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Csak az egészet adom!
Jó pap holtig tanul . . . mondja 

egy közmondás és valóban, lehet 
valaki akármilyen öreg trafikos, 
ha benne él a napi események
ben. értesülhet esetekről, ami
lyent még nem hallott.

A  közelmúltban két csodabo
gár is akadt a horgomra.

Az egyik esetnek szem- és 
fültanuja voltam, egy Balaton 
melletti fürdőhelyen. íHogy senki 
meg ne irigyeljen, olyan helyen 
voltam, ahova a gyógyulásra 
kényszerültek járnak.)

Mint afféle jó  suszter, akinek 
lyukas a cipője, én sem láttam 
el magam még idehaza kellő
képpen füstölnivalóval és igy 
rákényszerültem a balatoni tra
fikra. De nem panaszkodhatom, 
kaptam mindenkor elég ciga
rettát. — mert nem tartozom 
a boldogtalan Symphonia-kere- 
sők közé. Persze azért egy hétre 
való Extrát ott sem kaptam, csak 
úgy módjával, naponta 10— 15 
drb ot. vagy ha igen szépet tud
tam mondani csinos trafikos kol
léganőmnek. hát 20-at.

így meg is voltunk szépen, 
de ott is éppoly Symphonia- 
őrületei találtam, mint Pesten. 
Minden második, eh. mit máso
dik, minden eggyedik vevő Sym- 
phoniát könyörgött. Persze hiába. 
Hisz annyi Symphonia talán 
az egész világon sincs, mint 
amennyit ez a jó  magyar pub
likum fogyasztani szeretne. Sze
gény balatoni kolléganőm már 
délfelé majd a haját tépte, ha 
valaki Symphoniát kért. De meg 
is tudom érteni. Hát honnan a 
szépséges csodából adjon, ha 
egyszer nincs. Már pedig régi 
igazság, hogy ahol nincs, ott 
ne keress. Őneki pedig nem 
volt. Erre én is tanú vagyok. 
Egyszer sírva panaszkodott, 
hogy nem emelték fel eléggé 
nyári beszerzési alapját. És kü
lönösen a Symphonia kevés. 
De hát hol elég ? Váltig ma
gyaráztam szegénynek, hogy 
máshol is igy van. de bár ezt 
sikerült is vele elhitetnem, viga
szául kevésnek bizonyult. — 
mert Symphoniája mégsem volt. 
Nagyon sajnáltam szegényt, 
mert valóban kezdett a helyzet 
tarthatatlan lenni. Törtem a fe
jem, miként segíthetnék rajta, 
de bevallom, semmi épkézláb 
jótanács nem jutott eszembe. 
De hogy is juthatott volna, ho
gyan segíthetnék ezen a bajon 
én gyarló földi hatandó, ha

egyszer maga a Dohányjöve
dék sem tud segíteni.

De csakhamar kiderült, hogy 
bizony a balatoni asszonykának 
nem volt szüksége idegen hata
lom beavatkozására. Megoldotta 
a dolgot ö maga, mégpedig 
pompásan. Egy szép napon (ér
dekes. hogy ilyesmi mindig egy 
szép napon történik) mondom, 
egy szép napon amint beállítok 
a napi cigaret:aadagért. a meg
szokott ideges kapkodás helyett 
mosolygós arccal fogad. Még 
meg sem kérdezhettem kedély
be! változásának okát, már ki
tálalta a nagy újságot.

— Van már elég Symphonia!
— Csak nem ? És honnan ?
— Vsak figyelje meg !
Hát én f.gyeltem. Jött a vevő, 

egy c természet élénk színeit 
megszégyenítő pirosajku és skar- 
látszm körmü hölgy. Már messzi
ről láttam rajta, hogy Sympho
niát kér. Nem is csalódtam. 
Csak a hölgy csalódott. Mert az 
én bájos kolléganőm ez elő
adott kérelemre kategorice kije
lentette :

— Hölgyek és gyerekek többé 
sem Symphoniát. sem Leventét 
nem kapnak.

És hiába volt mmáen alkudo
zás. kérés, könyörgés, íenyege- 
tődzés. az asszonyka kitartott 
és nem adót:.

