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Közovlllésilnk
Csoportunk, folyó évi rendes 

közgyűlését december l én tar
totta. melyet előzőleg szakla
punkban meghirdettünk és tag
jainkat erről küiön meghívó ut
ján édesítettük.

A közgyűlés olyan impozáns 
keretek között zajlott le és olyan 
horderejű kérdéseket tárgyalt 
meg. hogy ezzel emlékezetes 
marad a közgyűlésen megje- 
jelent kartársaknak hosszú időn 
keresztül.

Végtelenül sajnáljuk, hogy 
szaklapunk terjedelme nem teszi 
részünkre lehetővé az egész 
közgyűlés egyszerre való leköz- 
lését és igy egyöntetűbb, átfo 
góbb képet tudnánk adni arról 
azoknak a kartársaknak is. aki
ket valamilyen ok megakadá
lyozott a közgyűlésen való meg
jelenésben. Ennek folytán a 
közgyűlést folytató'agosan áll 
csak módunkban leközölni. Le- 
közlünk azonban mindent, mert 
azt akarjuk, hogy valamennyi 
kartársunk lássa tisztán azokat 
a problémákat melyekkel szünet 
nélküli kitartással foglalkozunk 
és lássa azokat abban a meg
világításban. ahogyan mi azt az 
összesség szempontjainak figye
lemben tartásával szorgalmaz
zuk.

Meg kell említenünk, hogy 
Storcz Béla Mátyás igazgatónk 
gödöllői nagvárus kartársunk 
indítványára Csoportunk a köz
gyűlést megelőzően délelőtt 1 1 
órakor nagyárusi értekezletet 
tartott. mellen ugyancsak nagy
horderejű kérdések kerültek 
megtárgyalásra. A nagyárusi ér
tekezletnek legfontosabb tárgya, 
a szivarkapapiroknak és hüve
lyeknek kizárólag dohányárusok 
utján történő forgalombahozata- 
lának kérdése volt. Az értekez
leten megjelent a Diadal gyár 
képviseletében Moródy László 
igazgató is, aki nagy érdeklő
déssel hallgatta az ország kü
lönböző részéből összesereglett 
nagyszámú kartársak szakszerű 
felszólalását. Végül hozzászólá
sában kijelentette, hogy a Diadal 
gyár minden törekvése odairá
nyul, hogy a magyar trafikos
ság eme jogos kívánsága köz- 
megelégedésre nyerjen megol
dást. de sajnos az elintézésnek 
törvényes akadályai vannak.

Csoportunknak tehát oda kell 
hatni, hogy a kérdés törvényes, 
vagy legalább is rendeleti utón 
nyerjen elintézést. Ezt a problé
mát különben a közgyűlés is

kimerítően tárgyalta és arra a 
közgyűlésen elhangzottak ismer
tetése során újból visszatérünk.

A  közgyűlésen megjelent pénz
ügyi előkelőségek felszólalásai
ból olyan jogos reménységek 
ébredtek fel bennünk, hogy 
létérdekeinket érintő problémá
ink előnyös elintézésére szá
míthatunk. Dr. Fattinger Sándor 
a M. Kir. Dohányjövedék köz
ponti igazgatója és Ilovszky 
János a Baross Szövetség or
szágos elnöke, felszólalásaik
ban olyan megértés nyilvánult 
meg a trafikosságot érintő prob
lémák mellett, amilyent eddig 
még talán sohasem tapasztal
tunk. Ezt a nagy megértést már 
most megköszönjük, mert er
kölcsi elégtételt jelent a magyar 
trafikosság részére és egyben 
elismerése az általunk teljesített 
munkának és kérelmeink jogos
ságának.

A z az érzésünk, hogy a le
zajlott közgyűlés és az azon 
elhangzott hozzászólások nagy 
lépéssel hozták közelebb egy
máshoz a trafikosságot és a 
felettes hatóságokat és hogy a 
problémák elindultak azon az 
utón, melyek az eredményes 
megvalósuláshoz vezetnek.

Hogy kartársaink a közgyűlés 
anyagáról és azok tárgyalásá
nak menetéről tiszta, átfogó ké
pet nyerjenek rövid összefogla
lásban alább közöljük a köz
gyűlés előtt tárgyalt kérdéseket. 
Ezeket mint már fentebb emlí
tettük nem áll módunkban szak
lapunkban egyszerre leközölni, 
hanem folytatólagosan úgy ad
juk tovább, ahogyan arra szak
lapunk terjedelmének korláto
zása módot nyújt.

