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U j élet küszöbén
Recseg-ropog körülöttünk a 

világ, uj erők és uj életmegnyil
vánulások vajúdnak és jönnek 
életre, hogy ledöntsék a régi, 
konzervativizmussal telített, a de
magóg‘demokrácia fellengősen 
üres jelszavától megszéditett és 
a kapitalizmus jármában nyögő 
vén Európa társadalmi rendsze
rét. amely mindent szolgált 
hosszú évezredes élte alatt, csak 
egyet nem, a sokszor verejté
kezve dolgozó emberi társadal
mat.

A  versaillesiés trianoni gyász
békék összeomlása idején. mint 
a háborgó vulkánnak a tüze, 
uj erők és életmegnyiloánulá- 
sok törnek előre, hogy helyet 
adjanak annak a szociális el- 
gondalásokkal telített népi poli
tikának, amely lölibe helyezi az 
egyénnek a gyakorlati tudásból 
eredő rátermettségét és alkotó 
erejét, u protekció és a sze
rencse áítal nyújtott, üres és 
gyakorlati tudás nélkül levő, 
csak tömjénezni tudó, de az 
emberi többség számára üdvös 
és hasznos munkát nem teremtő, 
szájaskodó álszocializmusnak.

A  XX-ik század felviiágoso- 
dott kora szülte meg ezt a szo
ciális gondolatokkal telitett uj 
eleiíovmát, amely most ledön
teni készül a múltnak minden 
bűnével takaródzó Xlammon- 
istennek a szobrát és ledobja a 
kapitalizmusnak gyalázatosálar
cát, hogy helyébe a népi szo
ciálpolitikán keresztül, mint ab
szolút értékmérőt az emberj tu
dósnak és munkának, a soha 
el nem értéktelenedő és örökké 
élő dtcsőségteljes nimbuszát ál
lítsa fel. az időknek a végtelen
ségéig.

Eigyelö lélekkel állunk meg 
ezen Európa társadalmi rend
jét átfotmáló uj élet küszöbén 
és létünknek minden atomjával 
várjuk és figyeljük azt, hogy 
mit hoz és mit tartogat szá
munkra az uj élet, a jövő, mert 
a mi régi életünk teljesen hijjá- 
val tH>i# mindannak a szociális

gondoskodás szülte életlehető
ségeknek, mely sokhelyen a 
csonka és béna testtel végzett, 
odaadóan lelkes munkát, szo
ciális vonatkozásban, annak ér
deme szerint értékelni tudta 
volna.

Jöjjön és köszönisön tehát 
reánk és ne találjon bennün
ket testben és lélekben készü
letlenül ez az uj szociális népi 
politikát megvalósító korszak
nak az eljövetele, amely a tisz
tességes és becsületes munkál 
majd annak érdeme szerint ér
tékelni tudja és megteremti min
den felvilágosodott, öntudatos, 
Hazáját és fajtáját szerető, igaz 
és tökéletes gondolkozása ma
gyarnak, a szociális eszmék

A Baross Dohánykisárusok 
Segélyintézménye és a Baross 
Dohány nagy árusok Segélyintéz
ménye. mint alapítványoknak 
készpénzvagyona, amelynek egy 
része adományból, túlnyomó ré
sze azonban a felvételezési ivek 
és egyéb hatósági megbízásból 
árusított nyomtatványok forgal
mazásából állott elő, olyan ör
vendetes mértékben gyarapo
dott, hogy az elnökségnek fel 
kellett vetnie a vagyonáslag át
alakításának kérdését.

Az elnökség nem is késett e 
tárgyban előterjesztésével előbb 
az igazgatóság, majd a választ
mány elé járulni, amely utóbbi
tól a közelmúltban tartott vá
lasztmányi ülésen meg is kapta 
a felhatalmazást arra, hogy a 
rendelkezésre álló anyagi esz
közök (készpénztőkék) felhasz
nálásával és keretein belül meg
felelő fővárosi ingatlant vásárol
jon.

A  választmányi ülés szükebb- 
körü bizottságot küldött ki a 
„háztüznézés- megejlésére. Ez 
a bizottság napokig járta a vá
rost s minden rendelkezésre 
álló ingatlant megszemlélt. El
mondhatjuk, hogy nem volt a 
megfelelő ingatlanokban valami 
nagy választék. Több helyen

igazságos hitétől áthatott, em
berséges életlehetőségeket.

