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Raross Szövetségi

DOHANYARUSOK LAPJA
Ellőfizetési éra évi 24 pengő. 
Dohányáru* tagoknak ingyen.

Megjelenik minden hó 
első és harmadik csütörtökén.

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

Telefon : 136-356.

Felelős szerkesztő vitéz C S I H Á S  ENDRE

P é te r -P á  l
a magyar gazda nagy ünnepe, 
melyet mindenkor valami nagy 
bensőséye.s vágyakozással és lé
lekemelő krisztusi alázattal■ vá
runk évről-évre.

A  városban született, nevel
kedett és élő ember észrevette 
nüt siklik el mellette, egyáltalá
ban nem tulajdonit neki fontos
ságot. mert nem ismeri Péter- 
Pát ünnepének lényegét A  vá
rosi embernek Péter Pál csak 
olyan ünnep, mint a többi, nem 
jelent neki többet, mint friss bo
rotválkozást. ünneplőruhát.szent 
misét, vagy kirándulást és egy
általában nem gondol arra. hogy 
az ország túlnyomó részének 
ezen a napon már kora hajnal
ban imára kulesoíódik két mun
kában meg kérgesedéit tenyere, 
hogy áldásért könyörögjön egy 
esztendei verejtéke s munkájá
nak zavartalan betakarításához.

Mennyi munka, mennyi gond 
érlelődik bele az aratásra váró 
kalászba ! Mennyi aggódás, re
mény és kétség dúlta, vagy da
gasztotta a gazda leikét, mig 
éretté sárgult a gyenge hajtás! 
Hányszor kellett könyörögni hi
degért. melegért, esőért, szép 
időért és hány álmatlan éjszaka 
gyötrő gondja szőtt fehér szála
kat a gazda homloka köré. amíg 
az elvetett magból érett kalász 
lettJ

És ime, Péter-Pál napjára meg
érett a kalász, apró sárga sze
mekbe csúcsosodik az élet és 
felkinálkozva hajladozik nap
keltekor beláthatatlan rónasá- 
gon a kaszáját fenő gazda előtt. 
Itt a nagy pillanat, egy esztendő 
eredménye, egy eljövendő esz
tendő jó  vagy rossz sorsa. Az 
aratás eredményétől függ egy 
egész ország népének követ
kező évi sorsa, most dől el. ki
nek mekkora karéj kenyeret szánt 
egy évig a sors, vájjon éhezünk, 
vagy jóllakotton kelünk- e fel egy 
esztendeig az asztaltól. Az imád
ságba foglalt mindennapi kenye
rünk hullámzik, hajladozik e na
pon a gazda élesre fent kaszája 
előtt es bizony nemcsak szo
kásból vet magára keresztet a 
gazda az első kaszavágás előtt 
és sóhajtja bele égre emelt te
kintettel a végtelenségbe : Hálá
val és alázattal veszem Uram 
amit adtál!

Hála és alázat e két érzelem, 
melyek uralják Péter-Pál nap
ján a magyar gazda szivét. Hála 
azért, hogy a sok gond. munka 
és fáradozás értékké növeke

dett. alázat azért, mert tudjuk, 
hogy az Ö akarata nélkül itt e 
földön semmi sem történhetik. 
Ha bő aratást ad. jutalmaz ben
nünket. ha szükehben mér, Ö 
tudja miért teszi. Itt felebbezés 
nincs, csak hála és alázat van.

Es mindezt a magyar gazda 
egy évezred alatt megtanulta. 
Sok dúló csatát vívott fennma
radásáért ez a nemzet és az 
élet-halálharcokban megtanulta, 
hogy jó  vagy rossz sorsa első
sorban a kenyéren múlik. Az 
évezredes harcok szülték azt a 
közmondást : Am ig kenyerünk
van, nem éhezhetünk! ,— Es 
mennyire igaz ez. csak most. 
az újabb élet-halálharcunk kö
zepette vesszük észre.

Mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma . . . Milyen sem-

Változás a 
váltójegyek

A közeliátásügyi miniszlérium 
rendelete értelmében julius hó 
1 -tői Budapesten a finomliszt
fejadagot felemellék. Hinnék foly
tán a íinomlisztjegyekre az eddigi 
13 kockás vállójegyek helyett 
16 kockás váltójegyeket kell ki
szolgáltatni.

Adminisztrációs nehézségek 
miatt a2 onban az uj 16 kockás 
váltójegyek még nem készültek 
el és ezért julius hó 1 -tői min
den finomliszljegyre egy 13 koc
kás és külön 3 kockás váltó
jegyet kell a fogyasztók részére 
kiszolgáltatni.

Gyakorlatilag ezeknek a 3 
kockáknak az elszámolása úgy 
történik, hogy Csoportunk az 
elosztóknál elhelyezeti bizományi 
készletet minden 13 kockás 
váltójegy után 3 kockával ki
egészíti. Ugyanígy kell kiegé
szíteni a kisárusok bizományi 
ellátmányát is. Pl : Egy elosz
tónál van 10.000 drb finom- 
lisztváltójegy bizománybán. Eh
hez most jár még 10.000-szer 
3 kocka, vagyis 30.000 kocka. 
Mivel egy váltójegy 13 kockát 
tartalmaz, megállapítjuk, hány
szor van meg a 30.000 ben a 
13. Az eredmény — 2307 egész 
és marad 9. Tehát az elosztó 
kap bizományi ellátmányához 
2307 13 kockás váltójegyszel
vényt és 9 kockát. Bizományi 
ellátmánya tehát összesen 12.307 
egész és 9 kocka lesz.