Es győzött Másnap már csak 
elvétve akadt egy-egy elszánt 
vagy még kellőképpen nem in
formálódott hölgy, aki ezeket a 
nemes gyártmányokat kérte 
volna, azontúl vedig már csak 
a férfiak kértek és kaptak Sym
phoniát és Leventéi.

Hiába figyelmeztettem kol
léganőmet, hogy eljárása merő
ben szabálytalan, hajthatatlan 
maradt és azt mondta, hogy a 
Symphonia meg a Levente kell 
a férfiaknak és főleg a katonák
nak. A  nők szívjanak valami 
jobbat. És kisült, hogy ilyenfor
mán úgy a Symphonia, mini a 
Levente elégségesnek bizonyult.

Megjegyzem, hogy a fenn
álló jogszabályok szériát bár
mennyire helytelen is a fenti 
eljárás, be kell vallani, hogy az 
ötlet nem rossz, érdemes lenne 
szabállyá módosítani.

De ha a fenti esetei szabály
talansága ellenére sem tartom 
elítélendőnek, annál visszatet- 
szőbb a másik eset.

Ez már Pesten történi.
Beállít a vevő a trafikba, kö

rülnéz és látja, hogy Khedive

van. 100-as dobozban. Ott virít 
az egyik polcon, azon mód érin
tetlenül, ahogyan azt a trafikos 
az elosztóban vételezte. Nosza 
kapja magát a vevő és kér. 
mondd és irdd 10 darabot.

A  kérés nem teljesíthetetlen, 
mert hisz ott villog a szép 100-as 
doboz, láthatóan érintetlen. 
vp9yis felbontatlan állapotban. 
Es mig bemondja a 10 darab 
Khedivét, már kotorja is a sza
bályszerű 2 pengőt, hogy fi
zessen.

Am  most érte életének egyik 
legnagyobb meglepetése, mert 
a pult mögül bár szelíden, de 
határozottan fuvolázta a trafikos:

— Tizet nem adok, csak az 
egész dobozt lehet!

— Hogyan ? — kérdezte a jó  
vevő, mint aki kételkedik, váj
jon jó l hallott-e ?

De bizony jó l hallott, semmi 
kétség, mert a fuvola meguj- 
rázta a szokatlan szózatot és 
attól nem volt hajlandó magát 
eltántorítani. Persze a vásárból 
semmi sem lett. Azért a vevő 
és trafikos között végleg nem 
szűnt meg minden kapcsolat, 
mert folytatása a pénzügyőrsé
gen lesz.

Talán mondanom sem kell. 
mennyire helytelen a trafikos 
eljárása. Helytelen elsősorban 
azért, mert olyan áru kiszolgál
tatását tagadta meg, mellyel bő
ségesen rendelkezett. De hely
telen azért is. mert kényszerí
teni akarta a vevőt a szándé
koltnál nagyobb mennyiség meg
vásárlására. Helytelen azért is, 
mert a mai takarékossági elv 
szerint felépített rendszerrel ke
rült ellentétbe. Hogyan ? Hiszen 
éppen fordítva járt el, mint kel
lett volna. Ha a vevő 100 da
rabot kért volna és ő csak 10-et 
lett volna hajlandó kiadni, ak
kor dicséretet is érdemelne. Mert 
hiszen a cél ma az, hogy senki 
nagymennyiségű dohánygyárt
mányt ne halmozzon fel.

De az ilyen eljárással saját 
magát is megkárosítja a kis- 
árus. mert egészben talán soha
sem adja el a 100 Khedivét, az 
ott porosodhatik nála időtlen 
időkig, mig ha felbontja, 10 
drb-ként hamarosan eladhatja 
és pénzét uj, friss áruba fek
tetheti.

Az ilyen eljárás mindenkép
pen elítélendő és okulásul adjuk 
itt át kartársainknak. Tartózkod
janak az ilyen eljárástól, mert 
a pénzügyi hatóság mindenkép
pen megtorolja a szabálytalan
ságokat.