A  tárgyalt kérdések a követ
kezők :

1. A dohányárusi jutalékok 
fölemelése ;

2. A  záróra és a teljes va
sárnapi munkaszünet ;

3. A  nagyárusok és elosztók 
jutalékának felemelése ;

4. Társas viszonyok megszün
tetése ;

5. A  traíikszaporitás megszün
tetése :

6. Bizományi áru bevezetése;
7. Pincérezés kérdésének ren

dezése ;
8. Nagyárusi Segélyintézmény 

kérdésének rendezése ;
9. Kisárusi Segélyintézmény 

ügye ;
10. Bélyegjutalék felemelése ;

11. A kövezetvám t helyet
tesilő különdij törlése ;

12. Betegségi és temetkezési 
segélyegylet ;

13. Cigarettapapír és hüvely 
egyedárusitása ;

14. Honvéd szivarka illegális 
forgalmazása ;

15. Dohányárak emelése ; és 
végül

16. a közgyűlés elé terjesz
tett indítványok.

S zentessy S ánd or elnöki 
m egnyitóbeszédé

A Magyar Hiszekegy elimád- 
kozása után Szentessy Sándor 
állott fel szólásra és a zsúfolá
sig megtelt teremben tartotta meg 
elnöki megnyitóbeszédét, mely a 
trafikosságot közelről érintő va
lamennyi aktuális problémát fel
ölelte.

„Méltóságos Uraim, kedves 
Vendégeink, kedves Karlársaim. 
szeretett magyar Testvéreim ! Az 
összes jelenlévő és jelen nem 
lévő magyar dohányárusok ne
vében szeretetteljes tisztelettel 
köszöntőm dr. Fattinger Sándor 
Óméltóságát, a Dohányjövedék 
központi igazgatóját, aki gyen
gélkedésének dacára is eljött a 
mi közgyűlésünkre. Üdvözlöm 
továbbá dr. Gundhart Gusztáv 
miniszteri tanácsos urat. vala
mint dr. Losonczy Elemér titkár 
urat, Öméltóságának munkatár
sait. (Nagy éljenzés !)

Szivem melegével köszöntőm 
Csilléry Béla pénzügyigazgató 
urat. Kocsis József pénzügyi fő
tanácsos urat. a Nikotex rt. kép
viseletében megjelent Nagy Béla 
tábornok urat és a mi kedves 
munkatársunkat. dr. Vécsey 
Lászlóné nagyságos asszonyt. 
Meleg szeretettel köszöntőm a 
Diadal-gyár képviseletében meg
jelent dr. Maródy László igaz
gató urat és Bányász István urat 
a központi dohányáruraktár igaz
gatóját. (Nagy taps !)

Őszinte örömmel üdvözlöm 
Ilovszky János országgyülésikép- 
viselő urat, a Baross Szövetség 
országos elnökét, aki ép ebben 
a pillanatban lépett a terembe. 
(Óriási éljenzés, hosszan tartó taps)

Kedves Testvéreim !
Azt hiszem méltóbbképen nem 

kezdhetjük meg a mai közgyű
lésünket. mintha kifejezést adunk 
annak a határtalan örömnek és 
lelkesedésnek, amely bennünket 
eltölt a 22 esztendős rabság és 
elnyomatás alól felszabadult er
délyi kartárseink iránt, akik el
hozták hozzánk az ő nemes lel

kűket, az ő határtalan előretörni 
akarásukat és gerincességüket. 
(Kitörő éljenzés, hosszantartó 
taps).

A  magyarok nagy Istenét arra 
kérem, hogy a rabságban maradt 
többi testvéreink minnél előbb 
visszakerüljenek hozzánk ! (Nagy 
éljenzés).

Jutalék-em elés
Mai közgyűlésünk tárgysoro

zata meglehtősen hosszú. Szere
tettel kérek mindenkit, hogy aki 
hozzászól, tárgyilagos és rövid 
legyen, mert amint említettem 
Fattinger Óméltósága gyöngélke
dik és a hosszantartó felszólalá
sok nagyon kimerítenék. Erdé
lyi testvéreink üdvözlése után 
a második, ami kikivánkozik. 
belőlem a juiaíék felemelésének 
kérdése. (Nagy zugás). Később 
felolvastatom az erre vonatkozó 
elkészített beadvány-tervezetün
ket, mellyel az a célunk, hogy 
lássa a pénzügyi kormány a je
lenlegi helyzet tarthatatlanságát. 
Minden rendű és rangú társa
dalomról történt gondoskodás 