Ugyanígy jár el az elosztó 
minden kisárusával.

Ha azonban valaki ezt az

miimondó, egyszerű, megszo
kott hétköznapiság békeidőkben 
és milyen fontossá, tartalmassá 
vált napjainkban. Es ezért ün
nepe ma jobban Péter-Pál a ma- 
yyarságnak. mint máskor.

Hálával és alázattal fogadjuk 
az idei aratás eredményét és 
tudjuk, hogy mindenkinek meg 
lesz a mindennapi kenyere. 
Azoknak, akik odakünn harcol
nak. jusson nagyobb karéjjal 
még akkor is, ha ezért nekünk, 
itthonvalóknak kevesebb jut is. 
Ők viszik győzelemre az újabb 
létért folytatott harcunkban a 
magyar fegyvereket és biztosit- 
ják további fennmaradásunkat.

A  kasza és a kard egy aka
rat irányítása mellett egy célért, 
a szebb magyar jövendőért küzd.

finomliszt-
kezelésében
eljárást a számitgatások miatt 
nem találja megfelelőnek, meg
oldhatja úgy is a kérdést, hogy 
a Csoportunktól kapott pótlási 
ollóval felszabdalja 3 kockás 
darabokra és igy adja azokat 
ki a kisárusoknak.

A cserék alkalmával ugyan 
csak a fentiek szerint kell el
járni. A júliusi és későbbi időre 
szóió finomlisztjegyek cseréjénél 
a kisárus annyiszor 13—}—3 koc
kát kap. ahány finomlisztjegyet 
szolgáltat be. A  junius havi 
jegyekre azonban csak a 13 
kockás váltójegyeket kell ki
szolgáltatni.

A rendelet szerint a lisztfej
adag szeptember hóban ismét 
emelkedik, de erről majd annak 
idejében részletesen tájékoztat
juk kartársainkat.

Változást jelent még a váltó
jegyek kezelése szempontjából 
az intézkedésnek az a része, 
mely lehetővé teszi a felülbé
lyegzett jegyek becserélését. 
Ezentúl azokat a budapesti 
élelmiszerjegyeket is át lehet 
váltani váltójegyekre, melyeket 
akár Budapesten, akár vidéken 
átbélyegeztek valamely oknál 
fogva. Jól jegyezzük meg azon
ban, hogy Budapesten csak a 
budapesti kibocsájtásu jegyeket 
szabad továbbra is becserélni, 
vidéki kibocsájtásu jegyeket 
azonban nem.

Budapesten a vendéglátóipar
ban olyan 3 kockás zsiradék
jegyeket adnak ki a vendégek 
részére, melyek 3 kockából áll-

P e te r -P á l . ..

V á lto z á s  a  f in o m lis z t
v á ltó je g y e k  k e z e lé s é b e n

•
Julius elsejétől megváltoz
tak a postai, távírdái, táv
beszélő- és rádiódijtételek 

•
Rendelet

Értelmiségi munkakörben 
foglalkoztatottak bejelentése 

•
M i módon járunk el 
jogosan es helyesen  

a  tö redékekkel ?

Furcsa, nagyon furcsa . . .

Kérdés és Felelel

nak ugyan, de csak az egyik 
kockára van kinyomva a „zsira
dék jegy “ szó. Ezeket a jegyeket 
váltójegyekre átcserélni nem 
szabad. Aki ilyen jegyet mégis 
becserélt, legokosabban jár el. 
ha azt az ismerős hentesnél 
beváltja zsiradékra. így legalább 
nem károsodik.

Közöljük még kartársainkkal, 
hogy az összes élei miszervái tó
jegyeket julius és augusztus 
hónapra előre be lehet cse
rélni váltójegyekre.

Tekinteltel azonban arra, hogy 
a julius és augusztusi finomliszt
jegyekre nem 13, hanem 16 koc
kás váltójegyeket kell kiszolgál
tatni, ezeket a finomlisztjegyeket 
feltétlenül külön ivekre kell fel
ragasztani.

Julius elsejétől meg
változtak a postai, táv

írdái, távbeszélő- és 
rádiódijtételek

Julius 1-től kezdve, mint a 
hivatalos lap vasárnapi száma 
közölte, több postai táviró-, táv
beszélő- és rádiódijtétel meg
változik. A  fontosabb díjválto
zások a következők :

A  20 grammos levelek dija 
helyben 20, vidékre 30 fillér, a 
levelezőlap dija pedig helyben 
12, vidékre 18 fillér. A  nyom-
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Értelmiségi munkakörben 
foglalkoztatottak bejelentése

tatvány és áruminta legkisebb 
súly fokozatának dija ( 4 és 8 
fillér) változatlan marad, a to
vábbi sulyíokozatokban mérsé
kelten emelkedik.

