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„K IS " T R A F IK
A  panaszos levelek tömegei 

érkeznek Csoportún khoz. melyek
legtöbbje egyéni sérelmet tár
gyal és nem tartozik a nagy 
nyilvánosság elé. Vannak kö
zöttük nagyszámban olyanok, 
melyek közérdekűek, de a mai 
helyzet nem teszi lehetővé azok 
nyilvánosságrahozatalát.

Mi. akik napi munkánk után 
bejárunk a Szövetségbe, szinte 
kétségbeesetten olvassuk ezeket 
a panaszos leveleket és melyik 
hova illetékes, oda igyekszünk 
eljuttatni azokat kellő formában.

A  sok egyéni sérelmet tár
gyaló levél között azonban a 
közelmúltban egy olyan érkezett 
be. mely dacára egyéni jellegé
nek. annyira jellemzője a vi
déki kislrafikosság mai helyze
tének. hogy számot tarthat már 
m közérdeklődésre.

A z esetet ismertetjük azzal, 
hogy annak minden egyes szám
adatáért felelősséget vállalunk.

Petrovics Ferenc garammiko 
lai kartársunk részletes kimuta
tást küldött hozzánk arról, hogy
1940. május 9. óta, —  tehát a 
dohányárak emelése óta — 
hányszor és egyenként milyen 
összegekért vételezett dohány
árut a lévai dohánynagyárudá- 
ban. Ezek szerint 1940. május 
9 tői. 1940. december 15 ig ősz- 
szesen 43 esetben vételezett. Több 
mint 7 hónap alatt ez egyálta
lában nem mondható soknak és 
arra mutat, hogy nem tökesze 
gényséy miatt pang az üzlete. 
Mert bizony pang ! Ugyanis ez
alatt az idő alatt, mond. írd és 
olvasd, összesen 5030.34. azaz 
ötezerharminc pengő és harminc
négy filléréri vételezett árut. En
nek az összegnek pedig 8°/o-os 
jutaléka 402.42 pengő Petrovics 
Ferenc kartársunknak minden 
egyes szállítás, azaz dohányvé- 
telezés 2 pengő útiköltséget je 
lent, ami 43 esetben pontosan 
35 pengői emésztett fel a juta
lékból. Kartársunk ezenfelül csu
pán a biztosítást (10 pengő) és 
trafikhely iség bért (12 pengő) szá
mítolta fel költségnek, holott 
valószínűleg fűtenie is kellett és 
valószínűleg valami, akármilyen 
kevés adót is kellett Fizetnie. De 
ha csupán a fenti három ki
adási tételt írjuk is le a juta
lékból, tiszta haszonként ponto
san 294.42, azaz hettőszázkilenc- 
vennégy pengő és negyvenkét 
fillér mutatkozik. Májas 9-161 de
cember 15-ig 219 nap telt el. 
Ha tehát a 294.42 őt elosztjuk

219-el, akkor nem kis meglepe
tésre 134 et kapunk.

Az eredmény azért meglepő, 
mert Petrovics Ferencnek ebből 
a napi 134 fillérből kell megél
nie. Hogy hogyan él meg ek
kora összegből, azt talán feles
leges kiszínezni. Nem célunk 
hatásos riportot adni a nyo
morgó trafikosról. hiszen annál 
könnyebb sem volna, mint öles 
cimbetükkel előre beágyazni egy 
nyomorgó család minden rette
netességgel bővelkedő szén ve 
déseit. de igenis célunk az ilyen 
Petrovics Ferenc-féle szomorú 
valóságot az illetékes körök tu
domására hozni és a nyilvános
ság itélőszéke elölt tisztelettel 
megkérdezni, vájjon célszerű és 
kívánatos e, hogy magyar trafik- 
jog  ilyen jövedelmezőséggel 
fennlariassék '? A z  ilyen traHkoet 
a legelső alkalommal, anélkül, 
hogy az illető errevonatkozó 
kérelmet nyújtana be, egy jobb 
forgalmú helyre kellene áthe
lyezni. Vájjon hány Petrovics 
Ferenchez hasonló trafikos ten
gődik az országban, akik re-

