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A  Nikotes-veucnu 
CECdmínue

Egy újabb esztendő szorgal
mas munkássága jut kifejezésre 
az idei Nikotex-verseny eredmé
nyében. A  munka, a szorgalom 
és az ügyes kereskedői lelemé
nyesség nyerte el méltó jutal
mát. A  munka, mely soha egy 
pillanatra sem szünetel, a szor
galom. mely sohasem szabad, 
hogy lankadjon és a kereskedői 
leleményesség, mely mindennap 
kell. hogy uj ötleteket termeljen, 
melyekkel újabb és újabb híve
ket tud szerezni a Nikotex-gyárt- 
mónyok fogyasztásához.

Nyugodtan állapíthatjuk meg. 
hogy az idei ' Nikotex verseny 
nyertesei méltán kétszeresen ér
demlik meg a nekik juttatott di
jakat. mert eredményeiket nehéz 
időkben, gondterhes napokban 
tudták elérni.

Olyan sorsdönlő időkben, mint 
amilyennek a mai időket nevez
hetjük, nem kis teljesítmény még 
külön gor.dot fordítani a Niko- 
tex-gyártmányok fokozottabb el
adására. Amikor a jövedelmé
ben megcsonkitoit trafikosi a 
mindennapi gondok fokozottabb 
mértékben veszik igénybe, nehéz 
időt és ötletet találnia arra, mi
képpen hangolja át vevőjét más. 
újabb, drágább gyártmány fo
gyasztására.

Hogy az eredményesség ilyen 
nehéz körülmények között is tel
jesen kielégítő, az elsősorban a 
magyar trafikos kereskedői rá 
termetlségének a jele és bizo
nyítéka annak, hogy minden idő
ben. minden körülmények kö
zött megtalálja a leghelyesebb, 
célravezető utat az eredményes
séghez.

A  Nikotex r. t. nek-pedig ez
úton is hálás köszönelünket fe
jezzük ki az idei évben megtar 
tott versenyéit. Különös, eddig 
is tapasztalt és részünkről ala
posan méltányolt gavailéros szel
lemről lesz tanúbizonyságot az 
idei Nikotex-verseny megtartása 
és erre a mi szakmánkban egé
szen szokatlan kereskedői nobi- 
litásra nem győzzük kartársaink 
figyelmét [elhívni.

Most. amikor általában a do
hánygyártmányok eladása jófor
mán semmi gondot nem okoz a 
dohányáruénak és amikor a 
gyártmányok fogyasztása bizo
nyos korlátok közé van szorítva, 
a Nikotex mégis külön díjazást

nyújt a gyártmányok eladásáért, 
Most. amikor egészen bizonyos, 
hogy külön díjazás nélkül is el 
lehet adni a dohánygyárlmányo- 
kat. a Nikolax a verseny mel
lőzésével járó anyagi előnyök 
csábításának nem enged, hanem 
továbbra is megmarad nobilis 
kereskedőnek és melegen együtt
érző munkatársnak, ez fölöttébb 
megbecsülendő és a trafikosság 
hálájára méltán számottartó te
vékenység.

A Nikotex-verseny eredményét 
teljes egészében nem áll mó
dunkban kartársainkkal közölne 
csak csoportonként az első 5 
helyezett nevét. A kiértesítések 
most vannak folyamatban és re
méljük. hogy az nagy örömére 
szolgál karlársainknak.
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osztó VI.. Király-u. 106. 150.— P, 
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VII., Nefelejts-u. 5. 120.— P, 3. 
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gr. Hallét-u. 4. 100.— P, 4. özv. 
Bánki Ödönné 21. elosztó XIII.. 
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szenszky Irén VI., Nyugati p. u. 
80.— P. 4. Soós Nagy Jónosné 
XI.. Horthy Miklós ul 16. 60.— 
P. 5. özv. Bódy Józsefné VI.. 
Jókai-u. 40. 60.— P-
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VII.. Dob-u. 105. 120.- P. 2. 
özv. dr. Schmidt Tiboltné VL, 
Sz ív  u. 26. (elosztók.) 100 — P. 
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Endre u. 2. 80.— P. 4. Dömösi 
János Érd 60.— P. 5. Triebolt 
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20-nál több kizárólagos kisárudá- 
val rendelkező vidéki dohánynagy- 

órudák:
1. M. kir. Dohónynasyáruda

Kunszentmiklós 120.— P. 2. M- 
kir. Dohánynagyáruda Ungvár 
100 — P, 3. M. kir. Dohánynagy

áruda Érsekújvár 80.— P. 4. M. 
kir. Dohánynagyáruda Komórom- 
dél 70 — P. 5. M. kir. Dohány- 
nagyóruda Mosonmagyaróvár
70.— P.
21-nél kevesebb kizárólagos kis- 
árudával rendelkező vidéki dnhány- 

nagyárudák:
1. M. kir. Dohánynagyáruda 

Székelykeresztur 120.— P, 2. M. 
kir. Dohánynagyáruda Bethlen 
100.— P. 3. M. kir. Dohánynagy
áruda Felsőviső 80.— P, 4. M. 
kir. Dohánynagyáruda Sásd 70.— 
P, 5. M. kir. Dohánynagyáruda 
Simontornya 60.— P.

