jegyzék 5 hasáb
jába át ke!! vinni. Következő 
kikeresésekhez van a nagy
árusnak (elosztónak) joga :

a) finomabb szivarokból (Mil- 
laresböl és az ennél drágább

szivarokból) a legkisebb csoma
golási egységet kitevő mennyi
ségre

b) középfinom szivarokból (.a 
Jovialesből és az ennél drágább, 
de a M  illa résnél olcsóbb sziva
rokból) százzal osztható meny- 
nyiségre :

c) a legolcsóbb szivarokból 
(V egyes Külföldiből és az enné! 
olcsóbb összes szivarokból) ezer
rel osztható mennyiségre :

d ) finomabb szivarkákból 
( Ghiubekből és az ennél drá
gább szivarkákból) százzal oszt
ható mennyiségre

e) középfinom .szivarkákból 
(Prineesasból és az ennél drá 
gább. de a Ghiubeknél olcsóbb 
szivarkákból) ezerrel osztható 
mennyiségre .

f) olcsóbb szivarkákból (M ir- 
jóm ból és az ennél olcsóbb szi- 
varkákbóí* teljes karíonládát ki
tevő .mennyiségre

g) Finom és Középfinom (Vá
logatott Ersekujvári és ennél 
drágább) szivarkadohónyoknál a 
kikerekités mértékét a dohány
áruraktár határozza meg :

h ) a legolcsóbb (Középfinom  
Török és az ennél olcsóbb) szi- 
varkadohányoknál egész külső 
csomagolási egységet (ládát, kar- 
tóm) kitevő mennyiségre ;

i) Finom és középfinom (Kö
zépfinom Magyar és az ennél 
drágább pipadohányoknál a ki
kerekités mértékét a dohányáru- 
raktár határozza meg :

/) a legolcsóbb (Kapa és az 
ennél olcsóbb) pipadohányoknál 
egész zsákot kitevő mennyi
ségre

k) burnótokból teljes csoma
golási egységekre lehet az igé
nyelhető mennyiséget kikereki- 
leni.

A  dohánykiscírus csak a Ve
gyes Külföldinél és Mirjamnál 
drágább szivarokból, illetve szi
varkákból veheti igénybe da
rabszóm szerint kiszámított havi 
járandóságát. A többi gyártmá
nyokból a jövőben is csak a 
legkisebb csomagolási egységre

lefelé kerekített mennyiség ren
delhető meg. Pl. ha a dohány- 
kisárusnak a hav i °/c os szét
osztás szerint 186 drb Extra- 
szivarkára van igénye, a teljes 
mennyiséget jogosult — megfelelő 
részietekben — megrendelni. El
lenben ha a Symphonia szivarká- 
bcl beszerezhető havi keret 
számszerűen 8655 darab, ez le
kerekítendő a legkisebb csoma
golási egységig, vagyis 8650 
darabra A szivarkadohányok- 
ból. pipadohányokból és burnó
tokból az egész csomagolási 
egységek — a kiszámított tört
részek elhagyásával — teljes 
egészükben igénybevehelők.

V isszatérve a Vegyes Külföl
dinél és Mirjamnál drágább 
szivarok, illetve szivarkák meg
rendelésére, ezeknél a rendelet 
lehetővé teszi, hogy a kisárus a 
havi utolsó megrendelésében az 
igénybevehető árumennyiséget 
a legkisebb csomagolási egység
re fölfelé kikerekithesse. Erre 
azért volt szükség, mert sziva
rokat és szivarkákat csomago
lás nélkül kiszolgálni nem lehet. 
Viszont lefelé kikerekitésnél — 
különösen a finomabb gyártmá
nyoknál — néha a havi keret 
jelentősebb része elveszne. A 
kisárus jogosult tehát a Vegyes 
Külföldi szivarnál és Mirjam- 
szivarkánál drágább árunemek
ből a legkisebb teljes csoma
golási egységre fölfelé kikereki- 
tett mennyiséget megrendelni, 
de köteles az átvett többletet a 
következő havi I. mintájú ki
mutatásba első tételként, mint 
..előző havi túllépésed átvinni.

S. ponthoz . A rendelet leg
fontosabb rendelkezése, hogy 
megszigorítja a havi beszerzési 
keretek túllépésének ellenőrzé
sét és a megállapított mulasztá
sok, vagy netán szándékos visz- 
szaelések megtorlását. Lénye
gében nem tartalmaz a rende
let újítást, mert a beszerzési 
keret túllépését már az alap- 
rendeletek is ugyanígy bünte
tik. Újat csak annyiban tarlaP 
máz, hogy még jóhiszemű téve
désre való hivatkozás sem men
tesíti jövőben a keretét túllépő 
dohányárusl, ha azt önmaga 
nem fedezte fel és a vonatkozó 
kimutatásba a következő hónap 
8. napjáig nem vezette be. Egyes 
dohányárusok a vonatkozó ki
mutatásba a ténylegesnél ma-
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gasabb beszerzési alapot, na
gyobb beszerzési %  ot, vagy ha 
mindkettő helyes volt, a helyes 
számitástól eltérően nagyobb 
összegű beszerezhető mennyi
séget tüntettek fel ; ha pedig 
mind a három adat helyes volt. 
egyszerűen túllépték keretüket. 
Feíelősségrevonás esetén mindig 
jóhiszemű tévedéssel védekeztek 