2. Hörényi István (Budapest) 
indítvány a :

Bízza meg a közgyűlés elnök
ségünket. hogy eszközölje ki 
felettes hatóságunknál úgy a 
hétköznapi, mint a vasárnapi 
kötelező záróra bevezetését. Va
sárnap ne legyen szabad egy
általán a trafikokat kinyitni, hét
köznap pedig a nyitvatarthatási 
idő 5 és 20 óra között legyen 
megállapítva, kötelezően azon
ban csak a jelenlegi 8-tól 19 
óráig kelljen nyitvatartani.

3. Özv. br. Zech Alfonzné 
(Abaujszánló) indítványa :

A  jelenlegi nehéz megélhetési 
viszonyokra való tekintettel a 
dohányárusok jutalékát emeljék 
fel. Rajtam kívül úgy hiszem 
sok-sok kartársam várja, hogy 
ezen jogos kérelem meghallga
tásra találjon, miért is arra kérem 
az igen tisztelt vezetőséget, hogy 
fenti kérésemet a Dohányjöve
dékhez mielőbb továbbítani 
szíveskedjék.

4. Oláh Dezsőné (Fehérgyar
mat) indítványa:

a) A dohányárusok jutaléka 
mielőbb 10“/*-ra emeltessék fel.

b) a  dohány nagy árusok által
igénybevett áruhitel kamata 
csökkentessék le.

ménytelenül várják sorsuk jobb- 
rafordulását ?

Az ilyen és ehhez hasonló 
trafikokat külön nyilvántartásba 
kellene venni és egy bármi ok
nál fogva megüresedő jobb jo 
got ezeknek kellene felajánlani. 
M i elhisszük, hogy Petrovics Fe
rencnek a napi 134 fillérre is 
nélkülözhetetlen szüksége van 
és azt is tudjuk, hogy az ő át
helyezésével, mostani árudájá
nak jogára azonnal egy tucat 
pályázó jelentkezne, de nem 
tartjuk az ilyen jogot újból ki- 
adhatónak. Másképpen, máshol 
kell elhelyezni az ilyen jogra  
pályázókat és a létminimum 
alatt jövedelmező jogokat törölni 
kellene a létszámból.

Régi programmponlunk ez, 
mely nem egyéb, mint a trafik
jogok szaporításának megszün
tetése. sőt azok csökkentése.

Mély tisztelettel kérjük az il
letékes hatóságokat, szívleljék 
meg kérelmünket és lássák be. 
hogy az ilyen „fe.'s" trafikoknak 
a megszüntetése csak emelné a 
Dohányjövedék nívóját.

5. Rékásy János (Mindszent) 
indítványa :

a) A nagyfokú drágulásra és 
a nehéz megélhetési viszonyok
ra való tekintettel a dohányáru
sok jutalékát lOVo-ra állítsák 
vissza,

b) a cigarettapapír és hüvely 
kizárólag csak dohányárusok 
által legyen árusítható.

c) a trafikosok részére a ked
vezményes vasüti igazolvány 
adassék meg. meri azok a tra- 
likosok, akik 15—20 kilométerre 
vannak a nagyárucától. csekély 
keresetük nagyrészét fizetik ki 
a szállításért.

6. Özo. Koroknál Cergelyné 
(Földes) indítványa :

Mondja ki a közgyűlés, hogy 
a vezetőség járjon el a pénzügy- 
miniszter urnái eziránt, hogy 
azon községekben és falukban, 
ahol hadigondozottak bírnak 
dohányárusitási engedélyt, olt a 
Hangya Szövetkezettől vonják 
meg a dohányórusitáíi engedé
lyeket. ami által a kisemberek 
megélhetési lehetősége emelked
ne. ami éllandóan kormány
programra is.

