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A nagyárusok egyesületének 
organisatiója.

(— i — r.) Azon szép számú jelen t-  
kezes, mely múltkori czikkünk következ
teben a nagyárusok köréből hozzánk ér
kezik, a rra  enged következtetni, misze
rint a dohányárusok kongresszusa nagyon  
láto g atott lesz. E zt annyival is inkább 
kívánjuk, minthogy pl. az egyesület a la
kítására vonatkozólag a vélem ények m eg
egyeznek s csakis annak organisatiója  
képezhetne némi vita tárg y át. H ogy a  
nczctelterescknek  nemikep elejet vegyük, 
e lap hasábjain m egbes/eljük az ügyet, 
miután itt mindenki szabadon nyilvánít
hatja m ár jo  előre vélem ényét.

M indenekelőtt legyünk tisztába azzal, 
vájjon a  nagyárusok egyesülete  külön 
letesüljön-e; av ag y  vonják bele a kis- 
árusokat is, egyszóval, hogy az egyesü 
let a  nagy- és kisárusok egyesülete le
g y en -e  ?

Erre vonatkozólag kijelenthetjük, mi
szerint a nagyárusok legnagyobb része 
olykep nyilatkozott, hogy az alapítandó 
egyesület a nagyárusoké legyen, miután 
a kisárusoknak nincs semmi részük —  a 
nagyárusok erdek sphárájában. így tehát 
alig várható, hogy a nagyárusok egye
sületének 300-nál több tagja lenne, mind
azonáltal e szám elég tekintélyes arra 
nézve, hogy tekintettel arra, miszerint e 
300 tag az ország minden tekintélyesebb 
városából rekrutálódnek, minden szak
kérdésben fontos faktort képezzen. Ez 
tehát körülbelül az összes velünk össze
köttetésben levő nagyárusok nézete. 
Ugyanez a lő városi nagyárusok nezete 
is. A következőkben tehát a többség 
eme nézetét közelebbről kívánjuk meg
világítani.

A nagyarusok egyesületének czelja 
az összes érdekek megvet lese, a körül
mények által okozott károk törvényes 
utón való orvoslása, uj eszmék megpen- 
ditesc, valamint a keresetmód körülmé
nyéinek szem előtt tartása. Mindenekelőtt 
azonban czelja a nagyarusok szakma
körének tekintélyét azon magaslatra vinni, 
a melyen ma minden valamire való szakma 
van. 1 la őszinték akarunk lenni, úgy be 
kell vallanunk miszerint a nagyárusok

az őt érdeklő dolgokban ma nem igen 
kérnek véleményt. A dohányinonopolium 
különös története az oka ennek, hogy 
mindig- megfeledkeznek róla, más keres
kedelmi ág azonban nagyban elvezi a 
kormány érdeklődését. így történhetett 
aztán, hogy teljesen véletlenül egy csomó 
sérelmes es a mai viszonyokhoz kepest 
súlyos intézkedés, mely régibb időkből 
származott, meghagyatott mind e mai 
napig a nélkül, hogy annak orvoslására 
gondoltak volna, fókep azért nem, mivel 
az egyes nagyárus nem volt hivatva arra, 
hogy azt kérelmezze. Latható tehát, hogy 
az egyesület alakításánál magáról a nagy
árusok állásáról van szó, nem pedig az 
elárusitásról. 1 la ezekről volna szó, úgy 
persze a kisárusokat is be kellene ez 
egyesületbe vonni.

Nagyárusnak tekintetik a főárus, a 
nagyárus es a különlegességi dohány
árus, miért is azon kérést intézzük a 
tisztelt fóárus urakhoz, hogy a kerüle
tükbe tartozó nagyárus uraknak a ter
vezett egyesület hasznos voltát megma
gyarázni es őket az említett ügybe be
vonni szíveskedjenek. Felkérjük egyszers
mind t. olvasóinkat, miszerint az oly 
dolgokban, mik véleményük szerint ez 
ügyhöz tartoznak, írásban hozzánk for
dulni sziveskedjencK s ezen ügyben la
punk hasábjai mindig rendelkezésükre áll 
a kérdezőknek. Ily módon aztán a jó 
ügynek politikus módon nagy szolgálatot 
tennének.

