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Az eltűnt cigaretta nyomában 

Hamarosan lesz cigaretta, de csak jegy ellenében 
Megszűnik a cigarettainség és a dohány ne müekhel való szemérmetlen feketézés 
Pár napon belül szétosztják a dohányjegyehet — Jó az uj termés, amely, ha 

feldolgozásra kerül, bőmben leszünk a cigarettának 

(Szeged, szeptember 2(3) A ciga-
reí la frontos tapaszlalnató súlyos 
helyzet a legutóbbi hetekben még 
Inkább nehezedett. A tavasszal és 
n nyár folyamán, amig 'az orosz pa-
rancsnokság rendelkezett a szegedi 
dohánygyár felelt, néha-néha nagyobb 
mennyiségű cigarella került forga-
lomba és Szeged dohányosainak lár-
cája megtelt szivarkával^ Az volt 
ugyanis a helyzet, hogy az orosz pa-
rancsnokság három izben mintegy 
kél és félmillió cigarettát juttatott a 
városi küzeilálási hivatalnak, amely 
azt napi áron hozta forgalomba az 
általa cliáloll üzemek dolgozói kö-
zölt. Hogy a Iraíikosok se rövidülje-
nek , a közellátási hivatal a neki jut-
tatott cigaretta-mennyiség nyolc szá-
zalékát jutalékképpen átadta a do-
hánykisárusokuatí. Amióta azonban az 
orosz kalonai parancsnokság vissza-
adta a szegecii dohánygyárat a do-
hányjövedéki központnak, a közellá-
tási hivatni nem kapott ellátmányt 
és Szeged lakossága lassan-lassan ci-
garetta nélkül "maradi. Jelenleg az 
a helyzet, hogy á dohányzó közön-
ség csaknem teljes egészében a fe-
ketepiacon kapható cigaretták vásár-
lására van plalva. Ez természetesen 
óriási áremelkedést idézett elő a fe-
ketepiacon. Ma már rég (iiihaladla a 
cigaretta a darabonkénti 10 pengős 
árat és nein ritkaság, hogy 12, sőt 
15 pengőt kérnek egy Simphoniáérf. 
Ez a cigarettafajta is fogytán van 
azonban, meri gyártása megszűnt és 
a külföldről csempészeit még drá-
gább cigaretták uralják a feketepia-
cot . 

A Déhnagyarország munkatársa a 
dohánygyárhoz fordult, hogy meg-
tudja, mi a tulajdonképpeni helyzet 
a Cigárcttafronton, hová tellek vagy 
hová Jcsznck a gyár készítményei 
és miért tűnt cl a cigaretta. 

A dohánygyárban Simon Antal 
igazgatóhelyettes és Barna Mihály 
fizetni bizottsági tag a következő fcl-
világosilást adlak érdeklődésünkre: 

— A szegecli dohánygyár-régi kész-
letei elfogylak. Amióta az orosz pa-
rancsnokságtól visszakaptuk .a gyá-
rai, ál landóan (izemben vagyunk és 
megkezd lök az uj készítmények, a 
»Muukás« és a >;Béke« elnevezésű 
cigaretták gyártását. Anyaghiány mi-
att sajnos csökkentett munkáslét-
számmal dolgozunk, igy a gyár napi 
kapacitása mindössze 200.000 ciga-
retta. A dohányjövedéki központ igaz-
gatóságától azt a rendelkezést kap-
luk, hogy 

a gyártott készleteket egyelőre 
nem szabad kiadni a dohányáru-' 

raktárnak. 