7. Heller János és Hornyán 
András (Csorvás) indítványa.

Kérjük a  közgyűlést, hogy egy

küldöttséget nevezzen meg. akik 
menjenek fel a Dohányjövedék
hez és kérjék, hogy dohánybe
szerzési költségeink fedezésére 
legalább 2 százalékkal emeljék 
fel a trafikosok jutalékát, tehát 
a jelenlegi 8 százalék helyeit 
10 százalékot kaphassunk. Ez 
jogos sérelmünk és kérésünk, 
mert a dohá nyf el vételezés vé
gett a dohánynagyáruda szék
helyére való beutazás és az áru 
ki- és beszállítása keresetünk 
egyötödrészét emészti fel. Akkor, 
amikor csaknem mindenkinek a 
létminimumról és a munkaide
jének rendezéséről intézkedés 
történt, ugyanakkor a dohány
árusok jutalékát leszállították. 
Nem is tesszük panasz tárgyává, 
hogy napi 15— 16 órai munka
időt töltünk el, tüzelőanyag 
hiányában, hideg hely iségünkben 
fazva és dideregve.

8. Pintér Ferenc (Budapest) 
indítványa :

A z  osztálysorsjegyek minél 
szélesebb rétegekben való el
terjedése érdekében indítványoz
za, hogy a sorsjegyek árát szál
lítsák le. mert ha olcsóbb lenne 
az osztálysorsjegy, akkor sokkal 
több sorsjegyet vennének. Ha a 
pénzügyigazgatóság megfelelő 
szerve a sorsjegyeket megosz
taná egytizenhatodokra is, ket
tős eredményre számíthatnánk, 
mert olyan rétegek ezrei is vá
sárolnák a sorsjegyeket, akik 
3.50 P-t nem tudnak egyszerre 
nélkülözni.

9. Paróczay Károly és Baji 
Gergely (a békéscsabai csoport 
nevében tett) indítványa :

a) Kérjük a dohányeladási 
jutaléknak visszaéllilását.

b) a hétköznapi egységes 
zárórát és a vasárnapi lelje* 
munkaszünetet,

c) a bizományi áruhitel beve
zetését,

d) a cigarettapapír és hüvely, 
továbbá a dohányzási mellék
cikkek árusításával csak dohány
árus Foglalkozhasson,

e) a pincérezés megszünte
tését.

10. Szabó Lajos (Mindszent) 
indítványa :

a) a dohányáru-jutalék 8 szá
zalékról 10 százalékra emeltes
sék fel.

b) a családos hadigondozot
taknál a családi százalék vezet
tessék be,

c) a vasúti kedvezményes iga
zolványok ne a községi elöljá
róságoknál. hanem kizárólag a 
dohányárudókban legyenek csak 
árusíthatók, mert ezzel is egy 
kis jövedelemhez tudnak jutni 
a  trafikosok.

KözouiUésiink
(lo lV latós)
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d) a legsiralmasabb állapot, 
hogy dohányzási mellékcikke
ket mindenféle üzletben árusíta
nak, holott nekünk az biztosí
tana egy kis jövedelmet. Járjon 
el a központi vezetőség az ille
tékes minisztériumnál, hogy do
hányzási mellékcikkeket kizáró
lag csak dohányárudákban le
hessen árusítani. Más kereskedő 
ma is 14 fillérért adja a 15 fil
léres papirt, a hüvelyt pedig 2—4 
fillérrel olcsóbban adja dobozon 
ként. ami nekünk,dohányárusok
nak a rovására megy.

