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E (,•; (i ;r." t .i • i t! i j : u~~:W. ,:vr~ :! frt. 

E téren k~ztuoiom:Í..qulag l1aúnkhau i~ több v:ila
lat indult mAr ml'g, de ha azok széle11en felilleit knrul.:
"hen bizouyo~ jelentliségre emelkedtek, ~ némi ~ikerrel 
miikodnck is - a kézmíiiparo~ok ki!lllnlege;; knzlö
nyévé bizony:íra egyikök st•m nílt.: 

Oka ennek til hb van. "\ lt!gfijhh l':r.: 11 ha~ou téren 
mozgó lapok e"ye~< Rznknk é;; t\rdekek különleges 
képvÜ;e}etének hij1ín, rend~zerint igt>n nagy tél'l é11 
igen Mk érdeket ölelnek fel, mcly helyzetnt>k, hogy 
megfeleljenek inHthh egyetemc~<:<tÍ~re tl\rekerluek, el
voD.t, nem a kézm!íipl\ro•ok eJe,·en világ:ihól meritett 
M~m..;kkeL tol!·lalkmmak, ,·ugy ha e~!'! leg· ezek kéz :~lú. 

ke~ulnek i~, ink:\],h a rudomány ''" magÍtMahh elméle
te-k nyeh·én t:írgynltatdu ezekr~ w:zvr ll)r)"llll •·•nk 
me<ltllík maradnnk, ~IH. irlegcuekül lo~t"lauak. 

E kOrülméuyeld.::el s:r.<,mhcu hnt:irt)zt.an• lm ma: 
gama~ egy lap kiad:í•ám, mely figyelemmel ki~éri, 

~őt me~:·lle~zéli 11 kere"kt,<Jelcm, uemzetgazdász1lt, nép
DHelé" é11 t:Ír!lachlon• tirtlckeit é~ dolgnit i~; de rnintl
l"zeket hizonyo~ ilRNzlmng·gnl kUll\nlegel' e7.éljúra írván: 
ki,·álólag: n k~1.mllipl\ro•ok kilzll\nye kiván 

lenni. 
Annyi jeles é• prób(,]t író, nem kUlilnlH"n bizo

nyol\ fénynyel biró ~nem!í válalatok melleit · •lsak 
ez magyarázza a bátorAIÍ.got, hogy e tón·e lépek. 

f.:s rnig egy olrlalrbl igyekeztem :t dolgokra nézve 
helyes tájékozá.~t :Rzerezni, mÍt..q olrlalról azon hit i~ 

inditott: hogy ha a gontlolkod6t a gondolkotló; az iea

ruwt az iparo~ wegfogja érteni. 
Lapom tilzetflHt·.hb progmmmja és ,,zélja C>\: 

A jclt"u :ltalalmhí• i•lt>jére mintlj>irt a szervczeudü 
ipartá.rsnlatok kiizlünyé,•é v(l.lni, hogy minden váro11 
iparolll\i ez atoll üll~Zt>ktittctt:~],e howtván t~~tlják :-uit 

é~ miként véo·er;t~k itt vng-v ott. 
ltnláu: "z:í"zlóhnnlozÓja lemai ;,üzk/ivrtt'lllll·'.i~.'''ic 

tw.<•rillt. élc'],e boz.mcl<í rcfonnob•:.k. 
1;-~l!''' .. ! ~"~ :·:;·•:! •,·!~Y ., .'\..-·! Hwl)'rlt.:: 1~nlgf.n j6 

: .. ~i. 

Iránye~zm.;kct nyujtani az iparoil-t!zUiöknck gyer
mekeik neveléfte ki.lrUl, hogy azok a kor ~zinvonalá1·1~ 
felemeh·e, haJ<znos polgárai legyenek a hazának é~ 

életr!',·aló tngjni a hazai iparnak. 
A nwg·yar kormány intézketlé~eit ismertetni, 11 

menyiben nzok e szukha v:í.gna.k. 
Yegyc<hia·tokt:t hozui a I.Jd- .;H külföldi ipar-moz

zauatokról. 
Tovúhl•:í: ko:r.li t· lap 11 kézm!í- és nyer$nnya

gok át·keletét n f6níro~i piaczról émegyedenkint; nem 
killiinhen a pe~ti érték- és :í.rntl$z~de kimutat:bait. 

Figyelemmel fog-ja kiHémi iparostársaink num
kálkodH8>Ít és j•í tan.if.l.~c~nl mincl~nkor kéznél le•:r.. Is
mertetni fogja lutzánk jele~ebb iparoKait, kere•ke1llíit 
~ a nemzet)!·az<l:lszat terén m!iki}dfl honfiUtr•ainkat. De 
egyszersmind kédelhetleniil fogja azokat ostorozni, 
ki).. az ipar ellenségei, vagy ezen a téren oly lanyhán 
mozognak, hogy áltaUtk a:r. iparo~ Hl:~··fiszte~IS~c e1lw
múlyo~ittatik. 

TÍircza•·zik kcii>eu a világ uépi,rnPrt:ti, églanjlnti éH 
társadalmi vi~zonynit !P. hetilleg főczélj:í.ra nézve könnyU 

élvezete~ modorhan i~merteti. 
Az ipar nzeté~éhez beszerze11tlő anyagok és kéz

m(Í\·ekről mér~ékelt díjukért h irtterheket ho;r.:E t·zélm 
tehctHégcR és elégséges numkatár~akat nyertem meg. 
Egynttal kérem a vidéki levelezlik tucl6sitÁsait, mel~'eket 
a rnenyire lehetséges örömrnel YeRzek fel, ~őt szilk8ég 

esetén azokat mellékleten i11 !ldantlom. 
Ugy vélem, mig e lap egyrészi minden iparo~

polgúr családnál régen érzett szükségct fog- pótolni más 

részt•líl kedves kalauza lesz e sebe~cn halaM, események 

korszakában. 
A lap ellífizetési ára postán kulth-c egéMz éne:! ft·t. 
Az elllfizetési pénzek Uy<lngyösre, 

fHrcitman József lnptulnjdono~hoz k111-

d c n d ök, --·. mindeniitt a P'"tnhiYatalokmíl ''I!'Y"zc
rli~n lcfizetYc, .;, a kiadL-hoz ntnldnyo;·.vn. 

Beménylem. hogy iparos hÍrs.tÍIIt ntel!értem'ik n 

laozz:íjtak iutézet.t ~zózatot éR l'<;atlal.ut.nak zá~zl(ml nlá. 
(~y;·l,r/;knek t~z eHHlz~tő 1\t.~~~~ t.~ry ing- ... ~.~- •. ,1 :v.q·l·!~y 

nyal !':t.cl:€:'11,,];. 



S~ózat iparos társainkhoz. 
IIIIz<íuk, moly oly tltmm li>n megajándÁkozva a terml-sv-et 

mindtlnnt•mü áldá<nival, kiválúlag f;Hdmil·elü 1nrtomány; ez 
okból tnl.llkozunk idáig minrlonkor azon i;•nrkot!:í.-al: a gazdá
szatot a virá3'z<l.s sziovon~I.ira emelni: mig ellenben n nemzeti 
gazdagság· töhbi fütt:nyez'ii mint ipar <'• kerc•kerlelem arányl11g 
mind fcliilröl, mind nlulrúl es~iL. igen ke,.,:. figyelcmlten ré
szesültek. 

Pedig az ipar az emberi szellem dic•ii szül/it.tje -
mindinkábh clih·e hnla•l Enrúpa mül"elt or>z:l~11ihnn e n:llnok is 
ki kezd m:ír emelkedni a gyermr·kkor k<'?.<letleges (tllnpot:íból; 

de ha é'z1elhető is oz•:o ön·eodete< mozgnlom, nz ipnr, fájdalom 
a társas ~letbeo még ma sem f•>gl11lju Pl nzon h<'l,ret. még mn 
•iocs azon haltldási iránya, mcl,ITC küliinh<'n neme•nk jo;~n van, 
hanem müvelürlésiinku"k i• legclsii nlllpfe!t,:tcle. 

Ezen kürülmPuy igen FJZOJwn·n. 1:i-' lwH . .,~H érzi is 1ninrlen 
iparos polgártársunk s:it 11 bu,;g;,J,b.k ki i" álloHak m:ir a tett 

mez«ihe. hol •z Ival •'• tettel m•mk,\}.)olnak min<lnznn akadályok 
és nehé-z;;<gck dh:lrit:ísán. nH'lyck ll hozai ipar hnladását g:'ttol

ják, s a miJHln,n\junk c\ltnl e."'('Jit!''tt eze:} <~h:réilét megne
hezítik. 

Ámde nz a l>aj. ho.c:.'· n ,.,:Jem<:nyek a köYcten•Hí irán~·t 
illc.'tt)Jcg nugy.,n i:; l'l.i.;.!'ar.nak~ rt nz cRzk,ízök. UlL'.lyek ált.nl a 
lwzai ip:n el.'imoz.Ct ·lr-:t l'Ztq•lztatik. Ha;.;-,Yon i~ killönhözük: 

pedig- ha Y:~blw, ll'n~t itt ~17. itle}·. h~~~~Y cg~·et~g"CP. nk:lrott

tal és erJ,·el :JZ•>I'I!-'IIlmnzz·•k ez·'lttnk eléré,.<t, mert most m:lr 

egy ol." hev•'gzctt t•'nynrel k•·ll Hzámolnnnk. mely az iparfejlü
<lésérc a legnagyobb l",f.,J,nis•al hir. 

