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A dohányárusitás rendezése 
Szegeden. 

(Saját tudósítónktól.) A Délntogyamr-

szág cikkeiből informálódott a- közömé? 

•azokról a bonyodalmakról, amelyek abból 

keletkeztek, ihogy a pénzügyigazgatóságon 

tévesen magyarázták a pénzügyminiszternél 

a dohányárusitás uj rendjéről szóló mult évi 

rendeletét. A pénzügyigazgatóság tévedését 

nyomban átlátta és .a közönség érdekein-e' 

megfelelően akként intézkedett, hogy ideig-

lenesen minden nem kizárólagos dohány-

ikisárusnak továbbra is juttatott dohányt, def 

az ügy .aktáit végleges döntés végett felküld-

te a pénzügyminiszterhez, akiihez ebben az 

ügyben a Szegedi Kereskedők Egyesülete a 

következő felterjesztéssel fordult: 

Nagyméltóságú Miniszter Ur! 
Kkgyelmes Urunk! 

A háború következtében egzisztenciájuk-
tan sokszor megháborgatott szegedi keres 
kedők mély megelégedéssel és hálaérzéssel 
vették tüdomáeul annak idején Nagyméltó-
ságod 40885/1918. számú rendeletét a dohány-
gyártmányok eladásának szabályozása tár-
gyában. Mi n thogy a szegedi Ipéiizügyigazgató 
ságon a rendelet végrehajtását illetőleg kéte-
lyek merültek fel, minthogy továbbá 'bizo-
nyára Nagyméltóságod intencióival is talál-
kozik az, 'hogy minél tökéletesebben bizto-
sittassék azok megélhetése, akiknek férje, 
esetleg gyermeke is a harctéren küzd, vagy 
már el is esett, alulirott egyesület teljes alá-
zattal két kérést bátorkodik előterjeszteni, 

A 40885/1916. számú rendelet 2. pont-
jában Kegyelmes ur ekként rendelkezik: 
Meghagyom az igazgatóságnak, hogy az oly 
körzetekben levő nem kizárólagos dohány-
kiisárusokuak, akik 'fűszer, szatócs, korlá-
tolt vagy korlátlan italmérés!, vegyeske-
reskedői vagy egyéb üzletekkel kapcsolato-
san gyakorolják a dohány kisárulást és 
amely körzetekben a fennálló kizárólagos 
dohánykiisárudák az ezidőszerint megszorí-
tott dohánygyártmány-forgalmat a fogyasztó 
kőzöreép igényeinek megfelelően akadály 
nélkül kénesek kleléviteni, a dolhánygyárt-
mány-hiánv ideie alatt további rendelkezé-
semig a ddhánv^yártmányok kiadását szün-
tesse he. E tekintetben az legyen irányadó. 

hoay oly vámsakban és községekben, ame-

lyekben kizárólagos kísárvdák eleaendö 

számhatn vannak, nem kizárólagos dohány-

áru dáknak dohány gyártmányok egyáltalá-

ban ne adassanak ki és csak ha az illető vá-
ros vagv község területének egyes részein 
(kültelkek) ez a kizárólagos kisárndák hi-
ánya vaay számának korlátolt, voUa miatt 

a közönség és a jövedék érdekében keresz-
tülvihető nem volna, akkor nem szüntetendő 
meg az i'le+ő a helyi viszonyok figyelembe 
vétele mellett kólően raesráillatvtaudó kör-
zetben levő nem kizárólagos dothánvkisáru-
sok részére a dohánygyártmányok kiadása. 
De viszont.' ily esetekben az illető körzetben 

levő minden nem kizárólagos dohánykis-

árvF aráinylonosam látandó el dohánygyárt-

mányokkal. Meghagyom ezúttal az igazgató-
ságnak jelentse be 14 napon belül a körzetet 
szemléltető térrajz bemutatása mellett, hogy 
a korlátlan dohánykisárusoknak a dohány-
gyártmányok kiadását hol szüntette he." 