Bz évi 2200__pengőn felüli Hiko-
tex-forgalommal rendelkező vidéki 

kisárudák (nagyárudák szék
helyein működök) :

1. özv. Szabó Mihályné Nagy
várad 80.— P. 2. özv. Holló Im- 
réné Kecskemét 60.— P, 3. Tá- 
bory Jánosné Újpest 50.— P, 4. 
özv. Vincze Dénesné Sepsiszent- 
györgy 50.— P. 5. özv. Grün- 
baum Simonné Újpest 40.— P.

Vidéki dohánynagyárudák székhe
lyein működő aznn kisárusok, kik
nek az évi Nikotex-lorgalmuk 2200 

pengőn alul vall:
1. Benesóczky Balázs Karcag 

(nagyóruda kisórudája) 80.— P, 
2. özv. Groszmann Vilmosné 
Miskolc 60.— P. 3. özv. Michae- 
lisz Ferencné Újpest 50.— P. 4. 
Varga József Pestszenterzsébet 
50.— P, 5. özv. Csik Gyuláné 
Debrecen 40.— P.
Vidéki kisebb helységekben mű

ködő dobénvkisárusok:
1. özv. Iliás Péterné Hegyes

halom 50.— P, 2. Rósó Imre 
Nádudvar 40.— P. 3. özv. Asz
talos Istvánná Tótkomlós 30.— 
P, 4. Varga József Nádudvar 
30.— P, 5. Sztipány György Er
csi 30.— P.
Délvidéki dohánvnagvárudák 5-nél 

több kizárólagos kisárudéval:
1. M. kir. Dohánynagyáruda 

Hódság 60. P.
6 nál kevesebb kizárólagos kis- 
érudával rendelkező dohánynagy

áruda :
1. M. kir. Dohánynagyáruda 

Bajmok 50.— P.
Délvidéki dohánynagyárudák szék
helyein működő dohánykisárudák:

1. Schancz György Hódság 
40__ P 2. özv. Bujelle Mi
hályné Újvidék 30.— P. 3. özv. 
Winkle Istvánná Újvidék 20.— P.

A  NiliDlti-vecseno 
eredménye 

•
A dohányáru si ju ta lék  

fe le m e lé s e  
•

K am arai csatlakozások

Uj tag ja ink  f ig y e lm éb e

Hibák a dohánybeszerzési alap 
kezelése körül 

•
Érdekes eset 

m

Nagyérusok beszerzési alapjá
nak vállozésérél vezetett 

nyilvántartás

Kérdés és Felelei

Délvidéki kisebb helységekben 
működő kisárudák:

1. Keiper János Cservenka
40.— P.

A ftolmimárusi 
Hitetlek 

felemelése
Amióta a pénzügyminisztérium 

a dohányárusok 9% jutalékát 
8°/o-ra leszállította, ez az intéz
kedés fájó sebként üli meg a 
trafikosság lelkét. Az azóta el
telt hosszú idő és a megválto
zott körülmények beigazolták, 
hogy ez a jutalékleszállitás ma 
már nem helyénvaló és hogy 
a trafikosságon minél gyorsab
ban segíteni kell.

A  beérkező temérdek sok pa
nasz és a körülmények szigorú 
mérlegelése arra az elhatáro
zásra késztette Csoportunkat, 
hogy ezirányban érdemleges ak
ciót indítson el. Legutóbbi vá
lasztmányi ülésünk is foglalko
zott a kérdéssel és egyöntetű 
elhatározásként jutott kifejezésre 
a többségnek azon nézete, hogy 
a jutalék felemelése iránti kére
lem most már nagyon is idő
szerűvé vált.
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A hatásosabb elintézés érde
kében belevontuk tárgyalása
inkba a Dohányárusok Orszá
gos Szövetségét és a Hadirok
kantak Országos Nemzeti Szö
vetségét is és sikerült olyan 
egyöntetű állásíoglalást elérnünk, 
melyet az ügy sikeres elintézése 
érdekében valónak tartunk. Ne
vezett érdekképviseletekkel a 
legteljesebb összhangban együt
tesen irtuk meg a kérvényt és 
irtuk azt alá valamennyien.