Az orsz ígg-yitJt:~ :Uta) moír let:,rgya1t c:~ el is fo,.zatlott ijlfll'

t•:h'l'ény ez, mit cWhh jclz•jk: •·zen tJr1·én.r •zelleme kiiziő!ut•r..tii; 
1\Z ipar gyakorlatoírn Jh:zvc :t k·orl:ltlan sznl>~tdságot. moudja ki s 
ez ellen egy Ju:pvi,eltl Bem szavazott. 

1\Ii•Jt nz ipnrf<·jlo'irl~•i tnouunntok gondos fig-ydiijt· ezen 
esély Lck'iYetkezé-•ét m:lr ,:vek <·liitt ~yánitám s ,:p azc'rt boc,,:í
fQtlam kiizrn ]Hiifl. ,:,·ln·n .az iparállapot ,:, ipar!Grvény" czimii 

r!;piratnmat, melyhen 11 hazai ipan·iszonyok téoylr·ges :\llapotú
h<\1 mcritctt elvit:lzhatl:m ,:,.,·e];kt:l hizonYil:'tm he. hot'V ha-
~d.nkra IH:zv(· m,:g korni n k.,rl:itl;tn 1'1Zabatl.ipnr. . .._," 

Amint pc,fi~ :tz ipnr ü~yc ez éy ut"l-·ú hóna}'jail,au 3 

ti)l'\~ényc~itc~s fokáig ~rt 8 :tz or.·w;á.f!g·_,~nJ,;.,Ji t:irg-ynlásig eljutott, 
nem k<:stcm f. é. BCJ'temhcr hó l-én egy kiirlevelct int<'zni ip:tros 
t:lrsaimhQz, mclyhen c;:;y or•zágos iparos útekczletneJ.: Pesten 
történend•l megtartását sürgcttcm. 

Ezen inditdnyomat még nz országos ipnregyesiilct is 
készséggel pártolta s 11 közgazdászati állandó bizottmány kimon
dotta:hogy :tz 187l.dcczemhcr hó 11-14-éig tartandó kiizg-az
dászati g,Yiiléscn, nz nr•zág iparosai miut iiu:llló sznko•ztály fog
nak mük;;,lui. 

Eme hat:ll·ozat ujal,h itltllwn :tzrmban meg lett músi!.1·a , a 

tervezett kiizg~zrl:is~ati g~ü}.;, n jiivii 1872.~ m:irtius hó 24-érc 
elodázva, n 1mkor JS az tpareg,n·•iilet ht·lyiségei leendnek :tz 
iparosok g-yi'h:s- ,:, tnu:lcskozási helyei. 

Ezek utan llfiskolcz váro.••in:tl~ buzgó iparos hizottmánya 
m&gáé;'á t~vén körlcvelembcn kifqjtctt nézetcimet, ezt maga 
részéről szmte egy körlevélben turlnh•án nz iparos társakkal 
mindennek eradménye az lőn, hogy Fo g 11 r as t éa beleaa.: 

mi~va .(ij ki1t<bb ée nagyobb níros iparo~ni u.vilatkoztnk eddig: 

2 

hogy egy orsaág011 iparos 'érte!.ezlot megtarlá•í.t lidv&nek éli 
idii•zeriiuek tartják ,:, k~sv.nk mindenkor abban rP<!~t venni. S~t 
n mondott 45 vá.rosL~tn iparos Li11ottmányok is alakultak, 1 

töi>L helyen m:ír a küldendö képviseliiket i• megválasztották 
szóvn! nz eg~sz ügy örvendetes lendületet nyert. 

Muot azunuRn ünkónyt.eleniil azon ktlrrlt!s merül fol: IuH a 
tühhi városok ip:uo.ni ki>züuyö•eu vet.tók-e az egésc dolgot 
VUf!:.Y kelWen nem 1·ohtk-e érte•iih•e'? Én n& utl>hbit hil!lleTn, 
mert azt fel nem tehetem egy vát·os ip1u·osairól sem, hogy ·~ját 
érdekökben egy or01uigo• iparos értekezletben részt venni nem 
olwjt<tn:ln~~k, mivel már több vasnt,í tár.ulat, méllányolván as 
ügy horderejét, ft meuetht<rt felr!re }o_,szállit&ni h:~jlnndó. 

Ezen muzzanatok ut:íu tapuzt&lván, hng,1• az ipnrt.in·vtiny 
tárgyalása miurl a küzgaz•l:í•zah gyülést., tnind &z ort!zágos 
iparos értekezl<'tet meg fogja eWzni, egy nyilt ltw<•h•t intér.tem 
az •'letbiil é• az iparviszonyokból merit.,tt 1!rvekkel meggyőziileg 
fejtegotém, hogy hazán kl-a nt!?. ve nem 11 ko r l á t la n, de a 
ko r l á t n l t szahall ipnr fog üdvös kiivetk.ezmt!u,veket. gyümi\1-
CBi:izni, s ezen megczáfolhlltlnn érl"eim al&P,ján az utóhl,inak t.;;,·

"''nye•ittctÁst!t. njánhim: bt~lle•zl.em ln pom La 11 IllOtHiott nyilt 
levelet is, hogy ip11ro• tároaim ve;_!·~·ék :tzt tudnmá•ttl s Uleritsék 
Lc],'He cgyszet'Blnind nzon nu.~g-gyí;7.,:-;t. hog·y eo,(cl~!kvé~emet min

"•'g sok évi tnpasztnl.isbul eredt mcgg,,•liz,'"l<'•em v<·zette. 

Az iigy most.nui :íllá•a - nz ipart.iin·~n.Y kimonrlá•n • 
t11l:in ma-holnap Lek;i,·etkez.'i Rzente~ité•e ntáu -·- t.oy,\hhá a 
kiir.gnzdászuti gyii!t:s el halasztása. sok t.éve.; ft<lfog::lnak és álné
zetnek leLl'l •ziilii:tnyjn. flokan u;\'yanie ugy fugn:tk vélekedni, 
Jwgy ha a !Gn·ény ki Y:tn hit•detYC ~B életbe Jépte:ve, haso;ta}all 
min<leu további fára<loz,\•, és lemonth·áu mind<'nt·iil. eg~· szót se 
kivánnuk töblJé koczk:iztntni 11 dolog •'r<leméhen: - ~ eztiheket 
sziinte .. r.!k meg, n lá•l:ikat Yigy.:k el, ugy sincs prínz bCII'J.Ök; a 
Z:Í>zlókkal p<'dig. melyek etldig e,:;,p·•iileteiuk jeh·,:nyei voltftk 
tegyenek a mi1 11knrnnk, mcrt mi ••znt:\n nzokat senki ti•ztele
t,:rc hord .. r.ni HC'Jn fog-juk. Eg-y :-ozln'al min(h~n ),~p,;R feleslegeA, 

Inint:'ln majllncm minileu nng-.'·ohh Y:iro~ ip~tro"~ni foJ,,·a.tuorltak. 
é~ elli:ult:ik nz iparo!-'ok ,jJtajnit ~ np::.~ t;g-_vp],·mlH~ ~em V(:.t~ttek, 

t-~Öt ~·gyC'tlcu e~y k~p,·i~t·lö /ól-ein l'tnelt :-;zút ~lz ipnrr1:0Jo!-~ (:rflekci 
melldt! 

Ilyen :ilokoskncl:'"t ,:,. \P\'e.~ fdfog6•t Yolt m:ir :~lknlmnm 
l•nll:mi, s ez nem kép~s tmi"ra mint ..Itom]>it:uti az nkRrntot s 
me.~z~iLb~-tr-:ztnni R tettert'ít. 

J)e nem oda Buda UJ"<tim! ~egit.'i tnag:Hlon ,:~ I~:ten is lne~

scgit! H n valaha, h{tt most vnn i1lejc, hogy :tz ip:u·os maga se
l;itHen és lenditsen az ipl!.ron. s ha valaki ugy ,:u Yoltam az, ki 
az utolsó ór:lig harczolt n korlátinn szaLad ipar ellen, dc miután 

ez már tön·énynyé vált, a törvényt minden honpoJg,írnak, mind
addig mig nz tőrvény, tisztelnie kell. 

Ile <tpen szcml>en a helyzetnek ilyen forduintával nem 
'Zahn d ellankadnunk; dpcn most •ziik"<'gcs, !t ogy n hnzai iparo
sok tömörüljnnek " ,:rdckcik clüwnztlitús:ira szen·.,skcdjenek, 

•'pen mnst kell ü•szr;ji;nniök ''" tan:icskozniok, tnPrt r'pen n szn
hnd ipnrtörvény :tz, mely az ipam,ok sors:'tt mRgnknak az ipa
rosokunk kezéhe teszi 1 .. , " igy <'gészcn tüliink fiigg: nkat:juk-e 
mngnnknt nngygy~í, lmtalmnEo~s;L tenni, vngy nem'! - Fel tud-
juk-c fogni a kor intü sZIIY:Ít i• megértcui . . . • 

Ar. ipat·tiirvény kimondja az eddigi czéhck fcloszl:is:lt ~4 a 
társulatok ujhOli alakulását; - ngy vag1ok ,:rtesitve, hogy aa 

Or&1ágo1 iJ>&l'egyesület igaz~ratósága a pesti iparos táreulatok 

igazgat6ságaft Ütisze fogja l1ivní az uj tánulatolt alapsuo'-J.I-ai-



11&k elkllezithe y,lgett, ezeknek máiolatát annak i,],,jén, h& 
CJAk módomban lesz, cl fogom küldeni az érdekelt feleknek. 