A gyár átvétele óla gyarlóit készletek 
üzemünk raktáraiban vannak és vár-
juk a központi igazgatóság rendelke-
zését, hogy mikor hozhatjuk forga-
lomba. Napún la kapjuk a sürgetése-
ket a doháuyárurakIűrtó l t amelyet vi-
vzont a nagyira fikosok sürgetnek 
áruért, éppen ezért pár nappal ez-
előtt táviratilag fordultunk a dohány-
jövedék központi igazgatóságához az 
áru kiadásának engedélyezése végett. 
A központi igazgatóság azonban csu-
pán azt engedte meg, hogy néhány 
vezető haléságnak juttassunk párezer 
dár altot kosloloul; u j kés/ilmé-
•yeitikből, a »Munkás« ;bóI cs a »Bé-
tfé«-ből. Érlesitcttek azonban, hogy 

rövid pár napon belül megkezd-
hetjük az u j cigaretták kiadását, 
előbb azonban szét kell oszlani 
a dohányjegyeket, amelyeknek 
bevezetésére most már sor kerül. 

— Elárulhatom — folytatta nyila't-
tfozalát Simon igazgatóhelyettes —, 
a szegedi körzet részérc Is készül-
nek már Budapesten az állami <fo-
bánviegyek és az u j cigaretták do-

hányjegy ellenében lesznek árusít-
hatók. Amint a dohányjegyek kiosz-
tásra kerülnek, mi is kinyitjuk rak-
tárainkat, átadjuk készleteinket a do-
hányáruraklárnak, az pedig megkez-
di a cigaretta széloszlását az illeté-
kes nagylrafikoknak. Lesz tehát ci-
garetta, de csak jegy ellenében. Hogy 
kik kapnak jegyei és a jegyre mennyi 
cigarettát vásárolhatnak, arról még 
nincs tudomásunk. Annyi azonban bi-
zonyos, hogy 

a cigarettainség megszűnik és a 
cigarettával való nagymértékű fé-
ketezésnek is bealkonyul, mert 
a Iraíikosok csak annyi cigarettát 
kapnak, amennyi jegyet beszol-
gáltatnak, illetve a dohányárn-
raklár annyi cigarettát ad kf, 

amennyi jegy van forgalomban. 

Az u j cigaretták a viszonyokhoz ké-
pest olcsó áron kerülnek forgalom-
ba. A tMunkás?, ami körülbelül a 
Simphóniának felet meg, 3 pengő 
tesz darabonkint, a íBéke« pedig, ami 
jobb cigarettafajta lesz, 8 pengőjével 
kerül a dóhánykisáríisi forgalomba. 

Megtudtuk még Simon igazgatóhe-
lyettestől,, hogy az ifj dohánytermés 
minőségileg is és mennyiségileg is 
igen jó. Ha az n j termés feldolgo-
zásra kerü l , növelik a. gyár terme-
lését és bőviben leszünk a cigaret-
ta:) ak. Remény van rá, hogv rövide-
sen megindul a dohSnybchózatal Bul-
gáriából , és akkor javítani tudják a 
c i a n re t tálc mi n ő s í cél 

November 4-ére tűzték ki 
a válaszfások időpontját 

(Budapest, szeptember 26.) A keddi 
napon megtartott rendkívüli minisz-
tertanácson Erdei Ferenc belügymi-
niszter javaslalot tett, hogy a nem-

zetgyűlés választási időpontját no-
vember 4-ére állapítsák meg. A 
minisztertanács a belügyminiszter 
javaslatát elfogadta. (MTI) 

Tito tábornagy is hazaengedi a magyar 
hadifoglyokat 

A bomlás 
komoly tünetei mutatkoznak a Kis-
gazdapárt szegedi szervezetében. A 
párt demokratikus elemei egészsége-
sen reagálnak arra a szemérmetlen 
reakciós puccsra, amit Eckhardt Tibor 
szegedi ügynökei, a magyar hadsereg-
ből kirúgott tábornok, a rendőri fel-
ügyelet alatt átló fasiszta kereskedő, 
a sikkasztó ügyvéd és a munkásnyuzó 
bérháztulajdonos csinált. Tömeges ki-
lépésekről hallunk híreket, sokan ke-
resik fel a Kisgazdapárt demokrati-
kus tagjai közül pártunkát, a tanya-
világban pedig tömegesen lépnek át 
a kisgazdák a Nemzeti I'arasztpárlba, 

