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A  dicsőséges múlt
nevében adjatok!

szomorú pusztaságában azért, 
mert dacos magyar elszántság
gal védte azt az őrhelyet, melyre 
a kötelességtelj esités parancsa 
állította. Ugyérezzük, hogy mind
annyiunkat segitségnyujtásra kö
telez a közös dicsőséges múlt 
emléke, a megalkuvást nem tűrő. 
győzniakarás öntudata.

Testvérek, adjatok! Adjatok 
amit tudtok és amennyit tudtok ! 
Annyit, amennyit erőtök meg
enged és gondoljatok arra. hogy 
a bomba nem válogat. Lehet, 
hogy aki ma ad. holnap már a 
megsegítésre szorulók táborához 
tartozhat.

Mi úgy érezzük, kötelességünk 
a testvéreken segítenünk és ezért 
a mai nappal gyűjtési akciót 
indítunk el a bombakárosult ma
gyar trafikosok megsegítése ér
dekében. Minden legkisebb ado
mányt hálás szívvel megköszö

nünk és szaklapunkban nyug
tázunk. Az egybegyült pénzt 
pedig legjobb belátásunk sze 
rint, igaz magyar testvéri szi
vünk szavára hallgatva, a káro- 
sultság mértéke szerint osztjuk 
szét Minden kérést helyszíni 
felülvizsgálás után bírálunk el 
és ami a legfontosabb — azon
nal Mert a segítés fontossága 
mellett egyenértékűnek véljük a 
sürgősséget is. I Jgy érezzük, nem 
szabad egyetlen napig éheznie 
vagy hajléktalanul maradnia 
egyetlen magyar testvérünknek 
sem. aki részese annak a dicső
séges közös múltnak, mely kell. 
hogy mindnyájunkat egybeko
vácsoljon.

Adjatok,Testvérek, hogy segít
hessünk azokon, akik a közös
ségért vállalt kötelességteljesités 
közben kárt szenvedtek !

Adjatok. Testvérek és meglát
játok, milyen nagy lelki kiegyen
súlyozottsággal hajtjátok fejetek 
az éjszakai nyugalomra és mi
lyen hatalmas lelki felkészült
séggel nézlek az eljövendő ese
mények elé 

Adjatok !

Egyszeri h a d k ö te le ze tts é g i a d ó  és 
a  rend k ivü li h a d ia d ó

(Folytatás

Sziréna süvölt a sötét éjsza
kában. Megriasztott magyar test
vérek sietnek a védelmet ígérő 
óvóhelyre és mindig akadnak 
közöttük olyanok, akik a veszély 
elmúltával hiába keresik ottho
nukat, házukat, lakásukat, vagy 
üzlethelyiségüket.

A  légvédelmi kormány biztos
ság a trafikot azok közé az üz
letágak közé sorolta, mely a 
közszükséglet szempontjából 
nélkülözhetetlen és ennélfogva 
a fővárosnak és környékének 
trafikossága nem hagyhatja el 
posztját, helyt kelt állnia és en
nek a kíméletlen háborúnak 
egyenruha nélküli katonája lett. 
Helyt kell állnia és tudjuk, hogy 
ebben hiba nem lesz. a magyar 
trafikos tudni fogja kötelességét 
és utolsó szusszanásig a kijelölt 
őrhelyén fogjuk hálálni.

De ebben az öldöklő harcban 
elkerülhetetlenül bekövetkezik 
néhány bajtársunk kidőlése, el 
sősorban anyagi károsodása. A  
bomba a maga tárgyilagos ok
talanságában nem válogat és 
egyformán éri a gazdagot és 
szegényt, öreget és fiatalt és a 
foglalkozási ágak között sem 
válogat.

Így esett meg, hogy máris van 
néhány olyan kartársunk, kiknek 
üzlethelyisége egyetlen romhal
mazzá változott és egy éjszaka 
alatt nincstelen földönfutóvá lelt. 
Mert a magyar trafikosnak nincs 
egyebe, mint a keserves munká
val egybentartott kis üzleti tőkéje, 
meg az első világháborúból szár
mazó dicsőséges múltja. Az el
sőt elülhette az ellenséges bomba, 
de a dicsőséges múlt változat
lanul megmaradt. Ez az a di
csőséges mull, mely semmiféle 
bombatámadásnak sem lehet 
áldozata, mely soha kevesebb, 
hanem csak mindég több és fé
nyesebb lehet és amely mint 
erkölcsi összetartozandóság 
eggyé kovácsolja a magyar tra- 
ftkosokat. Ez az a dicsőséges 
múlt, mely valamennyiünknek 
kötelességévé teszi az önhibáju
kon kívül bajbajutott testvérek 
megsegítését. Úgy. ahogyan tét 
tűk ezt a szomorú emlékezetű 
árvíz idején.