Feltar tózhat atlanul jön, köze
leg az óra, hogy a demagóg
demokrácia és a kapitalizmus 
jármában nyögő örömlelen és 
sivár robotos életet felváltsa 
majd egy szebb és boldogabb 
korszaknak, egy a mindnyájunk 
számára sokat sejtető és való
sággá is váló ígérete, amely a 
magyart és Európa minden né
pét, a testvéri szeretet és össze- 
tartozandóság érzetével, a vég
zett munka érdeméért erősbiti, 
táplálja és a szociális népi poli
tika nyújtotta kiegyensúlyozott 
életszínvonalra fölemeli, hogy 
az embert emberré tegye.

S. O. S.

azzal fogadták a bizottságot, 
hogy az ingatlan már elkelt, 
vagy hogy már nem is eladó. 
Ugylátszik, meggondolták a dol
got s helyesebbnek tartották a 
pénzzel való felcserélés helyeit 
inkább ez ingatlan birtokában 
maradni.

A bizottságot elhatározásának 
meghozatalánál több szempont 
vezette. Főszempont volt, hogy 
ne nyújtózkodjék tovább, mint 
ameddig a takaró ér, tehát 
hogy ne vállaljon az elnökség 
a segélyintézmények terhére 
adósságokai, amelyeknek sorsa 
a mai gazdasági viszonyok kö
zött egyenesen beláthatatlan.

A m. s k szempont az volt, hogy 
az ingatlan legyen értékes cs 
értékálló, sőt értékében emel
kedő.

A  harmadik szempont, hogy 
az ingatlan alkalmas legyen 
továbbépilkezésre, illetőleg ha 
a segélyinlézmény anyagi esz
közei, további vagyoni gyara
podása azt meg fogják engedni, 
alkalmas legyen egy jövedel
mező bérház felépítésére telekül.

Az utolsó szempont, de nem 
a legkisebb fontossága az volt, 
hogy a megvásárolandó ingat
lan alkalmas legyen akár most 
mindjárt kevés átalakítással.

akár pedig a jövőbeni bérház
építkezés után arra, hogy abba 
irodahelyiségeinket elhelyez
hessük s abban ne csak iroda- 
helyiségeink és raktáraink ta
láljanak kényelmes otthonra, 
hanem vidékről felránduló kar
társaink is.

Ezeket a szempontokat figye- 
lembevéve, a bizottság válasz
tása a IX., Liliom-utca 45. sz. 
házra esett. A  ház 157.74 négy
szögöl telken épült. Földszintes 
ház, 9 drb szoba-konyhás la
kásból áll. Hatalmas frontja van 
és a mérnöki hivatal egyik re
ferensének megjegyzése szerint: 
remek telek. Természetesen a 
beépíthetőség szempontjából. 
Nem esik szabályozás és 
kisajátítás alá s olyan övezet
ben van, ahol hatemeletes bér
palotát lehet rá építeni.

Minthogy a Baross Szövetség
től bérelt helyiségeink a munka- 
mennyiség és feladataink meg
szaporodásához képest máris 
szükeknek bizonyultak, már most 
számot kellett vetnünk azzal, 
hogy a megvásárolandó házban 
hivatalos helyiségeinket már a 
legközelebbi jövőben elhelyez
hessük. Örömmel állapíthatjuk 
meg azt is, hogy a IX., Liliom-u. 
45. sz. házban, amely most már 
segélyintézményeink tulajdona, 
helyiségeink kevés költséggél 
járó átalakítás árán akár már 
novemberben elhelyezhetők lesz
nek.

Az ingatlanra vonatkozó adás
vételi szerződést a Badocs el
nöksége a régi tulajdonosokkal 
a bizottság jelentese alapján 
megkötőbe, s a vételárat a két 
segélyintézmén / vagyonából az 
utolsó fillérig kifizette ugv, hogy 
a júliusi lakbéreket már segély- 
intézményeink részére a ház- 
kezelésse! megbízott gondnok 
szedte be.

