
DOHANYÁRIISOK LAPJA
E tA setM  Ara évi 24 pengő. 
Dohányáru* tagoknak ingyen.

J M egjelenik minden hó í. SzerkeszttMg é* ktadéblvstal í
V ili., Muzeum-utca 17. arám.cmo es neLrmaaw csütörtökén. |

Felelős szerkesztő: v i t é z  C S IH Á S  E N D R E

Közgyűlésünk
(Folytatás)

(Lepulóbbi közleményünkből, 
sajnálatos sajtóhiba következté
ben. kimaradt egy név. A meg
választott tisztikar névsorából 
kimaradt Kalmár János losonci 
kertársunk neve. kit a közgyű
lés alelnöbké választott meg.)

A z igazgatóságba.
Rendes tagok:

1. vitéz Leidenfrost Pél 
(Esztergom).

2. Kiss István (Budapest).
3. Horváth György (Kispest).
4. Niehold Jenő (Szolnok).
5. özv. Sállá y Károly né (Bpest).
6. Tóth Miklós (Budapest).

Póttagok :
). özv . Rössel Ödönné (Bpest).
2. Br. Bohus László (Bpest).
3. Minarovits István (Bpest).

34. Ko vácsy János (Kunszent- 
miklós).

3d. vit. Borza Béla (Szegszárd),
36. Lékay Rezső (Bonyhád).
37. özv. Vérless Istvánná 

(Mezőtúr).
1:8. dr. Zsdánszky Kálmán és 

Br. Bohus (Magyaróvár).
39. SzakácsMagda/Szentendre),
40. HargitaiJános(Magyarlápos),
41. Heinrich Gusztáv (S^sz- 

régen),
42. Varecha József (Komárom 

Dél).
43. Bogdán Rajcs András 

(Sepsiszeritgyörgy).

44. József Sándor (Szilágv- 
somlyó),

45. Reiter Béla (Tiszaujlak),
46. Ortó Géza (Técső)
47. Kovách László (Érmihály- 

falva).
48. Fábián Sándor (Szilágycseh).
49. Dáinoky Károly (Bánffy- 

hunyad).
50. Walter Jenő (Maroshéviz).
51. Szegő Gyula (Kula),
52. dr. vitéz Bérczy_ Endre
53. Szabó Dezső (Élesd),
54. özv. Patatitz Jánosné 

(Nagy kalló).
55. Homyák János (Izsák)
56. SzentesiRezső (Rákoscsaba).
57. Papp Lajos (Pécs).
58. Kálmán Sári (Győr).
59. dr. Nagy Imre (Topolya),
60. vitéz Bencze Gyula 

(Szentendre).
(Folytatjuk..)

Kik árusíthatnak gyufát?
Választmány .

1. özv. dr. Békéssy Sándorné 
(Budapest).

2. Schömer Oltó (Szentendre).
3. özv. dr. Tenumovich Zol- 

tánné (Bpest).
4. Thai női Kosival Dezső 

(Budapest).
5. Zöldé Mihály (Budapest).
6. Kozma Gézáné (Budapest).
7. Tánczos Zsófia (Budapest).
8. Richter János (Budapest).
9. özv. Lovassy Józsefné 

(Budapest).
10. özv. Keleti Páiné (Bpest).
11. Czére Kálmán (Budapest).
12. Lengyel József (Budapest).
13. özv. Megyary Imréné (Bpest).
14. Dérer Ilona (Budapest).
15. Tóth Lajos (Budapest).
16. Kovács János (Budapest).
17. Tóth Rózsi (Budapest).
18. Sudik Károlyné (Cegléd).
19. vitéz Térmegi István (Csepel).
20. Kiss Ferenc (Pestszentlőrinc),
21. Krátky József (Győr),
22. Pieke József (Budapest)
23. Kölber Fülöp (Budapest).
24. Tóth Miklós (Budapest).
25. Sohner Béla (Budapest).
26. öZv. Szinlirmay Józsefné 

(Budapest).
27. Domahidy Albert (Pestszent

lőrinc).
28. Nagy Ágoston (Tata).
29. vit. Járomy Árpád (Hatvan).
30. Dabassy János (Veszprém).
31. Meskó Ottó (Baja),
.32. vitéz Kele Nándor (Szom

bathely).
33. özv. vitéz Dörnyey Béláné 

(Kecskemét),

Ezzel a kérdéssel kartársaink 
igen gyakran felkeresnek ben
nünket és legutóbbi választmá
nyunkon is szóbakerült. A pon
tos és félre nem érthető ma
gyarázatot alább adjuk meg 
mindazoknak, akiket a kérdés 
érdekel.