Testvérek ! Sok magyar test 
vérünk romtörmeléktől poros 
arccal és repeszdarabiól vérző 
homlokkal áll a nincstelenség

A  hadkötelezettségi adó 
kulcsa

Az egyszeri hadkötelezettségi 
adó alaí ja a fizetésre kötelezell 
személynek földbirtok est tén a 
fö'dadó kivetésének alapjául vett 
kát. tiszta jövedelme minden ko 
rónája után 25 fillér Házbiitok- 
nál a kivetett vagy kivethető 
(eszmei) házadónak 15 száza
léka, vagy az adókötelezettség 
keletkezésének évében kivetett 
általános kereseti adónál alapul 
veti tisztajövedelem 8 százaléka. 
vagy az alkalmazottak kereseti 
adója alá lartozó szolgálati illet
ményeknél az adókötelezettség 
keletkezésének évét megelőző 
évben adó alá vont évi illetmény 
6 százaléka, tőke. tan’ iem jőve 
delmeknél pedig a megelőző év
ben befolyt vagy megállapított 
jövedelem 12 százaléka. Ha az 
egyszeri hadkö’elezettségi adó 
magára a hadkötelesre vettetett 
ki, az adót a háztartásban élő 
minden kiskorú leszármazója 
után 15— 15 százalékkal mérsé
kelni kell. Ha pedig az adót a 
hadköteles felmenőjére vetik ki, 
a háztartásában élő minden

és vége)

olyan leszármazója után — a 
hadkötelezeti ide nem számítva 
— 15— 15 százalékkal kell mér
sékelni, akiért egyszeri hadkö
telezettségi adóval már megrót
ták, vagy aki két évi rendes 
tényleges katonai szolgálatot már 
teljesített.

1945 január 1-től kell fizetni
a hadkötelezettségi adót
Az egyszeri hadkötelezettségi 

adót a kivetéshez való jog ke
letkezését követő év január ha
vának I tői kezdve minden nap
tári évnegyed első napján ese
dékes 12 egyenlő negyedévi rész
letben a naptári évnegyed má
sodik hónapjának 15. napjáig 
kell megfizetni.

A másik ui adónem a rend
kivüli hadiadó. Ezt az adót már 
nemcsak a tényleges katonai 
szolgálat alól felmentettek, ha
nem elvileg minden férfi fizeti 
A törvénynek idevonatkozó 11. 
fejezete kimondja, hogy amennyi
ben a honvédelmi törvény alap
ján a kivételes hatalom idején 
jelentős mértékben kerül sor tar
talékosoknak és póttartalékosok-

E g y s z e r i h a d k ö te le ze tts é g i adó 
és a re n d k iv ü li h a d ia d é  

•
A bombázás folytán bekövetke

zett elhalálozásokra Is 
érvényesek az élet biztosítások 

•
Telefonhasználat korlátozása 

légiriadó alatt és után

nak tényleges katonai szolgá
latra való behívására, vagy hon
védelmi munka igénybevételére, 
a kormány ennek az állapotnak 
a tartamára valamely naptárilag 
meghatározott időponttól kezdve 
rendkivüli hadiadó fizetését ren
delheti el. amelynek lerovására 
minden Magyarországon lakó 
férfi köteles aki 24. életévét már 
betöltötte, de 70. életévét még 
nem haladta túl.

Mentesek a rendkivüli hadi
adó alól a honvédség és a csend
őrség hivatásos állományának 
tényleges szolgálatában álló tisz
tek, tiszthelyettesek és legény
ség, továbbá a rendőrség és 
pénzügyőrség tisztviselői, altiszt
jei és legénysége, az I., II., III. 
járadékosztályba sorozott hadi
rokkantak és a katonai ellátási 
törvény hatálya alá tartozók, to
vábbá. akik Budapesten havi 30 
pengőnél, az ország egyéb he
lyein havi 20 pengőnél nagyobb 
lakbért nem fizetnek, vagy 
amennyiben saját házukban lak
nak. amely legfeljebb egy lakó
szobából és a hozzátartozó kony
hából és mellékhelyiségekből 
all. úgyszintén a napszámosok 
és az adó kivetéséhez való jog 
kezelését követő január havá
nak első napjától számított 3 év 
elteltéig azok, akik egyszeri had- 
kötelezeltségi adó alá esnek, vé
gül a külföldi állampolgárok.