Valamely szivarfaj végeladása.
Időről-időt e, a mikor valamely szi

varfaj »túléltét magát, vagyis a mikor 
már senki sem vásárolja őket, vagy ha 
forgalmuk csökken, akkor a pénzügy
minisztérium »végeladást* rendez oly- 
kepen, hogy az olcsó.n kiadandó szivar
fajt a hivatalnokok részére adja ki. 
Őszintén szólva ezáltal a hivatalnok urak
nak nem nagy szivesseget tesznek, mivel, 
ha már végeladásra kerül a szávar, ak
kor már pár eve fekszik, a gyártásban 
elromlott, vagy legalább is elvesztette 
aromáját, legjobb esetben pedig valamely 
dohányraktárban penészes hitt, miáltal 
keserű izüve lesz, ez utóbbi eset forgott 
fönn a most »vegeladott« Operas sziva

roknál. így tehát csakis sajnálhatjuk 
azokat, akik drága pénzen rossz árut s 
azt is csak »protekcziókép« kapnak. Ez 
a mi véleményünk a »vegeladott« sziva
rokról s bizonyára mindenki ugyanezen 
véleményén van, a ki e szivarokat szívta 
vagy szívja. Természetes, hogy néha azért 
is rendeznek valamely szivarfajból veg- 
eladást, mivel azt készíteni többe nem 
akarják. Helyes! Azonban miért történik 
ez ? Nem azért, mivel e fajt kedvelték! 
Mert rossz volt. ergo olcsóbban túladnak 
rajta.

Most azonban az a kérdés, vájjon 
tanácsos-e a rossz fajtákat olcsóbban el
adni, vájjon nem lenne-e jobb e szivar
fajokat, mint dohányt a forgalomba hozni 
vagy teljesen megsemmisíteni.

Evek előtt nehány havanna fajból 
rendeztek végeladást, melyeknek szívá
sánál az ember azt hitte, hogy volta- 
kepen semmi nikotin sem volt már benne 
s az ember egy elvezhetetlen káposztát 
szitt. Azóta belföldi szivarokból is ren
deztek végeladást, szinte nedv és erő 
nélkül s csodálatosan szinten a hivatal
nokok számára. Természetes, hogy a hi
vatalnokok szintén vesznek valamely szi
varfajt, ha hivatalból tudatják velük, mi
szerint azt csak ők kaphatják. Szeretünk 
20 kros szivart 12 krert szívni s meg
van ez illusiónk, hogy finom szivart szi
vünk, ha nem is az. A kérdés vájjon 
nobilis eljárás-e ez az eladó részéről ? 
Ha arról volna szó, hogy az államhiva
talnokok általában felevei olcsóbban kap
ják a szivart, mi volnánk az elsők, kik 
azt helyeselnök, miután az ellenőrzés ep 
oly könnyű, mint a katonák limitó do
hányánál. 1 la azonban az államhivatal- 
nokra rásóznak oly szivart, mely gyak
ran teljesen el van rontva, ez nevetsé
ges. Azt mondhatják erre, hogy a hiva
talnok urakat senki sem kényszeríti a 
vetelre. Ez helyes, de nem logikus. Más 
az, ha a privát ember ajánl árut, s más 
ha az állam. Azon pillanatban, a mikor 
a hivatalnokkal quasi jótettet követnek 
el, a mennyiben az ö rendelkezésükre 
bocsátják a szivarfajt, mintegy köteles
ségének tartja, hogy azt vegye is. Ren
desen azt mondják, hogy a (jüantum 
kicsiny s igy nem adhatják át a nyilvá
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nos forgalomnak Akkor pedig eo ipso 
nem kellene árusítani őket, mivel kis 
quantum a sok ezer árudában hamar 
fogy.