mindenki kapott fizetés eme
lést. igenis megkívánjuk, hogy 
mirólunk is történjen gondosko
dás. Amikora trafikáremelés be
következett ezzel együtt leszál
lították a mi jutalékunkat. Na
gyon jól méltóztatnak tudni, 
hogy minden áldozatot meg kell 
hozni, ha a Haza úgy kívánja ! 
Mi már egyszer hoztunk a Ha
záért áldozatokat. harcoltunk, 
nélkülöztünk, tűrtünk szenved
tünk a háborúban, de éreztük, 
hogy a Hazáért kötelességünket 
teljesítettük. A  mi kívánságunk 
jogos, hogy emeljék fel a juta
lékot 10%-ra, a nagyárusokét 
pedig ál itsák vissza a régire ! 
(Szűnni nem akaró taps és él
jenzés).

Teljes va sá rn a pi m u n ka szü n e t
Számtalanszor volt alkalmunk 

kifejteni vallási, erkölcsi, család- 
védelmi szempontból, hogy ad
ják mega vasárnapi teljes mun
kaszünetet. Feletteseink tegye
nek próbát mondjuk egy félévre 
és meg fog;ák ’átni, hogy for
galom emelkedés fog n utatkozni. 
Az összes kereskedelmi ágaza
toknál szabályozták a hétköz
napi zárórát is, behozták a 
szombat délutáni veekendet„ 
hogy friss kipihent alkalmazot
takkal kezdjenek hozzá a kö
vetkező hét munkájához. Egész, 
biztos, hogy az a kereskedő,, 
aki elengedi alkalmazottját 
veekendezni, az egy krajcárral 
sem árul kevesebbet, sőt többet
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Á közkedvelt

sz iv a rk a  p a p i r és s z iv a rk a h ü v e ly
uj árai:

DIADAL szivarkapapir.............. 1 drb 60 lapos könyvecske 16 fillér

DIADAL szivarkahüvely ...................  1 doboz — 100 hüvely 50 fillér

hosszú 2/75, 3 75 
rövid 2 65, 3/65

DIADAL tömb szivarkapapir.........................................  1 drb 60 lapos tömb 17 fillér

Ikerszürős DIADAL szivarkahüvely .........................  1 doboz 100 hüvely 56 fillér

Parafas DIADAL szivarkahüvely ......................... 1 doboz =  100 hüvely 60 Fillér

A saját ízlésének megfelelően sodort vagy töltött

n i A  I I A I  g y á r t m á n y o k k a l  
U | H l le .M IL  legolcsóbb a dohányzás

(Több oldalról követelik a va
sárnapi teljes zárórát).

Társasviszony m egszüntetése
Régi óhajunk a társasviszo

nyok megszüntetése is. (Nagy 
helyeslés !) Megdöbbentő adato
kat hallottunk délelőtti nagyárusi 
szakosztályi ülésünkön. Egyik 
nagyárus kartársunknak olyan 
társa van. akit két esztendő alatt 
egyszersem látót!, csak egysze
rűen a pénzt küldi el neki min
den elsején, amiért ő keserves 
munkával megdolgozott.

Trafikszaporitás
Fájó sebünk a trahkszopori- 

tás is ' Arra kérjük az ügyeknek 
vezetőit és erdélyi testvéreinket 
is. hogy hassanak oda, misze
rint az a protekció szűnjön meg. 
ami még a felelős tényezőknél

is magasabb és az ő akaratu
kat is kontrakarirozza. (Több ol
dalról felkiáltás hangzik : Ne ad
janak ki több trafikengedélyt, már 
igy is sokan vagyunk !)

B izom ányi áruellátás
A bizományi áru kérdése sem 

nyert rnég megoldást! Nagyon 
jól tudjuk, hogy ahol áru van, 
ott van fogyasztás is. A  kistra- 
fikos. ha árukészletét emelni 
tudja, akkor annak emelkedik a 
forgalma is és természetesen a 
Jövedék bevétele is. Ez is olyan 
kérésünk, amit nem vehetünk le 
a napirendről. (Nagy taps).

Pincérezés
A  pincérezés megszüntelését 

is több ízben kértük, mert any- 
nyira kartársiatlan az, hogy va
laki illegális utón többletjövede

lemhez jusson, illetően a forgal
mát emelje. (Élénk helyeslés).