11. Storcz Béla Mátyás dohány- 
nagyárus (Gödöllő) indítványa :

aj A villamosokon ki van füg
gesztve a Főkapitányság 47.279/ 
1913. F. K. sz. rendelete. mely 
szerint a villamosokon a dohány
zás tilos. Minthogy a színházak 
és a mozik is gondoskodnak kü
lön olyan helyiségről, ahol a do
hányzók szünetközben cigarettá
jukat elszívhatják, azon kérelem
mel fordulunk a nagytekintetü 
m. kir. Dohányjövedékhez, hogy 
a dohányzást kedvelő polgárok 
részére biztosítson helyet a vil
lamosokon is. Ez nem uj kéré
sünk, már régi óhaja a dohányzó 
közönségnek. Nagyon jól tudjuk 
azt mi trafikosok, hogy minden 
el nem szívott dohánygyártmány, 
legyen az szivar, cigaretta vagy 
pipadohány, milyen nagy össze
geket tesz ki végeredményben. 
Ez az összeg az államháztartás 
szempontjából igen tekintélyes. 
Ilyen tiltott helyiségek közé tar-- 
toznak a hivatalos helyek is, 
ahol egyébként a munkájukat 
végző urak hódolnak a dohány
zási szenvedélynek, de az oda 
betérő polgári személyeknek szi
gorúan megtiltják, sőt ki is uta
sítják, ha véletlenül rágyújt egy 
szivarra, vagy cigarettára, hosszú 
várakozásának ideje alatt. Nem 
számolnak azzal az ott dolgozó 
urak, hogy a hivatalnokok talán 
éppen az elszívott dohány hasz
nából kapják a fizetésüket, ab
ból, amit jelen esetben megtil
tanak.

b) A drágább szivarkák do
bozai vékonyabb papírból, de 
ugyanolyan nyomással készíttes
senek, mint a jelenlegiek. Tel
jesen megfelelő és jó alakúak 
az Extra és Memphis szivarkák 
dobozformái. Nincs szükség pél
dául Sport, Felvidék, Koronás, 
vagy különösen fémből készült 
dobozokra, amit csak addig tart 
meg a vevő, amíg a beléhelye- 
zett gyártmányból tait, azután 
— mint neki értéktelent — úgyis 
eldobja.

Nem mulaszthatom el felemlí
teni a 25 grammos szivarka- 
dohányok régi csomagolásának 
kiküszöbölését is, mert a Finom- 
török, vagy a Kirlikova csoma
golási formák sokkal megfelelőb
bek, mint a fentemlitettek. Az 
utóbbi kiscsomagolásu dohányok 
1. kisebb helyen elférnek. 2. ke
vesebb papiros kell a csomago
lásához, Ö. ílyképen való cso
magolás tömörebb. 4. két végén 
le van ragasztva és igy nehezebb 
annak megdézsmálása, 5. a be- 
gyürt végű csomagocskák gyak
ran nagyobbak a kelleténél, il
letve azt a látszatot keltik, mert 
a beletett dohánynak tapintása
kor adazasága folytán kevesebb
nek Jünik fel, ezért igen sokan 
a kisárusok -közül kellemetlen
ségnek vannak kitéve a fogyasz
tóiéi é«zérőh .mert azt mondják, 
hogy kiszedett belőle.

(Folytatlfcfc:)

Uj idegenforgalmi akciót kezde
ményez Erdélyben a MEFHOSz

A hazatért erdélyi fürdők és 
nyaralók forge Imának fej eszté- 
sére készülő tervek között több 
szempontból is figyelmet érdemlő
újítást jelent a MEFHOSz ké
szülő erdélyi akciója, amely a 
külföldön való nyaralás nyújtotta 
előnyöket kívánja biztosítani az 
újonnan megszervezendő erdélyi 
idegenforgalom számára.

A  MEFHOSz-tervezet olyan 
lehetőséget nyújt trdélyben, 
amely feleslegessé teszi azt. 
hogy .az ifjúság valamely kül
földi nyelv tanulása, a-tökéletes 
kiejtés elsajátítása, valamint a 
nyelv, gyakorlása céljából a  kül
földi iitfézeéekek nyaralókat

vagy a fizetővondéget látó kül
földi csaladokat vegye igénybe. 
A  MEFHOSz-akció célja tehát 
az otthoni nyaralást hasznossá 
tenni és az egész éven át az 
iskola padjaiban ülő ifjúságot 
olcsón, hazai földön subalpin 
levegőhöz juttatni, a hazaiért 
Kárpátokat pedig gazdasági 
szempontból is a magyar 
Svájccá varázsolni.