A  megvásárolt ingatlan cent
rális fekvésű, közel a dohány- 
rakiáihoz s tagjaink által igen 
könnyen megközelíthető. A Li
liom-utca a Ferencvárosban fek
szik, az Üllői-utnak a Nagykör
úttal párhuzamos első mellék
utcája, a megvásárolt ingatlan pe
dig a második ház az Üllői-uitói. 
Tehát igy a nagykörúti villa
mosokkal és autóbusszal, nvnt 
pedig az Uilői-uti vilamosokkal 
igen könnyen elérhető.

Reméljük, hogy a Badocs ve
zetőségének közérdekű munká
ját Isten bőséges áldása fogja 
kisérni az uj otthonban is s 
hogy az ingatlanszerzés terén 
ez lesz az első lépés segélyintéz
ményeinknek mielőbbi, minél ha
talmasabb felvirágoztatásához I
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Rendelet A dohányárus nélkülözhetetlen könyve a
jogaira és kötelességére vonatkozó összes rendelke
zéseket egybefoglaló és a dohányáruda vezetéséhez 
szükséges ismereteket tartalmazó

POHÁNYELADÁSI SZABÁLYOK
A finom papíron nyomott 436 oldalas szakkönyv ára
egészvászonkötésben 14.— pengő. Megrendelhető a 
szerzőnél: Farkas István pénzügyőri felügyelőnél, 
Budapest, Vili., Fiumei-ut 6. sz.

Ism erje  m eg  jo g a it  és  k ö te le s s é g é t!

109.1761940. XIII. a.
Tárgy: A nikotincsök
kentett dohánygyártmá
nyok szétosztásának 
újabb szabályozása.

KÖRRENDELET.

Valamennyi m. kir. pénziigy- 
igazgatóságnnk és pénzügy igaz
gatósági kirendeltségnek a szé
kesfővárosi pénzügyigazgatúság 

kivételével.
A nikotincsökkentett dohány- 

gyártmányok szétosztása céljá
ból ez 1930. évi október 3-án 
kelt 121.240. számú, illetve az 
1931. évi március hó 18-án 
24.171. sz. alatt és az 1932. évi 
február 9-én 5653. sz. alatt kelt 
rendeletekkel Budapesten léte
sített főáruda jogosítványa lejárt 
s a főáruda működését a buda
pesti. kispesti és pestszentlőrinci 
dohányelosztók ellátására nézve 
az 1940. évi junius hó 30-ával, 
a vidéki dohánynagyárudák el
látására nézve pedig 1940. évi 
julius hó 3I-ével véglegesen 
megszüntetem.

A  nikotincsökkentett minőségű 
dohánygyártmányokkal — ugyan
úgy’, mint a rendes gyártmányok
kal — jövőben a m. kir. do
hányárura k tárak fogják a do- 
hánynagyárusokat (elosztókat) 
ellátni. A  dohánykisárusok tehát 
1940. julius 31-e után csak an
nál a dohánynagyárusnál (elosz
tónál) szerezhelik be a nikotin
csökkentett dohánygyártmány- 
szükségletüket. ahová anyag- 
beszerzés végett utaltattak.

A dohánynagyárusok (elosz
tók a nikotincsökkentett dohány- 
gyártmányokat — úgy, mint a 
rendes dohánygyártmányokat — 
a csatolt minta szerint nyomtat
ványon kétpéldányban kiállított 
megrendelőiven rendelik meg a 
dohányáruraktárnál, A  megren
delőiven a dohánygyártmányok 
árát a nikotincsökkentett do
hánygyártmányok arje^yzéki (fo
gyasztói) értékben kell feltün

Süle Jenő : Károlycsapat kereszt 
ügyében ismételten * érdeklődtünk 
illetékes helyen, de aktája még inind- 
ezideig nem érkezett vissza a pénz
ügyigazgatóságtól. ügyét továbbra 
is figyelemmel kisérjük és sürgetjük 
(774).

Reichel Kálmán : Örömmel közöl
jük, hogy kérelme kedvező elinté
zést nyert, melyre vonatkozólag a 
végzés f. hó 9-én ki lett küldve az 
illetékes pénzügy igazgatósághoz
(1762).

Horváth Károly : Kölcsön iránti 
kérelme f. hó 1-én a Had biztosság
hoz lett kiküldve 613.244/Ü40. sz. alatt. 
Ügyét megsürgettük, az elintézés rö 
videsen várható (1523).

Szatmári Dániel né ...Kérvényének 
újabb száma 109.215. Ügye remény- 
teljes. Döntés még nincs. Továbbra 
is figyelemmel kisérjük (920).