A könyvek és árjegyzékek 
kedvezményes dija 100 grammig 
6 fillér Az ajánlási d:j helyben 
50 fillér, vidékre < 0 fillér. A cso
magok dija általában 10— 10 
í: érrel lesz magasabb Az utal
vány és az utánvétek dijak átlag 
1 —20 fillérrel emelkednek. A 
c^ekkbefizetési dij 20 pengőig 
10 fillér. 50 pengőig 16 fillér. 100 
pengőig 30 fillér, ezen felül pedig 
50 fillér.

belföldi közönséges távirat 
szódíja 18 fillér egy távirat leg
kisebb dija 1 P 80 fillér.

Budapesten a különvonaiu táv
beszélő-állomás belépési dija 150 
pengő, az ikerállomásé 100 P. 
A ki: ónv onalu állomás alapdija 
2.' P. az ikerállomásé 1 1 P. Az 
előfizetői állomásokról folytatott 
helyi beszélgetések dija julius 
lő atói 24 fillér. A nyilvános táv
beszélő áiiomásokról kezdemé
nyezett helyi beszélgetések dija 
változatlanul 30 fillér marad.

A vidéki távbeszélő-hálózatok
ban az állomások havi alap-, 
illetőleg előfizetési dija szintén 
változik. A beszéigetésenkenti 
díjszabású vidéki hálózatokban 
az előfizetői állomásokról foly
tatott helyi beszélgetések dija 
julius 16-tói 14 fillér.

A belföldi távolsági beszéige 
tés dija « z  l. díjövben 0.70 P, 
a II díjövben 1.40 P. a 111. díj- 
ö-ben 2.10 P. a i\ . díjöv ben 
2.50 P, az V. díjövben 2.80 P. 
a VI. díjövben 3 P.

A rádióvevöberendezések hav i 
d.ja 3 P. Juíiusban. minthogy 
e rádiónyugták kiállítása már 
megtörtént, az eddigi 2 60 pengő 
radiödijakat szedi be a posta.
A julius havi díjkülönbözet be
szedése az augusztusi díjjal 
együtt fog történni Ennek meg
felelően augusztusban 40 fillér 
és 3 P. azaz 3.40 P lesz a rádió- 
nyugla összege.

Az okirati illetékek sorában a 
többi között az okirat első ive
3 pengő illeték alá esik. A 
számla illetéke 50 pengőig 5, 
100 pengőig 10. 200 pengőig 20. 
5*30 pengőig 50 fillér. 1000 pen
gőig 1 pengő és minden meg
kezdett újabb 1000 pengő után 
1 pengő A fordítás ivenként 3 
pengő. Aláírás hitelesítése 2 P 
Olyan váltón, amelyben az ősz 
szeg egyelőre nincs kitéve, leg
alább 5 pengő illetéknek kell 
leróva lennie. A váltóóvás 200 
pengőig 20 fillér. 1000 pengőig 
[. 2000 pengőig 2. 5000 pengőig
4 10.000 pengőig 10. 10.000 pen
gőn felül 20 pengő.

Vadászjegy 100. fegyveriga
zolvány 10. halászjegy egész 
evre 10. 30 napra 5 pengő Sza
bályozza a rendelet a törvény
kezési illetékeket is. A  többi kö
zött a rehabilitálásnál az illeték
átalány járásbíróságon 7 pengő 
50 fillér, a törvényszéken 15 P. 
Rehabilitálási eljárásban ke
gyelmi elhatározást kérő bead
vány vagy jegyzőkönyv 30 P.

Iskolába és egyetemre felvétel 
iránt, továbbá a tanulók által 
tanulmányi ügyben az iskolai 
hatósághoz vagy a kultuszminisz
terhez benyújtott beadvány ille
téke 50 fillér. Közhivatali állás 
elnyerésére irányuló pályázati 
kérvény 2 pengő. Közalkalma
zott. valamint katona és csendőr 
névváltoztatási beadványéra 1 
pengő illeték kell. örökbefoga

dási szerződés _ megerősítését 
kérő beadványra 5 pengő. Sport
verseny tartására vonatkozó ren
dőrhatósági engedély kérvénye 
5 pengő illeték alá esik. ha a 
versenyen csak amatőrök vesz
nek részt

A rádióengedély a következő 
illeték alá esik : nem közhasz
nálatra szolgáló adóberendezés 
engedélyezése a közérdekű tu
dományos és kísérleti célokra 
szolgáló kivételével 30. rádió- 
vevökészülék előállítására adott 
engedély 100. rádióvevőkészülék 
forgalombahozására adott enge
dély 40 pengő. Fegyvertartási és 
viselési engedély, valamint lő
szervásárlási engedély 3 pengő. 
Nemességmegállapitás 30 pengő.