Nagyárusi segélyintézm ény
A  nagyárusi segélyintézmény 

ügye is sürgős elintézést, hogy 
úgy mondjam orvoslást kivan. 
Amint méltóztatnak tudni, annak
idején a DOSz kizárta tagjai 
sorából a nagyárusokat. Méltán 
kérdezhetem, hogy azok vagyo
nát mi jogon birtokolja az az 
egyesület, akiket kiutasitott so
raiból ? Annak legalább a fele 
minket illett. (Felkiáltás minden 
oldalról : Adják vissza 1)

Kisárusi segéiyintézm ény
Kisárusi segélyintézmény kér

dése következik. £n kisgyerek 
koromban sokszor elmentem az 
Iskola-utca 13-as számú ház

előtl, de nem tudtam, hogy mi 
az az épület, amely a 13-as szá
mot viseli. Mi hadirokkantak 
magunk között Titkok Házának 
nevezzük. Itt késő este :s égő- 
lámpát talál az ember, ami azt 
mutatja, hogy dolgozó emberek 
késő estig görnyednek az író
asztalok mellett. Én nem tudom 
elképzelni, hogy amikor mi azon 
nyomtatványoknak. melynek 
haszna a kisárusi segélyintéz
mény jövedelmét képezi. 3 * ed 
részét hozzuk forgalomba, akkor 
a mi megfeszített munkánk hasz
nának felét odaadjak egy egye
sületnek, amely 1 i-ed rész annyit 
dolgozik, mint mi. Tudom, hogy 
a munka iránt példát mutató 
urak ezt honorálni fogják és nem 
fognak belemenni abba. hogy 
itt igazságtalanság történjen.

Bélyegjutalék felem elése
A  postai értékcikkek, bélye

gek utón kapott jutalék olyan 
szégyenletes, hogy ahhoz fogha
tót az egész világon nem találunk. 
Erre vonatkozólag az az indít
ványom.hogy egy' számos küld 3tf- 
ség ha kell. igy ahogy itt vagyunk, 
menjünk fel a Kereskedelem
ügyi minisztériumba és kérjük, 
hogy ezt az igazságtalan bélyeg- 
jutalékot változtassák meg. (Nagy 
helyeslés).

Különdij eltörlése
Ugyancsak régi panaszunk 

volt a kövezetvám a donányéru 
szállításáért, pedig az kincstári 
cikk. A  Közigazgatási Bíróság 
kimondta, hogy a kövezet vámot 
nem kell fizetnünk. Ennek he
lyébe aztán kijött az ug> neve
zett különdij. ami lényegében 
ugyanaz, csak más nevet visel. 
Ennek eltörlése után is megin
dítottuk a harcot. (Nagy taps. 
élén helyeslés).

Tem etkezési Segélyegylet
Kartársaink helyzetének meg

könnyítésére temetkezési és be
tegségi segélyegytétet állítunk 
fel. Senki ilyen vonatkozásban 
rólunk nem gondoskodik, igy 
tehát nekünk kell ezt a kérdést 
megoldani. Kérem a jelenlévő 
Kartársakat, hogy mondják el 
azoknak, akik elfogia.tsóguk 
miatt nem vettek részt a gyűlé
sen, mert ez mindannyiunk kö
zös ügye. (Nagy helyeslés).

S ziva rk a p a p iro s és hüvelyek 
egyedárusitása

Most olyan ponthoz jutottam, 
ami azt hiszem minden Kartér- 
samnak egyaránt szívügye ! Ez 
a cigarettapapír és hüvely egyed
árusitása. Mi szükség van arra. 
hogy azok a fűszeresek, szató
csok, akik lisztet, sót. paprikát 
árulnak, holott tudtommal a 
a cigarettahüvelyt nem papriká
val töltik, hanem dohánnyal, 
mégis cigarettapapírt is árusíta
nak. Délelőtti nagyárusi értekez
letlünk kimondta, hogy mind 
feljön Budapestre és akár törik 
akár szakad keresztülvisszük, 
hogy a cigarettapapírt csak tra- 
íikosok árusíthassak, mert ezt 
nem is lehet másképpen elkép
zelni. A  drogériák azelőtt árul
tak aszpirint, most már nem 
árulnak, mert ki lelt mondva, 
hogy az orvosság és csak gyógy
szertárakban árulhatják. Az 
egyedárusitással a csempésze
ket is ellen lehet őrizni. A  tra-
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A JANIM A C ig a re tta p a p ír  Rt-
BUDAPEST

lakeladásaa legtöbb hasznot biztosítja
Cigaretta hüvelyek s Cigarettapapirosoks

SENATOR CELOFILTER kettős 
füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttel 
JANINA füstszűrös