A rendkivüli hadiadó kulcsa 
azoknál, akik jövedelmi adót is 
fizetnek, a jövedelmi adóalap 
nagysága szerint annak 0.6—4 
százaléka, azoknál pedig, akik 
a jövedelmi adónak nem alanyai 
régi bérű lakásnál, az általuk 
fizetett lakbér 2— 10 százaléka, 
korlátozás alá nem eső lakbér
nél pedig annak 1 — 8 százaléka.
Kedvezmények a rendkivüli 

hadiadónál
Lakásbért, ha a fizetésre kö

telezettnek egynél több gyermeke 
van. annyiszor 10%-kal csök
kentett összegben kell számba 
venni, ahány törvényes, törvé
nyesített, mostoha- vagy örökbe-
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fogadott kiskorú gyermek tarto
zik a fizetésre kötelezett házas
társához, feltéve, hogy az ilyen 
gyermeknek nincs önálló kere
sete. Viszont ha a fizetésre kö
telezett a 30. életévét betöltötte 
és nincs háztartásában olyan 
családtag, akinek jövedelmét az 
ő jövedelméhez kellene számi- 
tani, a fentiek szerint számított 
lakásbért kétszeres összegben 
kell számításba venni. Annak a 
terhére, aki vitézségi érem, Ká
roly-csapatkereszt, kardos és ko
szorús tüzkereszt, vagy sebesü
lési érem viselésére jogosult, to
vábbá a Mária Terézia-Rendnek 
vagy saját érdemei alapján a 
Vitézi Rendnek tagja, továbbá, 
aki a IV. járadékosztályba so
rozott hadirokkant, a fenti elő
írások szerint kiszámított rendkí
vüli hadiadót 50 százalékkal 
csökkentett összegben kell ki
vetni. Ha valaki a rendkívüli 
hadiadó fizetésére megállapított 
kezdeti időpont után legalább 
három hónapon át teljesített ka
tonai szolgálatot, vagy honvé
delmi munkát, az elbocsátását 
követő időre50százalékkal csök
kentettösszegben kell rendkívüli 
hadiadóját megállapítani.

A  fizetésre kötelezett az ille
tékes kir. adóhivatalnál uj meg
állapítást kérhet.

Törölni kell a rendkívüli hadi
adót, ha a fizetésre kötelezett 
meghal, vagy 70. életévét be
tölti, vagy a fizetési kötelezett
ség alól a törvény 14. §-a értel
mében mentesül, ha egyenes
ágbeli elsőfokú lemenője, vagy 
felmenője hősi halált halt, vagy 
ha bármilyen tényleges katonai 
szolgálatot, vagy honvédelmi 
munkát teljesít, kivéve a hon
védelmi törvény 90. §  a alapján 
valamely üzemnél, vagy válla
latnál való visszatartás esetén. 
A  törlésnek az ok bekövetkezé
sét követő hónap első napjától 
van helye.

A rendkívüli hadiadói 1944. 
január 1-től kezdve további ren
delkezésig az állami egyenes 
adókkal együttesen kell fizetni. 
A z egyszeri hadkötelezettségi 
adó kivetése céljából bevallást 
kell adni, amelynek alapján az 
adóhivatal veti ki az adót.

Az adóhivatal határozata ellen 
a kézbesítés napját követő 15 
nap alatt az illetékes pénzügy- 
igazgatósághoz lehet fellebbezni. 
És a pénzügyigazgatóság hatá
rozata ellen annak kézbesítését 
követő 15 nap alatt halasztó 
hatály nélkül a közigazgatási 
bírósághoz lehet panasszal élni.