E célból avkülőnböző nyaraló
helyeken 30—40 ágyas villákat 
vesz igénybe a MEFHOSz és 
azokat a cé nak • rrfégfelélően 
berendezi. Minden viliében rnés- 
.más-külföldi -nyelvet beszélnek 
a nyaraló diakok; Minden őt

magyar diák mellé egy hasonló 
korú diákot hiv meg a MEFHOSz 
a nyaralás időtartaméra, s igy 
az öt magyar diák vendége lé
vén a csak saját anyanyelvét 
beszélő külföldi diák, azok kény
telen kelleten csak a vendég
diák nyelvén társaloghatnak 
vendégükkel. A  nyaralóban 
es ik illető nyelven irt folyóira
tok, újságok állanak rendelke
zésre. sőt az étlap is azon a 
nyelven Íródik.

Ami a kiszolgáló személyzetet 
illeti, a MEFHOSz ezen akció 
keretében lehetőséget kíván adni 
a vendéglátóipart alkalmazottak
nak is ahhoz, hőgy munkájuk 
és ellátásuk ellenében egy-egy 
idegen nyelvet, vagy annak tö
kéletes kiejtését • elsajátíthassák 
és-ezáltal háború utéhí időben 
meginduló és a-külföldtől jövő 
:defgétáo*9ffc!ctohnéMKÍt fiudőpés-
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A JANINA G iga re t ta p a p ir  Rt. |
BUDAPEST 1

g y á r t m á n y a in a k  e l a d á s a  a  l e g t ö b b  h a s z n o t  b i z t o s í t j a
Cigaretta hüvelyek: Cigarettapapirosok:
SENATOR CELOFILTER kettős SENATOR 60 lapos

füstszűrővel SENATOR 120 lapos
SENATOR EXTRA vatlabetéttel SENATOR RAPID hajtogatott,

egyenként kihúzható lapokkal.
JÁNINA füstszűrös gummirozott széllel
SENATOR CELOFILTER parafa- SENATOR BLOK. gummirozott szél- 1

véggel lel, egvenként kitéphető lapok- j 
kai

• JANINA SPÉCIALITÉ

ten kívüli magyar vidékre való 
irányításában az idegenforgal
mat ellátó ipar hasznos tényezői
lehessenek.

Nem elegendő csupán a kül
földön kifejtendő propaganda 
idegenforgalmunk fejlesztéséhez, 
amikor a külföldi vendég kény
telen Budapesten megakadni 
akkor, amikor Magyarországra 
jön. mert (talán a Balatont és 
néhány luxusszállót kivéve) 
máshol nyelvismeret hiányában 
nem boldogul. Elő kell segíte
nünk azt. hogy a vidéken is jól 
érezze magát a külföldi turista, 
mert csak igy érhetjük el, hogy 
nagyobb tömegben induljon 
meg felénk a külföldi vendég
sereg. Két-három napos buda
pesti tartózkodásért kevesen 
hajlandók nagyobb távolságról 
hozzánk utazni. Gyógyfürdőin
ket felkereső betegek, akik hosz- 
szabb időt kell hogy itt töltse
nek. inkább megkívánjak, hogy 
mi értsük meg őket és nem ők 
minket.

A MEFHOSz ezen akcióját 
később felnőttekre, a középosz
tály tisztviselőire. különböző 
nyelvtanfolyamok hallgatóira is 
kiterjeszti, hogy mennél széle
sebb körben adjon lehetőséget 
az idegen nyelvek gyakorlására 
olyanoknak is. akiknek egyéb
ként sem állna módjukban ezt 
még megtenni.