SENATOR CELOFILTER parafa
véggel

SENATOR 60 lapos 
SENATOR 120 lapos 
SENATOR RAPID hajtogatott,

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllel

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel, egyenként kitéphető lapok
kal

JANINA SPEC1ALITÉ

fikos azt mindjárt észreveszi, 
hogy ez csak papirt vásáról és 
dohányt egy grammot sem. A 
kincstár érdeke is. hogy csak 
kizárólag trafikokban lehessen 
cigarettapapírt árusítani. Kartár
sak arra kérlek benneteket, hogy 
ne sajnáljátok a fáradságot, mert 
itt valamit tenni kell. Nagyon szé
pen megkérem Ilovszky Öméltósá
gát is, hogy legyen segítségünkre, 
ámbár tudom, hogy ez nehezére 
fog esni. mert a fűszereseiről 
van szó, de hát a fűszeres annyi 
mindent árul, a trafikosnak meg 
csak a mellékcikkek vannak, 
amiből még egy kis jövedelemre 
számíthat. (Nagy zúgás és köz- 
beszólások : Csak trafikos árul
hasson papirost!)

H o n vé d sziva rka  illegális 
fo g a lm azá sa

Ne méltóztassanak félreérteni, 
mert a hadseregnek nagyobb ra
jongója nincs, mint mi. de ha
tározottan tiltakoznunk kell az 
ellen, hogy mindenfelé a közön
ség honvédszivart szívjon. Ez 
lehetetlenség. A  honvédszivarka 
illegális utón kerül forgalomba, 
ezzel megrövidítik a trafikosság 
keresetét és amellett a Kincstár 
jövedelmét is csökkentik. Kérve 
kérem az illetékes vezetőket, 
méltóztassanak eljárni ez ügy
ben. Mi nagyárusok örömmel, 
készséggel lemondunk erről, mert 
mi ennek forgolombahozatalára 
ráfizetünk. (Nagy helyeslés).

D o h á n yára k em elése
A közönség körében ismét el

terjedt az a hir. hogy a dohány
árak emelve lesznek. Én mon
dom. hogy veszélyes ebben a 
hitben a közönséget meghagyni, 
ebben a bizonytalanságban. Aki 
beszerezte az olcsóbb árut, az 
később nem fog vásárolni. Na
gyon sokaktól hallottam, leszo- 
kok a dohányzásról, abbaha
gyom a dohányzást, ha feleme
lik a dohányárakat. Máris lénye
gesen leapadt a forgalom. A 
következő áremelés roppant két
élű fegyver lehet és nagyon 
nagy visszaesést hozhat. Mi arra 
kérjük a Dohányjövedék urait 
ne méltóztassanak emelni, mert 
megfosztanak a fogyasztóközön
ségünktől. (Felhangzik minden 
oldalról : Ugv van. úgy van !)

Erdélyi ta p a szta la to k
Az elmúlt héten érkeztem meg 

Erdélyből, ahol 8 napol töltöt
tem. Bejártam úgyszólván az 
egész Székelyföldet. Székelyud
varhelyen átadtam a HONSz 
zászlaját a marcona székely ka
tonáknak, mondhatom, hogy egy 
szem sem maradt könny nélkül. 
Egy hadirokkant bajtársam azt 
mondta : tessenek megbocsátani, 
hogy itt szót kérek, de nekem 
fel kell szólalnom, mert ránk 
székelyekre azt mondják, hogy 
az urakat nem szeretjük, de 
igenis mi az urakat szeretjük, 
csak az urak is szeressenek ben
nünket. Mi nem kérünk semmit, 
mi átadjuk a mi székely szivünk 
minden dobbanását, mert mi ur- 
szeretők, urtisztelők vagyunk, 
addig amig az urak nem bán
tanak bennünket. Mi dohányáru- 
sok is odaadjuk mindenünket a 
Jövedéknek, mi nem vagyunk a 
Jövedék ellensége, mi szeretjük 
az urakat, csak kérünk egy kis 
megértési, nemcsak számmal, 
hanem szívvel is kell gondol
kozni. Szeretetet adunk, szere- 
tetet kérünk. Mi áldozatos mun
kát végzünk és egy kicsi áldo
zatot kérünk a mi nagy mun
kánkért. Köszönöm Kartársaim 
megjelenését és azokat is kö
szöntőm, akik nem tudtak el
jönni, mert árulniok kell. mert a 
szomszéd is árul. És ismételten 
szerető jóindulatot kérek a mi 
fájó sebeink iránt ! (Szűnni nem 
akaró nagy taps és éljenzés).