A kérelmet 1. hó 1-én, kedden 
délelőtt adtuk ót közös küldött
ség keretében a Dohányjöve
déknél dr. Gundhardt Gusztáv 
Öméltóságának, aki a maga ré
széről a legmesszebbmenő jó
indulatáról biztosította a kül
döttséget.

A kérelem kiterjed adohány- 
árusitással Foglalkozó nagy- és 
kisárusokra egyaránt és a leg
teljesebb reményünk meg van a 
kedvező és gyors elintézésre.

Kamarai
csatlakozások

Kula csatlakozása:

Holló József 
Lukics Imre 
Özv. Krausz Lőrincné 
Kucfély Géza 
Özv. Kovács Istvánná 
Özv. Pécsi Istvánné 
Bálint Peter 
Tályai Kálmán 
Popovity Szava.

Uj tagjaink 
figyelmébe!
A befizetett tagdijak elisme

réséül annyi darab tagdijbélye- 
get küldünk ki tagjainknak, 
ahányszor 50 fillért az illető be
fizetett. Ezeket a nyugtabélye
geket tagjaink a tagsági igazol
ványaikba szíveskedjenek bera
gasztani, a római számokkal 
megjelölt hónapok megfelelő 
kockáiba Ezek a beragasztott 
tagdijbélvegecskék igazolják azt. 
hogy a tagdij rendezve van. Te
hát ha valaki ilyen bélyegeket 
kap tőlünk, vagy az illetékes 
nagyárudájától, az a tagdiját, a 
részére megküldött, vagy a nagy
áruda által kiszolgáltatott bélye
gek értékének megfelelően, ren
dezte. Isméteken kérjük tehát 
uj tagjainkat, hogy a befizetett 
tagdijak elismerésére kiküldött 
tagdijbélyegeket tagsági igazol
ványukba beragasztani szíves
kedjenek, mert ezzel tudják iga
zolni azt, hogy tagdíjfizetési kö
telezettségüknek eleget tettek.

Dohonynugyáruda
megbízható, gyakorlott, keresz
tény alkalmazottat keres. Fizetés 
megegyezés szerint. Ajánlatok 
..Dohánynagyáruda Szentendre" 
címre küldendők. (3820)

tartsunk VACO
= S Z I P K Á T  =

Hibák u dohány
beszerzési alap 
kezelése kö rü l
A dohánygyártmányok arányos 

szétosztását előíró rendelet vég
rehajtása körül még mindig ba
jok vannak, amit leginkább iga
zolnak a hozzánk nagyszámban 
beérkező panaszos levelek A 
legtöbben szeretnének segíteni 
bajukon. de azt sem tudják, hol. 
miként kezdjenek hozzá az or
vosláshoz. Nem tudják felfedezni 
a baj keletkező okát.

Örömmel adjuk közre Farkas 
István pénzügyőri felügyelő tol
lából kikerült es a Pénzügyőr
ségi Szaklapban megjelent érté
kes cikkét, mert valóban ebben 
a kérdésben Farkas Istoán a 
legnagyobb, sőt mondhatnánk 
egyetlen szakember, aki minden 
kritika nélkül jogosult elbírálni 
a kérdésben felmerült vitás, ké
tes helyzeteket.

íme a cikk
.A  dohánygyártmányok ará

nyos szétosztását szabályozó ren
delet életbeléptetését követő har
madik hónapban vagyunk es 
most már kisebb nagyobb mér
tékben kiütköznek a helytelen 
végrehajtás hibái is. Minden kez
det nehézségekkel jár Ha a vég
rehajtás helyes, a kezdeti nehéz
ségek fokozatosan eltűnnek, ha 
azonban hibás a végrehajtás, a 
zavarok nemcsak állandósulnak, 
hanem hónapról-hórapra foko
zódni fognak.

A  fennálló hibák a forgalomba 
bocsátott dohányáru utjának 
kezdő pontján (a nagyárus) és 
végső pontján (a fogyasztó), üt
köznek ki legjellegzetesebben. 
A nagyárusnól a hibának két 
szembeötlő tünete van : minden 
kisárus elvitte az őt megillető 
árumennyiséget, a hóvégi kész
lete mégis magasabb, mint ami
vel a rendszer bevezetésének 
kezdetén, vagyis március hó l én 
rendelkezett; másodiklünet. hogy 
készlete már kimerült és még 
mindig vannak kisárusok, akik 
nem kapták meg havi járandó
ságukat. A készletfelesleg lát
szólag előnyös, pedig az is súlyos 
hibát takar, mert vagy hamis a 
nagyárus beszerzési alapja, ami 
kor is más nagyárusokat károsít 
meg. vagy jó ugyan a beszer
zési alapja, de valamely község
ben dohányárudák szűntek meg 
s a biztosi kerületvezető a fel
szabadult beszerzési alap azon
nali átruházása iránt nem intéz
kedett. minek következtében a 
község lakóinak egy része do
hányellátás nélkül maradt. Sorra 
vesszük az eddig észlelt súlyo
sabb hibákat.