A bo m b á zá s fo lytá n  b e k ö v e tk e ze tt e lh a lá lo zá 
so kra is érvé n ye sek a z  é le tb izto s ítá s o k

A  Biztositó Intézetek Orszá
gos Szövetsége saját érdekük
ben figyelmezteti a biztosított 
feleket, hogy a bombázásból 
eredő károk megtérítése az
1200— 1943. M. E. rendelet ér
leimében állami feladat. A bom
bázásból eredő kárigények te
hát nem a biztosító társaságnál, 
hanem az elöljáróságnál jelen- 
tendők be.

A  bombázásra, kiürítésre és 
egyéb okokra tekintettel, kéret
nek a kárbiztositott felek, hogy
ha lakcímük megváltozik, akkor 
uj lakcímüket, ha biztosított 
vagyontárgyaikat egészben vagy 
részben más helyre szállítják, 
akkor a teljes biztosított összeg
ből az elszállított vagyontár

gyakra eső részt, valamint az 
uj tárolási helyet, végül ha a 
biztosított vagyontárgyaik egész
ben, vagy részben megsemmi
sültek, akkor a biztosítás teljes 
vagy részbeni törlése céljából 
ezt a körülményt, a megsemmi
sült vagyontárgyak megjelölését 
és a teljes biztosított összegből 
azokra eső részt — késedelem 
nélkül jelentsék be a biztosító
intézetnek a kötvényszám és az 
eddigi lakcím feltüntetésével. — 
Az életbiztositott felek is jelent
sék be az esetleges lakcím- 
változást. A  bombázás követ
keztében bekövetkezett elhalá
lozásokra az életbiztosítások 
érvényesek.

U M á i y a k  a bom bakárosult 
tra fiko so k részére

Mint szaklapunk más helyén 
közöljük kedves kartársainkkal, 
a bombakárosult kartársak meg 
segítésére gyűjtést indítottunk 
meg. Az első adományok máris 
beérkeztek és azokat ezúton 
köszönettel nyugtázzuk :
Ozv. dr. Szilágyi Jenőné,

Berettyóújfalu P 100.—
Simon Sándor, Békés

csaba P 200.—
2. számú dohányelosztó,

Budapest P 200 —
összesen : P 500.—

Gyászhir
Nagy szomorúsággal jelentjük 

kartársainknak, hogy dalnoki 
Dálnoky Károly volt cs. és kir. 
főhadnagy, bánffyhunyadi do- 
hánynagyárus kartársunk, éle
tének 61-ik évében elhunyt. Te
metése f. hó 11-én ,volt- a ko
lozsvári temetőben. Kérjük a 
Teremtőt. adjon az elhunytnak 
örök, békés pihenést.

Telefonhasználat korlátozása 
lé iiria d ó  a la tt és után

A  kereskedelem- és közleke
désügyi minisztérium 215.400— 
944. szóm alatt rendeletet adóit 
ki, melynek értelmében légiriadó 
alatt és azt követően két órán 
keresztül a telefonberendezése
ket magánbeszélgetésekre fel
használni nem szabad.

A rendelet ellen vétők tele
fonkészülékeit — a bünetése- 
ken felül —  azonnal leszerelik. 
Tehát jó lesz, ha kaitarsaink 
kellő figyelmet fordítanak tele
fonkészülékükre, nehogy azl 
bárki a légiriadó megszűnte 
után két órán belül használja, 
hacsak kellőképpen nem iga
zolja, hogy a használatbavétel 
célja közérdekből — bombaká
rok, tűz, stb. bejelentése — tör
ténik.

LIPÓTVÁROSI j ó f orga l mu 
dohánytőzsde gyakorlott vezető
nőt keres árufedezettel. Telefon :
310 931

Le vélpapir-ujdonság 1
Az egyesiletl levélpapiros és boritéklöm b

10 lapos tömbök, legfinomabb pengő-posta papírból, 
fehér, chamois és pasztellkék színekben. 

Viszonteladóknak egy tömb ára I P . Megrendelhető :

KRÓNITS MIKLÓS
volt orsz. gyűl. p. képviselő

papír, papíráru, Író szer nagykereskedőnél

Budapest. V., Személynök-utca 25. Telefon: 116-053.
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G iganett a h ü v e ly e k :

SENATOR CELOF1LTER kettős 
füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttel 
JANINA füstszűrös

SENATOR CELOFILTER parafa
véggel

•

Cigarettapapirosoki

SENATOR 60 lapos
SENATOR 120 lapos
SENATOR RAPID hajtogatott,

egyenként kihúzható lapokkal 
gummirozott széllel

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel, egyenként kitéphető lapok
kal