A  gyufakereskedelem keresz- 
tényesitése tárgyában a m. kir. 
pénzügyminisztérium múlt év 
február 28 én leiratban utasí
totta a Magyar Gyufaipari Rt.-t. 
a gyufa mikénti forgalombaho- 
zataláról. Ezen leiratot a Gyufa
ipari Rt. a következő sorokban 
ismertette Csoportunkkal:
A gyufakereskedelem betesz- 

lényesilése.
A m. kir. Pénzügyminisztérium 

70.493/1942 X. a. számú, 1942. 
február 28-án kelt leiratával arra 
utasította cégünket, közöljük ve
vőinkkel. hogy a jövőben a ne
kik leszállított gyufát, vagy annak 
egy részét sem ők maguk, sem 
valamely vevőjük — gyujtószál- 
litások megvonásának terhe mel
lett — zsidó származású nagy- 
vagy középkereskedónek nem 
engedhetik át és zsidó szárma
zása kiskereskedőket is csak 
akkor szolgálhatnak ki gyufával, 
ha az illető helységben keresz
tény kereskedő nincsen.

A zsidó trafikosok. valamint 
mindazok o zsidó kereskedők, 
akik va'amely engedélyhez kö
tött cikk (pl. cukor, rizs, petró
leum. szappan stb.) eladására 
a hatóságok állal kijelöltettek, 
gyufával továbbra is kiszolgál- 
hatók.

Kérjük fentiek tudomásulvé
telének szives igazolását és 
vagyunk

teljes tisztelettel:
Pecsét és két aláírás 

olvashatatlan

Felhivás!
itttiiiiiiiiiittiiiiiHiiiiiitiiiimitiiiiiMiiiiiMiiiiiiiiiiiimitii

A mai nehéz, háborús hely
zetre való tekintetlel á postai és 
vasúti szállításokban beállott tor
lódások folytán, kézbesítési mun
kánk racionalizálása vált szük
ségessé.

Felkérjük tehát igen tisztelt 
Kartársainkat, hogy a Csopor
tunknál beszerzendő nyomtat
ványokat — saját érdekükben — 
nem elaprózva, hanem lehetőleg 
havonként egy tételben fneg- 
rendelni szíveskedjenek.

Nemzett nagy célunk
kivíváséhoz egység kell, 
ment abban van az erő!

Csoportunk
beadványai

Csoportunk részben a köz
gyűlésen, részben a választ
mányi ülésen letárgyalt és el
fogadott indítványokat feldol
gozta és benyújtotta illetékes 
fórumoknál.

fgy beadvánnyal fordultunk a 
Magyar Kir. Államvasutakhoz 
és kértük, hogy a dohánynemüek 
szállításának meggyorsítása ér
dekében különleges intézkedést 
foganatosítson. Ezen beadvá
nyunkat másolatban benyújtói 
luk a pénzügyminisztériumhoz is 
és hathatós támogatását kértük

Beadvánnyal fordultunk a- 
Postavezérigazgatósághoz és kér
tük. szüntesse meg a bélyeghiá
nyok tárgyéban : hozzánk beér
kezett panaszokat. A  bélyegeken 
mutatkozó amúgy is csekély 
haszon egészen elenyésző cse
kélyre zsugorodik össze azáltal., 
hogy az egyes postahivataloknál 
a vételezésre jelentkező dohány
árust nem látják el kellő meny- 
nyiségü bélyeggel.