Az ilyen végeladásnál azonban az 
árus vészit legtöbbet. Ha egy ily vég
eladás létesül, akkor egyes árusok ne
vezetes összeggel kevesebbet konsumál- 
nak. S ez természetes is. Hisz az állam 
csakis az árusok vevőinek adhatja el 
szivarjait, tehát az állam maga konkurrál 
a szolgálatában álló árussal.

Az ily ivégeladást* nem tartjuk 
praktikusnak, sem czélszerünek, mivel 
úgy a fogyasztóra, mint az árusra nézve 
káros. A kár, melyet e szivarok meg
semmisítése okozna nem oly nagy, hogy 
oly manipuláczió létesüljön, melyet egy 
ember sem helyeselhet, a ki már valaha 
szívott —■ végeladott szivarokat.

A dohány rövid növénytani 
ismertetése.*

A dohány (Nicotiana tabacum L.) a 
solaneák családjához tartozó növény.

Jellegzetes ismérvei a következők: 
a kehely korsóalaku, öthasitékos és ma
radandó ; a virágkorona tölcseralaku, 
szintén öthasitékos szélezettel, a kehely- 
cső rendesen hosszabb mint maga a ke
hely; a mag szabályszerű es apró.

Himporedénye a dohánynak öt van, 
melyek felfelé hajolvák. A maggubónak 
szélezett forradással ellátott forgója van; ! 
a magtartó két- és négyszakaszos nagyon 
sok maggal, mely mindig a hegyén tö
rik fel.

Linné szerint a dohány a solaneák 
ötödik osztályába, ezen osztály első 
rendébe (pentandria, monogynia), Jussieu 
szerint pedig a solaneák negyvenhatodik 
családjához tartozik.

A dohánynak számos fő- es válfaja 
van, melyek közül egyesek fogyasztásra, 
vagy egyébb technikai czélokra, mások 
ellenben csupán - kertészeti és növény- ; 
tani szempontból termesztetnek.

Az élvezetre termelt ismertebb do- 
hányfőfajok a következők:

1. A nagy és széles levelű dohány 
(nicotiana latifolia vei macrophylla), mely 
közönségesen marylandi dohánynak is 
neveztetik. Jellege: a gyökérzet fehér, 
szálas, elágazott. A szár hüvelykujjnyi 
vastag. 4 — 8 láb magasra nő, erős, 
bársonyszerü és nagyon szétágazó. A 
levelek vagy felfelé, vagy vízszintesen 
állanak, széles tojásdad csaknem szivala- 
kuak, többnyire kissé hólyagosak és vé
kony kocsányuak. A mellékerezet a 
középkocsányból csaknem derékszögben 
ágazik ki. Virágzata biborpiros es csomós 
szárakba van gyűjtve. Júliusban virágzik 
s a mag szeptemberben érik meg. Ha

• ICícn cz ik k el az ép oly tnnuUlígos, mint érdekes
„A  Dohány és a Dohányjövedék Magyarországon** cr.imu
könyvből vettük.

zája eredetileg Amerika. Válfajai : a) a 
rővidlevelü marylandi (varietas ovata) 
jó pipadohány ; b) a hosszulevelii mary
landi (varietas longifolia) jó pipadohány 
és szivarlevél; c) a czifralevelü marylandi 
(varietas pandurata) nagy hosszúkás, 
hegedüalaku levelekkel ; leginkább bagó- 
dohánynak alkalmas. Ezen dohányok 
gatyás marylandi dohányoknak is nevez
tetnek ; d) a szárnyazott marylandi do
hány (varietas alata) és e) a nyelezett 
szi valaku marylandi dohány (varietas 
cordata) kisebb szivalaku levelekkel, 
melyek rövid nyéllel vannak ellátva. 
Valószínűleg ezen válfajhoz tartoznak a 
török dohányok ; általában finomabb pipa
dohányt szolgáltat.