JANINA SPECIALITÉ

H o z z á s z ó lá s
(Kaptuk az alábbi sorokat)

Hálás köszönet nagyrabecsült 
Felelős Szerkesztő Urnák I

Tudtunkra adta a Nagy méltó
ságú m. kir. Pénzügyminiszter 
Ur 130/944. sz. rendeletét. így 
mi dohánykisárusok is hamar 
megtudtuk, hogy miként alakult 
a dohánybeszerzési alap Azon
felül a dohánygyártmányok egyik
másik fajtájának csökkentését és 
felemelését

Ezt a lapot csak mi dohány- 
árusok olvassuk, ezért nyíltan 
kiírhatom, hogy ezen művelet 
nagyon ügyes intézkedés.

En az olcsó áruk vevőinek a 
körzetében vagyok. A  drágább 
szivarok, szivarkák és dohányok 
nekem nem is járnak. Mégis vég
telenül helyeslem az intézkedést, 
mert a háta mögé tudok látni. 
Tudom, máris vannak és lesznek 
kartársaink között, kik a rendel
kezést nem veszik szívesen. Ezek
hez a kartársakhoz kivánok szó
lam'. Legyenek nyugodtak, mert 
az intézkedés nem árt nekünk, 
különösen a mai háborús hely
zetben nekünk is érezni kell zo
kogás nélkül valami zökkenést. 
A  vevőközönséget gyönyörűen 
be lehet vezetni a változásba, 
anélkül, hogy észre is venné.

A  rendelkezés olyan körülte
kintő. felvilágosító és oktató, hogy 
ahhoz magyarázat nem kell. 
Talpraesett.

1944. február 3-án kell do
hányárus lapban „A z  indokolat
lan" cimü cikk magyarázatot kö
zöl a 61 000/943. sz. rendelettel 
kapcsolatban és gyönyörűen le
írja a hallgatag és hangoskodó 
kartársakról és protekciókról vé
leményét. Nagyon helyesen. Több 
üzletben láttam már kifüggesztve 
kéregpapiron „Háború van. ne 
válogass". Ez inkább a vásároló 
közönség részére szól.

Képzeljünk magunk elé. mint 
kereskedők egy másik táblát, ha 
áruhiány van — „Háború van, 
ne panaszkodj".

Mostanában, ebben a zűrza
varos időben sok jó rendeletet 
közöl szaklapunk, de szükség is 
van rá. Március 2-án megjelent 
5-ös számban olvassuk egy név
telen kartársunk levelét és szak

lapunk hozzászólását is. A  jegy- 
rendszer tényleg bonyodalmas 
lenne. Nem értek egyet vele. A  
vásárlási könyvbe, vagy annak 
hátlapjához a dohányárus állal 
beragasztandó papírlapra a do
hányvásárlás ideje és a mennyi
ségnek feljegyzése szerintem igen 
helyes lenne. Ezzel meg lenne 
akadályozva, hogy egy család
nak 3— 4 tagja is vásárolhasson 
dohénynemüt. Továbbá az is 
meg lenne akadályozva, hogy' 
ugyanazon személy 5—6. sőt IP 
‘dohányárudéból is vásárolhasson 
dohányt egy nap alatt. Erre rá
érnek a nem dolgozók és a 
dohánnyal való üzérkedők. Ilye
nek pedig vannak. A  korán mun
kába menők és későn jövők ezek 
miatt a körülmények miatt nem, 
vagy csak ritkán tudnak dohány
áruhoz jutni. Szolnokon egyik 
kartársam sem tapasztalja azt. 
amit én. Külső periférián, cigány- 
városi negyedben van az üzle
tem. Dohányt a rendelési na
pon rendszerint 14— 15 óra között 
kapom meg. Már 12 óra előtt 
megkezdődik a csoportosulás 
dohányárudám elölt. Mire a 
hozott dohányárut átveszem, 
rendszerint 16 óra van. Ekkor 
már bO— 70 ember van a cso
portban. Eleinte sok bajom volt. 
Kint veszekedés és nem egy
szer verekedés is történt. Utó 
lagosan tudtam meg, hogy egyik 
verekedés oka az volt, hogy 
egyik vevőm a vásárolt 60 as 
dohányt 1.60 P-ért adta el kint. 
Kis üzletemet megrohamozták, 
tolakodtak, üveges ajtómon az 
üvegtáblát benyomták. Párszor 
megcsináltam ilyenkor, hogy a 
közönség orra előtt beszórtam 
az üzletet. Másnap kezdtem az 
árulást, de ekkor már a közön
ség figyelmeztette egymást, hogy 
rend legyen kint. mert külön