Elnök bejelenti, hogy Ilovszky 
Óméltósága akar szólani.

Il o v s z k y  J á n o s :
Kedvess Baross Testvéreim ! 

(Nagy taps éljenzés.)
Azokhoz a szivbőljövő üd

vözlő szavakhoz, melyeket Szen- 
tessy elnökur talpraesett beszé
dének elején mondott én is mint 
országos elnök szintén csatla
kozom. Itt ebben a teremben 
megjelent Fattinger Sándor 
Öméltóságái, Gundhart Gusztáv 
Öméltóságát. Csilléry Béla pénz
ügyigazgató urat azok közé a 
tisztelt barátaink közé számít
hatom, akik örömmel nézik a 
Baross Szövetség munkáját. 
Szentessy elnök ur több olyan 
kérdést vetett fel, amelyekben 
én is kívánom véleményemet 
nyilvánítani. A  cigarettapapír

ügyet válasz nélkül nem hagy
hatom. Az igazságot mindig 
szemelőtt kell tartani. A másik 
amihez hozzá akarok szólani 
a jutalékemelés. A  9% os juta
lékot az árak emelésével egy
idejűleg leszállították. Miután a 
gyártmányok ára megvan szabva, 
úgy vélte a Kincstár, hogy evvel 
kiegyenlítődik a jutalék leszál
lítás okozta veszteség és ez 
is igy van és a matema
tika nem csalt. Azóta, amióta 
ez bekövetkezett egy hatalmas 
világégés következett be, amely 
minket közelről hála Istenek 
nem érint, azonban az ország 
belső rendjét bizonyos mérték
ben érinti és ez az, hogy a 
mindennapi megélhetési cikkek 
drágulása erős lendületben meg
indult. Ez egy nehezebb hely
zetet teremtett a trafikosságnak 
is. Kérem Fattinger Öméltóságát, 
hogy tessék itt körülnézni, min
denütt gondterhelt, agyongyö
tört arcokat lát. Én azt hiszem, 
hogy megértéssel lesz és kérem, 
hogy azt a számot ami előter
jesztetett az elnök ur által, ha 
teljes mértékben nem is tudja 
teljesíteni, mert a hadseregnek 
pénz, pénz és pénz kell, mert 
minden fillér, amit a hadsereg
ért áldoztunk, az adta meg a 
lehetőséget, hogy 14 vármegye 
visszakerült! (Nagy taps éljenzés).

Amikor kint az Angolpark
ban tartottuk az ebédet az Al
pesi Falu helyiségében, ahol a 
vármegyék címerei voltak fel
festve. akkori beszédemben azt 
mondottam, bizonyára még em
lékeznek rá. hogyha a magyar 
összefog azok a címerek mind 
vissza fognak kerülni és vissza 
fognak kerülni azok a várme
gyék is, amelyek még ma nin
csenek itt. mert nem ver bottal 
az 1-sten. Tessék megérteni ami 
ezekre az emberekre ránehe
zedik. tessék n 9%>of vissza
állítani, mert ez élelmiszerek 
annyival drágultak, mint ameny- 
nyit ez a %  ki le sz. Tessék meg
teremteni az alapot és ehhez 
adjuk hozzá, u:y ahogy az imá
ban van a mindennapi kenye
ret. (Szűnni nem akaró nagy 
taps és éljenzés)

Ami a cigarettapapír egyed- 
órusitását illeti ebben a tekintet
ben nem tudok úgy nyilatkozni, 
mert az országnak törvényei 
vannak. Az 1884-es t. c. sza

bályozza a kereskedők tényke
dését. Kinek mire van iparen
gedélye, annak alapján szaba
don űzheti a foglalkozását- Na
gyon sok trafik van, ahol cukor
kát árusítanak. („Szívesenlemon
dunk a cukorka árusításról; csak 
adják nekünk a papirt“ felkiál
tások hangzanak el).

Én azt hiszem, hogy az a pa
pír veszteség, amit a fűszeresek 
eladnak, nem fog a trafikosok- 
nak 5 dekával sem több kenye
ret jelenteni. (Nagy felzúdulás).