A szétosztási rendszer beve
zetése kezdetén a keretíullépé- 
sek elvétve fordultak elő s na
gyobb zavart nem okoztak. Mi
után a hatóság ezeket elnézte, 
a „tévedések" hónapról-hónapra 
fokozódtak, ugyannyira. hogy a 
jogtalanul felvett mennyiségek 
nagy területekre kiható ellátási 
zavarokat okoztak

Felkérjük kartársainkat, hogy 
a közellátás és a becsületes do
hányárus érdekeinek megvédése 
céljából minden szemléjük alkal
mával a legszigorúbban ellen
őrizzék a beszerzési kimutatáso
kat és ha kerettullépést állapí
tanak meg, a tényleirást sze
mélyválogatás nélkül minden 
esetben vegyék fel.

9. ponthoz : A  rendelet a szem
letartó pénzügyőrt is felelőssé 
teszi a dohányárus esetleges 
visszaéléseiéit. Kötelezi a pénz
ügyőrt. hogy ellenőrzésének ered
ményéi a nagyárus (elosztó) 2. 
mintájú, illetve a kisárus 1. min
tájú kimutatásán jegyezze fel. Az 
a pénzügyőr, aki a kimutatásra 
rávezette, hogy azt rendben ta
lálta. az abban foglalt adatok he
lyességéért íegyeimileg felelős."

Iparművészetdeg festett fa szivar- 
és pigarettadoboz beszerezhető:

Z ichy  Yull E r ik a
Budapest. Slefánia-ut 71., 
1. em 3. Telefon : 297-657.

*Hivatalos közlemények
............................................................................... .

A  Baross Szövetség Dohányárus Csoportjának
Hivatalos helyiséfje: Budapest, VIII., Muzeum-utca 17. Idsz. 15
Telefonja : 136—356.
Postatakarékpénztárt csekkszámla szánta 50.310.
Hivatalos óra felek részire Minden hétköznap 9—15 óráig. Szombatori.és 

ünnep előtti napokon 9—12 óráig.
Szaklapja Baross Szövetségi Dohányárusok Lapja. Megjelenik minden hó 

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

' ‘ Andrássy-ut 36. III. 6. Telefon : 119—393). Hivatalos óráit a Csoport helyi
ségében minden pénteken 15—16 óráig tartja.

Lapzárta: A hó első és harmadik csütörtökjét megelőző hétfő 16 óra.

Nihotec-* 
S s w w A & t

Felkérjük nagyárus kartársain
kat, hogy nyomtatványmegren
deléseiknél szíveskedjenek tekin
tettel lenni a mai anyagbeszer 
zési nehézségekre. Arra kérjük 
kartársainkat, hogy havi szük
ségletüket lehetőleg havonként 
egyszer és előre adják le Cso
portunknál és ne várják meg 
soha, mig raktárkészletükben e 
szükséges nyomtatványok kifogy
nak. mert a háborús viszonyok 
miatt könnyen megtörténhetik 
hogy a megrendelések lebonyo
lítása 8— 10 napot vesz igénybe.

ta rts u n k  V A C O
?...----------= S Z IP K Á T

----------- K1MDEA LAJOS ________
papíráru-, írószer-, cigarettapapír-, hüvely és gyula-nagykereskedő 
Budapest. VI.. Rózsa-utca 44. szám. — Telefon: 221-870.

O L L E S C I I A U ,  S P O R T
S Z 1 V A R K A P A P IR O K A T . H Ü V E L Y E K E T . VALAM IN T 

f ' U S T  S Z IV A R R A  H Ü V E L Y E K E T  GYÁRTJA

S A M U M -A L T E S S E  gjESffí í
BUDAPEST, XIII., liilMB-li. 22. TEL.: 292-709.

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

m indennemű dohányzó-c ikkek  nagykereskedése

B U D A P E S T , II. K E R Ü L E T , C S A LO G Á N Y -U T C A  55. S Z Á M .
TELEFON: 357-782. 9  TELEFON: 357-782.

B o ro tv a p e n g é k  é s b o ro tv á lk o zó  c ik k e k  le g o lc s ó b b  b e s z e r z é s i b é l ié

TEMPÓ, 6 . M. B. NIKOTEX, TRAFIK Stb.
p e n g é k k iz á r ó la g o s  e la d á s a .

B O R O T V A P E N G E-S Z A K Ü Z LE T  
S Z A B Ó -U T C A  4 2 . S Z Á M .

B U D A P E S T , V II ., NAGYATÁDI 
— T E L E F O N : 4 2 8 -14 7.

A kiadásáért lelelds: v itéz Cslhás Endre.

Kiadótulajdonos: .Baross Szövetség 
Kereskedő Iparos, Rokonszakmák 
és Termelők Orsságcs Epyeeületc"

„Grafika" Nyomdavállaiat (HoU Béla* 
Újpest, Jókai-utca 18. szám. 

Telelőn: 496—518.
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