2. A virginiai vagy közönséges do
hány (nicotiana augustifolia). Ismérvéi a 
következők: levelei lefelé csüngnek, hosz- 
szukás lándzsaalakuak, nagyon vastagok. 
A mellékerezet a középkocsányból hegyes 
szögiben indul ki, a virágzat rózsa-vörös. 
Virágzik júliusban es a mag szeptember
ben érik meg. Eredeti hazája Virginia 
állam. Ezen főfajnál is megkülönböztetünk 
gatyás és gatyátlan (nyeles) dohányokat, 
melyek ismét több változattal bírnak; 
nevezetesen a gatyás virginiai dohányok 
hat, a nyeles virginiai dohányok pedig 
öt varietással. Mindezen dohányok rész
ben erős pipadohányt, részben pedig a 
hajósoknál igen kedvelt bagódohányt, 
főleg azonban igen értékes szivaranyagot 
szolgáltatnak.

3. A paraszt-, magyar vagy ibolya
dohány (nicotiana rustica). Jellege: a le
velek nyelezettek, tojásdad és gömbölyűén 
tompák. A szár nem nő magasabbra mint 
2— 3 lábnyira; a virágzat sárgás-zöld. 
Ezen dohány megközelítőleg sem oly ér
tékes, mint a marylandi vagy virginiai. 
Előnye az, hogy nem olyan kenyes, mint 
a többi dohányok s rendesen jó hozamot 
szokott adni. Válfajai: a nagylevelü pa
raszt- vagy magyar dohány (varietas cor
data) és a kislevelü paraszt- vagy magyar 
dohány (varietas ovata), mindkettő kö
zönséges pipadohányul használtatik, rend
szerint más pipadohányokkal keverve.

4. A göndör vagy ránczos dohány 
(nicotiana crispa) kisebb nagyságú do
hányfaj, mely Peruból vagy Brazíliából 
származik. A szár nagyon elágazó es 
fehér szőröcskékkel van megrakva. A 
levelek keskenyek, ránczosak, nyeletlenek 
és a szárt körülfogók. A virágzat vörös. 
Ezen dohányfaj leginkább Syriában, az 
aegei tenger szigetein és Közép-Ázsiában 
termeltetik ; igen édes izü es jó illatú, a 
keleten nagyon kedvelt.

5. A nyelezett vagy szűz dohány 
(nicotiana paniculata) nyelezett, tojásdad 
és szivalaku levelekkel; a virágzat zöldes
sárga. Gazdászati jelentősége nincs.

(>. A ragacsos vagy katonadohány 
(nicotiana glutinosa) szivalaku, hegyes, 
ragadós levelekkel; a virágzat egész

fürtöt képez es biborpiros. Gazdászati 
jelentősége ennek sincs.

Az itt felsoroltakon kívül még szá
mos dohányfajt ismernek a természet
vizsgálók, úgy, hogy azoknak száma 
jelenleg körülbelül negyvenhatra be
csülhető.

Magyarországon a dohányok azon 
vidékekről neveztetnek el, a melyeken 
termeltetnek, vagy azon helyekről, ahol 
régi időben a cs. kir. kincstár számára 
beváltattak és raktároztattak. Van tehát 
debrec/eni, szegedi, tiszai, szuloki, pécsi, 
kerti és kapa dohány.

Növénytanilag dohányaink legna
gyobb részben marylandi főfaj a) b) és 
d) válfajaihoz (varietas ovata, vietas lon
gifolia. varietas cordata) tartoznak, ez 
utóbbi válfajhoz főleg a kerti dohányok.

A kapa dohány a nicotiana rustika 
(varietas ovata és varietas cordata) fő
fajból való. ,

Legelterjedtebb nálunk a vörösvirágu 
dohány és pedig levelei minden alakjában.