A  nagyárus beszerzési alapja 
hibás. A  93.534/1943. sz. rende
let 1. pontja értelmében a nagy
árus kezdeti beszerzési alapjául 
a beszerzési főkönyv 1941. évi 
IV. negyedévi zárlatának eladási 
eredménye szolgál. A beszerzési 
alap a főkönyvben rendelkezésre 
áll, mert a dohányárus eddig is 
minden negyedévben köteles volt 
a zárlatot elkészíteni s ennek a 
zárlatnak alapján készült a ne
gyedévi forgalmi kimutatás. A 
kerületvezető a forgalmi kimu
tatásban igazolja, hogy az ada
tok az üzleti könyvekkel egyez
nek. Sajnos, akad biztosi kerü
letvezető, aki megbizva a nagy
árusban, az adatokat nem ha

sonlítja össze, még sajnálatosabb, 
hogy akadt nagyárus. aki az el
lenőrzés felületességét felhasz
nálva, a főkönyvben zárlatot egy
általán nem készít és nem ké
szített 1941 év IV. negyedéről 
sem. Legsajnálatosabb azonban 
az a megtörtént eset. hogy a ke- 
rülelvezető a mulasztást még 
most sem pótoltatta, hanem a 
93 534/1943 sz. rendelet 1. pont 
jának a fegyelmi felelősséget 
megszigorító rendelkezései da
cára a benyújtott beszerzési ala
pot nem hasonlította össze a fő
könyvvel, hanem igazolta, hogy 
a beszerzési alap kimutatás egye
zik a főkönyv nem létező zárla
tával. így történhetett meg. hogy 
egyik-másik nagyárus beszerzési 
alapját a valóságosnál nagyobb 
értékűnek tüntette fel.

Célszerű tehát, ha a kerület
vezető, amennyiben eddig nem 
telte volna meg. a beszerzési 
alapot a főkönyv zárlatával sze
mélyesen összehasonlítja s ha 
a nagyárus annakidején nem ké
szített volna zárlatot, azt sürgő
sen pótoltatja. A beszerzési alap 
pénzértékének egyeznie kell az 
1941. évi IV. negyedévi forgalmi 
kimutatás eladási eredményével. 
Ellenőrizni kell azonban a fel
tüntetett gyórtmánynemek pénz
értékének kiszámítását is. mert 
az esetleges visszaélés helytelen 
számítással is leplezhető.

A beszerzési alap minden ké
sőbbi változását az alapváltozá
sokról vezetett nyilvántartás be
vételi és kiadási füzeteinek kell 
feltüntetnie. A nvilvántartásnak 
ezenfelül tartalmaznia kell a 
nagyárushoz utalt kisárusok sze
mélyében bekövetkezett minden 
változást is. Ehhez képest a be
vételi füzetbe nemcsak a beszer
zési alap felemeléseket kell fel
venni, hanem minden olyan do-

hánykisárus beszerzési alapját* 
aki 1941. év október hó 1. napja 
után nyerte engedélyét, akár volt 
üzleti elődje, akár nem. A nyil
vántartást 1943. április 1-én kel
lett felfektetni, első tétele a nagy
árus kezdeti beszerzési alapja 
(19-11. évi IV. negyedévi eladása 
a főkönyv zárlata szerint), vi
szont úgy a kerületvezető, mint 
a pénzügyőri szakasz már elő
zőleg március hó folyamán álla
pított meg beszerzési alapokat. 
Ezeket az alapmegállapitó hatá
rozatokat időrendi sorrendben 
szintén be kell vezetni a bevé
teli füzetbe.

A nyilvántartás kiadási füze
tét ugyanezen szempontok sze
rint kell vezetni, vagyis föl kell 
benne venni az alapleszállitáso- 
kal (a szakasz által leszállitot- 
takat is) és az 19-11. év október 
hó 1. napja utón megszűnt összes 
dohányárudák beszerzési alap
jait. Jogutódlás, vagy beszerzési 
alapfelosztós esetén hivatkozni 
kell a bevételi füzeinek arra a 
tételére, amely alatt a kiadott 
mennyiség bevételbe helyezte
tett. A bevételi füzetbe viszont 
hivatkozni kell a kiadási füzet 
megfelelő tételére.