Havi
% számok
Mint kartársaink tudják, a 

dohányáruraktérak a nagyéru- 
dákat havonként bizonyos °/o 
számok arányában látják el a 
különböző gyártmányokkal. Ezek 
szerint a °/o-ok szerint látják el 
azután a nagyárusok a kiséru- 
sokat.

Amikor ez a rendszer életbe
lépett, néhány hónapig közöl
tük szaklapunkban a budapesti 
központi dohányáruraktér havi 
*/. számait, de ezt abba kellett 
hagynunk, mivel az ország más 
részein annyira elütő mértékűek 
voltak ezek a számok, hogy sok 
kisárus és nagyárus emiatt pa
nasszal élt, Természelesen azok, 
ahol a megállapított °/o szám a 
budapestinél ^alacsonyabb volt. 
Mi már akkor kértük a dohány- 
jövedéket. hogy ezeket a % 
számokat lehetőleg az egész 
ország területére vonatkoztatva 
egyöntetűen állapítsa meg, hogy 
mindenhol azonos arányban 
vételezhessenek dohányárut a 
kisárusok. A kezdet nehézségei 
azonban ezen terv elé csak 
igen nehezen elhárítható aka
dályokat gördítettek, mely aka
dályokat azután csak fokozatos 
és céltudatos munkával leheteti 
elhárítani. A dohányjövedék 
illetékes urai azonban megértet
ték kérésünk fontosságát és 
mélyértelmüségét. A céltudatos 
munka megindult és az ered
mény most már adva van.

Az eredményt örömmel kö
zöljük kartársainkkal, mely nem 
egyéb, mint hogy most már az 
egész ország területére érvényes 
havi Vo számokat közölhetünk 
kartársainkkal.

A  dohányjövedéknek erre- 
vonalkozó rendelkezése ugyan 
gondol arra is, hogy netán egyik
másik dohányáruraktár nem ren
delkezik minden gyártmányból 
az előirt °/o-os mennyiséggel, 
mely esetben az illető dohány
áruraktárra bízza a havi kiad
ható mennyiség °/o-os megálla
pítását. Az ilyen esetek azon
ban csak közlekedési nehézsé
gek lolytén, ritka esetben bekö
vetkezett eltolódásokból állhat 
elő, ami nem számottevő.

Alább közlünk kaitársainkkal 
egy listát, mely a szeptember 
hóra országos viszonylatban 
megállapított %  számokat tar
talmazza. Ez az országos vi
szonylat annyil jelen!, hogy a
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lista a 1 o számokat az egész 
ország területére egyformán ér
vényesnek mondja azzal, hogy 
ezek a számok a dohányáru
raktárak által kiadható maxi
mális mennyiségeket jelentik A 
megadott számoknál magasabb 
%. ok tehát sehol az egész or
szágban nem fordulhatnak elő.

Alacsonyabbiehet egyik-másik 
gyártmány °/o száma valamely 
dohánv áruraktárnál. a fentebb 
említett ritka kivételes esetek
ben

Nikotex gyártmányokra nem 
állapítanak meg országos érvé
nyű jegyzéket azt minden do-

hányaruraktár. mindenkori kész
letének megfelelően maga álla
pítja meg havonként

Törekvésünk most is. mint 
mindenkor, odairányul. hogy 
kartársainknak segítségére le
gyünk és az együttműködési 
nagy és kisárus kartársaink kö
zött elősegítsük. Egyelőre jelen 
lapszámunkban közöljük az or
szágos és a budapesti °/o szá
mokat, de igyekezni fogunk az 
összes dohányáruraktártól be
szerezni havonként a szétosz
tásra kiirt számokat, melyeket 
szaklapunk utján közlünk azután 
kartársainkkai.

szeptem ber havi w.'o számok :

Gyártmány

Szivarok
Hargita...............
Roystotf
Novitas
lícaralis
Prensados
Paiatinti.s
Heg. Med.
Havanna Viririnta
lintanna
K.- Uegalia Media
Trabucoa
Mitlare*
C’ubu
Porto rico 
Seiiorita.- 
•loviale.s 
\ e_rvt\- külföldi 
riga'rillos
F&intoa ............