Van gatyás dohány, melynek levelei 
a száron lefutnak, vagy csupasz kocsányi! 
szivforma levelekkel, melyet a régi idő
ben török dohánynak is neveztek. A ga
tyás dohány ismét vagy s z í v - ,  vagy to
jás-, vagy nyelv-levelű. Szivformáju leve
lekkel bir például a szuloki dohány 
Somogy vármegyében; tojásalakuak a tiszai 
dohányok, sőt ilyen a magyar dohányok 
többsége; nyel valaku dohány terem végre 
Szatmár- és Biharvármegvék egyes helyein.

A magyar dohányoknak régi, inkább 
kereskedési szempontból nyert elnevezé
sei nemcsak helytelenek, mert a legkü
lönbözőbb dohányok egy név alá foglal
tatnak, mint például a homokban termelt 
szabolcsi pipa és a szatmári fekete föld
ben termelt szivar- es burnótdohány 
egyformán debreczeninek neveztetnek ha
nem hiányosak is, mert sok jeles dohány 
külön elnevezve nincsen.

Habár konstatálható, hogy a Ma
gyarországon termelt dohányok nagyobb
részt a marylandi föfajhoz tartoznak, 
mégis állítható, hogy Magyarország ter
mőföldjének összetétele, különös éghajlata 
s a művelés módja egy egészen specziá- 
lis n?agyar fajdohányt hozott letre, mely
nek legeklatánsabb példáját a muskatál 
és kerti dohányokból ismerjük. Kitűnő 
szagos dohányok a esetnek! és a tárká- 
nyi; szagtalanok, de kellemes füstüek a 
verpeléti és debröi, a világnak talán leg
gyengébb dohányai, továbbá a laddi, 
rétháti dohányok, melyeknek hasonmása 
sehol sem terem.

Vegyesek.
Dr. Hiersch Károly kir. tanácsos, ííí- 

és szűk városi pénzügyigazgaló, mini hall
juk, elhagyja ez Állását és a iriiskolczi 
pénzügyigazgatóságot veszi át. Állására a 
jelenlegi miskolczi pénzügyigazgatót ne
vezték ki. A legnagyobb sajnálattal vet-
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lük tudomásul o magas hivatalnok távozását, 
ki pár itt töltött óvei alatt kedvolttá tette 
magát úgy a közönségnél, mint az alája 
rendelt hivatalnokoknál. Dr. Iliersch Ká
roly pártatlansága, inlelligentiája, igazság- 
szeretetc révén magasahh liatáskörre van 
hivatva s úgy hisszük, nem sokára üd
vözölhetjük e szeretetve méltó hivatalno
kot a minisztériumban. Távozását sokan 
fájlalják, kik igazságos és kipróbált tevé
kenységéről meggyőződtek s a miskolezi 
pén zügy igazgatóságnak uj főnök li k höz
már előre gratulálhatunk.

Tájékoztató. A közönség tájékoztatására 
közöljük a kővetkezőket: Junius 10. Katonai 
díjlovaglás délután 3 orakor az allatkiállitási 
terület lovaglótercn, a király jelenlétében. 
Monstrc-hangvcrseny. I Iáromszáz morva iparos 
érkezése. Junius 11. A baromfi- és ebkiál- 
litás bezárása. Junius 12. Rózsa-, zöldség-, 
virágkiállítás megnyitása. A tenyészlókiallitás 
bezárása. Junius 13. Regatta a Dunán
(13— Ki). — Junius 14. A zeneakadémiai matiné. 
Lóverseny Alagon — Junius 15. A sajtó 
111. nemzetközi kongresszusa megnyílik Keres
kedők országos kongresszusa (15 18). A rózsa-,
zöldség-, gyümolcskiállitás bezárása. — Junius 
Ki. Sajtökongresszus. A bécsi YVissenschaftli- 
chcr-Klub látogatása. Lóverseny Alagon. 
Junius 17. A sajtókongresszus bezárása. 
Junius 18. A külföldi kamarák látogatása. 
Lóverseny Alagon. Junius 19. Nemzetközi 
táviró-kongresszus. A király asztalánál látja a 
kongresszus tagjait. — Junius 20. Lóverseny 
Alagon. — Junius 21. Athleta-verseny a kiál
lítási versenytéren. Magyar testgyakorlók kö
rének versenye. Lóverseny Alagon. — Jun. 
22. Osztrák és magyar ezukorgyárosok köz
gyűlése. Junius 27. Árpád emlészobrának
I ilavatása Pusztaszeren a törvényhozás jelenlé
tében. Gyógyszerész-kongresszus. — Junius 28. 
Atleta-verseny a kiállítási versenytéren. Az 
országos malom-egyesület közgyűlése. Kerék
pár-verseny. — Junius 28. Atleta-verseny a 
kiállítási versenytéren Junius 30. Turista- 
kongresszus.