A leleplezett puccs megmutatta Sze-
ged kisgazdáinak, hogy nem lehel az ő 
pártjuk olyan párt, amelyet nem kis-
gazdák, íiciii a föld verejtékes meg-
munkálásával foglalkozó termelők, 
hanem kirúgott tábornok, sikkasztó 
ügyvéd, stb. vezetnek. Látják már, 
liogy ilyen pártvezetőség nem harcol-
hat "a kisgazdák érdekeiért, azoknak 
csak szavazatait kéri, hogy azok me 
legénél a maguk pecsenyéjét süssék 
meg. Felismerték, hogy ezek a figu-
rák csak eladhatják a kisgazdák ed-
dig kivívott jogait és csak eddigi 
népellenes politikájukat folytathatják. 

A polgári tagozat városi, értelmi-
ségi elemei is látják most már, hogy 
nincs helyük egy olyan kisgazdapárt-
l>an. amelynek élén ílveu direktórium 
áll. Egymúsulán jelentik be a pártból 
való kilépésüket azok a polgárok, 
akik őszintén hivei a magyar demo-
kráciának, szerelik a magyar népet 
cs hazafias lelkiismerettel szembe 
akarnak szállni a volt pártjuk óléra 
került bandával. 

A nagyfokú bomlás megérteti taláa 
a Kisgazdapárt központi vezetőivel 
is, hogy sürgősen közbe kell lépniük 
maguknak kell elsöpörniük a szegedi 
szervezet éléről ezt a társaságot^ 
amely elsősorban pártjukat, de Sze-
ged demokráciáját is kompromittálja. 

— — • m i • • 

Budapest, szeptember 26 (Saját tu-
dósítónk telefonjelentése) Nemrég a 
Szovjetunió nemes gesztust mutatott, 
amikor elhatározta, hogy hazaengedi 

magyar hadifoglyokat. Most Tito 

tábornagy csatlakozott a Szovjetunió 
nagylelkűségéhez és elrendelte azoknak 
a magyar katonáknak hazabocsátását, 
akik a balkáni, horvátországi és dunán-
túli harcokban estek fogságba. 

Az igazoló bizottság eltiltotta 
a tanítástól dr. Sándor István 

főiskolai tanárt 
Dr. Petruch Antal hittudományi tanár ellenforradalmi 
elmélete a keleti és nyugati demokráciáról — A 

reakciós diákság tüntetően megtapsolta 
a tanár ur különös fejtegetéseit 

(Szeged, szeptember 26) Az egye-
temi és főiskolai igazoló bizottság ked-
den délután nagy érdeklődés mellett 
folytatólagosan tárgyalta dr. Sándor 
István főiskolai tanár ügyét. A Tár-
gyaláson Sándor István tanítványai 
is szép számban megjelentek és még 
a lárgyalás megkezdése előtt bizonyos 
feszültség volt érezhető a teremben. 
Az igazoló bizottság előadója közötte, 
hogy Sándor István összefoglaló nyi-
latkozatot adott be a bizottsághoz és 
ennék alapján maga a bizottság is 
nagyjából tisztázottnak látja a főis-
kolai tanár szerepét. Az elnök fel-
szólítására,. hogy kíván-e valaki az 
igazolandóhoz kérdést intézni, Krom-
pas/ky Ede igazgató, az igazoló bi-
zottság tagja megkérdezte, hogy mí 
a véleménye a Horthy-féte ellenforra-
dalomról. A kérdésre Sándor István 
kövelkczelescn kerülő választ adott 
és nem is sikerült tőle határozott fe-
leletet kapni. Végül is arra a meg-
állapításra jutottak, hogy ma már 
bizonyára más a véleménye, min i 
1912-ben volt. Krompaszky következő 
két kérdésére, hogy politikamentes-
nek' és nevclőhalásunak tartja-e ezt 
az ellenforradalmat, Sándor István 
mosolyogva jelentette ki, hogy sem 
politikamentesnek, sem nevelőbalá-
siiiiak természetesen nem larlja, mert 
nem is tarthatja. 