A fentebbi okoknál fogva ezélszorünok t.Uálom, hogy 
minden váro eb a o egyellire idoiglcnooen iparos hiznttnuinyuk 
alakuljanak, mi - o ezt örömmel jegyezzük fel - tiiJ.l, vtírns
ban már mrg is törtt'nt. A Lizottuuónybnu mintlen czt'h legyen 
képviselve e feladato lesz: 1-ör is különős tigyelemmel lenni 1\ 

képviselö váluztásokra, hogy 11 jövil uem?.etgyülé•cn no cs11k 
a foltibirtok o• tÍR Ü!,ryvétli osztály legyen k•'pvisel vc, Ium em leg
ahibb ••gy rt\Hze álljon m.ir val11hára külüuféle aznkf•'rti:okból, 
kik a kereskedelmi, ipar- é• pC:nzügyi kérdéoekhtY. •nkuva
tottan tudnak lwzzá.szolani. 

2-or. Az uj tőt•vé•.tyck alkahnnzá•ánál otz ipar-t:irstdatok 
alakitá'!ára lesz befnlyá•a. 

:l-or. hogy a közguzdá~zat.i, illetöleg országo• iparoa 
Cungressusra a hazai iparosok •zlne, jaY:I. jöüön ö•sze wintl.,n 
pl&rtszinezet nélkül, •öt nem tekinh-e A meotere~g milyen•égét, 
csak értelme~ ,:8 •zakkepzctt. férfiak k~o'Jcllek a hiz11lom kuszo
l"Ul<Ottjai, kik szakav .. tut.tan t.u<~jnnak a tár~yhoz •zólani ~. az 
iparosok sérelmeit tolnulc•olni, melyek.et az Ol">!z.lg-gyillt'"nck or
voeolnia kell. 

4-er. tlgyelmüket kü!Gnöeen az 18i:l. t1Yi l>éc•i vil:igki
allitá•rn irányozzák, mclyre nu~:jtJ magam is jöYŰ afk:tJommal 
vissza fogok térni ~s róla tc~jedelmeeen azólandok. 

De hogy clll'lt éi;jünk, hogy az ország Ö88zes iparo•:ti ke
zetfogjanok a kere>okedö osztálylyal e miuden vár"e iparosui tutl
ha.oaák mint ""op , rtosuJnnk, mint 8Zcrvezkednek az ös•zcs 
iparosok, elkerülhetleo szüks•'ges egy országos lnp kiadása, 
melybl:Sl minden iparos mozgalmat meglehes•en tudni, s ily ol
call lap kiadá•ál·a hatoíroztam el magamat, melynck cz~Uát és 
tw;etc,;ebb irányát már az elötizet<'si f'ölhivu"bnn megl.e.,zélvén, 
itt csak m~g aunak ugy szellemi mint anyagi p:lrtolástíra hívom 
fel az ipRrosttírsakat, mit aun:il iuktíbb mcrck rtJmélni. mf'rt 
Öf!B<t<:B igyekezetem ,n:gezélja nem cg·yt;lt, tnint ipurunk Hg-yt:uek 

elóme~z•lit:Í•a •'• ielwtülege• fölvir,\gozt.at:i•:t. 
Azért mig egy oldnlrúl az ipnro•t:ireaknt az elótizcté•re"; 

miÍ.II oldalról ugy egyeeek<·t, mint kiiiCnöscn az iparbizottmányolt 
elnökeit nézeteiknek lnpomban valo kifejtésére fölkércm, 
hol!y igy köiCRönös eszmcc•ere •'• az ipar terén fiilmerülö 
min•lcn mozznnat egybe:lllití~aa által a nemzet dcrekn, - mely
nek tehát erősnek kelllennie - az iparos oszttlly érdekei és 
legjobb tudata ezerint csakngynn egy erős és öt megillető jelen
tékeny egészezé olvadjon. Jövő számunkban pedig ki fogjuk 
tüzni azon zászlót, mely alá az ors:lág összes iparosainak csat
lakoznia kell, ha magokat nagygyá, hatalmassá tenni, és a td.r
udalomban számokra kijelölt helyet elfoglalni akai;j:lk, elfog
juk mondani mi a legelsö teendöjo az iparos osztálynak most, 
a megszavazott ipar-törvénynyel •zemben. Ha pedig nem akar
ják megérteni a kor intő szavát, s nem akarnak a külföld ipa
rosaival egy szinvo011lra emelkedni, fájos szivvel ugyan, de 
azon nyngott öntudatini i<'pck visRza, hOI!Y megtettem honiini 
ltötele•g<:gcmct iparoH-11\rsaim ,:nlekt'ben, dc nem akal'lak meg-
érteni. Strcltman József. 

Levelezések. 
Egy jeles kereskedelmi szaktekintély a követ

kez6 czikkel ti~ztelte meg szerény lapunkat, s ezt 

" .. 
annálinkább ajánlom iparos táreaim beeees figyelmé
be, hogy lássák és gy15z6djenek meg, miszerint mind
azok, kik a viszonyokat helyesen tudják megitélni 
mily érdekkel viseltetnek az ipar fejlesztésére. 

Gyöngyös, 1:'!71. <l~cz~mber 14-éu. 

Hazánk, wdy Kvz•'t•-Eur .. pál>an a nyers termények leg
gazting-n l,], hona,·. JPginkább az nnaztriRi tartományok "'"(P ki
f<:ilc:tt"''V.ii ipur:'Lt •zoktn nyers anya;rgul el!Mni, c•ak e százuti 
másotl:k f.,J,:]..,n fortittit az i)'nr ft~lt,.;zt•'•e f<·lé. H ugy e száz>lgu 
kenyértermű fit 3llll_l"i itleig pHrlag<m YIJlt, anunk oka részLen a 
fclállntt. kiviteli v;(,,wkban, az 18·1~ rlűt.ti politika, - hiányo< 
köralehtléNi e•zköziik, - dc leginkább clvit:í.zhatlau nemzeti 
sajátságunkl~aa az áz•iui kt:nyclemben k<·rc•endük, mdy még 
nupjninkb:m i" hét fiihiinüuk egyike. 

A l"<•n<li alkotmtiny idejt;h,·n a k.ivált,i\gos <•szt:\ly árnyat 
.. ~It vouui lísi c.ziuwr~:rc azzal, ha ~yerm{~k·:t az ipt~r vttgy ke
re•ke,leltml tannfW.,iru. :t<]ja," mo:g a halaM• korszoiJIJm 11 föld
höz nt•m sujt••ttn "" rlőitt'letcket., be nem tlöutötte a társudalom 
Yálaszf:oluit, egyenlóvé nem tette "" cmhcrrd az cmhert, addig 
a szoru:'!I-Y.I!c.lu!i tarttnnáuyokl•ól 1Jcv~ndorolt MZorg-u!mas muukó.s 
n~p kez<'bt·u Yolt ki:drólag az ip•r .:S k~:ro"kedel•.,m. 

E benl.ntl•Jroltak k•'pcz.:k lnssan hazánkl,an a pol;;-:iri osz
tályt mag:ihuz ragadván mindinkáhh hazánk gyermiJkeit, s 
ma már., vegye.< el•mt leghatahnwabh tényezője állnmcsalt<
dunknak. 

A létérti küzdelem leghi>otusaLb fejlceztüje az ember anyag 
!!e szellemi erejének, innen szinnazik az is, hob'Y gyakran kevés 
előtanulm:í.nyuk mell<>tt e tércu fcjiddött s hazá.nk büszkeségéYé 
vált férfiakkal találkuznnk. 

Ma már n 111imlounno szaporodú igények méndannyi adójai 
a civilisatiúnllk űsztünzik. t•;.ryiráut az emilereket jövedelmeink 
szaporitá.Rára.. 

Az ok•zo:rü mezei g:t.,Ja az ;p:n• Y:dnrndy ágávnl köti 
gudlisz:Lttit t.'" ckk~nt teszi jöveJelmezövé földjét, - gyártmá
nyával kcrcsketkst üz s mindinkábh kiizclcdünk az amerikai 
farmrendszerhcz; - ezen a polgáJ•osudá• felé való haladásunk 
döiJtöttc meg az elüitt:lcteket, emelte az ipart és kereskedelmet, 
szaporítja nnprt\1-nai'rtt ennek ttlnyezűjd.. a vizen és szárazföl
dün güzeriikkel vezetett közlckcdé•i e•zközöket. 

Ilyetén állásában a dolgoknak csaknem szük~éges, ~ogy 
figyelmünket parliomentáris életünk fejlesztésében 1s f~rd1tsuk 
arra, hogy nemzeti életünk a leghatalmasabh ezé!, az 1part és 
kereskedelmet beszivárogta.osuk a tőrvényhozás termébe, azük
ségkép a köYctkczil választiÍ.IIok id'<jére czt.Hu~k c sorok által 
odahatni, hogy a n~pképviadetre fektetett (ha~a1 alkotmányunk) 
hazai alkotmányunk törvényhozói közölt az tpar és kereskede
lem férfiai is helyt foglaljanak, kik teUes ismereté~e! bir~án nz 
érezheti! hiáuyoknak, azt törvényhozásiing orvosolm 1s tttdJ ,k és 
akarják mcrt e téren vagy a szakismeret vacy az akarat 
hiánváhÓJ dc minden esetre igaz az, hogy kevés tétetett· 

• A t~rvényhozá• már elméletileg is magában foglalja n~ 
iisnwrct1:t azon dolognak, melyre törv~ny hozandó, s hog~ ll k1 
bele nem élte magát az ipar és kerc•kcdclcm gyakorlatt vcze
t1:s<ihcn az arra kiható törvényt tutlj<~n alkotni, vagy h"~Y o 
ki azt ~indcn rt'tegébcn nem i•mcri, cl tudja törv~'~!hoz:\."la~ 
lul.ritaui azt, ami c hllzai pl.Intim miut féreg rág és el od tk, mcru-

b<·n k•:ptelcus~g. . .. . . : 
Örömmel hítjuk mi ott ll juri•ti.kat, k,k a koz.J"P.'' t<ren 



bobizonyitott tapintattal ··e,.ettók az .Wam ujój.U, l nem is 
11ka~juk ezek helyett az ehhez kcv,lsbhé Prtöket fdtolni. caak 
ut óhajt•mók, hogy nemzeti •lletnnk e hatoliWI• t~n~·ezl!je io 
kellükép k•:pvis.,Jvn le/{,\'1!11, m~rt •~Mig, nlig ,,..,·czhtltiink utt 

"K''rwhánynt " •z~klu\1. 
A f•·l~zinen tu~zkált) politikni Juírttu~n foJ•g·:tC"~nljH cl Prlin

ket. nd• nm h·lje• fi~y~lurlink •·•mvn 1 :>Z•:rt f'lf<•IPoijiik :o hel
rt-f•n·m••k;tt. 