Kovács Sándor: 103.884 sz. alatt 
ugye kivizsgálásra van kiküldve az 
illetékes pénzügyigazgatósághoz 
(1735).

2704 törzszámu Kartársunknak 
üzenjük, hogy árvíz okozta gyufa
károsodását igazoltassa az ottani 
községi elöljárósággal és ezen iga
zolást küldje meg nekünk. Ha van 
rá mód, valamit kiharcolunk érdeké
ben.

tetni és az eladási jutalékok 
Ugyanúgy veendők számításba, 
mint a rendes gyártmányok 
megrendelésénél. A  megrendelt 
gyártmányok ellenértékét a m. 
kir. Dohányjövedék 100.003. sz. 
postatakarékpénztári csekkszám
lája javára kell befizetni és a 
befizetési-lap elismervényi szel
vényét a megrendelőiv első pél

dányához kell mellékelni. A 
megrendelőiv nyomtatványokat 
egyenlőre a Nikolex R. T. díj
mentesen bocsájtja az árusok 
rendelkezésére.

A duhánynagyárus ^elosztó) 
nikotincsökkentett dohánygyárt
mány beszerzéseit a beszerzési 
főkönyv ben, a rendes dohány- 
gyártmány beszerzések között 
folytatólagos tételszámok alatt 
számolja el, de a zárlat-készités 
megkönnyítése érdekében a ni- 
kotex-áru beszerzésére vonniko- 
zó adatokat a főkönyvbe piros 
tintával kell bejegyezni.

A  negyedévi forgalmi kimuta
tás hátlapján a nikotex áru be
szerzési esetek számát a rendes 
dohánygyártmány beszerzésektől 
elkülönítve kell feltüntetni.

Fenti rendeletemrő! az összes 
dohány nagyórusokat (elosztókat) 
haladéktalanul írásban értesítse.

Kelt Budapest, 1910. junius 27.

Miniszter rendeletéből:
Fattinger s. k. 

miniszteri osztályfőnök.

D o h á n yn a g yá ru d a
vezetésében tökéletesen jártas, 
két éves kincstári kezelésű gya
korlattal, érettségizett keresztény 
26 éves fiatalember, havi 120 P. 
fizetésért nagyáruda vezetését 
elvállalja. Elsőrangú kincstári 
bizonyítvány ! Cim : W olf Arthur 
Szeghalom. (1818).

Oszkó István: Mi mindenkinek, 
aki hozzánk fordul szívesen eljárunk 
ügyében, de természetesen csak az 
itteni hatóságoknál. Vidéki pénzügy- 
igazgatóságokhoz nem utazhatunk 
le, mert ez túlságosan költséges 
volna. Az ilyen kérelmeknél az a 
szokás, hogy a kérelmező kérvényét 
előzőleg hozzánk küldi be. s mi pár
toló sorok rávezetésével továbbít
juk azt az illetékes pénzügy igazga
tósághoz. Amennyiben kedves Kar- 
társunk is így cselekedett volna, úgy 
nagyon szívesen pártoltuk volna jo
gos kérelmét. A jövőben ha kérel
met nyújt be, azt küldje előzőleg 
hozzánk, s mi majd továbbítjuk az 
illetékes fórumhoz (1388).

Labancz János: Kérelme n refe
rensnél van, ügyét továbbra is fi
gyelemmel kisérjük és sürgetjük 
(1554).

Magyar István : Ügyében döntés 
még nincs, de az áthelyezéshez nem 
sok remény van, igy jó lenne, ha 
sürgősen megpályázná az említett 
zsidó trafikot (1343).

Zsemlye M ihá ly : Kölcsöniránt ké
relme 615.432 számmal döntés alatt 
áll, az elintézést megsürgettük (1632).

Marikné Békéscsaba: aktájának 
száma 67.202/1940. Ügye reménytel
jes, döntés még nincs (—).

Berta István : Telekvételi ügyé
nek száma 106.093. Jelenleg inég a 
pénzügyminisztérium I.a. főosztályán 
van A reíenenstől kapott értesülé
sünk szerint a pénzügyminisztérium 
telek vételhez hozzájárul. Az akta 
rövidesen visszamegy a kereskedelmi 
minisztériumba. Ügyét tovább sür
getjük (1783).