szivarkák .
Phara-.
< -orona»
< leopatra 
i oronita- 
Dar Inig 
Ghiubek 
Stambul 
Khedire . .
Daru
Vitéz 
Balaton ..
Memphis
Erdély
S p o r t
IJamea
Extra
Princesa-
M írjam
Theba
Gerle
Király
Turul ......
Hercegovina
Symphonia
Levente
[télibáb
Minta") üjteotéuy

1*W tír. dohányok :
Sultán Flór 
Kiváló finom török 

na
Finom Kir.
Legfin. h ere ego v
Finom purzicsan
Fin.un török
Finom hercegov illato.-
Finom hercegov
Válog érsek újvári
Középfinom török
Balkán
Muskatáö
Verpeléti
Legfin. magyar
Finom magyar
Középfin. magyar
Kapa

50 gr. dohányok :
Club.
Gentry illatos 
Gentry ........

25 gr. dohányok :
Purzicsan Kirlikova 
Finom török 
Fin. hercegov. illatos 
Finom hercegov 
Középfinom török 
Balkán
Légiin, magyar 
Finom magvar 
Középfin magyar 
Kapa
Magyar pipadohány

A 1 t a 1 á  n o 6 j Nikote.v
Országos f Budapesti I budapesti

i : i

25 ■>r
20 I 20 2"
ló 15 —
20 20
20 2o 25
20 20
15 I 15 20

20 20 20
lő 15 —
30 20 30
30 30 50
35 | 35 40
20 2<. 20

1 —ii 25
30 3
20 20 40

40 2,
40 2”
40 30
40 40 00
2f» 15 50
40 U 6o
40 Ur GO
40 40- 60
:'Ai 3* __
40 40
40 40
50 50 40
40 — fio
40 40 60
35 60
50 i'i r)t t
4o 40 50
40 40 50
35 35 50
40 41» —
40 40
40 40
35 30 M
35 35
30
35

30 5o

35 35
3'

50 5<
50 50 _
35 35 50
40 4 50
40 40 70
40
35

4" 40

:S5 | 35 ÖÜ
3' 30 00
35 35 50
35 35 40
40 40 20
4o 4! 31-
50 50 30
40 25 30
35 2o 2r
<55 20 50

35 20
35 20 __
3ő 20 —

50 50
40 40 4o
35 — _
35 35 50
35 35 _
35 35 _
35 35 __
35 25 _
35 20 _
36 35 _
25 25 —

j

2 3  kockás liiz tieoyck
Mint arró! már körlevélben 

értesítettük budapesti kartársain
kat. az Elelmiszerjegy Központ 
rendelkezése értelmében szep
tember hó l-vei a 16 kockás 
finorr.íisztváltójegyek érv érvüket 
vesztették és helyettük uj. 23 
kockás finomlisztváltójegyek ke
rültek íorga.omba

Az uj váítójegyeket minden
hova idejében eljuttattuk, hogy 
a kisárus kartársak a fogyasztó* 
közonség részére keílö időben 
és kellő mennyiségű váltójeggyel 
rendelkezzék

Különösen felhívjuk kartársa
ink szives figyelmét a rendel
kezéseknek azon részére, mely 
szerint az augusztus hóra érvé
nyes 7. és S számú tinomiiszt- 
jegyeket külön ivekre kel: fel
ragasztani és nerr szabad össze
keverni a szeptember havi je
gyekkel.

A bizomány i készletükben lévő 
16 kockás váltójegyekkei kis
árus kartársainknak a legköze
lebbi csere alkalmával az el
osztó kartársakr.á*. le keii szá

molniuk. A  leszámolás úgy tör
ténik. hogy mindenki beszolgál
tatja a becserélt 7. és 8 . számú 
lisztjegyeket és a megmaradt 16 
Kockás váltójegyeket. Ezek he
lyett csereképpen váltójegyeket 
már senki sem kap

A szeptember hav i lisztjegyek 
ellenében pedig már az uj 23 
kockás váltójegyeket kapja min
denki

