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M e g h í v á s 
a Pesten tartandó első magyar közgazdasági gyűlésre. 

Hazánk anyagi jólétének előmozdítására czélszerünek mutatkozik a 
közgazdaság terén működő egyéneket személyes érintkezésre és eszmecserére 
egyesíteni. 

E czél elérése végett az Országos Magyar Iparegyésület, Országos Gaz-
dasági Egyesület, Országos Erdészeti Egyesület, Magyar Mérnök és Épitész-
Egylet és a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara kebeléből kiküldött léte-
sítő bizottság elhatározta, hogy lehetőleg évenként Országos Közgazdasági 
Gyűlés tartassék. 

Azon reményben, hogy a hazánk jólétét érintő nagy közgazdasági kér-
dések szakértő tárgyalásának szükségét minden hivatott mélyen érzi, hazafiúi 
bizalommal meghívjuk az érdekelteket a Pesten 1872. évi márczius hó 
24— 28. napjain megtartan4£^A<W8®5t^»Zgaaulas.4gÍ gyűlésre. Részt vehet 
e gyűlésben mindenki, aki állásánál vagy foglalkozásánál fogva a közgazda-
sági előmenetel iránt akár tudományos és publicistikai, akár gyakorlati szem-
pontból érdekkel viseltetik. Hatóságok, községek, társulatok, egyletek és 
testűletek megbízottak által képviseltethetik magokat. 

A részt venni kivánók hat forintnyi díj lefizetése mellett tagsági iga-
zolványt válthatnak 1872. évi január 1-től kezdve „a közgazdasági gyűlés 
létesítő bizottságánál" (Pest, országút 7. szám, az orsz. m. iparegyesület he-
lyiségében). 

Vidéki résztvevőknek a tagsági igazolvány a tagdíj bérmentes bekül-
dése folytán pósta útján küldetik meg. 

Az igazolványok felmutatása mellett a résztvevők a hazai vasutakon 
féláron utazhatnak Pestre és vissza. 

Mindazok, a kik tagsági igazolványt váltanak, akár részt vesznek a 
gyűlésen, akár nem, a tagdíj fejében ingyen kapják a gyűlésre vonatkozó 
közleményeket, nevezetesen a gyorsírói feljegyzések alapján szerkesztendő 
napi értesítőt és az utóbb közzéteendő részletesb közleményeket. 

A gyűlés napi-rendjét maga a közgyűlés állapítja meg. Egyelőre azon-
ban következő napirend hozatik javaslatba: 

a) Az alapszabályok megállapítása; egy elnök, két elnök-helyettes és 
két jegyzőkönyv-hitelesítő választása. 

b) Netaláni indítványok előterjesztése és napirendre tűzése. 
c) Tanácskozási tárgyak, megelőző szakosztályi tárgyalás nyomán. 
I. Az iparügy rendezésének kérdése. 
II. A bankkérdés. 
III. A hazai gyáripar pangásának okai és emelésének eszközei. 
IV. A közlekedésügy fontosabb kérdései. 
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Y. A lakáskérdés. 
VI. A mezőgazdasági oktatásügy szervezése. 
d) A 24 tagú állandó bizottság megválasztása a gyűlés határozatainak 

foganatosítására és a következő gyűlés előkészítésére. 
A gyűlésre vonatkozó további részletek, nevezetesen a fentebbi tanács-

kozási tá rgyakra vonatkozó indokolt indítványok a jelentkező tagokkal ké-
sőbb fognak közöltetni. 

Pest, 1871. évi decz. 14-én. 
Az Országos Magyar Iparegyesület 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Magyar Mérnök és Épitész-Egylet 

Országos Erdészeti Egyesület és a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

kebeléből kiküldött létesítő bizottság nevében 

H u n f a l v y J á n o s , M u d r o n y S o m a , 
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