J,h~i·· volna Vl.:grr~. hu ez iires ,.z,dm:tcRt:plr:~hlil ki.i•'•Y.nnnd

v>in kij"' Prövcl a ho·h·iO?.on,\·ok l't•IHlcz•:séhez fob'll:Ínk, melynck 
hi:ínya veliink •••zik "~.'· t>ilhól • lnsonn. d•• b:ztooun foogyn•ztj:t 
kii1.iia .i•'•J,:tiinkPt. 

Tlag,,-juk :o }"ÍI'Io;kou!n.t n tfllol,.h it•:lkn:rl.:. kik :r z i;b}t;o 
pip:t houlorfii•t.je uwllett ezzel mulntj:ik uw~ruknt. mi peol:g nl;_ 
VP]jiik anyn~Í 1:~ ~Zf•flt~mi m·JukPt, lTH'l't iiriikÍ.\!':.1:1.111:\~u _jP)R7.Ó R7. 

!ron·: ,,Rildnug Isi }'rl'lhelt". 

K.-K. 

Tiaztclt J'o]g,\rt<irs ~ 

Iparvi~?.ouyaink kt'p,.:t. utelyet tll'!'z;\g-g·:~•iiiP"i k•:rn·ili,.]l"ink
hcz int,:z ·tt l~>vl'),:lH·n oly i;.::•z ,~aJünn t'l'Jo\t'tt·h. tt•l_jt-ll' clil'lmerf:"._ 
Md fop;:ttltuk: azou it:"nz ..... :í.g-ok, mdyekkd ;,zt m,.g-vihig;t.á t-'lénk 

vi"'zhungr;~ tuhih·a Jw·.:.:-l,ot•.o~;itiiH.tl:w hiiun•·k tnrt<Jnók new uu:J_ 

t•i..nyolnt a pnszt;ilm Pllmug-oztntui. l".!t.nm Hzt>rt. ~zil;i,r,l ~lhottli
roz<Í.io!HIIk. lm Hit;;,!.' vall j,(t'; :-~ IH;IIIi rt~m•:ll,\' t'Zt•ku,_.k ,:rn:uyt 
NZ('I't'zhetui. 11e111 l'IZiinui mt·;: :-;t_:rdmünk nr,·u!-~l.i~~•t k•:r,•lmt-zni. 

S mivcl t:tlán IH'lll vo:tnnk d•:J..n.r•~ kiin:k)/jk :lllnllk idt:jén. vn;.r,v 
tulán inkAlJl, clhi:t.ak•Hlott kiizijuyi)~ck üg-.'-'·iink ir,rint. miut azt 
a t. polf!iÍl't<Í.I':o~ felhozort k~'irirut1ibnn. kivlíh uz t·rd..:lvi ré-Kz vi

dékeire no'zvc J.íttn~j:o. mi •·z.,kt•t njhoíl •'• "r•'lyc•ehl; f,·ll•'J"'•r~ 
8Zóllitnttnk, hogy iJ!y tümörüdvc. crt'jf.liifh·" u.voml\t~koflalJlJ:UI 
teltessük J.:jlf:seinket iig-yiinkl•cn ér<iek•·:ukrlf'k m•·l-(ft·l~lii j:ovi-
t•l~nk ntgy utótloKitti.Hok el'zkiizlt~Ht;rt~. . 

Ez okhúl ld i• k•;~jiik t. polgártársunkat mid<'íbb ,:rt<>Ni
teui minkct nzir,íot, hoKv il.v ,:rt.elembeni fcll~p<:Riinkn•·k 1•·
hetne-e még ~ikcrt i;.;·,:rni '( s hat i!!'ell, mi uton é~ mcjdou tc~vük 
ast, hogy ~._:rvf:nyr.: juttutn\ meg-menthesslik mit mt~g- mcu.tt.•JÜ 
lehet.? 

Ált:tl•itw• kijazijtwt azon önz•'•telco s paradun bl\jnukus
ko~láoért. melyct nevének nll'gfelelöleg közös ügyiinklocn kifejt, 
va.Jha :iker kormulzn;í azt, ezt buzgúnn oh~j~j>ik miodnyájan. 

Ko!u.,·ártt, r lee«. l. l .':li 1. 

Honiini tisztelctt.,] u kulusvari iparosok 
ki;zponti hizottmanya meghizJi.,\ból, 

Böl1m János. 

A kvlos1·ári kvzponti Lizottmánylwz intézett válnszumban 
azun mc.:~o:,vüzüdésemnek adtam kif~jezést: hogy m i 11 m 0 "

tat ni ur:-<zá~;gyült;stölmit sclll YárhatHJik. Jli:-o1.t· 111 • 

Jwgy nt•Jnc:o~;,k az c:u. tl~~ mimlen ipnrn:-t haz:irnfiolnak ~zivt:t kt•
~"Cl'íi. i:J·.zc:,,. tijltiittt· t·l. micHm tapa ... ztnltn, lto,:.!;y R:f. ~~r~zo~g} 1 ;'1 ;,.lu1 n 
]Jol nuntlen pcirt (;H ]•ártoc~koí.uak. miudt·u :-<ziru.:zd. :i.rn' aJa t~ 
lleJ~zetii-l.ég-~ o~ztály ::,., tn(~ja isten mr:g minek vnn ~7.UI'iz,·,]~ja, ~:~ 
pedtg- ll<'~elyknr cl•·g- hang-"·' •zó;z,jJ,jja: mdlcttiink e~y ún·a, 
"gy szen·ny hnnp;oc.;kn •cm emelketlett: lll i n tha n•·m is létez
nénk, mintha az nr.zágLnn nem i• ,·.,Jna senki, ki a korl.ítlnn 
,;s átmenetnélküli szal•nd-ipar bizrmyos l:g dkeriilbetll·n Yeszé
lyeit belátná! •.. 

.~om vád ngy szcmrehányáa kép mondom, de tény, hogy 
.nekunk amoBtani képviaellik köziHt em'-eriink 

o i n e • n n. K<lp•·iselöink cgyébb k~r.I•!ioek meglejtéaére k<!ez~
IHk. F.rljlik ""t, rh· b"""" meg nem nyugodhatunk. Ha j~lenllea 
nincs, dc lehet. •'• - h~ m"gton.•zlik ut, mit megtehetiink -
l ,. • z a j li v li h" n. r~ • "z ., n c z~ l r a t ö r~ ke • znek e z e n 

l a p ok. c'Jri.i• nz ipnt·osnk •z:ima h,tdrkhnn. A karatunk io egy. 
csaklw!('y n'tl(',<cn ki;ziít.tiink ii-.zekiitc'l kap11c•. Neklink e g y
A,: g ét-~ t~gye~itt:M kt•ll, l11,~.v n }wi.'''"" pillanatban g-yon~an ft.-. 
~~y.o~zt•rrt~ l"~•·lPkNllu·"'Miink. 

A héesi világkiállitás érdekében e napokhan & 

következő leit'llt érkezett Wbh egye~iilf'tekhe~: a föld
mh·elé~, ipar- éB kereAkedelmi miniHzteriumt61: 

Az or~z.~os magyar iparegyeslilf'fnl'k l't·sten. 

Kiiztnclouuis !-'Zt~rint V e~á.szüri ,;~ apofl.toli kir. felsóg& 

l<~gkegyelmescl,lwu IUCJ:eng•~tlni m•'lttJztntott. lwl(V l ~7:•-ik. évi 
rn~jushO d~~j0n Bt'l'·"l•P.n e.~.v ruHnzetkilzi vihíK~islllitá!' tnc~nyit

tn~"•'k. 

Az u r•'••"••ni eliík~HY.itii l•:r~••·k te\i.,• fol.vam:tthnn van
n:~k. dk•:•ziilt 11 pro~,:ramm. kint·Yt•Y.tdelt • mlikt;.Jik. m.ir a ki
állit:ís ig-:1;,.~nt.óju. Hlt·~:&Likult a kr~ .... pPnti kiállit;í.'li hi7.ott~4g 1 

fdhinrttuk •·ulnnlf•nnyi k•ilúll:uu.,k " ki;il!it•i•huu valt'o rént
v•'t~lre. 

A e4ol.. kir. korw:luy hcuwuló 11w"'hinl~t iu~.-;r,r·tt :t tnag~y;tt' 

kil'. korim\n.vho~ i" - fl :\lng·yu.rt)rr:'7.l'Lg K'"·{nuolit.ú l'tidzvP'tÁt 
k,:,.t~ ki. 