A  bélyegjutalék azonban tény
leg olyan csekély, hogy az egyik 
országban sem ilyen. Itt tenni 
kell valamit, hogy a posta olyan 
legiális jutalékot adjon, hogy a 
trafikosok jövedelmét szaporítani 
tudja. (Általános helyeslés.)

A betegsegélyező egyesületet 
és a temetkezési egyesületet, 
mint önálló jogi szervezetet a 
Baross Szövetségbe tömörült 
dohányárusok megcsinálhatják, 
de egyet hangsúlyozok és ez az 
irányadó moltó, amit mindenkor 
szem elölt tartottam, ami a Ba
ross Szövetséget naggyá, sú
lyossá tette, s ez a tisztesség és 
szeretet. Ez a szeretet nyilvánul
jon meg a Dohányjövedékkel 
szemben, a iegteljesebb egyetér
tés kell, hogy legyen, mert a 
trafikosazért van, hogya Dohány
jövedék kitűnő gyártmányait for- 
galombahozza. Áz áremelésről 
nem is gondolom, hogy szó esett 
a Dohányjövedéknél, ez talán a 
dohánybeváltással kapcsolatban 
terjedt el. Szeretettel, megbecsü
léssel, a Dohányjövedék iránti 
változatlan ragaszkodással ma
radjanak meg. s mindannyian 
adjunk hálát az Istennek, hogy 
mi itt élünk országgyarapitó 
munka mellett, becsületes törek
véssel, miértis imádkozzunk, 
hogy adja meg a Jóisten kisebb 
gondok mellett a mi minden
napi kenyerünket. (Percekig tartó 
taps és éljenzés).

S z e n t e s s y  S á n d o r  e l n ö k :
„Nagy szeretettel köszöntőm 

Ilovszky Öméltósága szavait, 
azzal mindenben egyetértünk, 
de amint mondottam is, nehéz 
lesz neki a papír ügyben véle
ményt nyilvánítania. Én nem 
bánom vegyék el tőlünk a cuk
rot és a keserűséget is vegyék 
el, hogy azt mások árusíthas
sák, de a papirosról nem mon
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dunk le"' (Nagy helyeslés és 
taps. Közbeszólás : Inkább oda
adjuk a bélyegeket is),

Szentessy Sándor elnök beje
lenti, hogy Fattinger Öméltó
sága helyet Gundhardt Öméltó
sága fog az elhangzottakra vá
laszolni.

(Folytatjuk.)

Cukor-  
váltójogyek

A cukor váltójegyekkel renge
teg baja van a trafikosságnak. 
Se szeri se száma a sok pa
nasznak melyekkel kartársaink 
hozzánk fordulnak.

Teljesen megértjük a sok pa
naszt. sajnos azonban nem áll 
módunkban a segítés. Mert mi 
is a helyzet. A cukorjegyek leg
kellemetlenebb tulajdonsága, 
hogy azok érvényessége határ
időhöz vannak kötve és azon 
túl elvesztik érvényességüket. 
Ha tehát a trafikos elmulasztja

a beváltott cukorjegyeket határ
időre cukorváltójegyekre becse
rélni. akkor hiány áll elő, amit 
csak úgy tud eltüntetni, ha sa
ját cukorjegyét áldozza fel. Te
hát egyszerű feledékenység mi
att elveszti saját cukorjegyét. 
Sok esetben szomorú következ
ményekkel jár ilyen feledékeny
ség, mert ahol kis gyermek van 
ott igen érzékeny veszteséget je
lent már egyetlen cukorjegynek 
hiánya is. Pedig rendszerint ott 
lép fel a feledékenység ahol 
kis gyermek van, mert ott van 
sok gond is.

Van olyan, akit egyszerűen 
becsapja a cukorjeggyel jelent
kező. Egy ügyes mozdulattal, 
már lejárt jegyet csempész oda 
és meg van a baj.

Olyan is van, aki a nagy sür
getésre rosszul vágta le a cu
korjegyet és például a 12 szám
ból lemetszette a 2-t.

Van olyan *is akitől egy óvat
lan pillanatban 18 drb. váltó
jegyet lopott el ismeretlen tettes.

Sőt olyan eset is fordult elő, 
hogy valakinek a kezéből a 
szél egyszerűen kifújta a cukor- 
jegyeket. Lehet, hogy ettől éde
sebb lett a pesti flaszter, de vi
szont keserűbb lett a trafikos 
élete és — kávéja.