A kiállítás látogatói. Tegnap a délelőtti 
órákban, amikor a hódoló diszmenet a királyi 
palota elé vonult s minden épkézláb cnibet 
legalább messziről látni akarta a diszmenetet, 
a kiállítás meglehetősen néptelcn volt. Csak 
kevés ember fordult meg a csarnokokban, a 
vendéglők, kávéházak üresek voltak. Délután 
egyszerre megváltozott a kiállítás képe. Ezer
számra, óriási tömegekben vonultak ki az 
emberek a városliget felé. A jegybódék körül 
nagy volt a tolongás, a kapukon pedig csak 
úgy tódult be a sokaság, úgy, hogy lehetetlen 
volt az embereket a számológépekhez szorítani. 
Szinte órákig a turniquék megkerülésével bc- 
bocsáttattak a területre. A kiállításba jöttek a 
számológépeken á t :  Az I. kapun 21.074, a II. 
kapun 9.480, a III. 1.298, a IV. kapun 680, az 
V. kapun 1.431, összesen 33.963 látogató. 
1885-ben az országos kiállítást junius 8-án, 
szintén hétfői napon, 8011 ember nézte meg.

Az idegenforgalom. A tegnapi ünnepre 
vasárnap 35.005 és még hétfőn reggel 20.026 
idegen jött a fővárosba, vagyis összesen 55.031-en 
jöttek a két napon. Az utolsó hat nap alatt a 
júniusi ünnepekre a vasutakon összesen 154.707 
idegen jö tt Kudapcstrc, amihez hozzászámítva 
mintegy 50 —00 ezer hajon érkezetett, bátrán 
lehet mondani, hogy az idegenforgalom az 
ünnepségek alatt jóval meghaladta a kétszázezret. 
Az idegenek ktilömben már nagy tömegekbe 
sietek haza s a vasutak egész ostrom alatt

vannak. Már hétfőn este összesen 32.021 idegen 
utazott el a vasutakon és pedig a keleti pálya
udvaron 14.409, a nyugatin 16.254, a délin 1958.

A Magyarországi hírlapírók nyugdíjintézete
újabban a következő adományokat vette: A 
vígszínház bérlő társaságától május I -ji meg
nyitási előadás jövedelméből 1000 frt 40 kr, 
Bock Mátyás, az Erzsébet gőzmalom I. igazgatója 
100 frt; Hegedűs Sándor és neje 100 forint, 
Müller Vilmos és neje 2 5 ; írt Lajanovic Tódor 
5 frt; Solymossy László báró a millénium 
alkalmából 5000 koronás alapítványt tett a 
nyugdíjintézet javára. Ez alapítványért s a 
föntebb kitüntetettadományokért hálás köszönetét 
mond az intézet igazgatósága.