A belföldön gyártott, valamint 
a belföldre behozott minden 
egyes játszma játékkártya után 
a kártyalapok vagy kártyakövek 
számára tekintet nélkül, a kö
vetkező illeték já r: nem vízálló 
papírból készült kártyánál, a fe
hér szélek szélessége szerint. 5 
és 10 pengő, vizáiló papírból ké
szült kártyánál pedig 10 és 20 
pengő. Ha a játékkártya textil-, 
celluloid*, fém- vagy műanyag
ból készül. 50 pengő

A rendelet felhatalmazza a 
pénzügyminisztert, hogy a játék- 
kártyatisztitást hatósági enge
délyhez kösse és illeték alá 
vonja. A tisztítás illetéke játsz
mánként és tisztításonként 1 P. 
f elhatalmazást kapott a pénz
ügyminiszter arra is, hogy a nyil
vános helyen folytatott kártya
játék után játékonként 1 pengő 
illetéket szedjen.

A hivatalos lap 10 oldalon át 
közli a rendeletet, amely sza
bályozza még a különféle köz- 
igazgatási. útlevél, cseléd- és 
munkakönyv, telekkönyvi be
jegyzésre és cégbejegyzésre irá
nyuló beadványok, valamint az 
alkalmazottak nyugtájának ille
tékét.

R E N D E L E T
Az elveszett 1676. sz. dohányfel- 
vételező pótfüzet hatálytalanítása

M. kir. pénzügyminiszter. 
127 2*4/1943.

XIII a.
A m. kir. X. közérdekű mun- 

kaszolgálatoszászlóaljö. százada 
részére kiállított mérsékeltáru do
hánygyártmányok felvételezésére 
szolgáló 1676. sorszámú ..Do
hányfelvételező Pótfüzet" 1943. 
évi május hó 22-én elveszett.

A pótfüzet 13. lapszámu nyug
tájára legutóbb 1943. évi május 
hó 15-én a besztercei dohány- 
nagyáruda szolgáltatott ki do
hányárut.

Az elveszett 1676. sorszámú 
dohányfelvétclező pótfüzet még 
felhasználatlan 14 — 18. lapszámu 
nyugtáit hatálytalanítom A pót
füzet esetleges megkerülése ese
tén a besztercei m. kir. pénz- 
ugyigazgatóságnak küldendő 
meg Ha a pótfüzettel illetékte
lenül bárki dohánygyártmányo
kért jelentkezne, az a legköze
lebbi pénzügyőri szakasznak, 
csendőrörsnek. vagy rendőri ha
tóságnak adandó át.

Erről a kerületében levő összes 
pénzügyőri szerveket és dohány- 
nagyárusokat. illetve elosztókat 
azonnal értesítse.

Budapest. 1943. junius 11.
A miniszter rendeletéből:

Dr. Gundhart s. k. 
miniszteri tanácsos

ismételten felhívjuk kedves 
kartársaink szives figyelmét a 
közelgő terminusra, mely szerint 
az értelmiségi munkakörben fog
lalkoztatott személyeket az Ér
telmiségi Munkanélküliség Kor
mánybiztosságánál (Budapest. 
Klotild-ulca 10 c) félév enként be 
kell jelenteni.

Ezek szerint a julius hó 1-i 
állapotot legkésőbb augusztus hó 
1-ig kell bejelenteni. (Legutóbbi 
lapszámunkban ezt a határidőt 
tévesen julius 15 ben jelöltük 
meg. A helyes határidő tehát 
augusztus 1.)

Ezen bejelentést még akkor 
is meg kell tenni, ha időközben 
(az elmúlt félév alatt) az alkal

Ezzel a kérdéssel fordult hoz
zánk legutóbb egyik kisárus 
kartársunk és kérdését mindjárt 
példákkal is illusztrálja. Mivel 
a kérdés többször is fölmerül 
és az általános jellegű, közér
deklődésre tarthat számot, miért 
is itt adjuk meg arra a választ. 

A  példák a következők
1. Palatínusból:

Járandó kivett bentmaradt
III. hó 9 5 4
IV. „ 12 15 —
elosztó szerint túllépés 3 drb.

2. Coronitasból •
Járandó kivett bentmaradt

Hl. hó 61 50 11
IV. . . 1 7  25 —
elosztó szerint túllépés 8 darab.

mazottak személyében vagy fize
tésében változás nem állott be. 
Annál inkább meg kell tenni a 
bejelentést, ha akár személybeli, 
akár fizetésbeli változás történt 
az utolsó bejelentés óta.

A bejelentés elmulasztása sú
lyos pénzbirságot von maga után. 
ezért mindenki saját jólfelfogott 
érdekében igyekezzék annak 
idejében eleget tenni.

Vidéken a bejelentéseket a 
polgármesteri hivataloknál, vagy 
a községi elöljáróságoknál kell 
megtenni A bejelentéshez szük
séges nyomtatványokat a beje
lentésre illetékes hatóságoknál, 
vagy elöljáróságoknál dij fizetése 
ellenében lehet beszerezni.

3. Senoritasból járandóság
III. hóban 35 darab
IV. „ 20 ..
V. „ 20 ..

Kérdés, kiveheti e a 100 drb-
ot. ha a töredékek száma azt
eléri, mert különben sohasem 
kap Senoritast ? !