Nt~m "'zük,..•:;.ct'tl rrm~yar:l.l.nom. lucnH~·in~I kiJzolel,h Printi 
" J,.:e•i vii.í~rkiállitiÍ• lwr.áuk ,:,.,Jekt·it is, ,:. "'"unyi n,! iok.lhh 
\·e~o~.zl i~t:nybt· t:'r.~taog·at:L..~unknt, miut a Ptl.ri~Lau ,::ot Lfln1lonhan 

turtntt t•lt1lthi vi!.igki.illitlisok. Tt·kint•·e 1131, hogy ilt'e•l>on lcg
di;Kziir jd.,niink uw~r miul """"~·!. ;;n,íllt'• ;Ílllltn. hogy " kiálli
I•Í•t rPntl~•ő :ill:anunal •·!('y ,:. ugyanllzon m·,.lkutló alatt r\lluok, 
hog-y owuu.k l~·g-kijzplt:hl,j. fll()t "t-4'.'" t:~ n~yanazun nimtm·iilüthez 

tcu·tol.t) ~>'ZOIIltoZt:,lni \'Uf!._'"llnk~ kik kiiz.t a fog.vwo~z.tás t:~ h!rlnolP~ 

k;i]cH;inij881:j.(e ll }ej.(•iiriiiJJ. k"rc•k .. ddmi ,:rintkf'z~;t turtja f .. uo, 
tekint\'C hogy huúuk kivitdi k~:rcokc•l•:•., uj ü""r."klittet•:sekro 
tehet szcrt. ha a kiílfiiltl c ki,\llit•Í•on a magyar /j"~"tcrmelé<t 
hU kep,:wJ tnltllkozik: ,t, tekint H .-égre azt, hogy mi magunk 
is alkalmat nyerünk a ki,illitott kiilfül•li hl!.llontcrmch~ meg
KZI'tulélol•e .Uwl meglwesiilhctlcu utmutatá•t ozere1.ni, •a,ját ezik
keinknck tökélc.Lité••'r•·: nem kételkedik a korm.iny, hogy 
hazánk ÖBKzcs tcrmcliii ~l' ugy l.cc•iÜctLcli kütclcaséguck mint 
•u.i•<t érdekünk siirgö• ki;vetclméuy<:nck fogják i•merni, a bécai 
.-illigkiállihi;bun minél ua~o:yobb mérvhcn, s mituil tükéletesebb 
tárgy •urozuttal Vl'IIIIÍ n:szt és nemzetgazdasági fojlödéo!ink mi
n•!J m•iltóhb k•'v•1t mutatui be u tiihbi ncriizcteknck. 

H ugy c czél Lizt•m clúc"":k, kettöre van •zükAóg: egy
rt:~zt :1 h~rnu·l;;k ,:!'! ipnro~ok !JtiZg'Ú~üg·:íra 1:8 h.,.,:keny k~t-ez~é .. 

g•:n·. m;i.~r·:~zt. n. kormün,y ,\f' n lultút-~~~gok t;~moga.tá.s:í.r~. 

~ ndnmint tt·l.k~ okolll \':Ul hinni, hog-y u t"t~nnehh PliíAo

rult folltoto~ tt·kiutttl·kru:J fog-\"a p lmzgút-~.~g .~ kt\1'17.-"'l;g nmn fog 

hi=inyozui l~:,zúnk t.t•rmP((;:w:J. ugy tmW..r(:l'zt a kornulu,v neYrihen 
i• kijelo·uthd ·m, lrn;.:-,v " viJ.i~·ki;ollit>Í• ii~y,:t miur!tu kit,•llrl'tll 
múrlou kt:!olz },_~f'rul Plliuwz·litaui t:H gy:\.molihnti. 

]),. ntivcl n mag>inOfl il(yekcz~t e t•'ren csak ugy toretnt
!ikcrl ha i;.H~han~,:zatosnn "i(Jf'~itt"tik •'• k"llő eegitiléget és 
ntmutat&.t nyer egy kl;zpontbbl, a kormány el•lí gondjának tar 
tottam <~gy kiállitási <~r•zág011 bizot~r\g alakitadt elhatároo;ai 
mely az öuz~s kiJllitA<oi ltgyek elilltht!ehel ét a Jtii.Jljtólt énlrl-



keinck megvédésével fog mr.gbizatni. E ,.otteághan knpvi•~lve 
kívánom látni, nrmc;ak a filldmivelé•t, ipart, k~reskoo~•t, tudo
mányt «• R>:npmliv,<szetllt, hanem nz or•zág különbll?.lí vid~kci· 

n·•k nmnzetguzolá•zoti .~rdok.,it i.•, 1 nz oknál fog''" tagjainak 
kinevc7.1:R~bnn tnn:\csá,·al illct•)lcg Rjnnlatávnl nk:.rok ,:Ini nznn 
r~ozint k~zponti. r•:szint virlr<ki kiiliinf•:Je te.•tiilctoluwk. cg-y!t·
tflknck r<. t•ír•ulatuknak. mol~·nk a f•mnnhhi idnyhnn miikii•l
nek. E hiwttság •z:\mosal>h taghól fog- :lllnni, mcrt hah:ír :ozok
nak minrle~yiltn fel lc~1-17. jognfiitva. a P·~~ten tart:uult. hi;,.ottl"'r\g-i 
t:Lrgy~thí.Rokllall e~ymtjt,gnlng rt:RztvP.hetni. mt:giM a vitlc:k~~n 

Jnkú vngyir4 kiiltagnknak :t miik;)fi,:HPt l•~gink:lhh n viflt:k(•JI ~~w
~·~~tJu:m ig1:nyhc V<'nui, ;t hnl lik lc~hdu•~nrk leg-ezf:}:-~zc·riihhl'TI :t 

ki;í.Jiit;l~i ügyunk f.1ZÓI·w:ú}(;; R intt<z."ii~ ~ a ~ziikflt{~.dwz kt:pe"'t twt:\n 

últ.1l11k oll,.,th" hivnnrlú ,·iol•'ki '";:;'~rlbi7.ott<:ígnk t.Prnu'•z<•tr·• l.iiz
pun~jKi. 

Az r.drlip; kl\ziMteld,ül n tisztelt ipa1·cg-yn•iilet. az ii~y :íl
l:i•a ,:. " kormány gz:ín.J,:ka iJ';Ínt kciWI"g- t.:\j,:kozva (~,.,:n, k•'t. 
irányl•an HÍP.tt•k :t tÍR,.;telt ~g'yPsülPt sziYt::o~ ,: ... hazafiao;c kiizn··mii

kürltiFu:t. igényh~~ venni. Eg_v rf':f-17.l"(jf t'1g-~·:mi~ nrrn. hi\·nm fd a 
ti~~delt cgyeRiilc tet, ho:.ry a lH't·.oo~i Yilá~k.i:'tllit;\:-~t t' ammk hnt:'u·
irlcjrt iiR~ze~ tngjai kt'izt kü;o;hin·,: tPnni. ~ n;r,oknt m-ra bn;r,tlit~tui 

H1.ÍI·r.•korlj~k. hogy n ki,íllitók Bor:íha l•'pni • a J.,;::j..J,.,,.),], to-r

mPkoik fc~ k,C~r.itm('ny•~ikknl a mng·:-.. nr ki:illit:\:o~i OR?.tl'tl.v t:n]n}{f:t 
r:H hec•u:t 1o1 t'7. (dtnl IH, zríjok tt•kintt!J.y,:t r:!t ,it', llirt:t Hih·t·lui ~iP.~

:-'f'llck. 

~[;\" rl:li7.1't)) pe•lig o•la ir:\uyul ·~zive:-1 kt;J"(:~elll. IH)g'·'· a t. 
cgyo:o~iilot nk:il· tugjai ki;r.t. ak;.\r cg,v:í.lta!A.n azon ki·irlwu~ HH'l.\TO 

munk;í(kod:í.<ll é~ hcfol.v'í"" kiterj~d, oly f•{rtiaknt l''""" R?. i, . .,, 
ki•zomdni, kik a t. 1"!-(ye,iih•t :í.lml kr<pvi.,·lt ir:ín~·lwn rlic•"r"t"
"<'.n ,:, huzgalommal miikiiclnek" érdekeit k•'pvi•dni alknhunsak. 

Kiili;nii, tekintettel k••lh·nc " ro<.,.,l,(•n a t. ,.~,···•Oildll•·k 

lenni ha:r.•lnk ll ZOn kiilümhözii ,·i•Vkeire i•. a mclyeklH'n nugyuhh 
fejlö,J,<, é•zlelhetö, vagy a hol,.. t. egyP•iilet egyes kitiinií sz:~k
társni laknak, mert a kiállítási ügynek c;:U. nkkor jüvcnrlölhctni 
fénye• olihnl'nctelt, ha a ki:íllit:l<i hizottR:íg Yidéki tn;::okkal i.< 
hirnnd, kiknek péld~ja é• hn•dihísR " virlc'ki ,:rrlekPit•PgPt. kr'
pes le•z kdlö mrírtékhen felkiilteni. • a t..ttlflg-1•.• ré•z,·ét dr< nP
t.:ln giirdiilü helyheli akatlályuknt dlulritani. 

R ha a tisztelt egyesiilet rzcn nhnntahí•nk n,vumán ir1Íny· 
hlr.ai kiiziil egynehányat ki"zemt>lt, kiktiil hi•zi. hog~· a kiálli
t.ol~i hizotts:ig hn.~znos tnl{jni IP<znek. le;:yen szive• nzoknAk 
neveit, polgári áll:\.~át ,:, lnkhr·ly•·it nlem mi•Mbh. legfeljebb 
prtiig ful.rúhó vt<gcig aYolgr•tt tudatni, hogy aznk kiizül kPl!ii 
nr.~nyhnn nz orf-lzágo~ ki.lllit:i~i hizntt~:íg- tngjnit kine,·ezlu~"\~cm. 