Egy következő kérelemben 
arra kértük a pénzügyminisz
tériumot, hogy az idegenhang- 
zásu gyártmányok elnevezéseit 
változtassa meg magyaros hang
zásúra. Ez a beadványunk nagy 
tetszésre talált és így meg van 
minden reményünk arra. hogy 
a jövőben több „névmagyaro
sítás'' történik majd. A  kérdés
nek egyetlen akadálya, hogy a 
meglévő dobozokat a mai szűkös 
anyaggazdálkodási viszonyok 
mellett nem lehet sutbadobni és 
a dobozkészitő gépeket is meg
felelően be kell állítani az uj 
nyomásokra. Tehát csupán tech
nikai akadályai vannak a kér
désnek. Ez a magyar név meg
becsülésére irányuló újítás mind
annyiunknak leghőbb vágya ás 
Csoportunk a kérdést felszínen 
is fogja tartani.

Szabolcs vármegye alispániá
hoz azirányban nyújtottunk be 
kérelmet, hogy az ottani dohány- 
árusoknak az élelmiszerváltóje- 
gyek árusítását adják vissza. 
Mint az alábbi sorokból látható, 
ezen beadványunkat teljes siker 
koronázta :
Nyíregyháza m. v. polgármesteri 

hivatalától.
K : 31.590/1942.

Tárgy ■ Életmiszerváltójeg}
árusítása.
Hív. sz.: 2.122./1942.
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J ó ! Jár

Baross Szövetség Dohányárus 
Csoportja

Budapest.

Szabó-c* vármegye Afispánjá 
►ioz előterjesztett kérelmére érte
sítem, hogy a nyíregyházi do
hányárusok ongédéM kaptak

.arra. hogs a vállőjegyekel áru
sítsak.

Nyíregyháza. 1942 nov. 18.
Sznhor Pa/ s k.

I*. H. polgármester.
\ kiadni Ilit : Olvashatatlan aláírás.

A M Kir. Postav ezcrigazgató- 
.sághoz a bé!yegvé!elezé*ek kö
rül telmerült nehézségek tárgya 
bán adtunk be panaszíratot. 
melyre az alábbi váiasz érke
zett. Kérjük ennek értelmében 
kartársainkat, hogy az előforduló 
panaszokkal szíveskedjenek köz
vetlenül az illetékes Pos^avezér- 
igazgatósághoz fordulni, vagy pe
dig a panaszok részletes ismer
tetését hozzánk beküldeni, me
lyet mi készséggel továbbítunk 
rendeltetési helyére.

:Yf. Kir. Posta oezéngaz ff atósáff.
259.780. szám.

IV. 4. 1942.

Baross Szövetség Dohányáru* 
Csoportjának
______ Budapest._____
VUI.. Muzeum utca 17.

A í. é. október hó 21 én kelt 
2124’ 1942. sz. beadványára ér
tesítem, hogy vidéki postahiva
talok ellen felmerült azt az álta
lános panaszt, hogy egyes pos
tahivatalok a készletük elfogyta 
miatt nem tudták az értékcikk- 
ánjsitó dohányárusok igénylését 
kielégíteni, csak úgy lehet ala
posan orvosolni, ha részletes 
adatok állnak rendelkezésre. Hi
vatalonként kell ugyanis meg
vizsgálni. hogy hol. mi volt az 
ok, aminek következtében a hi
vatal nem rendelkezett elegendő 
értékcikkel és ennek megfelelően 
kell a szükséges intézkedéseket 
is megtenni.

F*elkérem ezért, hogy a pana
szokat akár t. Cim. akár az ér
dekelt dohányárusok esetenként. 
az adatok ismertetésével hozza 
a postahivatal felettes postaigaz
gatóságának tudomására, amely 
megfelelően intézkedik, illetőleg 
ha általános érvényű rendelke
zésre van szükség, azokat ide 
továbbítja.

Budapest. 1942. nov. hó 30.
-* posta vezérigazgató megbízásából:

Olvashatatlan aláírás 
po»lafő igazgató.