4. Jovialesből járandóság
III hóban 140 drb.
IV. 140 ..
V. „ 70 „

Kérdés, kivehet-e V. hóban
is 100 drb-ot, tekintve, hogy a 
III. és IV. hóban 40— 40. tehát 
összesen 80 drb bentmaradt az 
elosztónál ?

A kérdések világosak és azok
ra igy világos feleletet is lehet

Mi módon járunk el jogosan 
és helyesen a töredékekkel
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A JANINA G iga r e t ta p a p ir  Rt.
BUDAPEST

g y á r t m á n y a in a k e la d á s a  a  i e a t ö b h h a s z n n t h i T t n « i i í a

C i g a r e t t a h ü v e l y e k  s
SENATOR CELOFILTER kettős 

füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttel 

JANINA füstszűrös

SENATOR CELOFILTER parafa
véggel

__________________________ •

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

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllel

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel, egyenként kitéphető lapok- ) 
kai

JANINA SPECIALITÉ

adni azokra. Foglalkoztunk 
ugyan már ezekkel a problé
mákkal, de talán nem ilyen 
Konkrét esetekre vonatkoztatva.

A fenti kérdésekben elsősor
ban eldönti a kisárusnak a 
bentmaradt árukra vonatkozó 
igényét, vájjon miért maradt 
bent áruja az elosztónál ? Miért 
nem vételezte fel a részére já 
randó mennyiséget teljes egé
szében. Ha ugyanis saját hibá
jából történt a mulasztás, akkor 
minden további igénylése meg* 
szúnt. míg ha az árut azért nem 
vételezte fei. mert azt az elosztó 
vagy nagyárus csupán azért 
r.em adta ki. mivel a nem kerek 
számok nem tesznek ki egy leg
kisebb csomagolási egységet, 
akkor igenis jogosén követel
heti a bentmaradt mennyiséget 
a következő hónapban.

Az eredeti rendelet ugyan azt 
mondja, hogy a csonka darab
számú gyártmányok lefelé kere- 
kitendők. de ezt egy későbbi 
intézkedés megváltoztatta és 
úgy szól. hogy bár a nagybani 
árus nem köteles a legkisebb 
csomagolási egységnél keveseb
bet semmiféle áruból kiadni, de 
a legkisebb csomagolási egy
ség feletti drb-számokat át kell 
vinnie a következő hónapra, 
mint a kisárus követelését. Ez 
persze sok irka-firkával, bajos
kodással jár. ezért leghelyeseb
ben ugv jár el a nagybani árus. 
ha a kisárusok igényléseit utolsó 
darabig teljesíti.

A  fenti esetekben tehát, ha 
az áru fel nem vételezésének 
oka az volt. hogy a nagybani 
árus nem volt hajlandó a lég 
kisebb csomagolási egységet 
megbontani, akkor a töredék
darabok jogosan járnak a kis
árusnak.

Hogy a további vitának elejét 
vegyük, mindjárt megírjuk azt 
is. miképpen kell a nagybani 
árusnak eljárni, ha nem haj
landó a legkisebb csomagolási 
egységet megbontani. Vegyük 
mindjárt a fenti példákat.

1. Palatínusból jár valakinek 
a III. hóban 9 darab. Mivel a 
legkisebb csomagolási egység az

Tartsunk VACO
--------- S Z I P K Á T  '

5-ös. a nagvbani árus kiad 5 
drb-t és ugyanakkor a kisárus 
kimutatás könyvecskéjének IV. 
havi példányába, a 3-ik rovatba 
(a hó m folyamán beszerezhető 
mennyiség rovatába) piros tintá
val beírja elöl a kezdetnél, tehát 
a rovat elején : ..A múlt hóból
fenlmaradt mennyiség*" . . .  a 
gyártmány rovatába pedig beírja 
a mennyiséget d.b szerint, a je
len esetben tehát a Palatínus 
szivarhoz beír -1 drb-ot. A jelen 
példa szerint a IV. hóban ennek 
a kisárusnak járt 12 drb. Ez a 
múlt havi 4 drb-bal együtt ösz- 
szesen 16 drb-ot tesz ki. Ebben 
a hónapban tehát kiad 3 szór 5. 
vagyis 15 drb-ot és az V. havi 
kimutatás könyvecskébe átvisz 
1 drb-ot, megint a 3 ik rovatba 
és igy tovább. Vagy vegyük a 
második példát :

2. Coronitasból járt a kisárus
nak a 111. hóban 61 drb. Felvé
telezett 50 dib ot. bentmaradt 
tehát 11 drb. Ezt a mennyisé
get ugyanúgy átviszi a nagybani 
árus a következő hóban, mint 
az előző példánál láttuk. De el- ‘ 
járhat a következőképpen is. ha 
van elég áruja :

A havi 61 drb járandóság 
helyett kiad 100 drb-ot és ez 
esetben a IV. havi kimutatás 
könyvecskébe a 4 ik sorra (tehát 
az esetenkénti beszerzések első 
sorába) beírja mint túllépést 
ugyancsak piros tintával a 39 
drb-ot. Mint a jelen példából 
latjuk, a kisárusnak a IV. hó
ban Coronitasból csak 17 drb 
járt. Azonban előlege 3J drb, 
tehát a IV. hóban nemhogy nem 
kap egy drb-ot sem. hanem az 
V. hóra is marad túllépése 27 drb.