A MEFHOSz idegenforgalmi 
osztálya a M tFHOSz TRAVEL 
már most elfogad kötelezettség 
nélküli előjegyzéseket egyelőre 
német, francia és olasz nyelv
kurzussal egybekötött diáknya
ralási akciójára. Érdeklődőknek 
díjmentesen küld ismertetőt. Cim: 
MEFHOSz TRAVEL Budapest. 
IX , Ferenc-körut 38. Telefon: 
137-274.

dohAnynigyArudAbi

üzletvezetőnek ajánlkozik mel- 
lekcíkk szakmában is többévi 
gyakorlattal és teljes könyvelési 
tudással rendelkező őskeresztény 
férfi. Vállalja társasviszonyban 
levő dohánynagyárudák elszá
molásénak fetütvtzsgáiását és 
véretek -szakszerű betanítását.
Cim  ̂'„"Szrik’udáí*4 jelige a ki
adóban (3358)""

N I K O T E X - V E R S E N Y
Múlt év októberében ismer

tettük szaklapunkban a Nikotex 
verseny részletes feltételeit és 
nyomatékosan felhívtuk kartár
saink szives figyelmét annak, 
a trafikosság szempontjából je
lentős fontosságára.

A  Nikotex R. T. annakidején 
minden dohányárus kartársunk" 
nak megküldte a versenyfelté
teleket a pályázati szelvénnyel 
azzal, hogy a megküldött pá
lyázati szelvényeket mindenki 
gondosan őrizze meg. mert 
azokat a Nikotex mással nem 
pótolja, s pályázni a Nikotex 
versenyre csakis ezekkel a pá
lyázati szelvényekkel lehet.

A Nikotex verseny ideje el
érkezett. A  pályázatokat f. hó 
10. és 31. között kell a Nikotex 
R. T.-hoz beküldeni. A később 
feladott pályázatok már nem 
kerülnek elbírálás alá, ezért fi
gyelmeztetünk mindenkit, aki a 
pályázaton részt akar venni, 
hogy a fenti terminust szigorúan 
vegye és azt tartsa be. mert 
minden esélyét elveszti a kése
delmes beküldéssel.

A  pályázati szelvények kitöl
tésénél arra kérjük kartársain
kat, ne töltsék ki a szelvényeket 
saját adataik szerint, mielőtt az 
illetékes nagyárushoz vagy el
osztóhoz elviszik azt hilelesités 
céljából, mert a tapasztalat azt 
mutatja, hogy a kisárusok által 
beirt nikolex forgalmi számada
tok a legritkább esetben fedik 
a való tényállást. Vagy hibásan 
vannak adataik vételezési 
könyvecskéikbe beírva, vagy a 
rendelések alkalmával kellett a 
kiadott nikotex áru mennyiségén

változtatni valamilyen okból, de 
ez a körülmény a vételezési 
könyvecskében nem lett feltün
tetve, vagy elnéznek egy egy 
adatot, a tény azonban az, 
hogy a kisáius és a nagyárus 
adatai nem mindenkor egyeznek. 
A nagyárus és az elosztó pedig 
csak azt a forgalmi számadatot 
hitelesítheti. amit hivatalos 
könyveibe bejegyzett, igy a kis- 
árus által előre béirt számada
ton sok esetben javítani kell. 
ami félreértésre adhat alkalmat 
a forgalom elbírálásánál és ki
hatással lehet a verseny ered
ményére is. Amellett felesleges 
hibakeresésre kényszeríti a nagy
árust és elosztót. Legjobb a 
pályázati szelvényeket az ille
tékes nagyeirusnak. vagy el
osztónak benyújtani, aki azokat 
összegyűjtve kellő időben elké
szíti és visszaadja tulajdonosá
nak.

Mindezek figyelembevételével 
ismételten figyelmeztetünk min
denkit a január 31-i legvégső 
terminusra, ameddig a pályáza
tokat postára kell adni és kívá
nunk minden kedves k^rtár- 
sunknak a N kotex versenyben 
kellemes és hasznos meglépést.

tv k D ím v ü n k
megjelent és azt minden karlár- 
sunknak 20 fillér postabélyeg be
küldése elleneben bérmentve 
megküldjük. Az Évkönyvre azon
ban csak tagdijhátralékban nem 
lévő kartársaink tarthatnak igényt.