Ipar-egyesületi, ipar 
és keresk. kamarai ügyek. 

A ki"i?.g·aztla:-o;\g-i M"yiil(:..:, nwl,vl't'íl (·l~il t'7.;k kem folynnuihnn 
tiihh:izi)r mulit.t::-~t tn,-,:k ~ mt·ly j.,:, uut.rt•zin ... :2..!-~JJ fo~ tnrt:ltni 

lcf-lz ('gyik kinilóhh nlkalom. mi•lún nt: ip:u·q~ ,:rtelmi:-1·~~ ~ziJH' 

java mcgmut:lthntja, vnjjon lmjhuulo\-c ,:; kr'pe.<-P ll hnln•l:í•n:tk 
f-!znlg~\lu.tot tenni ~ er. :.ilt:d lwlclogn!.t.~Armk nl11pj~\t mc~vct.ni. E 
gyii(,:st'n nl~· tt\r;;yakr•il lc•z •zv, m"l.v••k nz ipnrt. :\ltnl:íh:u• ,:, 
nz egyes ipnro~ok Pr,lckoit n lcgkiizeh·hhrt'il ,jritüik: {' gyiiJ,:""n 
tehát mindcn szakférfiunak, kiben n<itni tehetsóg van, mel~· n 
kérdések mcgoi.Iását elümozdithatja r~szt kell vennie, s periig 

· r~ot kell venui ner'"''':''~ 7.':·-:>l,',i 'fiszketegblll1 és nem cstt-

p:Úl készil(.,tJcn felült•l."..,iggd, hnnem n;c ii~XY iránti o•I.M•I...,t.AI 
lelkesítve 118 a kr'r•lé•ek dilleg"" tnnulm:íu.1·ozása után. 

Az iparcg)·gslil.-.t -- a m"nu.1·irr• t/jj,. telik - h'z•>ny•ira. 
IIZivc'len el fog kiivt"tni miw1t•nt~ l10g;y :t7. iparoMok r•<~7.vf!Ítf"l•, 
Jnngk,'innychhitt~R~,:k ,:"' lwg·y :1 r,::"r,tv,·uui kinfH,'IJ\ kdlliJ('g· t.',

,;.:kona jeleuh"""'nek lll"!;'. 
Az orl'4zágo!-l ipar-t~g.v•:!lliil..t ignz;.!JI(q:--(~g:l. l1o;.:,\· <tz uj i]':tJ"

tiiry,:uy f!lethd~ptt!h.:..:.t• ttY. ipnru~okat. kt:-.lziil•·rlt·Jt 11•· tuloí.lju. m'l1• 

nz elmult 11apokloun " l"'"ti c?.•'l"·k ''" ipHrt;;r;rdntok dőlj•íróit. 
c•gy1whivta cg,v alup:--zahü.I,d tPI'\'t.:7.''' liH"~:Hial'it:'t:o:a \'t:g·dt: ax. 
düljúrúkhúl ,:H :~z or:o.z.Ígo~ ipat·,·;.::yc~il!d ta.~j:~il,/,1 al:tktdt },j

ír.otts:lg e~y Juiro11.1 t:tg-n küldiitt.~·,:g·l'f llt~\·t·zt·tt ki kt·lw!t:l,öl, 
uwly1wk tf.latlntn. J,. ·ud t:gy tt'l'Yt~r.,·h·t kidoJ;..:·~~zui. 111..1.'· :tzt:tn 

a tdjP~ hizotti-l;.i.;_!' :'dial lllt'g" fot!' ,.;z.;g-;lhatui ,::-~ k,·IJi;,.u Hu;d,,:"it
tnt.ni. Kivüli~ gondunk J,·~z t'ZI'II :dap:-:znl,:ilyi lt•l'\'t•z••tl•t milli'J,,·t. 
c...:ak •·lkf::o'ziil ,:~ J,!zott ... ;\g-i t:il·gy:drí."''lr kPI'I" .. ztiil nwg-y. Hlt·~

irulitnud,J kö?.liinyiiukl, .. u ha lt-~ll't 111:Ír jiivii · ·t:.ÍIII:ilmn kii7.zt.: 
t1·tmi. l::o' nkkor ,:"'Y.I't·\·,:ft·lf•inkl't i~ tdmoll•ljuk. 

\'il:ígki:íllit:ísi hizott><•Íg .. \ lllagyar ko
rona orsz{tg·aiuak :~z JSj;l-ik é,·j nlknltwíntl való lllélt(, 

kép,·iReltetésérc n ki:'tllitók érdekeinek clömozdit:í~:Ír;r 

és a kiftllit:ís kl'oriil t'eltneriilö iigyek eli11tézé~ére egy 

orszÍig·os ki<íiiit<Í<i I.izotts:íg fcl:íllit:ísa ltat:íro;:tatott el. 

En11ek tagjaiul a föluurivelt\,.;. ipar- és kereskedelem

ügyi miniszt.er miutegy l :?U küzpo11ti {:,.; l C il vidéki 

tagot HttYe;:ett ki .. \ 11é,·~o t a jihÖ sz:ímu11klJan kö

zölni fogjuk. lwgy " YÍdPki ki:\llitf•k tnrlhnss:ík hont 
' fordnljnnak. a>. elsií gy nl.:~ t'. hú l í-én tnrt.:1t0tt ri. e. 

10 órakor a Hung·aria sz;íllotl:íi.J:tll l'e~te1t. 

:\finthogy laptmk egyik czélja a 111:Ír ll!l·g·alakult 

ipar-eg-yttsiileteket és í paros bizottHHÍHyokat HJeg·isnwr-
. tetni: iirömmel t(•gszük közzé Kt>cskl·mét \T~. iparosainak 

buzgó törek\·é~cit. .\z ipar-t·gyl·siil.·t f:íradhat:ttlan ig-az

gatója Katona Zsigmond gyó~')·szl•rész ur 111imlen lé
pést megtett arra nézn·, ho~')' 18i:!-ik éYi augusztu!! 

h:n-:íb~n iparmii ki:íllitlíst rt·inh·zlw,.;st·H. l~·l·n iirUllink 

c mil\llen <'SI' tn• sok:tt ig{oríí tilrek,·ésJH·k lll' li! c~:t k az

ért, mcrt az ipar-q.:·yl!'t me~·elííz,·én ki:'tllit:ís:h·al "" 

vn::-ik é\·ben Bécsiwil tartmuló Hl'IIIZl'tküú Yilítgtitr

latot, ellnek miHtl·g.\· előkészití_ijt·iil aj:íHlko;ák. dl' ad·rt 

is, mert alkalmat ad lll<'~·ntérktízHÍ nlag·,,·ar iparosaiHk

Hak <"Híször snj•ít küriikbell, holtll:tlt aznt:íu a 11ag·yobh 
IH'('S('sl'l hir{> t:ír~·,·a k Illi], n.:;,., l" k iil•lt-tl-.-e t·szküzöl

tetnék; é< nlert ,-'é~T<' hnzdit;í,nl "zol~·ál <' ki:íllit:Ís 

111 iuflazOi'-l"H uézYl', kik h:'ttOl':-':Í~!·-Iti:'tn.\ ''";.!.'.'' ~zq.!,·ény-
i :.;é.~· Htiatt n1ag·okat ,-j~..;z:l\'nll.io'tk. i11llolt t·h·it:Í;.hatlan 

tén\· ho<~'\' 'l'H!IHÍ "''lll H\'Hjt tiihh aikainPlt .it-J.., rnií-.. , ~.. . . 
n·k fl•ltllnteté~?r(• és Í~lll('l'l'll'Í!!k hő,·ité~ére. minr l-peu 

c khíllit:í,.;ok. 

~{i iiri\muH·l ii•lviizöljiik az ipar-egyll'tet l'Z('lt tö

rekYé~eibcn anmíl ink;\bb, uwrt lti~~zuk, hog-y a tt•r1·t't 

nemcsak JU<'!('kisét·teni, hnn<'m n~J!rehajtani i~ fo:;rjn. ::; 



mi reméljük, hogy nyomdokait több nagyobb város 
iparof-ai követni fogj:ík. Bár ugy lenne! 

Irutr-eg-.p·siiletek és iparos hizottmányok már cd
dig· tu.Iomásnnk ~Zl'rint 4!) városban alakultak. 