Végeredményben a nyilván
tartásokat úgy kell vezetni, hogy 
a dohányárusok anyakönyvében 
feltüntetett uj dohányárusokat a 
bevételi füzetben, a megszűnt 
dohányárusokat pedig a kiadási 
füzetben kivétel nélkül meg le
hessen találni.

A dohénynagyárus az alap
változásokról ugyanolyan nyil- 
vantariást köteles vezetni, mint 
a biztosi kerületvezető. A nyil
vántartásoknak még a tételszá- 
moKban is egyeznie kell. A  do
hányárus érdekszövetségek kü
lön erre a célra készített nyom
tatványt hoznak forgalomba.
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A JAWINA C ig a re t ta p a p ír  Rt,
BUDAPEST

gyártmányainak eladása a legtöbb hasznot biztosit jj

C ig a r e t t a h ü v e l y e k  :
SENATOR CELOILFTER kettős 

füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttel 
JANINA füstszűrös

SENATOR CELOFILTER parafa
véggel

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

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllel

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel, egyenként kitéphető lapok
kal

JANINA SPECIALITÉ

amelynek címlapja a részletes 
kezelési utasítást is tartalmazza.

A pénzügyőri biztosi kerület- 
vezető a nyilvántaitások havi 
zárlatáról — amennyiben a be
szerzési alap változást szenve
dett — havonta két kimutatást 
küld az áruraktárnak. Az egyik 
a nagyáruda uj beszerzési alap
ját tartalmazza, a másik pedig 
azoknak az árunemek.iek a 
részletezését, amivel a beszer
zési alap csökkentetett, vagy 
felemeltetett. A kimutatásokon 
fel kell tüntetni a hatálybalépés 
pontos idejét is. Pl. : „Kimuta
tás az érsekujvári m. kir. do- 
hánynagyáruda 1943. évi julius 
hó 1-én hatály balépő beszer
zési alapjáról.** „Jegyzéke azok
nak a dohánygyártmányoknak, 
amellyel az érsekujvári m. kir. 
dohánynagyáruda beszerzési 
alapja 1943 évi julius hó 1-i 
hatállyal felemeltetett.“ A be
szerzési alap leszállítása esetén 
a jegyzék felemeltetett“ szava 
helyére „ leszállittatott“ szó íran
dó. Előfordulhat az az eset is, 
hogy a bevételi és kiadási füze
tek zárlatánál a leszállítás nem 
egyenlíti ki a felemelést, hanem 
egyes gyártmánynemek alapja 

. csökkent, más gyártmánynemeké 
pedig emelkedett. Ilyen esetben 
külön jegyzék küldendő a fel
emelésről és külön jegyzék a 
felemelés által ki nem egyenlí
tett árunemek leszállításáról.

A  kisárusok beszerzési alap
ja hibás. Zavart keltő tényező
ként jelentkezett a dohányel
osztásban az is, hogy a kisáru- 
sok helylel en beszerzési alapot 
mutattak ki. Ez csak a kisáru- 
sok megrendelőiveinek tételen- 
kinti összesítésével ellenőrizhető, 
ami pedig csak a nagyárusnak 
van módjában, s az ellenőrzés 
a ndgyárusnak érdeke és köte
lessége is. Minden kötelesség- 
tudó nagyárus az elmúlt három 
hónap alatt ezt már el is vé
gezte. ha pedig még nem vé
gezte volna el, szorítsuk reá. 
hogy mulasztását sürgősen pó
tolja. A  rendbehozott kisárusi 
beszerzési alapok egyesített ösz- 
szegének egyeznie kell a nagy
árus beszerzési alapjával. Az 
alapok egyezősége aránylag kis 
munkával ellenőrizhető: kira
gadunk egy keilendőbb árune
met s az összes kisárusi be
szerzési alapokból ennek az

árunemnek a mennyiségét téte- 
lenkint kiírjuk és összesítjük ; a 
nyert összeget összehasonlítjuk 
a nagyarus beszerzési alap
jával.

Hibák a 2. mintájú jegyzék 
vezetésénél. A dohányárurak
tár a 2. mintájú jegyzéken közti 
a nagyárussal a hó folyamán 
beszerezhető árumennyiség °/o 
kulcsait. A nagyárus köteles a 
beszerezhető mennyiséget min
den árunemre nézve kiszámí
tani és a jegyzékbe bevezetni, 
úgyszintén esetenkint bejegyezni 
minden egyes beszerzést, hogy 
hó közben lássa, mennyi árut 
rendelhet meg. A jegyzékben 
nincsen rovat a beszerzési alap 
részére, de amint a gyakorlat 
igazolta, arra szükség van. cél
szerű tehát az egyes gyártmá
nyok nevei után levő üres helyre 
a beszerzési alapot beírni. Rend
kívül fontos még ezenkívül hó 
végén a beszerzett tételeket 
összesíteni, hogy a tényleg be
szerzett mennyiség a beszerez
hető mennyiséggel könnyen ösz- 
szehasonlitható legyen.