özv. Borszak Károly né'. Árudá
jának az országos vásárok idején 
való nyitvatartására vonatkozó ké
relme a kecskeméti pénzügyigazga
tóság hatáskörébe tartozik, tehát ak
tája a Dohányjövedékhez nem lesz 
továbbítva. Ügyében nem tudunk el
járni (1829).

Az árvízkárosultak megsegítésére 
indított gyüjtésüuk eddigi eredménye 
P 1248.01.

A beérkezett gyűjtési listák a kö
vetkezők :

Beregszászi dohánynagyáruda 
gyűjtésé :

Sztohora Zsiginond Berpgujíalu 
—.50, Marton Piroska Vári —.10, Kas- 
kocky Albert Beregszász 1.—.. Tro- 
hák József Beregszász —.50, Óháry 
János Felsőremete —.50, Eisler Mór 
Beregszász 2.—, Huszti Árpád Kígyós 
1.—, Ferency Menyhért Beregszász 
2.46, Tiszaháti magyar bolt Bereg
szász 5.—, Bajó István Beregszász 
4.—, Kromák András Beregszász 
—.16, özv. Krajcár Mihályné Bereg
szász —.60, özv. Bakó Albertné Nagy- 
muzsaly —.40, Langfeld János Bereg
szász 2.—, Badaloi Szövetkezet Be
regszász —.40, Taranyi István Bereg
szász —.2o, Sirokay Károly Bereg
szász —.10, özv. Letay Gézáné Be
regszász 1.—, özv. Kovács Lajosné 
Beregszász —.50. Fodor István Mezö- 
gecse —.20, Keresztyén Julianna 
Nyárosgorond .66, Hangya Szövet
kezet Mezőkaszony —.40, Hangya 
Szövetkezet Botrágy —.50, Biszku 
Sándor Tiszoma 1.—, Papp István 
Vlakosjánosi —.50, Zahár István Be
regszász 1.—, Szupp Albert Rafajna- 
ujfalu —.50, Ködöbocz Gyula Csonka 
papi —.30, Bán Gábor Beredardó 
—.50, llosvay József Beregszász -.50, 
Szilágyi Hona Beregszász —.50, 
Varga Imre Balazsér —.50, Ricsey 
Györjry Beregszász 1. — , Hangya Szö
vetkezet Kovászó —.50, Kopin Mi
hály Alsóremete —.50, Hegyi Miklós 
Borzsova —.50, vitéz Szűcs Boldizsár 
Bene 1.—, Sefíer József Vári —.50, 
Fiié István Vári —.20, Kenéz László 
Alsóremete —.50, Hangya Szövetke
zet Vári 1.50, Hangya Szövetkezet 
Halábor 1.—. Gaáll Istvánné Bor
zsova —.50, Nemes István Beregsnm 
1.—, Zsák Andorné Bulcsu 1.—, Ti
szaháti magyar bolt Asztély 1.26, 
Sidó Mihály Beregszász 1.—, Varga 
Imre Beregsom 1.—, Hangya Szövet
kezet Beregsurány 1. — , Balogh Já
nos Kisgut —.50, Csatári Gcrzson 
Zápszony 1 —, Tóth Károly Bátyú 
1.—, Gáthy József Zápszony 1.—D e 
meter András Macsala 1.—, Sztohora 
Lajos Beregujfalu 1.—, Lestyán 
György Alsóremete —.50, Demeter 
Ferenc Rafajnaujfalu —.50 P. Ösz- 
szesen : 49.94 P.

Nemzeti nagy célunk kiví
vásához egység kell, mert 
a b b a n  v a n  a z  e r ó !

M olnár Sándor: Ügye a kecske
méti pénz ügy igazgatóságtól még nem 
érkezett fel. Szíveskedjék talán ott 
megsürgetni. Az akta felküldéséről 
értesítést kérünk, hogy ügyében is
mételten eljárhassunk (1776).

Németh Lidin : Ügyének száma 
38.547. Az aktát a pestvidéki pénz
ügyigazgatóságtól a közeli napok
ban terjesztik fel a Dohányjövedék* 
hez (1294).

özv. Padi Jánnsné: Aktájának
újabb száma 94698,940. ügye remény
teljes, döntés még nincs (1490).