A  közelmúltban a napila
pokban olvastuk, hogy rövide
sen megszüntetik a cukorváltó-
jegyeket.

Külön töltésű Sport cigaretta
karácsonyra. A Dohányjövedék az 
idei karácsonyi ünnepekre külön töl
tésű Sport cigarettát hoz forgalomba, 
rendes áron. A dobozokon külön 
cimke fogja jelezni: „Külön töltés 
1040 karácson vára“.

É rte s ítjü k  M a rtá rs a in k a t, h o g y  
a Nikotex r. t. november 18-val 
központi irodáját Budapest. V., 
Arany János-utca 27. II. 2. alá 
helyezte ét. Uj telelőn száma : 
117—500.

Kérdés és felelet
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Csányi Sdndorrié: Kérdésére vá
laszolva, közöljük, hogy a Memphis 
szivarkához hasonló minőségű do- 
hánykeveréket kap, ha Finom Kirt, 
Legfinomabb Herczegovinait és Finom 
Török dohányt kever egyenlő arány
ban. (2940)

özv. vitéz Ilom oky JOzseftié: A 
Ghiubek szivarkának megfelelő do
hánykeveréket kap, ha Legfinomabb 
Török, Finom Kir és Legfinomabb 
Herczegovinai dohányt kever egyen
lő arányban. Memphis keveréknél 
olvassa el a Csányi Sándornénak 
küldött üzenetünket. A Stambul szi
varka minőségét legjobban megkö
zelíti, ha Finom Kir. Lefinomabb Her
czegovinai és Pursicsán dohányokat 
kever egyenlő arányban. (3025)

B a la to n i fü r d ö h e lr e n  lévő jó-
menetelü idénytrafik jogomról 
igényjogosult javára lemonda
nék. Megkereséseket „Balaton" 
jeligére a kiadóhivatalba kérek.

Jú m e n e te lü  d o h á n y á ru d á m  en
gedélyéről igényjogosult javára 
lemondanék. Ajánlatokat „Pest- 
szentlőrinc“ jeligére a kiadó- 
hivatalba kérek.

Tartsunk tfflCO

Karácsonyi
cigaretta

díszdobozok

PIATNIK-
■tál

beszerezhetők

Telefon : 426-138.

1  Nem s z a b a d  d o h á n y o z n i  c s a k  i

M  H I K O P A L L  szipkából N 1 K O  P ALL betéttel. H  

IÜ  Ó v j a  az  e g é s z s é g é t i  T r a f i k b a n  kérje!

O L L G S C H A V ,  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 . V A LA M IN T
m m

F Ü S T  S Z IV 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  S f f l t

BUDAPEST, XIII., GÖttB-U. 32. TEL.: 292-709.S T R O H ,  G O T T L I E B  É S  F I A
dohányzó cikkek nagykereskedése

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

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

mindennemű dohányzó-c ikkek  nagykereskedése

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

Borotvapengék és borotválkozó cikkek legolcsóbb be sze rzé si helye

TEMPÓ, G. M. B.  MIKOTEX, TRAFIK stb.
pengék kizá rólago s e lad á sa .

NOVEM B ER S tN D O R  B U D A P E S T , V ili, N IG Y R T ÍD I S Z B B Ó -U .4 2 .
Te le lőn : 144-974.

P0RTABLE UJ P 145.—
REMINGT0N, UNDERW00D, ROYAL, REBUILT

írógépek olcsó árusítása.
Írógép kölcsönzés, javítás, jókarbantartás, kellék.

ÉDES ÉS DECSY B u d a p e s t, V II.. flk á cfa -u . 13 . T e l .: 144-224.

TAUSZKY ARTÚR
cigarettatdltók, pipák és az összes 
d o h á n y z ó c i k k e k  gyártása

Budapest, I l i . .  Akác ta -u. 13 . Te l. 222-625.

KINDEA LAJOS
papíráru-, Írószer-, cigarettapapír-, hüvely- és gyufa-nagykereskedő 

Budapest, VI., Rózsa-utca 44. szám. — Telefon: 221-870.

A kiadásáért felelős: vitéz Csihás Endre.

Kiadótulajdonos: „Baross Szövetség | „Grafika"Nyomdavállalat (Hol! Bélaj 
Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák 1 Újpest, Jókai-utca 18. szám. 
és Termelők Országos Egyesülete". | Telefon : 295-5lő.
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