A czukoradó-törvónyjavaslat Ausztriában.
Pécsből telegraíálják, hogy a ezukoradótürvény 
egynémely rendelkezésének módosítására vonat
kozólag az adóbizottság jelentése ajánlja a 
kormány javaslatának változatlan elfogadását, 
melyhez csak az alatt a föltétel alatt járul hozzá, 
hogy a törvény semmi más, mint egy évre 
terjedő provizórium és hogy a kormány továbbra 
is far^dhatatlanul fog nemzetközi utón arra 
törekedni, hogy a kiviteli prémiumok meg
szüntessenek és hogy idejekorán uj javaslatot 
fog beterjeszteni, amely a ezukoradónak egész 
rendszerét a dóig >k uj rendjéhez alkalmazva 
mód xsitja és a szükséges biztosítékot is tartal
mazza a nyersezukor tultermelé ének meggát- 
lására nézve. Az adóbizottság végfii elvárja a 
kartel ügynek már régóta követelt és most már 
elkerülhetetlenné vált szabályozását. Az adó
bizottság ennélfogva javasolja, hogy a I láz a 
törvényjavaslathoz alkotmányos módon hozzá
járuljon és a következő határozati javaslatot 
fogadja el; Fölhivatik a kormány, hogy a ezu
korgyárosok kartelljeinek viszonya és kihatása 
tekintetében a szükséges nyomozást végezze és 
ahhoz képest, esetleg alkotmányos utón intéz
kedjék. hogy egyrészről a répaárak leszorítása 
másrészt a ezukoráraktiak kartellek utján való 
mesterséges emelése lehetetlenné váljék.

Villamos vasút Budapest Fiume között. 
Megírtuk, hogy a kereskedelmi miniszter meg
hosszabbította azt az előmunkálati engedélyt, 
melyet a Budapestet és Fiúmét összekötő vil
lamos vasútnak kiépítésére adott. Ez az enge
dély egy angol társaság tulajdona, mely elha
tározta, hogy a tervezett vonalat már legkö
zelebb kiépíti, noha a kormány nem volt haj
landó a kéit kedvezményeket megadni, mert 
a már fenn álló vasutakat félti a versenytől. 
Ez a villamos vasút, hir szerint, hat óra alatt 
fogná megtenni a Budapest és Fiume közötti utat.

A vásárcsarnok ellátók szövetkezete jun. 
28-án, d. e. 10 órakor tartja a Köztelek nagy
termében alakuló közgyűlését. Ez alkalomból 
az O. M. G. E. fölhívás! intéz a gazdaközön
séghez, melyben kifejti a szövetkezet hasznát. 
A szövetkezet, mint hatósági közvetítő, nem 
szövetkezeti tagok hozzá beküldött áruit is ér
tékesíteni köteles. Ezzel szemben azonban a 
szövetkezet tagjai azt az előnyt fogják élvezni, 
hogy a főváros által megállapítottnál kisebb 1 
közvetítői dijat fog a szövetkezet a tagok ter
ményei után fölszámítani. De előnye lesz a 
szövetkezetnek az is, hogy a tagok termelését 
fogja irányítani a mutatkozó szükséglethez ké
pest s ugyancsak ehhez mérten fogja a szállí
tásokat is irányítani, úgy hogy a termelő 
terményeiért mindenkor a relatív legmagasabbát 
érhesse cl. A szövetkezet Német- és Orosz
országban fiókokat fog létesíteni, amelyek a 
Budapesten fölöslegessé vált fogyasztási cikkeket 
külföldön fogja értékesíteni. De útmutatással 
fog szolgálni a szövetkezet a szállítás miként
jére és a termelendő fogyasztási ezikkek minő
sége és mennyiségére nézve is. A szállítandó

termények a mezőgazdasági termelés majdnem 
minden ágazatára kiterjednek. A szövetkezet 
értékesíteni fog: kenyerei, levágott állatokat, 
élő baromfit, bárányt cs malaczot, tojást, túrót, 
vajat, száraz és friss főzelékfélét, hüvelyeseket, 
gyümölcsféléket, szőlőt stb. A szövetkezel ju
nius 28-án tartandó közgyűlését követöleg 
azonnal szervezkedik, a fővárossal szerződésre 
lép, úgy, hogy még augusztus hónap folyamán 
működését megkezdheti.

Segédszerkesztő .• Heltai Nándor.
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