A  többi példákat talán feles
leges is folytatni. Mert csak két 
eset van. Vagy mint múlt hóról 
fentmaradt járandóságot kezeli 
a ki nem adott árut a nagybani 
árus. vagy mint túllépést vezeti 
azt tovább, ha többet adott ki.

Bizonyos, hogy mind a két 
eljárás nagy munkát ró a nagy
bani árusra, de magára vessen, 
mert van egy harmadik eset is, 
amikor nincs annyi munkája. 
Ez a harmadik eset az, amit már 
elől elmondtunk, ha ugyanis min
den kisárusnak minden hónap
ban utolsó darabig kiad minden 
járandóságot. Ez legfeljebb a ci
garettáknál okoz sok babra szá

molgatást. de pl. a szivaroknál 
egész könnyen megoldható.

Persze 100°/o-ig igy sem old
ható meg a kérdés, mert még 
mindig hiányos a rendelkezés 
a nagyárus és a raktár tekinte
tében. Mert mig a fentebb vá
zoltak alapján a nagyárus és 
kisárus közötti eljárás tisztázást 
nyert, addig a raktárak szigo
rúan alkalmazzák a lefelé kere
kítést, aminek egyenes követ 
kezménye, hogy a nagyárus nem 
tudja utolsó darabig kiszolgálni 
a kisárusok igényléseit. Ez a 
kérdés még megoldásra és ren
dezésre vár, mert ha pl. egy 
nagyárusnak járandósága egy 
hóra 1599 drb Senorilas, akkor 
a raktár bizony csak 1500 drb-ot 
szolgál ki. Az igy elmaradt 99 
drb szivar azután hiányzik a 
kisárusok által _ felvételezhető 
mennyiségből. És ha ez törté
netesen több hónapon keresztül 
megismétlődik, akkor egész te
kintélyes mennyiség mutatkozik.

Ugyanez a helyzet a karika
dohányoknál is. A kisárusok kö
vetelik utolsó csomagocskáig a 
járandóságot, de a raktárak csak 
egész karikákat adnak ki.

Lassan azonban ezek a pro
blémák mind rendezve lesznek. 
Nagyon helyesen járnak el kis
árus kartársaink, ha az ilyen ter
mészetű panaszokat hozzánk jut
tatják. mert igy merülnek fel a 
gyakorlatban észlelt problémák, 
melyekre a teória nem gondolt, 
de nem is gondolhatott. Emberi 
ésszel képtelenek vagyunk a 
gyakorlati élet valamennyi vál
tozatát előre megállapítani, min
dig meg kell várnunk, mit mu
tat a gyakorlat. Mi ezeket a pa
naszokat előadjuk illetékes he
lyen és esetről-esetre az egyes 
kérdések rendezést nyernek. Ad
dig pedig türelemmel és megér
téssel kell a dolgokat kezelni és 
mindenkor a józan ész taná
csára kell hallgatnunk.

Furcsa, nagyon fu rcsa .••
dolgot közöl velünk egy vidéki 
kisárus kartársunk. Levelezőla
pon közli velünk a következőket : 

„B. lapjukban olvasom, hogy 
a szegedi nagyáruda körzetébe 
tartozó kisárusok a szabvány 
dobozokból befolyt összeget jó
tékonycélra fordították, amennyi
ben sebesült honvédeknek 550 
pengő értékben tudtak rajta ciga
rettái beszerezni. Mi..........-i kis-
tözsdések becsületesen minden 
dobozra vigyázva (pedig a hű
vösebb napokon jó lenne be
fűteni vele. mint régen) visszük 
százával a nagyárudába, de soha 
azokért még egv fillért nem kap
tunk. Mii-or eleinte kérdést intéz
tünk a nagyárushoz, azt mondta, 
ő sem kap érte egy fillért sem. 
csak a munkáját szaporították 
vele ! Errevonatkozóan kérjük 
szives közlésüket a legközelebbi 
lapban. Ugyancsak kérjük, szí
veskedjenek a lapban arról is 
írni, hogy a nagyárus köteles 
legyen a dohányraktárból kapott 
°/o kimutatást kifüggeszteni a 
nagyárudában. Tudjuk meg mi 
is, hogy abban a hónapban mi
ből hány százalék jár nekünk 
Ne történjen meg. hogy stb. stb.“ 

Eddig a levét ! Hát nem fur

csa ? Hogy más kifejezést ne 
használjunk ? Mert itt csak két 
eset lehetséges : Vagy igaz. amit 
a kisárus ir, vagy nem igaz! 
Azért nem zárjuk ki az utóbbi 
lehetőséget sem. mert sajnos igen 
sokféle tapasztalatunk van. Ez 
azonban szinte abszurd feltevés. 
Nem valószínű, hogy valaki csak 
úgy passzióból ilyen súlyos vá
dakkal álljonelő.annál kevésbbé, 
mert az illető teljes névvel és 
a nag> áruda pontos megjelölé
sével adta meg közléseit. Más
különben nem is foglalkoznánk 
a dologgal. Mi tehát tudjuk, ki 
irta a panaszos sorokat és azt 
is tudjuk, hogy ki ellen szólnak 
azok. Hogy nem Írjuk ki a ne
veket. annak oka. hogy az ille
tők. akikre szorosan tartozik a 
dolog, ráismernek önmagukra és 
feltételezzük, hogy az ügy ilye
tén kezelése elégséges lesz arra, 
hogy a ..megtévedt*' nagyárus 
jóvátegye az elmulasztottakat 
saját jószántából és saját érde
kében.