Losonci dohánynagyáruda 
gyűjtése :

Dohánynagyáruda 5.—, Budayné
2.—, Hangya szövetkezet 2. , Tela-
tom Ernő 1.—, özv. Hronyec György- 
né 1.—, özv. Lassky Samuné 1.—, 
özv. Pokorny Eerencné l.—, Vágó 
(József 1. , Telek Sámuel 1.—, Godő
György 1.—, Llrbán István 1.—, Ka- 
linkó .József —.20, Yekkel Bertalan 
2.—, özv. Varga Andrásné 1.—, Mag- 
nuszek János 2.—, Balazi József 1.—, 
Tóth Lajos 2.—, Csaba Ferenc 1. —, 
Páros Ferenc —.20, Rácz Lajos —.20, 
Led vény i Ferenc 1. — , özv. Csopek 
Ferencné 2.—, özv. Gombolo Ferenc- 
né —.50, Holnapi Gyula 1. , Bankó
Andor —.50, özv. Lipták Edéné —.50, 
Varga Gyula 2.—, özv. Kovács De- 
zsőné 2. , Trizna Mórné 1.50, Né
meth Kálmán 1.—, Tamás János 
1.— P. összesen 39.60 P.

János házai dohánynagyáruda 
gyűjtése;

Szalai Dezső B >rgáta —.50, Ko
vács Lajos Bőgőié —.30, Szabó Ist
ván Bcgöte —.20, Ágoston József 
Duka —.20, Vér József Duka —.30, 
Puchecz Mihály Egyházashetye 1. ,
Gampel Ödön Hosszupereszte'g —.50, 
Hajas Lajosné iiosszupereszteg 1.—, 
Hangya Szövetkezet Hosszuperesz- 
teg i.—, Nagy Pál Hosszupereszteg
1. , Albert Gyuláné Jánosháza -.50, 
Barát Zsigmond Jánosháza .20, 
Fogyasztási Szövetkezet .Jánosháza
2. —, özv. Kelemen Pálné Jánosháza 
1.—, Odor István Jánosháza 3.—.Ke
rekes József Jánosháza 3.50, Császár 
Ferencné Karakó —.40, Hangya Szö
vetkezet Kaid 2. — , Soponyai József 
Keléd —.20, Szentiványi Egon urada
lom Keléd 2.—, Sárközi Márton Ke* 
menesíalva —.50, Király Karolin Kis- 
sornlyó 1.—, özv. Szabady Ferencné 
Kissomlyó —.20, Hangya Szövetke
zet Nemeskeresztur 1.—, Szabó Vin
ce Nemeskeresztur .30, Barát Ernő 
Vashosszuíalu —.20, Göcze Pál Vas- 
hoss/ufalu —.50, Cuppon Lajos Ka- 
rakószörcsög —.20, Kocsv Lajosné 
Kerta —.50, Marton Sándor Kerta 
—.20, Farkas Károly Kisberzseny 
—.10, Takács Károly Kisberzseny 
—.50, Kekk Imre Nagykamond —.50, 
Horváth Imréné Dabróka —.50, Pat
kó Miklós Nagypirit —.20. Nemes 
Károly Veszprémpinkóc —.10, Drei- 
szinger Ferenc Hetyefő —.50, Kekk 
János Hosztót —.50, Hangya Szövet
kezet Rigáes 1.—, Hangyaszövetke
zet Szentimrefalva 1.—, Kovács La
jos Zalagalsa —.20, Rauc József Za- 
lagalsa —.50, Hangya Szövetkezet 
Zalaerdőd 2.—, Makk Jenőné Zala- 
szegvár —.50, Bognár Ernő Kiska- 
mond —.50 P. összesen : 34.— P.