Az úgynevezett kistésztajegyek. 
vagy 1 2  kockás jegyek, melye
ket kenyérjegy ellenében kelt 
kiszolgáltatni, nem kerülnek le
számolásra. Itt ugyanis a kockák 
száma változatlanul 1 2  marad 
továbbra is. Ezekből a fajtákból 
is jönnek ki uj váltójegyek, de 
azokat minden zökkenő nélkül 
a rendes cserék alkalmával, a 
kiárusítás mértéke szerint kapják 
meg a kartársak. Ezeket a jegye
ket tehát ki kell árusítani, míg 
a készlet tart. Elosztó kartársa
ink is egy ideig még eldarabolva 
tehát 1 0  ; 2  kockás váltójegyeket 
kapnak és ugyanígy számolnak 
el a kisárus kartársakkal is

Uj fe lá ra s  bélyegek
A m. kir. postavezérigazgató

ság közli. hogy f. évi augusztus 
hó 16-ától a Horthy Miklós Nem
zeti Repülöalap támogatósára — 
korlátlan példánys.zamban — 2 0  
Eilléres íeiárral 30 filléres cím
letű bélyeget bocsátott lorga 
lomba. A bélyeg 100 darabot 
tartalmazó lapokban készült A 
m. kir postavezérigazgatóság

felkéri a közönséget, hogy a 
hősi halált halt Kormányzóhe
lyettes Ur Öfőméltóságát. vitéz 
nagybányai Horthy Istvánt áb
rázoló. hazafias célt szolgáló, 
folyó évi szeptember hó végéig 
valamennyi postahivatalnál áru
sításra kerülő bélyeget levelei 
bérmentesítésére minél nagyobb 
mennyiségben használja.
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C i g a r e t t a h ü v e l y e k : C i g a r e t t a p a p i r o s o k :
SENATOR CELOF1LTER kettős SENATOR 60 lapos

füstszűrővel SENATOR 120 lapos
SENATOR EXTRA vattabeléttel 

, JANINA füstszűrös

SENATOR RAPID hajtogatott.
egyenként kihúzható lapokkal, 
gummirozott széllel

SENATOR CELOFILTER parafa- 
véggel

SENATOR BLOK gummirozott szél
lel, egyenként kitéphető lapok
kal

•
«______________ _________

JANINA SPECIALITÉ

Helyreigazítás
Legutóbbi lapszámunkban 

..Kémhír a traíikreviziórói című 
közleményünkbe egy félreértésre 
alkalmat adó mondat került
bele

A  mondat a következőképpen
hangzik .

„ a dohányjövedék ezen 
kérés tejesítése érdekében ki
adott a pénzügyigazgatóságok- 
nak egy rendelkezést, melyben 
utasította azokat, hogy az anya- 
konyvekből állítsák össze a kí
vánt statisztikát. A  pénzügyőrök, 
hogy a maguk dolgát megköny- 
nyitsék. egyszerűen felszólítottak 
minden trafikost, adja be az 
adatait, milyen alapon kapta 
annakidején a trafikjogot . . .“

A fenti idézetből ezen rész . . 
..a pénzügyőrök, hogy a maguk 
Colgát megkönnyitsék" . . . bizo
nyos félreértésre adhat alkalmat, 
miért sietünk leszögezni, hogy 
távol állt tőlünk ezen cikk meg
írásakor minden sértő szándék.

Tisztában vagyunk azzal, hogy 
a pénzügyőri kar ma tulon-tul 
van halmozva munkával — amit 
nem egyszer leszögeztünk la
punkban — és legtöbbször szinte 
megoldhatatlan feladat elé van 
állítva. A jelen rendelkezés ese
tében is az volt az érzésünk, 
hogy az újabb feladat bizony 
átlagon felüli munkát kíván a 
pénzügyőrségektől. Éppen ezért 
irtuk azt. „hogy a maguk dolgát 
megkönnyítsék*, igen természe
tesnek vettük, hogy a pénzügy
őrök igyekeznek a reájuk rótt 
feladatot úgy megoldani, hogy 
az minél kevesebb munkával 
járjon annál is inkább, mert a 
kívánt statisztika időhöz volt 
kötve

Mi mindenkor igen nagyra- 
becsüljük a pénzügyőrség mun
kásságát és végtelenül sajnál
nánk. ha a fenti fogalmazást 
bárki rosszul értelmezné