Kisárus kartársunkat kérjük, 
szintén fogja fel igv a dolgot és 
adjon alkalmat a nagyárusnak 
a jóvátételre. De egyben arra is 
kérjük, szíveskedjék mondjuk
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úgy egy hónap múlva újra kö
zölni velünk, vájjon megválto

zott-e a helyzet, vagy maradt min
den a régiben ? 1 Ha minden 
jóra fordult, akkor ugyebár nincs 
semmi tennivaló és az egészet 
ad acta tesszük, de ha netán 
tovább folytatódnék ez a kisded 
játék, teremtuccse kiírjuk az illető 
nevét és gondunk lesz rá, hogy 
a dologról a felettes hatóságok 
is megfelelően tudomást szerez
zenek.

A  dobozok, vagyis szabvá
nyok árának ilyetén módon való 
kezelése egyszerűen sikkasztás 
és súlyosbodik azáltal, hogy jó
tékony cél elől vonatott el. Hogy 
a szabványok kezelése a nagy- 
árusra külön munkatöbbletet há
rít, nagyon jól tudjuk, de kérd
jük van-e valaki, akire a há
borús viszonyok nem rónak mun
katöbbletet ? Olyan munkatöbb
letet. melyért nem is jár külön 
anyagi térítés ! Miért kell azért 
a munkatöbbletért panaszkodni, 
ami a hazafias cél szempontjá
ból amúgy is erkölcsi köteles 
sége ma mindenkinek és ezért 
még ha fillérekben is. de anyagi 
kárpótlást kap. Nagyon sajnál 
juk nagyárus kartársunkat és ha 
emberileg meg is értjük, amikor 
sokallja a reászakadt valóban 
sok munkát, de nem adhatunk 
neki igazat már csak azért sem. 
mert hiszen ugyan a munkát 
úgyis elvégzi, csak éppen a fil
léreket nem fizeti ki a kisáru- 
soknak, vagy adja azokat jóté
konycélra !

Ami a havi °/o számokat il 
leti. azokat a rendelet értelmé
ben a nagyárus köteles közölni 
a kisárusokkal és ha ezt nem 
teszi, ugyancsak kellemetlen kö
vetkezményekkel járhat ránézve. 
Mi egy ideig leközöltük a buda
pesti raktár °/o számait, de be
szüntettük ezt területi féltékeny
kedések elkerülése érdekében. 
Arra viszont nincs helyünk, hogy

az ország valamennyi dohány
áruraktárának havi •/• számait 
leközöljük. Egyébként a helyzet 
most már kezd odaalakulni, hogy 
az egész ország területére egy
forma %  számok lesznek kiadva 
és akkor újra felvesszük azok 
közlését közleményeink közé.

Csodáljuk kisárus kartársun
kat. hogy mindkét panaszával 
csak most, a bevezetések után 
hónapokkal jelentkezik. A szab
ványok térítési éráról rendelet 
jelent meg. melyet szaklapunk
ban leközöltünk úgy. hogy arról 
minden tagunknak tudomással 
kellett birni. Ugyanígy leközöl
tük a dohányáruk arányos szét
osztását előíró rendeletet is. 
melyben bennfoglaltatik a havi 
°'o számokra vonatkozó intézke
dés módozata is.

Kérünk mindenkit, hogy az 
ilyen természetű panaszokat az 
észleléskor azonnal közöljék ve
lünk és ne hagyják a dolgokat 
ennyire elmérgesedni, mert igy 
mindig nehezebb a jóvátétel és 
nagyobb az anyagi károsodás.

KÉRDÉS ÉS FELELET■ un Iliim IIMIIIHII MIMII IMI t IMII Ilii
Vass Mária : Szives elnézését

kérjük, hogy szaklapunk küldése 
eddig nem történt rendszeresen, a 
hibát korrigáltuk és a lemaradt 
példányokat pótlólag megküldtük 
nb. címére (39e>4).

Ferik György : Ügye 679.358'1943. 
sz. alatt ki lett küldve a szombat- 
helyi polgármesteri hivatalhoz. Ha 
még hivatalos értesítést nem kapott 
volna, úgy szíveskedjék odafordulni 
(8773).

Zsemlye Mihály : Legutóbbi érte
sülésünk szerint ügye rövidesen ki 
lesz küldve az abonyi elöljáróság
hoz. szíveskedjék ott utánaérdek- 
lődni (3903).

Kálnay Á rp á d : Ügyére vonatko
zólag — legnagyobb sajnálatunkra 

nem tudtunk meg semmit, mert 
a felterjesztésnek nincs nyoma a 
jelzett minisztériumban. Lehetséges, 
hogy az akta még mindig a főszol
gabírónál fekszik. Szíveskedjék ott 
érdeklődni és közölni velünk a ké
relem felterjesztésének pontos idejét 
és az ügy számát (3397).