A  Oohónváuuok  
7 eljco9 zési

N a p i é i n

nteaiclcnt
regdijhátraiékban nem lévő 

tagjaink 20 filléres postabélyeg 
beküldése ellenében díjtalanul 
kapják. Budapesti tagjaink sze
mélyesen is átvehetik központi 
irodánkban (Vili., Muzeum-u. 17) 
a hivatalos órák alatt.

ftz értelmiségi munkakörben 
faglalkeztatattak bejelentése

Ismételten felhívjuk karfársaink 
szives figyelmét az értelmiségi 
munkakörben foglalkoztatóit al
kalmazónak kötelező bejelenté
sére. Ezen bejelentési kötelezett
ség minden félévben megismét
lődik és most újévkor ismét ese
dékessé válik.

Be keli jelenteni mindenkit az 
Értelmiségi Munkanélküliség Kor 
mánybiztosságánál (Budapest, 
Kioldd utca 10/c.) még akkor is. 
na a legutóbbi bejelentés óla 
változás nem állt be sem sze
mélyben. sem iizetésben.

Adományok
honvédőink
r é s z é r e

Ozo. Hegedűs János né. Jász
berény : 600 drb Symphonia ci
garetta. 100 drb Levente ciga
retta.

Sárost János, Sarkad Remete : 
39 drb Levente cigaretta. 14 drb 
cigarettaszipka, 10 doboz gyufa. 
10 drb beretvapenge, 2 sodró- 
papír, 2 csomag Legfinomabb ma
gyar szívarkadohány.

Pintér Ferenc. Budapest 1009 
drb Levente cigaretta.

é s  e red m én yes , ha 
a Baross 
Dohányárusok Lap 
jáb an  h irdet!
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C i g a r e t t a  h ü v e l y e k :
SENATOR CELOILFTER kettős

füstszűrővel

SENATOR EXTRA vattabetéttei
JANINA füstszűrös
SENATOR CELOFILTER pár a Fi- .

véggel

Gigatr»e$iapapirosok a
SENATOR 60 lapos .
SENATOR 120 lapos
se n ato r  r a p id  hajtogatott,

egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllel

SENATOR BLX)K gummirozott szél
lel, egyenként kitéphető lapok
kal

JANINA SPÉCI AUTF.

A  zárórarendelet 
hibái

A közeimülIban kiadóit zár- 
orerendélet n gyakorlatban több 
olyan hiányosságot mutat íel. 
melyek orvoslása igen kívána
tos lenne. Ez ügyben Csopor- 
tünk elnöksége eljárt o Dohány- 
Kivedéknél. s szóvá tette a leg
inkább panaszolt kérdéseket.

A panaszok azonban nem
csak Csoportunkhoz, hanem ma
gához a Dohányjövedékhez is 
tömegesen fúlnak be. miért is 
az az állásfoglalás alakult ki. 
hogy a beérkezett panaszokat

rendszerbe foglalva. az év első 
napjaiban vigyük íel a Dohány-
jövedékhez, ahol a méltányos 
esetek figyelembevételével mó
dosító intézkedéseket foganato
sítanak.

Akinek tehát a zárórarende
lettel kapcsolatosan valamilyen 
panasza van, szíveskedjék azt 
röviden és világosan, Írásban 
Csoportunkhoz eljuttatni, hogy 
azt a többihez csatolva, illeté
kes helyre eljuttathassuk.

Rendeletek
A Kí. Kit Kereskedelem- és Köz
lekedésügyi Miniszter 266.200/ 

1942 IV  4. K K. M. számú 
rendelete

a posta ügynökségeknek a váltó- 
űrlapokra felragasztott váltóille
tékbélyegek lebélyegzésére való 

felhatalmazása lárgyában.

A  postáról szóló 193b évi X X X V . 
1-c. 3. §  ában foglalt felhatalma
zás alapján az alábbiakat ren
delem

1. §■
A  Postaüzleti Szabályzat 116. 