Ezckulán a bizottság ébiöke fel-

olvasta dr. Sándor Istvánnak Balogh 

Ányos akkori tankerületi főigazgató-

hoz intézett sajátkezű levelét, amely-

ben arra kérte a főigazgatót, hogy 

rendelje ki a szeged! középiskolák fel-
sőoszlályu tanulóit erre a xpelilika-
mentes, hazafias és ncve]öhalásu« 
ünnepségre, amelynek fénye és je-
lentősége annál is nagyobb, mer! 
azon megjelenik Antal István és I.u-
káes Béla miniszter i j . Levelét azzal 
zárja, hogy reméli , a főigazgató ha-
zafias és nevelő irányú munkájukat 
elő fogja segíteni. Az aláíráson periig 
Sándor István ugv szerepei, mint a 
rendező bízottság ügyvezető elnöke. 
Sándor. István be is ismerte, hogy a 
levelét ő irta, de arra hivatkozott, 
hogy erről teljesen megfeledkezett. 

A bizottság Sándor István politikai 
működésére vonatkozóan kihallgatta dr. 
Petruch Anlal hittudományi főiskolai 
tanárt. Petruch ugy vallott, hogy Sándor 
működése teljesen politikamentes volt. 
Petruch vallomása során többször 
szembeállította a nyugati és lceleli de-
mokráciát. kijelentve, hogy a Horthy-
féle iflenfarradalom nem i&a demokrá-
cia ellen, hanem csak annak keleh for-
mája ellen irányull, márpedig a magyar 

nép a nyugati demokrácia alapján áll. 
Petruch Antal fejtegetése után Sándor 

Istvánnak a hallgatóság soraiban na i 
számmal megjelent tanítványai vihar ; 
tapsban törtek ki és az elnöknek eré-
lyesen rendre kellett utasítani őket. 

Több tanú kihallgatása 'után keni t 
sor az igazoló bizottság döntésére, 
amelynek értelmében Sándor Istvánt 
valamely tudományos intézethez, g ' -
dául közkönyvtárhoz való áthelyezés 
ítélik, hogy tanítással és uz ifjúság n • 
vetésével ne. foglalkozhassak, mi vihog í 
egyéniségét nem látja alkalmasnak arr 
hogy a demokratikus Magijaforsz i; 
ncvelömnnkájában tevékeny részt v -
gyen. Az indokolás szerint ezt a meg-
állapítást alátámasztja nagy száin'ni i 
megjelent tanítványainak az igazólán 
eljárás során tanúsított tiintelő mag .'• 
tartása is. 

Az itélet kihirdetése után a hallga-
tóság az elnök erélyes figyelmezte e-
sére rendben és csendben távoZ ; l 
ugyan a teremből, de k inn a folyo: m 
minősíthetetlen cs hangos módon vi-
tatta meg az ügyet és elégedetlenségü-
ket fejezték ki az iléiet miatt. 

b e l v á r o s i m o z i 

Szerdán, csütörtökön és pénteken 
utoljára a legizgalmasabb film, a 

4 toll 
Az előadások 3, háromnegyed 5 

és fél 7 órakor kezdődnek. 

S Z É C H E N Y I M O Z I 

Csütörtöktől tnüidennap bemutatásra .k erű! ' 
a kacagtató kalandok f i lmje: 

P O T Y A U T M S 
Főszerepben': 

FERN4NDEL, 
a neveltetés mestere. 
Egv fogadás története. 

Utazás a föld körül 1003 izgalom 
és rengeteg humoros helyzeten 

keresztül. 

Azonkívül: 
A mozilátogató közönség rég nem 

látott kedvence újra Szegeden. 

C H A P L I N 
mint rendőr 

Elővétel-, délelőtt 11—12 óráig. Pénztárnyitás: | 

félórával az előadás kezdete elölt. 
E lőadások kezdete: 3, háromnegyed 5 és 1 

fél 7 órakor 

Jön ! Jön? 
Október 4-től 

Deahna Durbiués Charles Lnughton 
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