Mennyi a számla-illeték?
A pénzügyminiszter rendele

tet adott ki. amely szerint a ke
reskedők vagy más iparűzök sa
lát üzletük tárgyairól vagy az 
azoktól várható követelések íe- 
iöi üzletfelek részére kiállított 
•at elsó példánya, számla, áru

jegyzék. kimutatás, könyvki vonat, 
e-rzámolási jegy után. tekintet 
nélkül arra. hogy azt a kiállító 
a.áirta-e vagy sem, és hogy az 
aóban kitüntetett követelés ki
egyenlítését elismeri-e vagy nem. 
a következő illetéket tartozik 
űzetni:

Ha az iratban leltüntetett érték 
főösszege az 50 P-t meg nem 
haladja 5 fillért. 50 P-nél több. 
de 100 P-nél kevesebb összeg 
után 10 fillért. 100— 200 P-ig 20 
iáiért, 200—500 P-ig 50 fillért. 
500— 1000 P-ig 1 P-l. 1000 P-nél 
nagyobb összeg után minden 
megkezdett ezer pengőre egy 
pengő illeték esik.

A  2 pengőt meg nem haladó 
illetéket számla-illetékbélyeggel 
úgy kell leróni, hogy a kiállító 
a bélyeget az iratra felragasz

tani és a számla egy ik tételé
tével vagy keltével átírni, vagy 
a keletet is feltüntető cégbélyeg
zővel felülbélyegezni köteles. A 
2 P-t meghaladó illetéket lyu
kasztással kettéválasztott számla- 
illetékbélyeggel kell leróni, A 
bélyeget felső részén az iratnak 
arra a példányára kall felragasz
tani. amely a kiállítónál marad, 
alsó részén pedig az üzletfél ré
szére szóló első példányra ra
gasztandó fel. A kiállító a bé
lyeg felső részével ellátott pél" 
dányt 3 évig köteles megőrizni.

A  számla-illetékbélyeg forga
lomba bocsátásáig a számlaille- 
tékel okirati illetékbélyeggel úgy 
kell leróni, hogy a lyukasztott 
helyett a megfelelő okirati bélye
get az értékét jelző szám kö
zepén felső és alsó részre kelté 
kell vágni.

f ártsunk 1IACO
- r .- r f  S Z I P K Á T  ^

NÉgv és té l millió p n p t  gyüjtctt
a  Vöcöskeeeszt a

Az elmúlt évben a Magyar 
Vöröskereszt négy és fél millió 
pengőt gyűjtött honvédeink ré
szére. Több mint 34 kórházat 
állított fel. továbbá kórházvonato
kat és repülőgépeket. Múlt év 
májusától ez év junius végéig 
több mint 33 millió darab ci-

honvédek részére
garettát, 84.000 |. szeszt. 61.000 kg 
cukorkát. 131.000 kg különböző 
élelmiszert, 36.000 kg. pipere
cikket osztott szét. Ezenfelül egy 
év alatt hadműveleti területen 
lévő honvédek részére 45.000 
szeretetcsomagot küldött

A papírárakat felemelték
Az Árkormánybizlosság újból 

szabályozta a különböző papír
áruk árait, helyesebben uj fel
árat engedélyezett a rögzített 
árakhoz.

A papirnemüek sokféleségére 
való tekintettel a teljes uj árlis
tát helyszűke miatt nem áll mó
dunkban leközölni és csupán 
tájékoztatásul közöljük, hogy az

uj Felár körülbelül kétszerese az 
eddiginek.

A trafikokban általánosságban 
árusított gyártmányok árait alább 
adjuk azzal, hogy ha kartársaink 
közül valakit egyéb gyártmá' 
nyok ára is érdekli, szívesked
jék hozzánk fordulni levelező
lapon és mi készséggel megad
juk a választ.

Gyártmány neve Eredeti gyári csomagolás Feláralatt felett

Famentes irodai 1 . 2 1 1 . 1 2 1.41
Famentes irógéppapiros 1.36 1.26 1.41
Fogalmazó papiros — .9/ — .90 — .8 8
Rajzpapiros, famentes 1.29 1 .2 0 1.41
Itatós, fám. pelyhes 1.41 1.31 2.16
lrkaitatós 1 . 1 2 1.04 — .8 8

Az árak 100 kg.-ként érten
dők.