§-ában foglaltakat olyan értelem
ben módosítom, hogy a magán- 
űrlapokra és a kincstári váitóür- 
lapokra a vóltóilleték lerovása 
céljából felragasztott váltóilleték- 
bélyegeket az említett §  bán fog
lalt feltételek fennforgása esetén 
a m. kir. postaügynökségek is 
lebélyegzik.

2 §Ez a rendeletem 1943. évi ja
nuár hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 1942. dec. hó 15.

A  miniszter helyett:
Dr. Kuzmich Gábor 8. k. 

a m. kir. posta vezérigazgatója.

M. Kir. Belügyminiszter

Szám: 384.044 1942.
XVIII.

Tárgy : Az úgynevezett régi 
mintájú be- és kije- 
lentolapok elfogadá
sának városokban és 
rendőri bejelentőhi- 
vataiok működési kö
réhez tartozó közsé
gekben megtiltásé..

M. Kir. Rendőrség Budapesti 
Főka pitányának

BUDAPEST.

A  személyes bejelentési köte
lezettség teljesítéséről, valamint 
az ezzel kapcsolatos nyilván
tartásról szóló 380.000/1941. B. 
M. számú rendelet lel rendszere
sített be- és kijelentőlapok, a 
rendelet hatálybalépését meg
előző időben (az 1941. évi feb
ruár hó l-ét megelőző időben) 
hatályos be- és kijelentőlapok
tól eltérőek. Az eltérés nem szá
mottevő, ezért az utóbb emlí
tett, úgynevezett régi mintájú 
be- és kijelentőlapoknak váro
sokban és ama községek terü

letén való használatát, amelyek 
rendőri bejelentőhivatal műkö
dési köréhez tartoznak, ez ideig 
nem tilloltam el. Az 1942. évi 
augusztus ho 14. napján keit 
és másolatban csatolt 3S0.112 
1942. XVIII B. M. rendelettel 
azonban intézkedtem, hogy a 
dohány tőzsdékben még eladat
lanul lévő régi mintájú be és 
kijelenlőlapokal uj mintájú be- 
és kijelentőiapokra cseréljék ki.

Minthogy a kicserélésre ele 
gendő idő állott rendelkezésre, 
felhívom Főkapitány urat. uta
sítsa n rendőri bejelentőhivata 
lókban, illetőleg a rendőrőrszo
bákon a be- és kijelentőiapok 
átvételével megbízott személy
zetet. hogy a rendeletem első 
bekezdésében említett régi min
tájú be- és kijelentőlapokat 
többé ne fogadják el. mert azok 
használata — a beérkezeti je
lentések szerint — zavarokat 
okoz. Vonatkozik ez a megálla
pítás különösen a 12. számú 
régi mintájú úgynevezett ,.Sz*- 
jelü szakképzettségi bejelentő
lapokra.

Budapest. 1942. november hó 
17-én.

A  miniszter rendeletéből :
Dr. Szalay s. k 
miniszteri tanácsos

Hirdessen lapunkban!

WCTjZZl riCYfcZZ! VISTMZZ! 
I fcépcslapárnsiték figyelmébe

Mielőtt a raktárkészletét ki
egészítené, az illetékes nagy- 
árusától kérjen árajánlatot 
Kapható, ill. megrendelhető : 
tükörlényes és m élynyo

mása látképek és másfajta lapok. 
A  k ivitel elsőrendű, az árak olcsók

TraUkos lehetőleg csak 
trafikostól vásáro ljon  !

Kisúcus kartács!
Szivarfcapapifl ás hüvelyi a nagy- 
árasnál ás etésztánál vásárol! I

Dohányárudéit vasár- és ün
nepnapi nyitvatartását feltün
tető táblákat kartársaink köz- 
ponti irodánkban (Vlll.ker.,Mn- 
zeum-utca 17. szánt) dijtalannt 
kaphatnak.

Kam ara i
csatlakozások

Vágó Irén Budapest. Szinvei M -
utca 25.

Reichstetter József Mikosszépiak
Sziigán János Técsö
Özv. Fülöp Andrásné Taracköz.