ben nem szolgálok ki. Csak két 
személy jöhet most be hozzám 
egyszerre, ezt már tudják is, 
mert igy szoktattam. Megtörté
nik néha most is, hogy 6—7 
ember is bejön egyszerre, mert 
több nem is fér, ezek mór nem 
a rendes és megszokott vevőim 
közül valók. Ilyenkor megállók, 
vagy leülök és nem szolgálok 
ki, mig két személynél több van 
bent. Ha kimentek, kezdem az 
árusítást és megy gyorsan. Én 
még hatósági közeget nem kér
tem. Bár a verekedés miatt ren
dőri közbelépés is volt az én 
tudtomon kivül. Ha áru van, az 
a baj, mert nagy a tolongás. 
Ha áru nincs, akkor hiába mon
dom, hogy semmi sincs, vagy 
csak ez, vagy az van, végig 
kérdezik a Leventétől a Darlingig. 
a legolcsóbb pipadohánytól a 
legdrógábbig. Ez igy van, de 
ebbe bele kell törődnünk min
den izgalom nélkül. Nem ró
zsás a helyzetünk, az tény. de 
kétségbe sem kell esni. A vá
sárlási könyv utolsó lapjához 
beragasztandó lapon való fel
jegyzésnek hive vagyok. Ezt 
minden hónapban ki lehetne 
cserélni, hogy ne halmozódjon 
fel a papír a könyvben 

Mély tiszteletlel
Székely János

dohánykisárus, Szolnok

B izto s íto ttá k  Ném et
o rs zá g  dohányellátását

Régi tapasztalat, hogy háború 
idején a dohánynemüek fogyasz
tása igen nagy mértékben foko
zódik A német dohánytermelés 
és gazdálkodás tanult az első 
világháború tapasztalataiból és 
idejében felkészüli a második 
világháború fokozott dohányfo
gyasztására is

Az 1933. évi fordulat előtt Né
metországban a dohánytermelés 
és feldolgozás terén a spekuláció

volt az ur A kereslet és kínálat 
valóságos órorgiákat ült és min
dig a dohánytermelő fizetett erre 
rá. Németországban, a Balká
non. a tóvolkeleten. Mexikóban, 
Brazíliában és Virginiában egy
aránt. A németországi nyersdo
hánykereskedelem hetven száza
lékban zsidókézben volt és a 
dohányáruk előállilásóban is 
nagy szerepe volt a zsidó tőké
nek. A német dohánytermelők 
ugyan 1916-ban szövetségben 
tömörültek érdekeik védelmében, 
azonban nem nagy sikerrel és 
az ár és pénzkérdés szabályo
zása csak 1933 bán kezdődött. 
A német dohánytermelés, amely
ben 70.000 német paraszt vett 
részt, évi átlagban mintegy
40.000 tonna dohányt szolgálta
tott, amely a német dohánygyár
tás szükségletének kb. egynegye
dét fedezte. Külföldi dohányból 
évi 90— 100.000 tonna dohányt 
hoztak be. mintegy 250 millió 
márka összértékben, főleg szi
var- és cigarettadohányt. Szu- 
matra, Jáva, Brazília, Mexikó. 
Havanna és az északamerikai 
dohánytermelő területek voltak 
a fő szállitók, mig a cigaretta
dohányokat kizárólag a balkáni 
államokból, Bulgáriából. Görög
országból. Macedóniából és Tö
rökországból hozta be Németor
szág. Csupán egészen kis mennyi
séget importált Virginiából, illetve 
Északamerikóból.

Németországban a belföldi do
hánytermelés érdekében felemel
ték a nyersdohányok és dohány
áruk vámjait, llymódon sikerült 
a termelőknek megfelelő árat 
biztosítani és a termelt dohány 
minőségét is megjavítani. A z 
1927-ben felállított német do
hánykutatási intézet értékes mun
kát végzett a dohány minősé
gének megjavítására.