Az iskolai füzetek és a cso
magolópapírok eddigi feláraival

szemben a legújabban engedé
lyezett felár az alapárnak 1 0 0  
százaléka.

flz Országos Vitézi Szék 1943
október hó l ével az alábbi vi
tézi tisztségek betöltését tervezi :

1. Vitézi székkapitány : Ma
rosvásárhely, Csíkszereda, Szé
kelyudvarhely.

2. Vitézi széktartó : Makó,
Esztergom, Ungvár. Marosvásár
hely, Csíkszereda.

3. Vitézi teleknyilvántartó : 
Szombathely. Veszprém, Zala
egerszeg. Léva, Székesfehérvár, 
Komárom. Makó, Szeged, Gyula, 
Eger. Szolnok, Kassa. Miskolc, 
Rimaszombat, Balassagyarmat, 
Sátoraljaújhely, Budapest, Nagy
várad, Kecskemét, Debrecen, 
Nyíregyháza, Pécs. Szatmárné

meti. Kaposvár. Szekszárd és 
Zilah állomáshelyeken.

Ezen tisztségekre tekintetbe 
jöhetnek :

ad 1 . Nyugállományú vezér
őrnagyok, törzstisztek, akik tag
jai a Vitézi Rendnek.

ad 2., 3. Nyugállományú szkv. 
és tart. tisztek, tisztviselők.

Javadalmazás : Nyugállomá
nyú tisztek részére rendfokoza
tuknak megfelelő tényleges illet
mény, a többieknek havi 300 P.

A  pályázók írásbeli jelentke
zésüket az Országos Vitézi Szék
hez címezve, annál a vármegyei 
Vitézi Széknél nyújtsák be, ahová 
alkalmazásukat kérik.



4 DOHÁNYARUSOK LAPJA 17. ai&rn

Vilinek is ló...
Régi választási tréfás, de igaz 

történet.
427 választó volt egy kerület

ben. A  kormánypárt kiküldöttje 
megérkezvén, megkérdezte, hogy 
hányán vannak a • hívek .

— 69-en, volt a válasz.
— Aja j — mondta a kormány- 

párti kiküldött. — Hát az ellen
zékiek hányán vannak.

— 72 a számuk — jelentették.
A  kormánypárti enyhén cso

dálkozott :
— És a többi ?
— Azok még várják, hogy 

mik legyenek-■
A  kis eset megtörtént vagy 

ötven esztendővel ezelőtt. De 
vájjon, ha ma megkérdeznénk 
az embereket, nem lennének-e 
többségben, akik várják, hogy 
mik legyenek ?

Egy arab orvos, amikor be
lépett a beteg szobájába, igy 
szólt.

— Fiam. itt hárman vagyunk : 
Ön, én és a betegség. Ha ön 
rám hallgat és egyetért velem, 
akkor mi ketten többségben 
leszünk és ekként a betegség 
magárahagyatva, kénytelen lesz 
távozni- -

Kartársak! Itt is hárman va
gyunk : Mi. az akarat és a 
közöny. Nem gondoljátok, 
hogyha mi az akarattal össze
fogunk, a közöny magára ma
radva. kénytelen lesz távozni?...

I németbirodalmi posta szeptem
ber 1-én külön bélyegsorozatot 

bocsát ki
A német nép téiisegélyakció- 

mozgalmának tízéves fennállása 
emlékére a németbirodalmi posta 
1943 szeptember elsején uj 
acélmetszet-bélyegsorozatot bo
csát ki.

Különleges bélyegző 
a balatoni sporthéten
A  m. kir. posta vezérigazgató

sága közli, hogy szeptember 
4 -től 8 -áig terjedő időben a ba- 
latoníüredíürdői és a siófokíürdői 
postahivatalok „IX. Nemzetközi 
Sporthét a Balatonon" íelirásu 
különleges keletbélyegzőt hasz
nálnak a náluk feladott levél
posta küldemények egy részé
nek lebélyegzéséhez.

Klsócus kartács!
Trafikos lehetőleg csak 
trafikostól vásáro ljon !