1[ i s k o l c z o n cl n ök Berecz György szab6mester, 
je.g~·t.ö: Knlcsár Kiroly kézmilve". Kassán elnök: Gle
vitzky Sándor ma:.r-kere,kcdő {,, míí-kcrtész. Kecske
méten du ök: Katona Zsigmond gyógy~zerész. Zombor
han központi hiwttmány alakult, hozzti tartozik Ber
dán, Szt. ldm, ilnroszM, Szh·ar, Kcrnyalja, 0-Mora
Yitza, l'aczér. c~onoply:\ és N. :\[ilctics községek; el
nükl': Hulwrt Igwícz Ct'ztergályos, alelnök: Juhász 
liihál y. l' :í p •Í ll clnt>k : Kalmár h t ván czizmadia, 
jeg·yzli Rosstettcr :.'\Iá r ton gy•)gyko,·,í.cs; v á l as z tm á
n y i t a p: ok: Szvobocla V enezel siiW, H otto Elek szilr
szabr), Haláf:z .hí nos szigy1'irtó, KIJszegi S!tndor kalapos, 
Vág{> .TánoR ezip(>~z, Xagy Istv•Íil bábos, Pék Antal 
kovác~, Kocska LiL•zlrJ ~r.a hú, czélnn<'sterck. M o h á
es o ll Kiss .llíno,; cl n ük; Yálasztmányi tagok: Barány 
Béla, ErdGdy Gyula, l'rcll Péter. 'l' ok aj b a n elnök: 
Krakker ~Iátyá~ pénztárnok, Hanner Ignscz jegyz(), 
l''rits Károly. 11 a r os v tÍ" :i r h c ly c n elnök: Keresz
t, es József, jc:.ryzö \\;re,.; Lászlr',. B ék és- Cs a b á n 
elnök: Bartoky htván népbank Yezér igazgat6, JuháHz 

Ferencz jegyz/í, Rohri oUtnos bir.. tag. Fe ls 6 cs a Ió
k ö z i iparos küzponti bizottmány ~om o r j á u b a n 
elnök: Vinkler J á. u os ác."mcster éR az iparbank elnöke. 
Ezek küzlését folytatni fogjuk, rle egyszersmind fel
kérjUk mindar.on városi iparos t:'lrl'lainkat, kik írtak 
t1g-yan m1Íl' levdet tühhck •iltal aHirva, de minthogy 
nem lehet kiveuni mikéut ,.;r.ervczkcdtek, - kérjuk a 
:ozcrver.ést vdüuk tudatni, hogy azt ki\zülhcssük; mind
ll~:ou város iparo~t.án;ainkat pedig, kik még nem szer
..-ezkedtek, an·a ké1jük, hogy tudMsák azon férfiak 

6 

névjegyzékét, kik az tigy élén álnak, kogy a különféle 
ügyekben tudhasaunk hová fordulni. 

Lehetetlen ezuttal t. ipRrostársainktól bucsnt veu
nünk anélkül, hogy egy oly tárgyról ne szólottunk 
volna, mcly nemcsak az iparnak, haucm mindcnnek a 
rugója és cmel6je, t. i. a pénz és hitel. Köztudomásu 
dolog az, hogy sok szegény iparos csak azért lesz a 
pénzes ember áldozata, mivcl üzletéhez uinca elegend() 
tőkéje, hitele pedig épen nincsen. Itt is mint mindenütt 
az önsegélyezéR a legjobb orvoslás, és pedig önsegélye
Eés a társulás elvének alapján. Népbankok és önse
gélyző egyletek alapitása legjobban clháritanák a bajt, 
de mi az önsegélyző egyleteket még sokkal czélszerub
beknck tartjuk mint minden más hasonnernil pénzinté
zetet, és pedig a követker-ö okokMl: 

l. Mert itt a tökéket maguk a tagok alapitják. 
2. Az alapitott tőkét c,~ak magok a tagok élvezik. 
3. Mert a kölc.~önt a legolcsóbb kamatláb mellett 

nyerhetni. 
4. Mert a netaláni nyereséget nem 

részkedö részvénye:;, hanem a;-. ü~szc.~ 

nyerik. 

egy pár uye
egyleti tagok 

5. A visszafizetés annyira meg van könnyítve, 
hogy a szorgalmas iparos azt meg sem érzi. 

Ezen okok elegendlík arra, hogy iparos társaink
han a:r.on vágyat {:bre~zszék: ilyen egyleteket ott a hol 
azok még nincsenek, alapítani. Felszólításra mi ké.~zek 
leszünk, közlunyunk jüYÖ Kzárnáhan egy önscgélyz6 
egylet alapszabályait terjedelmcsen közölni. 

Most pedig bucsut vevén tisztelt iparos-társainktól 
becses figyelmökbe ajánljuk a mellékclt előfizetési fel
hivásunkat. 

TÁROZ A. 
Bölcs mondatok. 

HrÓf SZ~CHÉNYI ISTVÁN munkúiból. 

-(A 7. cm h e r i t c r m é • v. e t.) Kiuc• oly bölc• a világon, 
ki 1w:g- igen 8uk Lnszno8~nl rw nnvelhetnr; tudomU.ny:it, 1nint vi
IZont ~li"; \'ll ll oly t urlatlnn a ftllrlkcrek<:n, kitill egyet R mást 

.aem lehetnP ""·"'-" h:.szonn~<l !1\nulni. liiintlen ernherben vnn 
"Yalnmi,jl•, nlint vil':tg:•klHtn m1~z. 

En azt "z"''"kin hinn:. minrlen jol>h lelkii embm· biznnyos 
"l".i.!..;'JA."t lwr(loz ~-·Y.i\'(:l,,~n - ha h:ír ~(;jt.··tl0n ÍR - mag:in, felc
harátin s mindi'Jh:ll. n mi i'j:r:t: k(irny(~z:, ~-:1.;jntch~n ja.v t.ni. Ezen 
a tökf~h!tcf.lhlu~z c!leul·:\ll1•·!üttla!l Y(JJI7.f;,],\:,. kgi'Z•!l,h tulnldonn 
u cmh:~~·i ](;kkJF:k: ~ n miut lmH1n..t.atbn rf::--z:) jol,han R j :,bhnn 

f~jle•h·z, :uutc\l inhi!~L Júí :.; r·,·/).;;;f):k n.z !,cnw~. R e ~z:i,~t:dm1 

T;.Í~r~~i k;;y(·tkt·z·' .:!J.·u 1·-··url Ia-~'::\n :ot_ \';Hl c':zl:imt) cm~~eni: 1 :oz 

által emelkednek egrlsz nomzetek el.il>b-utóbb tilk<llet.esb, virág
zóbb, boldogabb létre, s annak m:n.Jennnpi eliimenctelét gátolni 
akarni, épen oly ha•l<tnlan m:.tnka, mint nnn•~k ••:,yf.;t,\t tagadni 
öncsalás. 

EJ;;bbrc " magn•ahbra t;irckerlik nz cmher, ez kétséget 
nem •zcnvcrl, s mi ul<t mintlon t:\rg.r'"'" I.ltltatjnk. 

- (N em c t1 ii fo\ z t ü n.) II ~~y rnimlen ;4f.;bnJI volt, van s 
let~~z is }J3.11RM7.1 1m·qH: .. z,~tt~R; dP ;~.··• kiil inh:iz'k n ; n v i t n i 
ki v~ .. n a 8 t ó l. Aló DU' m;o.g-.'~1 aL t··n~l~'l't·ú·.'\ '':d, : ... P!'Hl.'mynynl, 
egy szt)vul min•lemwl v:dt} td·:;,;-.·tl: l.·n-:,:_~'J:i! f' d ,Y. !ol t. iblmyiro 
alucf4ony hu-.:z·uJkt~r•~s :.'<, vag-_y J'-lllll•,l' ~'~:j't~ uy:t\·n.U.j~. Emez 
p\·tH6 .. mhurt:'u·.~:~•nz, l•·t?.i.·:í 1·17. ' k. :J.~:.~~~-~~~z V111l7':, i-IZeretet-

1,,·;) Pl't"l t:~ f-'7. ·l1 1 ~ lt·;k,~k >:a;.-·-.· ·a. 
E7.,!11 ~z ~1,1, :<j-.',, ·,,z'. •JI 11 d !t .. -~~~~~~·,ot.iin i :ll !H:Vt~kt!tlik 

R nn:.:y ~z 11 kt:"-z; ·n .ll:, r·,Y:t:l• ~~-; ,· • ~~;:y r•:<.ez :n.~\ ;\.ltlmmt-
j;~val, t:;~·y ·t ·~ 111 í.-11. it:t:.r. ~:a va~·_\' 1 .~,~, v .dt;kt: v l'hg?.atárn. a 



gyarapodására eliímozditni, 1 f'elállitni. Soknak igen soknak 
czélja csak egy - neme• és dics6, s nem egyéb, mint a közjó 
el6mozclitása; de annál külilnbös6bbek • többfélék azon mórlok, 
melyeket mindenki a köBezél elérése végett legfoganatosbak
nak tart, s mclyckhoz ragaszkodik. Mindegyik építni akar, • 
mind ugyanazon egy ópiiloten, do a tlllpkövot szinte mindegyik 
máskép s máshová aka':ja rakni, s mindegyik más-más mócldnl 
fog az építéshez. Sok av. első emeleten kezeli, némely annak 
kifestésével, s némely szint.c a hámtetejé.vol gondolja lcgjózrmabb
nak a mWlka kezdetét. Igazi talpkövet ritka rak. 

-(El/í re nem hátra.) Némelyek azornontan fütyiiré
szik cl a mohác•i veszedelem notáját, s azt hiozik, 'ott van ko
porsoja minden scytha f,:nynek. S tán ugy van, :ímbár én nem 
hiszem,- de az okos ember nem néz "annyira háta mögé, mint 
inkább maga elibe, • clve<zctt kincs~ sirAttísa helyett inkább azt 
tekinti s viz•g:\ljn, mit menthotctt meg, s avval beelégedni H 

IMBankint többet szerczni ipnrkodik. 
Igen sokan pedig nj ó rPgi idót sirntj.lk, a jelenröl cg<:,zcn 

elfel"jtkcznok 8 azért e7.t Mlc•en nem i• használha~ják. Már 
pedig, ha c'ak a r ri gis<' g b :í j a nem, egyéb bizonyo•an 
semmi scm teheti előttiink kiván11to~abh:\ eldllrlink i<kjt:t saját 
oclltünk nnP,jainál. 11f:L•okat erre r:í nem sze,JhetünR:, mert fen
Iumgon szól n historia; s nz ilneMlás esztelenség. 