Ti ha Istvánná, Tóth. Ferenc és 
öze. W ein lrager Alaiosné : Legye
nek szívesek közöli? i, hogy melyik 
doliánvnagyárudához vannak be
osztva dohányfelvételezés végett, 
mert dohán.vkisárus tagjainkat a 
szerint tartjuk nyilván (—).

özv. Tassy ls tvú nn é: A mi nyil
vántartásunk szerint 1936. május 
hó 1 -töl van Kartársnőnk tagdijhát 
ralékban. Valószínűnek tartjuk, hogy 
közben a nagyárudában eszközöit 
tagdíjfizetést, mely hozzánk még 
ezideig nem folyt be. Kérjük, szí
veskedjék a nagyárudát figyelmez
tetni, hogy ezen mulasztását mielőbb 
pótolja, vagyis az összegyűjtött tag
díjakról számoljon el. Értesítését 
köszönjük, melynek alapján egy 
belépési nyilatkozatot küldtünk a 
jelzett címre (3932).

Öze. Pa la tit z Jánosáé : gügyére 
vonatkozólag még mindezideig nem 
tudunk semmit közölni, dacáraannak, 
hogy már több Ízben érdeklődtünk

illetékes helyen. Csupán ez volt az- 
oka annak, hogy az április hó vé
gén hozzánk küldött levelére nem 
válaszoltunk. Ügyét továbbra is fi
gyelemmel kisérjük és amint valami 
biztosat megtudunk.azonnal értesíteni 
fogjuk. Addig is szives türelmét kér. 
jük (ad : 3519).

Vitéz PöUe András: Díjmentes
nyilvános állomás jelenleg nincs. Kér
jen rendes nyilvános állomást és azt 
meg fogja rövidesen kapni A szedett 
30 filléres beszélgetési díjból 20 fii 
lért kell majd lefizetnie beszélgeté
senként (—).

Ifj. R. Kovács János : Kérvényét 
pártoló sorokkal ellátva átadtuk 
ügyészünknek, aki azt illetékes he
lyen benyújtotta és az ügy menetei 
figyelemmel kiséri (3846).

Hirdessen lapunkban!

t J I b o t e * - ’

WRAFFAW 8zivarkaszipka cserélhető parafás füstszűrővel drbja 8 fill. 
ílltiunyng szivarkaszipka, kétrészes, „R a lfa " füstszüröbetéttel 

darabja 66 fillér.
Jávorfa szivarkaszipka, kétrészes, „Raffa** füstszüröbetéttel 

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

cserélendő) darabja 2 fillér.
„ R A F K A "  füstszűrös s z . i v a r k a h ü v e l y  10U darab a felemelt 

adójegy többlettel együtt 94 fillér.
Viszonteladóknak megfelelő árengedmény. Kapható az összes buda
pesti dohány elosztóknál, vidéken az összes dohány nagy árudákban. 

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

m N em  s z a b a d  d o h á n y o z n i c s a k  -
- H I K O P A L L  sz ipkébó l H I K O P Á L l  betéttel, j j  

^  Ó v j a  a z  e g é s z s é g é t i  T r a f i k b a n  k é r j e !  §̂|

STIIOH, GOTTLIEB ÉS FIA
dohányzó pikkek nagykereskedése

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

F E C SK E  szivarkapap ir és h ű v e l

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

T A U S Z K Y  A R T Ú R
pigurettafttltíík, pipák és az összes 
d o b á n y z ó c i k k e k  gyártású

Budapest. VII.. Ikácla-u. 13. le l. 222-625.

O L L E S C H A Ü ,  S P O R T
S Z Í V A R K A P  A P I  R Ó K Á T . H Ü V E L Y E K E T . VALAM IN T 

F Ü S T  SZÍ V A R K A  H Ü V E L Y E K E T  GYÁRTJA

S A M U M - A L T E S S E  dobozgyár *R. T.
BUDAPEST, XIII., GÖiWB-U. 32. TEL.: 292-709.

P R O H Á S Z K A  K Á R O L Y
papir-, iró- és iskolaszerek, szivarkapapir-hüvely. gyufa é* 

mindennemű dohányzó-c ikkek  nagykereskedése

BUDIPESI, II. KERÜLET, CSALOGBNY-UTCB 55. SZlM.
TELEFON: 357-782. •  TELEFON : 357-782.

Borotvapengék és borotválkozó cikkek legolcsóbb beszerzési helye

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

BOROTVBPEMGE-SZBKUZLET BUDIPEST, VII., MRGYITlDI 
SZRBÚ-UTCR 42. SZlM. —  TELEFON: 428-147.

A kiadásáért felelős: v itéz Cslhás Endre.

Kiadótulajdonos: „ Baross Szövetség I „Grafika" Nyomdavállalat (Hol! Bélét 
Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák I Újpest, Jó kai-utca 18. n é m .  
és Termelők Országos Egyesületem | Telefon : 496—516.
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