Pályázat 
Horthy Miklós 
ösztöndíjakra
A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter a Horthy Miklós-ösz- 
töndijalepból az 1943— 1944. 
évre megüresedett egyenként 2 0 0 . 
400 és 800 pengő összegű Horthy 
Miklós-ösztöndijra pályázatot hir
det. A  pályázati határidő 1943. 
október 1. A  pályázat az illető 
iskolai, intézeti, főiskolai igaz
gatóságnál, egyetemi kari dékáni 
hivatalban átvehető pályázati 
kérvényürlapon történik és ezek
nél a hatóságoknál adandó be.
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és eredményes, h» 
a Baross Szövetségi 
Dohányarusok Lap
jában hirdet!

H i v a t a l o s  k ö z l e m é n y e k
lllllllllllllltlIllIflIlllllllllllllllllllllllllllllllltlIlllllllllllllllllllllltlIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIItlIltItttlIlllllltlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

A  Baross Szövetség Dohányárus Csoportjának
Hivatalos helyisége: Budapest, Vili., Muzeum-utca 17. tdez. lő.
Telefonja : 136—356.
Postatakarékpénztári csekkszámla száma 50.319.
Hivatalos óra felek részére: Minden hétköznap 9—15 óráig. Szombaton és 

ünnep előtti napokon 9—12 óráig.
Szaklapja: Baross Szövetségi Dohányárusok Lapja. Megjelenik minden hó 

el6Ő és harmadik csütörtökén. Tagoknak díjmentes.
Igazgatói fogadóóra : Kedden 9—12 óráig.
Ügyésze: Dr. Buday Gyula egyetemi magántanár, ügyvéd (Budapest, VI., 

' Andrássy-ut 36. III. 6. Telefon : 119—393). Hivatalos óráit a Csoport helyi
ségében minden pénteken 15—16 óráig tartja.

Lapzárta : A hó első és harmadik csütörtökjét megelőző hétfő 16 óra.

„ R A F F A “  szivarkaszipka cserélhető parafás füstszűrővel drbja § fül. 
M ű a n y a g  szivarkaszipka, kétrészes. „Raffa“  füstszüröbetéttel 

darabja 66 fillér.
v lá v o r K a  szivarkaszipka, kétrészes. „R a ffa “  füstszüröbetéttel 

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

cserélendő) darabja 2 fillér.
„ R A F F A “  füstszűrös szlvarkahüvely lOO darab a felemelt 

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

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

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

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!  U

STROH, GOTTLIEB ÉS FIA
dohányzó cikkek nagykereskedése

B U D A P E S T ,  
VII., Károly k irá ly -ut» .

FE C SK E  szivarkapapir és hüvely 

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

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

Budapest, VII.. Bkácfa-u. 13. Tel. 222-625.

-----------  K IN D E A  L A J O S  ________
papíráru-, iróozer-, cigarettapapír-, hüvely- és gyufa-nagykereskedő 
Budapest. VI.. Róasa-utca 44. szám. — Telefon: 221-870.

O L L E S C IA IJ ,  S P O R T
S Z IV A R K A P A P IR  O K Á T . H Ü V E L Y E K E T . V A L A M IN T  

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

SAMUM-ALTESSE SSS Íi
BUDAPEST, XIII., GÖMB-U. 32. TEL.: 292-706.

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

m indennem ű dohányzó-c ikkek  nagykereskedése

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

Borotvapengék és borotválkozó cikkek legolcsóbb beszerzést beirt

TEMPÓ, 6. M. B. NIKOTEX, TRAFIK stb.
pengék kizárélagos eladása.

BOROTVAPEMGE-SZAKÜZLET BUDAPEST, VII., NAGYATÁDI 
SZABÚ-UTCA 42. SZlM. —  TELEFON: 428-147.

A kiadásáért felelős: vitéz Cslliás Endre

Kiadótulajdonos: ,Baross Szövetség I „Grafika" Nyonadavállaiat (Hol) BéiaJ 
Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák I Újpest, Jókai-utca 18 n á a  
és Termelők Országos Egyesülete* | Telelő* 49L—M6
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