A jegyzék kezelésénél ész 
lelt hibák: 1. a havi beszerez
hető mennyiség helytelen kiszá
mítása : 2. egyes beszerzési té
telek kihagyása a jegyzékből : 
3. a beszerzett tételek helyte
len bejegyzése ; 4. a számítások 
és bejegyzések helyesek, ennek 
ellenére a nagyárus a beszer
zési keretét mégis túllépte, vé
gül 5. a nagyárus nem merí
tette ki a beszerzési keretét, s 
ennélfogva nem szolgáltathatta 
ki a kisárusaink a havi járan
dóságaikat.

A  pénzügyőri ellenőrzésnek a 
felsorolt hibák felfedezésére és 
kiküszöbölésére kell törekednie. 
Szemlék alkalmával a jegyzéket 
mindig át kell vizsgálni, még 
pedig az előző hónapra vonat
kozó és már lezárt jegyzéket! 
A  számítási műveletek után- 
számitandók, a beszerzési té
telek a nagyárusi megrendelő
ivek beszerzési tételeivel tétel- 
ről-tételre egyeztetendők, ezen
kívül a beszerzett összmennyi- 
séget a beszerzési főkönyv havi 
összesítésével is össze kell ha
sonlítani.

Hibák a kisárus 1. mintájú 
kimutatásának vezetésénél: 
Ezek a hibák jórészt azonosak 
a nagyárus 2. mintájú jegyzé

kével kapcsolatban előforduló 
hibákkal. A gondos nagy-árus a 
kimutatás első három rovatát 
(beszerzési alap,* beszerzési °/o 
és beszerezhető mennyiség) ma
ga tölti ki és a kimutatást ki
töltve adja át a kisárusnak. Itt 
a leggyakoribb panasz az. hogy 
a nagyárus a grammos pipado
hányokat csak 50 csomagos ka
rikákban akarja kiszolgálni, s az 
ennél kisebb mennyiségeket fi
gyelmen kívül hagyja. Ez jog
talan eljárás, mert legkisebb 
csomagolási egységnek a 25 
grammos csomagocska tekin
tendő, tehát az igényelhető 
mennyiséget az utolsó csoma
gocskáig ki kell szolgálni. A 
másik hasonló panasz a szivar 
kiszolgálására vonatkozik. Né
mely szivarból csak nagyobb 
darabszámú csomagolási egysé
gek vannak és sok dohánykis- 
árus beszerzési alapja a fino
mabb szivarokból olyan ala
csony. hogy a °/o-szerü mennyi
ség nem tesz ki egy teljes cso
magolási egységet. Tehát a kis
árus az ilyen szivarból ellátást 
soha nem kaphatna. Az igaz
ság és méltányosság megköve
teli azonban, hogy a kisárus 
ezekből a gyártmányokból se 
rövidüljön meg. Az ilyen gyárt
mánynemekből is ki kell szá
mítani a havi járandóságot, s 
azt a mennyiséget, ami nem lesz 
ki egy csomagolási egységet, 
hátralék gyanánt át kell vinni 
a következő hónapra, mind
addig, mig egy csomagolási egy
ség összegyűl

A kisárusok által elkövetett 
hiba. hogy a megrendelést nem 
vezetik be a kimutatásba, vagy 
a beszerzési keretet szándéko
san túllépik. Az ilyen kisárust 
első alkalommal figyelmeztetni 
kell. ismétlés esetén azonban 
fel kell venni a tényleirást.

Szemle alkalmával az 1. min
tájú kimutatást minden esetben 
felül kell vizsgálni.

Zavarok a község dohány- 
ellátásában. Megtörtént, hogy 
egyik községben, ahol 1941. év 
utolsó negyedében négy dohány
árus működött, a körülmények 
összejátszása folytán ez év áp
rilis havában már csak egy dô - 
hányárus volt. A kerületvezető 
nem gondoskodott a megszűnt 
árudák beszerzési alapjainak át
ruházása iránt, ennélfogva a köz

ség lakossága még negyedrészét 
sem kapta annak a dohányáru
nak. ami megillette volna. Nem 
kell bővebben ecsetelni az eb
ből származott zavarokat.