KÉRDÉS ES FELELET

fiz á rvízkáro su ltak megse
gítésére indított gyűjtésünk
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Rimaszombati dohánynagyáruda 
gyűjtése:

özv. dr. Tököly József né Rima
szombat 5. - ,  Hangya Rogy. Szövet
kezet Aj máskő 2. Hős Lajos A. Ba
log —.50, Tamko Barna A. Pokorády 
50?—, Larnik István Almágy —.20, 
Tóth Lajos Bakti —.10, Bán Barna 
Balogtamási —.3(1, Zöld Pál Baloguj- 
falu — 30, Hangya Fogy. Szövetkezet 
Balogiványi —.50, Hangya Fogy. Szö
vetkezet Bátka —.50, Hangya Fogy. 
Szövetkezet Badogpádor —.20, Galló 
Pál Balogfala —.50, Zibrim János 
Czakó — 50, Vasas László Cs íz—.50, 
Csaba István Csomatelke —.20, Lu
kács István Damya .50, Hangya 
Fogy. Szövetkezet Üékó —.50, Hiv- 
nák Bertalan Dobócza —.50, Kovács 
Gyula Dobfenek —.20, özv. György 
Jánosné F. Balog —.50. özv. Telek 
Ferencné Feled 1.—. Hangya Fogy. 
Szövetkezet Gertele —.50, Galió 
György Busz .20, id. Mikács Pál 
Gartva kisfalu —.50, Hangya Fogy. 
Szövetkezet Gyömörpéterfala —.50, 
Atlasz Sándor Gyömörsid —.40, Han
gya Fogy. Szövetkezet Guzona—.20, 
Bérré Imre Guzona —.60, Hangya 
Fogy Szövetkezet Hármán —.50, 
Kurcsik Dezső Jánosi —.50, Köföl 
Viktor Jéne —.20, Bódi Zoltán Kerek- 
gede —.10, özv. Kozányi Dezsőné 
Korláti 1.—, Bodor Géza Magyarhegy- 
meg —.50, Veres János Mcme&rton- 
falu —.50, Hlózert József Nemesrad- 
nót .50, Varga Pál Osgyán l.—, 
Vince Mihályné Osgyán -.5o, Hangya 
Fogy. Szöv. Oböst —.20, Fülöp Pál 
Perjése —.20, Hangya Fogy. Szöv. 
llimapálfalu 1. . Scütonga István Ri
mapátfalu 1—, Hogyárt György Ri
ma nécs —.50, özv. Kovács Józsefné 
Rí ma nécs — .50, Domokos Dorsó Rima- 
sí mony i —.50, özv. Ilábely Béláné 
Rimaszombat —.40. Begeni Ferenc 
Rimaszombat 2. . Pántor János Ri
maszombat .20, Herényi Károly 
Rimaszombat 1. , Vozáry Sámuel
Rimaszombat 2.—, Tarody Mihályné 
Rimaszombat 1.—, Simroky János 
Rimaszombat —.50, Sebő János Rima
szombat 1.—, Borzy István Rima
szombat 1 , Csefo László 1.—, Ri
maszombat 1.—, Dmlovies József Ri
maszombat 1.—, Német Lajos Rima
szombat —.50, Szabó Sándor Serke 
—.r>o, özv. Bata Jánosné Szöreg .50, 
Bodnár Árpád Mapanyit —.50. Hege
dűs Dezső Manyit—20, Rezonik Gyu- 
láné Várgede —.40, Sáry Mihály Ze- 
kerje 1. , Delios István Zsip —.50,
Pap Béla Szutor —.40, Hangya Fogy. 
Szöv. Várgede —.50, Bohus Zoltán 
Feled 1.—, Hegedűs Miklós Nemes
telkes —.00, Szöllősy Gyula Rima
szombat 2.—, Pelle Istvánné Jerte 
—.50, Csiri Jód Bróm fürdő Csiri 1.— 
pengő, öszesen : 47.40 P.

Kunszent mi kiősi dohány nagy
árud a gyűjtése :

H, Kovácsy János 5.—, özv. Hey- 
lemann Jenőné 2.—, Rácz Sándor 
1. , Kulcsár JózseFné -.50, Gergely
Bálint .50, Patonai János —.50, 
Szőke József —.50, Tódor Erzsébet

.40, vitéz Kalonista Lukács —.40, 
özv. Józsa Vik törné ,—.20, Gálos 
Lujza .20, özv. Közi Árpád n é—.20, 
özv. Kolner Vilmosné —.20, Mester 
Ambrus —.20, Hegedűs Kovács And
rás — 20, özv. Gálisz Mihályné —.20, 
Horváth P. Gáborné —.20. özv. Ada- 
movich Gvuláné —.10 P. összesen : 
12.50 P.