A  dohányárus nélkülözhetetlen könyve a
jogaira és kötelességére vonatkozó összes rendelke
zéseket egybefoglaló;és a dohányáruda vezetéséhez 
szükséges ismereteket tartalmazó

DOHÁNYÉI ADÁSI SZABÁLYOK
A  finom papíron nyomott 436 oldalas h lakkonyv ára 
egészvászonkötésben ■ 14.— pengő, Megrendelhető a i, 

n - ' szerzőnél: Farkas Is tván  pénzügyőri felügyelőnél,
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Bejelentési
kötelezettség

Felhívjuk Kartársaink szives 
figyelmét azon körülményre, 
hogy az alkalmazottak szemé
lyében, vagy fizetésében idő
közben beállott változás bejelen
tési kötelezettsége 1941 január 
1-én ismét esedékessé vált. Ne
hogy a változás bejelentésének 
elmulasztása miatt Kartársaink 
ellen eljárás induljon meg, min
denkit figyelmeztetünk a január 
Ti határidőre.

Ha az alkalmazottak szemé
lyében vagy fizetésében az utolsó 
félévben változás állott be, azt 
az Értelmiségi Munkanélküliek 
Kormánybiztosságához (Buda
pest, V., Klotild-utca 10/c.) az 
erre célra szolgáló és az elöl
járóságoknál kapható űrlapon 
1941. február hó l-ig be kell je
lenteni. A  bejelentést akkor is 
meg kell tenni, ha időközben 
semminő változás nem történi. 
A z erre szolgáló bejelentőlapot 
ugyancsak az^ elöljáróságoknál 
lehet beszerezni.

Felhívás
Többesetben megtörténik, hogy 

a postaszaklapunkatvisszahozza 
azzal, hogy a cimzett ismeretlen, 
vagy a cimzett elköltözött. Sok
szor azután az illető, hosszas 
hallgatás után panaszos levél
ben fordul hozzánk, hogy szak
lapunkat régóta nem kapja meg. 
Az illető más utcába, vagy eset
leg más városba költözött és ezt 
a körülményt elmulasztotta Cso
portunknál bejelenteni.

Kérjük kartársa in kát, hogy min
den címváltozásról, egyszerű le-r 
velezőlapon értesítsék Csoportún*, 
kai, hogy a változást módunk-*' 
bán Tegyen Bejegyezni. Saját ma
gának árt ez illető, aki ezt beje-j 
ienleni elmulasztja, mert szak-' 
lapunk kü'cfésében kiesés áll be ; 
ék♦áföfcézör botolhfertátTán'fdőVdfcb- [ 
te jé v e l vehekcfíikj t«id«raA?MHP- j 
fos, hivatalos Jhtézkedésekrpl.j- 
vágy rendelétekről.
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Nogyárusninkhoz!
Az utóbbi időben többször 

megtörténik, hogy egyes nagy- 
árus kartársunk panasszal lor
dul hozzánk, mert késve kapja 
meg nyomtatvány-rendeléseit.

Ezúton közöljük kartórsaink- 
kal. hogy Csoportunk a nyom
tatvány-rendeléseket még a ren
delés beérkeztének napján elin
tézi és a rendelt nyomtatványo
kat postára adja. Erről mindenki 
a feladás keltezéséről is meggyő
ződhetik. A késedelem okát tehát 
nem irodánk késedelmes elinté
zésében. hanem a mai idők vo
natkorlátozásában kell keresni. 
Csak egy esetben szenved rövid 
késést a rendelés, és pedig ha a 
rendelésben könyvkötés is sze
repel. De az ilyen eset is leg
feljebb két napi késedelmet idéz
het elő.

Petrovic* Ferenc: Panaszos sorait 
megkaptuk, a mellékelt kimutatással 
együtt, ami bizony nem a legrozsá- 
sabb helyzetet tárja elénk. Ez ügy
ben elkészített beadványunk most 
kerül a Pénzügyminiszter Ur elé. 
Reméljük, hogy rövidesen jó hírrel 
szolgálhatunk Kartársunknak (3418).