Le kell szögeznünk, hogy ilyen 
hibának nem szabad előfordul
nia. mert ez már nem mulasz
tás, hanem bűn. A kerületvezető 
vizsgálja át a dohányárusok 
anyakönyvét és azonnal intéz
kedjék az 1941. október hó 1. 
napja óta megszűnt dohányáru
dák beszerzési alapjainak fel- 
használása iránt. Ha pedig jö
vőben szűnne meg valamelyik 
dohányáruda, a felszabadult be
szerzési alapot még hó közben 
át kell ruházni a legközelebbi 
dohányárusra. Miután az ilyen 
változás nem érinti a nagyárus 
beszerzési alapját, tehát az át
ruházás hatálybaléptetésével 
nem kell várni a következő hó 
első napjáig. Ha a megszűnt 
áruda helyére előreláthatólag uj 
engedély lesz kiadandó, nem 
kell a beszerzési alapot felosz
tani, hanem ideiglenes jelleggel 
egy tételben kell a legközelebbi 
kisárusra ruházni azért, hogy 
annakidején könnyebb legyen 
az utódnak visszaadni.“

Irdekes eset
A Pénzügyőrségi Szaklap leg

utóbbi számában igen érdekes 
problémát tárgyal a Kérdés- 
Felelet rovatában, amely úgy a 
nagy-, mint a kisárusokat egy
aránt érdeklő dolog.

Kérdés: Mint dohánynagy-
áus a kisárusaim 1. mintájú ki
mutatásába személyesen jegy
zem be a beszerzési alapot, a 
beszerzési %>-ot és a havi be
szerezhető mennyiséget. Az igy 
elkészített kimutatást azzal adom 
át a kisárusoknak, hogy az ada
tokat mindenki számolja utána. 
Megtörtént, hogy egyik kisárus- 
nál tévedésből az egyik gyárt
mánynemből 1800 darab helyett 
180 darabot jegyeztem be. A 
kisárus csak a következő hó 
folyamán fedezte fel a tévedést. 
Kérdem, joga van-e a kisárus
nak az elmaradt gyártmányokra?

J. Á. dohány nagy árus.
Felelet: A  61.100/1943. sz. 

rendelet 16. pontjában foglaltak 
alapján a felhozott esetben a
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kisárusnak nincsen igénye az 
elmaradt gyártmányokra, mivel 
a megengedett keretet saját hi
bájából nem merilette ki. s az 
úgy tekintendő, mintha szándé
kosan nem vette volna igény
be. Ellenben jogszerűen köve
telheti a kisárus az elmaradt 
árumennyiséget a következő 
hónapban is. ha azt az esedé
kesség idején igényelte, de rajta 
kivül álló okokból nem kap
hatta meg. vagyis amikor a 
nagyárusnak tudomása van arról, 
hogy egyes kisárusainak jogos 
igényét nem elégítette ki. Ilyen 
esetek :

1. Egyes kisárusok beszerzé
seikkel túllépték keretüket és a 
késóbbjövő kisárusokat emiatt 
nem lehetett kielégíteni ; ebben 
az esetben a kiszolgáláshoz áru
fedezetet nyújt a keretüket túl
lépő kisárusok visszatérilése.

2. Ha a nagyárus valamilyen 
okból a hó végén oly későn 
kapta meg az áruraktárból a 
dohányárut, hogy a kisárusait 
már nem volt módjában kiszol
gálni.

3. Ha a kisárusnak valamely 
árunemből oI>an alacsony a 
beszerzési alapja, hogy a meg
állapított %  nem tesz ki egy 
egész csomagolási egységet.

A  felsorolt három esetben az 
igénybe nem vett gyártmány
mennyiség „elmaradt járandó
ság- cimen a következő havi 
kimutatásba átviendő. A elma
radt járandóság a kimutatás har
madik rovatába (a hó folyamán 
beszerezhető mennyiség), a ki
számított havi járandóság fölé 
piros tintával jegyzendő be.

Nemzeti nagy célunk kivi* 
vasához egység kell, mert 
a b b a n  v a n  a z  e r ő !

Nagy árusok beszerzési alapjának
változásáról vezetett nyilvántartás

Legutóbbi számunkban közöl
tük kedves kartársainkkal, hogy 
a 93.534. sz. rendelet értelmében 
kötelezően előirt Nyilvántartás 
nyomtatványokat forgalomba 
hozzuk és nyomás alatt áll.

Sajnos, a mai nehéz idők jele
ként a nyomda még most sem 
szállította le a már rég megren
delt nyomtatványokat, de ez most 
már valóban csak napok kér
dése. Közöljük nagyáius kar- 
társainkkal. hogy a nyomtat-

Sagy József: Közösen beadott
ügyük után érdeklődtünk a pest
vidéki pénzügyigazgatóságnál, azon
ban az aktát néni lehetett megtalálni. 
Kérjük közölni, hogy kinek a neve 
alatt lett iktatva, vagyis ki a leg
első aláíró (—).