Szegeden az összes terek és utcák terü-
lete 450 katasztrális hold. Ennek a hatal-
mas területnek csak nagyon csekély része a 
belváros, amelyben elegendő számmal van-
nak kizárólagos dohánykísárudák. A többi 
városrészben: Alsó- és Felsővároson, R óko-
ron. Móra-városrészben, Újszegeden és a kül-
területeken vagy csak elvétve van dohány-
ki-"áruda, vagy egyáltalán nincs. A már több-, 
•zör említett rendelettel Nagyméltóságodnak 

az is célja' volt, hogy a fogyasztó közönség 
igényei a lehetőséghez képest jobban meg-

óvassanak. Ha azért, mert a belvárosban van 
nöhány kizárólagos dolhánylkisámda, egész 
Szegeden megvonnák a nem kizárólagos do-
há'Dylkisárusoktól az árusítást, olyan sérelmet 
szenvednének a közönség igényei, aminőhöz 
a háborúiban is alig részesültek. A kizárólagos 
do/hánykisíáruidék képtelenek lennének a for-
galmat lebonyolítani még akkor is, ba a szá-
mukat máróMbolnapra megsokszoroznák. Na-
gyon jól tudták ezt a szegedi pénzügyigazgutó-
- ágon is, ahol akként vélik a kérdést megold-
hatni, hogy a belvárosban valamennyi nem 
kizárólagos doíhánykisárustól, a többi város-
részben pedig egyesektől akarnák a dolhány-
árusitást ideiglenesen megvonni. A belvárosra 
vonatkozó intézkedésben meg kell nyugod-
nunk, mert az Nagyméltóságod rendeletének 
szellemében történt, annyival sérelmesebbnek 
találjuk, hogy a pénzügyigazgatóság a többi 
városnészfben — teljesen ellentétben a rende-
lettel — ugy gondolja a kérdést megoldhatni, 
hogy egyesektől akarja a dolhányárusitást 
megvonni. Minthogy ennek az ügynek eldön-
tése 'Nagy,méltóságod bölcsességére vár, tisz-
telettel kérjük a 40885/1916. sz. "rendelet 2. pont-
jának teljes egészében való fenttartását. Ennek 
alapján kegyeskedjék akként rendelkezni, hogy 
Szegeden a belváros kivételével valamennyi 
városrészben minden nem kizárólagos doíhány-
kisárusnak továbbra is akadálytalanul kiszol-
gáltassanak a dohánygyártmányok. 

Második kérésünk odairányul, kegyes-
kedjék a rendeilet alól azt a kivételes kedvez-
ményt megadni, hogy az özvegyeknek és 
árváknak, meg azoknak a nem kizárólagos 
dohánykisárudáknak, amelyeknek t-nlai(iono-
sai a harctéren vannak és az üzletet felesé-
gük vezeti, a dohánygyártmányok továbbra 
is kiszolgáltassanak; tekintet nélkül arra, 
hogy 'üzletük mely városrészben van. Azt 
hisszük, ennek a kérésünknek erköteó ere-
jét Naigyméltóságod előtt nem kell (támo-
gatni 

A termelés fokozása Svájcban 

Bern, február 17. A szövétségtanács, 

tekintettel a behozatal nehézségeire, hatá-

rozatokat hozott a mezőgazdasági terme-

lés fokozása dolgában. A határozatok kü-

lönösen mezei és kerti termékekre vonat-

koznak. A kantonok felhatalmazást nyer-

nek, hogy nem bevetett vagy rosszul mü-

veit földet kényszer utján is bérbe vehes-

senek. 

Köteleztetnek a kantonok, hogy min-

den termesztésre alkalmas földet élelmi-

szerek, vagy takarmányok termelésére 

hasznosítsanak. A nyilváon sközösségek ál-

tal műveltetett földdarabok megmunkálásá-

ra és a termés behordására a kantonoknak 

ú'guk van minden alkalmas embert igény-

hevenni, a lakosokat kölcsönös segítségre 

kötelezni és a szükséges eszközöket, gépe-

ket. fogatokat és munkásokat erre a célra 

felhívni. 

Mexikó é« Knbs ellentéte 

az Unióval 

Lugano, február 17. A Corriere della 

Sera-nak jelentik Londonból: Caranzának a 

semlegesekhez intézett azt a felhívását, hogy 

tagadjanak meg minden kivitelt a hadviselő 

országokba, a németek befolyásának tulaj-

donítják. Majdnem bizonyos, hogy a mexi-

kói probléma ezúttal napirendre kerül, mert 

a petróleum-területek Caranza ellenfelének, 

Villa tábornoknak az ellenőrzése alatt álla-

nak és a kiviteli társaságokkal már is szer-

ződést kötöttek az angolok petróleum szál* 

listására, amit Caranza el akart tiltani. 

Az angol lapok jelentése szerint Kuba 

szigetén kitört a lázadás az amerikai len-

hatóság ellen. A felkelők megszállották San* 

Jagót. Londonban természetesen azt mond-

ják, bogy a lázadást német ügynökök szítják 
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