Sárközy M árton : A román bélye
gek becserélése tárgyában írjon egy 
kérvényt a Postavezérigazgatóság
hoz, melyben kérje, hogy a románok
tól visszamaradt ennyi és ennyi ér
tékű bélyegeket cseréljék be. A  kér
vényt küldje el hozzánk és mi azt 
pártoló sorok rávezetése után továb
bítani fogjuk illetékes helyre (3395).

Hűbéri Ferencné: Az Évkönyv 
portójára 20 fillért szíveskedjék be
küldeni, melynek vétele után az Év
könyvet megküldjük nb. címére (3409).

Kolauch Károlyné. Hirdetése csak 
egyszeri megjelenésre lett feladva, 
melyet az 1940. évi 24-es számú szak
lapunkban közöltünk. Ezen hirdetés 
dija — 2.40 P — még a mai napig 
nem folyt be pénztárunkba, miért is

kérjük Kartársnőnket, hogy szíves
kedjek ezen összeget, akár posta
bélyegekben is, hozzánk beküldeni. 
Amennyiben óhajtja, hogy mégegy- 
szer közöljük hirdetését, úgy a hir
detési díj előzetes beküldése mellett, 
szive ÜLédjék a szöveget velünk kö
zölni (ad: 3301).

Merítik László: A  kért címeket 
sajnos nem tudjuk rendelkezésére 
bocsátani, azok hiánya miatt. Egy 
megfelelő cégnél bejelentettük címét, 
amelj közvetlenül Kartársunknak fog 
ajánlatot küldeni (—).

Szegedi Mihály : Az Évkönyvet cí
mére megküidöttük az ön  által itt
hagyott portóköltség felhasználásá
val, azonban ön előttünk isme
retlen okból — az Évkönyvet nem 
vette it. Központi irodánkban a hi
vatalos órák alatt az Évkönyv nb. 
rendelkezésére áll (—).

Her-zcg Jánosné: Ügye 185.453/ 
940. 82. alatt kivizsgálás végett lekül
detett a Pestvidéki Pénzügy igazga
tósághoz f. évi január hó 2 án (3498).

2. szám.

M olnár M ihá ly : Ellenfelének be- 
társítás iránti kérelmét a Dohányjö
vedék 109.139 1940. sz. alatt novem
ber hó 20-án elutasította (—).

Hasa A n ta l: A 145.175 1940. sz. ké
relme folytán a Dohányjövedék az 
iratodat az illetékes pénzügyigazga
tóságtól felkérte s azok alapján meg
állapította. hogy az 1940. október hó 
1-én hozott I. Ioku elutasító határo
zatjogerőssé vált, mert azt a Hangya 
nem felebbezte meg. Hitelfelemelési 
ügyében sikerrel jártunk el, remél
jük, hogy a 2000 P hitelfelemelésről 
szóló végzést már jó Ideje kézhez- 
kapta (2382).

PP HÁNYÁK UPÁBft
sok évi gyakorlattal elmenne 
félárva szorgalmas urilány. V i
déki nagyobb városba azonnalra. 
Cim: „ Hadiárva “ jelige a kiadóba 
(3508).

J ó i  j á r

I
é s  eredm ényes, ha  
a Baross Szövetségi 
Dohányárusok Lap. 
Jéban hirdet!
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S T R O H , G O T T L IE B  É S  F I A
dohányzó cikkek nagykereskedése

B U D A P E S T ,  
VII., Károly klrély-nt a.
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TRIUMPH ÍRÓGÉPEK
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A kiadásáért felelés: vitás Gelháa Endre.

Kiadótulajdonos : .Borost Szövetség 
Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák 
és Termelők Országot Egyesülete- .

„Grafika" Nyomda vállalat (HoU Bélát 
.Újpest, Jókat-utca 18. aaám. 

Telefon : 296—óta.
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