Pásztor János: Ügye kedvező el
intézést nyert, a hivatalos értesítés 
május hó folyamán ki lett küldve, 
reméljük, kézhezvette Kartársunk? 
ö i ülünk. hogy segítségére lehettünk 
a kedvező elintézésben (1130).

Tulies Lászlőné: Belépési nyilat
kozatát höszönettel vettük. Amidőn 
tagfelvétele megtörténik, tagsági iga
zolványát ki ingjuk küldeni nm
eimére (ad : 3000).

ványokból, rendelés nélkül is. 
annak megjelenésekor, minden 
nagyárus kartársunknak küldünk 
2—3 drb-ot. hogy minél előbb 
kézhez vehessék azokat. Ameny- 
nyiben valakinek a nyomtat
ványokra szüksége nincs, kérjük, 
szíveskedjék azokat költségünkre 
visszaküldeni.

Egyúttal azt is közöljük kar
társainkkal, hogy ezen nyomtat
ványok ára drb-onként 40 (negy
ven) fillér.

Várnáit Ferenc: A f. évi január 
hó folyamán benyújtott kérvénye 
74.339 1943. és 9 .̂780/1943. sz. alatt 
futott. Legújabb értesülésünk szerint 
kérelmét nem találták teljesíthetőnek 
(3426).

András Frlgyesné : Igen örülünk, 
hogy közbenjárásunkra a MÁV. igaz
gatóságánál ügye rövid időn belül 
nyert elintézést. Reméljük, hogy a 
920 P összeget már kézhezkapta Kar- 
társnőnk? Az ügy április hó 13-án 
nyert végleges elintézést (3017).

G yőri Sándor: Értesítését köszö
nettel vettük, melynek értelmében 
nyilvántartási törzslapját javítottuk
(3466).

Nibotex-'
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D ohányárusok  L ap 
já b a n  h ird e t!

„KA FF A4< szivarkaszipka cserélhető paraíás füstszűrővel drbja 8 fill. 
M ű a n y a g  szivarkaszipka, kétrészes, „Haffa“  füstszüröbetéttel 

darabja 66 fillér.
tf&vorfn szivarkaszipka, kétrészes, „Ruífa** füstszüröbetéttel 

darabja 80 fillér.
Minden szipkához megfelelő „Raffa** szűrőbetét (naponként egyszer 

cserélendő) darabja 2 fillér.
„RAFFA4* füstszűrös varkahU vely íoo darab a felemelt 

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

Gyártja. A1VAZ B. „Raffa“ füstszűrös szivarkahüvely-gyára 
Budapest, VII., Dembinski-utca 32. szám. Telefon : 221-636.

KÉRDÉS ÉS FELELET

g  N em  s z a b a d  d o h á n y o z n i c s a k
M  N I K O P A L L  szipkából N I K O P A L L  betéttel.

- ó v j a  az  e g é s z s é g é t !  T r a f i k b a n  kérjél  _

STROH, GOTTLIEB ÉS FIA
dohányzó cikkek nagykereskedése

B U D A P E S T ,  
V I I . ,  Károly klrály-nt 9.

FECSK E  szivarkapapir és hüvely 

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

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

Budapest, VII.. lkácfa-u. 13. le l. 222-825.

----------- K U V D E A  L A J O S  ______
papíráru-, Iróuzer-, cigarettapapír-, hüvely- és gyufa-nagykereskedő 
Budapest VL. Rózsa-utca 44. szám. — Telefon: 221-870.

O L L E S C H A U ,  S P O R T
SZÍ V A R K A P  A P I  RÓKÁT. H Ü VELYEKET, VALAMINT 

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

S A M U M - A L T E S S E  g g g g ffV
BUDAPEST, XIII., GÓMB-U. 32. 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 és 

mindennemű dohányzó-c ikkek  nagykereskedése

BUDAPEST, II. KERÜLET, CSALOGÁNY-UTCA 55. SZÁM.
TELEFON: 357-782. •  TELEFON: 357-782L

Borotvapengék és borotválkozé cikkek legolcsébb beszerzési helyé

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

BOROTVAPENGE-SZAKUZLET BUDAPEST, VII., NAGYATÁDI 
SZABÓ-UTCA 42. SZÁM. —  TELEFON: 428-147.

A kiadásáért felelős: vitéz Cslhás Endre.

Kiadótulajdonos : „Baross Szövetség I „Grafika** Nyomdavállalat (Holl Béla) 
Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák Újpest, Jókal-utca 18. wA i
és Termelők Országos Egyesülete" | Telelőn: 495—516.
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