Kiskunfélegyháza! dohány nagy
áruda gyűjtése:

özv. Bloskovich Lajosné 10.—, özv. 
Gyenes Antal né 3.—, Celter Mihály
3.—, özv. Kolláth Jánosné 3.—, özv. 
Gyenes Jánosné 2.—, Borda Gábor 
1.50, özv. Hatvani Jánosné 1.50, 
Tompái Vera 1.50, Csáki József 1.—, 
Tóth Margit 1.—, özv. Csizmadia Já
nosné 1.—, özv. Iványi Gáborné 1. -, 
Szmoletiski József - -.50 P összesen : 
30.— p.

Sásdi dohánynagyáruda gyűjtése :
András Frigyes Sásd 5.—, özv. Hé- 

nei béláné Komló 5.—, özv. Liocz 
Ferencné Mágocs 1.—, Kornél Antal 
Jágonak —.20. Mittich József Jágo- 
nak 1.—, Temraert Péter Felsőraind- 
szeni 1.—, Tallér Márton Baranya- 
jenő —.50, Blummenstein Baranya- 
jenő L—, Bodog József Egyhózbér 
—.30, Braun Antal Magyarhertelend 
—-50, Píilf Ferenc Hörnyék —.30, 
Simon Sándor Gödre —.30, Csollány 
Lajos Gödre —.30, Diensztl József 
Baranyaszentgyörgy —.50. Neufeld 
Gyula Hetvehely —.50, Flander Már

ton Abaliget —.50, Gothár István 
Oroszló 1.—, Krebsz József Magyar
szék — .50, Kolmann József Magyar
szék — .50, Gellner Györgyné Meződ 
1. —, Gász József Kishajmás —.50, 
Marosi Sándor Vásárosdombó 2.—, 
Baumgartner Antal l’odisa—.50, Hofí- 
mann Sándor Tarros 1. —, Hangya 
Mecsekjánosi —.50, Nagy .János Me- 
csekfalu —.20, Plesz György Ókor 
völgy 1.—, Forvis Józsa Magyareg- 
regy 1.—, Kenner Józsefné Magyar- 
egregy 1—, Rudolf József Szügy 1.—, 
Hoffer Mátyás Kán — 20, Kikeld 
Gyula Csikóstöttös — .50, MalósGéza 
Husztot 1.70 P. Összesen : 35.30 P.

Szarvasi dohánynagyáruda 
gyűjtése :

Dohánynagyáruda Szarvas 5.— , 
özv. Kachy Mihályné Szarvas —.50, 
Kincsesi Lajos Szarvas .20, Szabó 
Pál Békésszeutandrás —.20, Rafiaj 
János Szarvas —.20, ifj. Adamcsok 
Sándor Kondoros 1.—, N. N. Békés- 
szentandrás —.20, Beznay Béla. 
Szarvas —.20, özv. Rideg Mihályné 
Szarvas —.20, Laczó János Szarvas 
1.—, özv. Csasztvan Györgyné

Szarvas 2.— , Kovács Márton Szarvas 
—.20, özv. Navodonszky Jánosné 
Szarvas 2.—, Baán Béla Szarvas 
l.—, özv. Beregszászi Gáborné 1.—, 
özv. Papp Gáborné — 20 P. össze
sen : 15.10 P.
Elek! dohánynagyáruda gyűjtése:

Niedermayer Ferenc Elek 10.—, 
özv. Hamhach Ferencné Elek .50, 
Engerhardt Flórián né Elek —.40, özv. 
Hirlh Józsefné Elek 1. , Engelhardt
György Almáskamarás —.50, Zsíros 
Mihály Medgyesháza — .50, vitéz ifj. 
Gombos István Nagykamarás — .50,

id Gombos István Nagykamarás 
— .37 P. összesen: 13.77 P.

Lenti-1 dohánynagyáruda 
gyűjtése :

Szikszay József Lenti 5.—, özv. 
Stier Józsefné Rédics 1.—, özv. Fii- 
relitsh Istvánné Rédics —.50, Fehér 
Géza Mumoz —.50. Varga János Ma- 
rocz —.50, Hobor Károly Iklóbördöce 
—.50. Simon Péter Gáborjánháza 
—.50, Kovács József Nurokföld -  .20, 
Bertta Jánosné Mákomfa —.40, Csa
ti ik Ferenc Lenti —.20 P. összesen :
9.10 P.

Tartsunk 
PIATIHIK-kártyát I
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SENATOR CELOFILTER kellős
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