A dohány óra annál maga
sabb, minél jobb a minősége, 
ami a termelőket a minőség 
állandó megjavítására serkenti. 
Németországban a dohányter
melés a dohánykereskedelem 
és a do'nányfeldozóipar között 
céltudatos és harmonikus az 
együttműködés. A  kitűzött cél 
a front és az otthonnak ellátása 
dohányárukkal. A  háború kez
detén megvalósították a dohány
készletgazdálkodást. és a meg
lévő készletek figyelembevéte
lével látják el a feldolgozó üze-

T a rtsu n k
PIATNIK -kártyáf!
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meket. Németország illetékes 
szervei a háború kitörésekor 
a Balkán államokkal. Törökor
szággal. valamint Olaszország
gal is olyan kereskedelmi meg
állapodásokat kötöttek, melyek
nek értelméb ezek az államok 
jelentékeny dohánymennyiséget 
szállítottak évente a Német- 
Birodalomnak.

Ilymódon a belföldi dohány- 
termelés segítségével sikerült a 
dohányosok tervszerű ellátását 
biztosítani, bár az erős dohá
nyosok kénytelenek a tömege
sen elszívott cigaretták vagy 
szivarok egy részéről lemon
dani. mivel a dohányjegyre napi 
8— 10 szivart, vagy 30—40 ci
garettát nem lehet kapni. A 
döntő azonban az. hogy min
denki. aki megszokta a dohőny 
fogyasztását, naponta kap bizo
nyos dohányáru - mennyiséget, 
mégpedig igazi dohányt, min
den pótanyag nélkül.

Németországban a nyersdo
hányok termelése sohasem tö
rekedett autarchiára. annál ke
vésbé. mert a külföldi jobbmi
nőségi dohány behozatalát pó
tolni nem lehet. Németország 
tehát a jövőben is jó átvevője 
lesz a keleteurópai államok 
dohányfeleslegének.

A régi. nagyalakú papírra irt ke- 
advbnyak dupla illeték álé esnek.
A  3.450/1943. M. E. számú 
kormányrendelet meghatározza 
a hatóságokhoz intézett bead
ványok papírjának nagyságát. 
Ez a nagyság az utóbbi időben 
forgalomba hozott szabvány- 
alakú papír mérete, azaz huszon
egyszer harminc centiméter. Ha 
a beadványt ennél nagyobb alakú 
papírra, tehát a régi kérvénypa- 
pir méretének (huszonegyszer 
harmincnégy) megfelelő nagy
ságú papírra írjuk, kétszeres bé
lyegilletéket kell leróni.

Hivatalos
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIINIinHIim mMIIIIim UHIIIIinHIIHIIIItlIim m ilHIIMIHtHllllliminHIIIHHIHHIIIIIIIIIIIIIHMflllHHIII

A  Baross Szövetség Dohányárus Csoportjának
Hivatalos helyisége: Budapest, Vili.. Muzeum-utca 17. fdsz 15
Telefonja: 136—366.
Postatakarékpénztári csekkszámla száma 50.319
Hivatalos óra felek részére: Minden hétköznap 9—15 éráig Szombaton 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. Buday Gyula egyetemi c. rk. tanár, ügyvéd (Budapest. VI., 

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

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

KEVEHÁZI SÁNDOR ÉS ZOLTÁN
plpakészltök, dohányzócikk-üzeme és öngyújtó-nagykereskedése 

BUDAPEST, VII., KIRÁLY-UTCA 1. (Károly klrály-ut 2S.) 
telefon : 423-789.

Gyártja saját üzem ében az ö sszes  dohányzócikkeket.

F IGYELEM ! FONTOS!. FIGYELEM  I

Dohónynagyáruda (elosztó), kisúruda
pontos vezetésérő l és e lszám olásáról szó ló  nyom tatványok 
használati utasításokkal, a gyakorlat alapján összeállítva , m ely
ből fillérnyi pontossággal m inden zárlat és üzleti tiszta haszon 
kitűnik, k izárólagos eladási jogga l b eszerezh ető  és m egrendelhető: 
S O M O G Y I  M I H Á L Y  S z e g e d ,  d o h á n y n a g y á r u d a .  
Dohánynagyárudához szükséges Aoyagnapló és pénztárnapló lvenkint 
0.16 fillér. Pénztáriv lvenkint 08 fillér. 3 pld. használati utasítás 20.— P 
Kisárudai pénztáriv ivenkint 0.12 fillér. 1 pld. használati utasítás 6.— P 

Meghívás esetén vállalom dohánynagyárudák 
és kisárud&k elszámolásának felülvizsgálását.