TR AFIK
Belvárosban elárusilónot keres. 
Feltétlen megbízható, gyakorlott, 
jómegielenésüt. Cím Baross Szö
vetség Dohányárué Csoportjá
nál tudható meg (2621).

Nagyárus és Elasztá Martál*!

Nyomtatványaidat Cso
portunknál szerezd be,
ahol úgy a nagy-, mint a ktsáru-
sok részére  szükséges minden
nemű ivek, könyvek stb. kaphatók.

tartsunk VACO
S Z I P K Á T
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KÉRDÉS ÉS FELELET
H ivatalos közlem ény ok

A  Baro®» Szövetség Dohányárun Csoportjának

Hivatalos hclyiséye: ttud Apóét. Vili., Muzwm-utca 17. Wk . i5.
Telefonja: 136—356.
Postatakarékpénztárt csekkszámla számú 50.319.
Hivatalos óra  felek résiére. Minden hétköznap 0—15 óráig. SZwabatw ós 

ünnep előtti napokon 0—12 óráig.
Szaklapja : Baross Szövetségi DoMnyárucok Lapja Megjelenik minden 

első és harmadik csütörtökén. Tagoknak díjmentes.
Igazgatói fogadóóra . Kedden 9—12 óráig.
Ügyésze: Dr. Buday Gyula egyetemi magántanár, ügyvéd (Budapeak VI.. 

Andrássy-ut .Ui. 111. 6. Telelőn : 11h— 393). Hivatalos órait a  Csoport helyi
ségében minden pénteken Ifi—16 óráig tartja.

Lapzárta: A  hó első és harmadik csütörtökiét roegetőzó hétié 16 óra

M olnár István: Pár drb csekkbe
fizetési lapot küldtünk l». címére.
Ha a kartársak közül valaki kér, 
úgy szíveskedjék neki adni. Fárad
ságát köszönjük (2510).

Honu/ák János. A jókívánságo
kat köszönjük és a2t mi Is hason
lókkal viszonozzuk Sok szerencsét 
az V'jesztendőben(2586).

Nyárddy Ödön: A kérdéses ok 
mányi ügyész urunknak csak abban 
az esetben adják ki. ha Kartársunk 
ét szabályos Meghatalmazással el
látja. illetve fel hatalmazza az irat 
átvételére. Sajnáljuk, hogy nem le
tetünk segítségére f - ).

Latmncz János: Mind a két kér
vényét pártolással ellátva benyúj
tottuk illetékes helyre A pénzügy
minisztériumi szám 215.499/1942, a 
pénzügyigazgatósági szám pedig 
1181385/1942 Mind a két ügyel figye
lemmel kisérjük (2511).

Fazekas Andrásáé: Váltóját a
mai napon megkaptuk. \ régit ér
vény teleni tét lük és elmére el kül
döttük (—).

Z. Kozma Gvzduv: Sajnálattal
vettük tudomásul bejelentését. Re
méljük, hogy rövidesen meg fog 
gyógyulni, amit őszinte szívből kí
vánunk (2619).

tíehák Ferenc Kérvényét pártoló 
sorokkal ellátva benyújtottuk ille
tékes helyre, ahol az 215.498/1942. 
sz. alatt nyert iktatást. Ügyét figye
lemmel kisérjük 12459).

Vitéz Kovács András : Amennyi
ben Wilcsöne teljes egészében ren
dezést nyer, úgy semmi akadálya 
sem lesz az újabb kölcsön folyósí
tásának. Kérjük annak közlését, 
hogy kezesei a régiek maradnak e ? 
(2492).

Kom ád .iddni Két címet köz
lünk. próbáljon náluk érdeklődni 
kölcsön iránt Kereskedelmi és Ipar
kamara, Budapest, V., Szemere-u. (í.t 
Budapesti Kisipari Hitelintézet. Bu
dapest. Vili., Kákóci-ut 30. rz. Min
denesetre közölje velük kartársunk, 
hogy milyen biztosítékkal tudna 
szolgáin! (259'J).

Támogassuk 

hős honvédeink 

itthonmaradt

családtagjait!