„ R A F F A “  bakelit cigarettaszipka, cserélhető parafás füstszűrővel 
drbja 12 fillér.

„R A F F A “ bakelit cigarettaszipka,2 részes-Jüstsztírősbetéttel drbja 110 fii!.
JÁVORFA cigarettaszipka, fémbetétes, parafás füstszűrővel drbja 62 fill.
„R A FFA “  bakelit cigarettaszipka, 2 részes, hosszú füstszürőbetéttel 

drbja 130 fillér. — Minden szipkához megfelelő, naponként egyszer 
cserélendő füstszűrő : parafás 10 drb 30 fill., szűrőbetét 10 drb 25 
fillér, szűrőbetét, hosszú 10 drb 40 fillér.

„R A F F A M füstszűrös szivarkahüvely, 1 doboz : 100 darab Pengő 1.24.
Viszonteladóknak megfelelő árengedmény. Kapható az összes buda
pesti dohányelosztóknAI, vidéken az összes dohánynagyárudákban.

Gyártja: A I V A Z  K -  „Ralfa“ füstszűrös szivarkahüvely-gyóra 
Budapest, VII., Dembinski-utca 32. szám. Telefon : 221-336.

C v , I f e V á á A

N iM ttt-'

Felkérjük nagyérus 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 a 
szükséges nyomtatványok kifogy
nak. mert a háborús viszonyok 
miatt könn>en megtörténhetik 
hogy a megrendelések lebonyo 
litása 8 — 10 napot vesz igénybe.

ta rts u n k  VACO

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

ó v j a  az egészségét !  Tr a f i kban  kérje!

STROH, GOTTLIEB ÉS FIA
áshinyió cikkek nagykereskedése

B U D A P E 8 T ,  
VII., Károly klrály-ut 9.

F E C S K E szivarkapapir és hüvely
BitmmiiiiiiiniimiiiiiiimsmmiimtiiimiiiiMiiiiiiiiiiHH

Gyártja:
H a za i S zlva rk a p a p irt Előállító K ft. B u d a p e st, V .,  S z a la y -u . 3 .

T A U S Z K Y  A R T Ú R
a NIKOVÉD örökké tiszta füstszűrös szipka egyedárusltója és 

az összes dohányzási cikkek gyári lerakata 
Budapest, VII., Akácfa-utca 18. Tel.s 222-625.

KIMDEA LAJOS
pnptrárn-, lróozer-, cigarettapapír-, hüvely- és gyula-nagykereskedő

VL. Róssa-utca 44. szóm. — Telelőn: 221-870.

O L L E S C H A U ,  S P O R T
s z i v a r k a p a p i r o k a t . h ü v e l y e k e t , v a l a m i n t  

F Ü S T  SZÍ  VAR  KA H Ü V E L Y E K E T  GYÁRTJA

S A M U M - A L T E S S E  X K Í ÍT Í Í
B U D A PE S T , X I I I . ,  CÖYIB-U. 82. T E L .: 2 9 2 .70 ,.

P R O H Á S Z K A  K Á R O L Y
papír-, iró- és iskolaszerek, szivarkapapir-hüvely, gyufa 6« 

m indennem ű doh án yzó-c ikkek  nagykereskedése

B U D I P E S T , II. K E R Ü L E T , C S IL O G ftM Y -U T C I S S . S Z Á M .
TELEFON: 357-782. •  TELEFON: 357-782.

Beretrapengék ét keratrélkezé cikkek legalctékk keszarzésl kaira

TEM PÓ, G . M . B . NIKOTEX, TRAFIK stb.
pengék klzérélages eladésa.

B 0 R 0 T V IP E N S E -S Z 1 K Ü Z L E T  B U D I P E S T , V II ., N I G Y I T l O l  
S Z A B Ú - U T f A  4 2 . S Z l M . —  T E L E F O N : 4 2 8 -14 7.

A kiadásáért felelős: vitéz Csillés Endre.

Kiadótulajdonos : „Baross Szövetség 
Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák 
*• Termelők Országos BgyeeOUte'

.Grafika"* Nyomdává!lalat (Holl Béta) 
lépest, Jókal-utca 16. «  ' 

Telefon 406—ölt.
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