Figyelem! FONTOS! Fiaiéira l

Dohánynagyárudo 
(elosztó), kisáruda
pontos vezetéséről és elszámo
lásáról szóló nyomtatványok, 
használati utasításokkal, a gya
korlat alapján összeállítva, mely
ből íillérnyi pontossággal min
den zárlat kitűnik, kizárólagos 
eladási joggal b e s z e r e z h e tő  
Somogyi Mihály Zalaegerszeg, 
dohánynagyárude. (1099. szám.)
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„R AFFA « azivarkaszipka cserélhető parafáé füstszűrővel drbja 8 fii!.
ü l t í t t l iy a ig  Azivarkaszipka. kétrészes, „RaTía** füstszUrŐbetéttel 

darabja 66 fillér.
szivarkaszipka, kétrészes. „Halfa** fiistszúrőbetéttel 

darabja 86 fillér
Minden szipkához megfelelő „Rafia** szűrőbetét (naponként egyszer 

cserélendő) darabja 2 fillér
„RAFFA“  füstszűrös »3 E ÍV H r k a . l l t t v e ly  ÍUÜ darab 84 fillér- 

Vlszonteladóknak megfelelő árengedmény. Kapható az összes buda
pesti dohányelosztóknál, vidéken az összes dohány nagyárudák bán.

Gyártja : A 1 V A Z  B .  „Rafia* füstszűrös szivarkahüvely--gyára 
Budapest, VII.. Dembinski-utca 32. szám. Telefon : 221-636.

•i í ETh B

m

N em  s z a b a d  d o h á n y o z n i c s a k
N 1 K O  P A L L szipkából N 1 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  kérje!

STROH, GOTTLIEB ÉS FIA
dohányzó cikkek nagykereskedése

B U D A P E S T ,  
V I I . ,  K á r o l y  k f  r á l y - a t  B .

FECSKE s z iv a r k a p a p ir  é8  h ü v e l y
■^^■■■^^■■■■■■■■■■■■■■MmHBViMimMiiMiiiiiiiiiMiiiiiiiiiMHiHMiimnMmimmmntitii

Gyártja:
Hazai Szivarkaaapirt Előállító Kfl. Budapest, V., Szalay-u. 3.

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

Budapest. VII.. MPcfa-p. 13. Tál. 222-625.

----------- K I N D E A  L A J O S  ______
papíráru-, tréozer-. cigarettapapír-, hüvely- és gyuta-nagykereakedff 
Budapest. V I ,  Róaaa-utca 44. szám. — Telefon: 221-870.

O L L E S C H A U ,  S P O R T
S Z IV A R K A P A P 1 R O K A T . H Ü V E L Y E K E T , V A LA M IN T  

F Ü S T  S Z IV A R R A  H Ü V E L Y E K E T  G YÁRTJA

S A M U M - A L T E S S E  SSSW Ít
B U D A P E S T ,  X I I I . ,  G Ö H B - O .  92. T E L . : 202-709.

P R O H Á S Z K A  K Á R O L Y
papír-, író- és iskolaszerek, szivarkapapir-hüvely, gyula 6* 

m indennemű dohányzó-c ikkek  nagykereskedése

BUDAPEST, II. KERÜLET, CS1L0GÍNY-UTCI55. SZÍM.
TELEFON: 357-782. •  TELEFON: 357-782.

asratvaMflOík te kiraMlkul cikkek leaolcsébh beszerzési helye

TEMPÓ, 6. M. 0. NIKOTEX, TRBFIK Stb.
teteilt kizárólagos eltebsa.

BOROTVAPENGE-SZIHUZLET BUDIPEST. VII.. NIGTITáDI 
SZRBÖ-UTCI 42. SZlM. —  TELEFON: 428-147.

A kiadásáért telelés: vitéz Cslbás Endre.

Kiadótulajdonos: .Baross Szövetség I 
Kereskedő, Iparos, Rokonszakmái I 
*s Termelők Orssáffos Egyesülete* \

„Orafika" Nyomda vállalat (Holt Bétát 
Újpest, Jókal-utca 18. szám.

tl«.
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