-(Nem a mnlt, hRncma jövő.) Hány embernyom 
forgott Ic, mióta nemzetlink Enrópába költilzütt? 8 nüv<:siink éo 
kifejllldé>~iínk ellen IIH'flnyi nk:ul:íly? s IHíny e•ztendeje csak, 
hogy n türük llntlán <Init; "mely kcvé•, hogy GAiia :\rja hnz:\n
kon? s igy ha b:~jttuk ll<'lll is oly felette nRgy, s ily rövid id<J 
alatt clömenetnlink kiiriilnu:n.Yinkhcz képc•t. gig:í,iak is, ne 

gondoljuk aZt:rt., hogy Visegr.iri poraibl\n s r~gi Butla falai küzt 
el v'm már tcmetvc nemzeti disziink, mert a nagys:'tgnnk ezen 
döjell'i eMk c;<:y szel, b hajnni viradtám b:ltorithntn"k; h R ll Pill 

legyünk hizouyosak. ho~-:y igazi felemclkedt:"iink itleje még· 

hátra van. 
- (B;; I cs h rt z a fi.) Conk nz a vnlósúgos bölcs hazafi, 

ki lehetőt kivitn, • jiJl tnddn, hogy az eml>er gyen!-(c léte 
miatt •c felette holrlog, •c hnt:'trtnlannl boltlop;talan nem lehet, a 
kGzt:pnton jár, Ö }f:}ek-~lerUlt<·n {:J, ~ZIHHurn nnalutn ll::!ln iili 
,)r/lit: ~ n ki;~jú(:rt fo.ir:ulozv{lll. IH'Hl paHa:.;zku{lik lnind('~)Te 

hn~zt.nlnn, hnnem iukúblJ fdk.·r~...:i n llil,:t~at: "' az11knak kntfc· 
ieit nyomozzn. kif~;jti f' rnjtok Fw~it, ha lPl1ct ~ hn IH\ln lehet 
IICHW:·H:m tiiri: - g·y<i.va pann..:.z :o~:"Ai•t.h~JI nem l1a1latik. A hiLú
kat pecli:~ inkúhh mnt;•i.b:tn kL•rt·~i. mint mti.~okhan, 1ncrt lnng:i
vnl pnranc:iolhnt~ mú~okknl urm. I I a seu ki sP tc·ntH; kiitclessPg(:t, 
teszi ü, ngymiut n;r. ig-nzi hű~ HHlg'<-l 1negúll, ha :l tGLhi futá8nnk 
eredett is. S menuyi sz(nuos jút tehetni hazánkban, csak hogy 
b o n a fi <l c közhaszon le~yen a ezé!,~ ne f,:nyiizés, hirkapko

,u., dicséret szomjn! 
-- (.\ ~ok as :i p:\ A ~ok:1s:'t~g~tl, tnd,·n vnn, ugy boldogni 

RZ ember, ha mintleuét tlic":ri s csndáljn ; ki ig·nzat mond, 
hihait felfc,]ezi ' dor;.(:ílja. nz soha scm kcd\·eltjc. mcrt hius:tp;:ít 
sérti,~ iinfelst';hL:-;c:g·c:f ,:rL·ztcti. I·:Ies~íl)itni künuy;L, ~ nhoz c:~ak 
hizelkcrlé• kell, mely ali!-( lehet oly tlurva s a valóval oly <'Ilcn
kczi), hogy nH:gi:-~ tsoknn szivPscn ne nyelnék d,~ tncg ne cmé·.z
tcnl;k. Ezr-n t'lp1:nz Uec~c na.g-y a vil:igon, ~s 1nPg nkkor is kr
lcnrlű, mik•ll' nem j;ístae ligac monet:íuak tu<latik azon fram·zia 
anekdota "zerint, mel.r igy kezdődik .,Je snis qu'il me trompe, 
maia il m'amuae •)." Hán1 t'aluai lak oe emtl11e miDket egekba, 

*) Tudoo•, hoif ámit, •l• 1nUiattat. 
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ha szállúukra azon elhatározott fclt•:tellcl mennénk, hogy átal
jában min<lent, n mi övék vngy n mi mag-yar, dic;t;rni, s min• 
dent, ami másé \'agy· klilfőldi, ki,·étel nélkül gyalázni akar
nánk. S ellenben hány tartnna miuket clkorc.o•orlntt mag-ya
roknak, ha tán egyet • mást a ~azrlaság ujahh folytatá;n mód
járól, a legelö fcloszt:'Ls:írl>l, nt•me>chh MzűWtüke iiltct,:•érül, 
boraink jobb készit<:••'riil, nu''" nemzetek elsi;.,r:g,:rül, s ilyesek
rül szólanánk? Háuy k:irlwztatn:o. lill tiihbck kijzt e•ak alél <l 

puhaságunkról, és még is oly i~en f•'nj:'u·t) l,ii•zkr'S<:giinkröl ten• 
nénk említést? 

Különfélék. 
- l p a l' ü z i i k ,: " k é z m ii Y " • e k k ,; l' h á z n Ó - (J r

so v á u. A .szabn.rl (:s t·ugl'<l<:l,p·z,•tt i]Jarii;,.!jk ~zi;,·,: t~~: g-~ {)-Ur

sován kórházat akar ,:pitcni, m<·lvhc m:wh·n húrmclv n•:tuzeti
séghcz tartozó iparos felvétetik. iriután Ö-OrsO\",\ kliriil me••ze 
füldün ninca kórluiz, hovn Lett'~~ekf!t ..} leltf•t.ne helyezni, uuí."
részriJI naponkint gyakoriahlmk nzon P·cdek, ''"K)' mngynr ú 
OHZtrá.k alattvalók L::-: ÍJmriizük a szOill"Zft 1 os Tt)riikor~z;iglu.il ,:~ 

adunni fcje<lelcms•:;;ekl>iil bct.<'gcn ''" dlmK'·atolí :\IIapotLau 
érkeznek Ó-Orsovc~rn, mint. a kelet ft•l,: O:iG vég-pontra, lf'L•gt:l.vt 
és "pol:Lst keresv.,. milwn otlnM Jl!'lll i~·,·n n'szc-itt~hH'k. De mi
vel Ö-Orsova ta(, 1 l:tko:-~a. kiiz."itt :;~ iparüz!ik uinc~c:ul'k ul . ..

száJDmal kűpvisn!vt:, h";.tY a kt\t·luizat >ajút ~:r·jiik!Jiil f,.[,:,,;tlwt
nék, kormány-engc·ldy alRJdún or~J'~.',~··~ ki~Hyiirntlnm:tuynk 

g,vüjté•,:t hnUt~·ozt.:'tk d " "" iricuvlmn k•:rió len·let ;utéztck ""' 
orszú.g tvhatút~ág~t&hoz. ., 

·- A b<\csi vil:'t;:;ki:'tllit;'t•rt'.l n<·L'tuy lap kéiz~
lcbb azt a hirt hozta, h";iY a ki;'tllit;'e>t I;-;í4. ,:,.,.,,kell hnla•z
tnni, mivd n kiállit:'t.•i ,:piiletct ::;o :\,·,ok ;,J.,yhcn nem k~.;zithc
tik el. Erre a ki<illit.l<:i I,iz<~tt:d:; r,';-:zl:r:il uyilat1..;.oznt t(t, tett, 
1niszerint ignz ng-y:w. hu;..:·y ugy a h:c:::~i Bl;nt nz o'lltaL'n:,J~ l'pi .. 
tési bir~ n lat lelwtcdt!llllek t;trtji~i.;. :t tllnnk~Untt~t l~&:t.' L:,. n:g-e 

előtt hl'f't_;jezui, s az .i.~ t::l•l~\·, lw~·y j-_:!··~1h·g- n,:(.' -hen :t~·:m~Hllk:i
SOkbaa ldt'nlv YHII: ,.,! :-;ca·;•ar:.-;; b. m· ~-d Jw·g· ,~:'.ll nyilg'1~·n·a nz 

:~:~~~':' '~~~~::~:~~',:i,:·:·: i 1~'~: ::.';. ;,. ~:.';:: ';~:~:: :~:: ;;, : ~;: 1 ~: ': -~~;-;J.~:', .. ~·;~:1~: <>z-
-- A z .. e}, ... ti It l :t:.~· y a r ,·l l l :d:\ 11 o...: :, ; z; t o"' i 1 ;, : :'L r-

~~~~~.~.:~~·;.\';.;- '~:::;:·;~'1'·'·~::,::,~', .';~·,~:·. '[':~,~~\,; : .. ;:.:;;·~~;·:. ;;'.::\:·:;':·:::,·::;:,,~ 
czell heJ i'olvamn ab.: .-,,~::~11<1 i'ri. c·!'·.;.:,;.· !~'.'t:i:;,:t:.' :!:. ~ n:.·a 
c;l'\ztúly t1ijl:ev(;tcle l:·'j í.~.:\- jau;:,b· i~~-, 1-t;ii :~;>:~.~-~~; l'l't ,-.;7 k~T:t 
~:s a l.H~jekntt~tt haL!liSt~~e~ li~~·_z,•.r.:.:_·~ :~;:_>,;.,;~,~ i:rlra r~~f.;:· . 

-A h 1;_csi vila.~k,allita ra nlilitlt.•n1l'lCilil~·ykt·-

flzlilctck tlirtPnnck; ( h·~~~~i:>~l'~Z<Í~ m ·~ J',:nyt·-eb1JP!l k~: .. ·ziJ meg

jelenni n,:c:-JUen, mint :wnnk ith•_;.:l,rn l'.i.,·isl>an ~:~ Lontlonhrm, 

Jni könnyen lnegfoghat,J, mcrt n lJt~t·--i kiúllit:'t~ miiHlen tiirekYé~ 
sek daezára is inkúl1h f"::; a keleti nyr·r·<ernl,·; ;',l!am· 1k tilkrt:H! 
f'.zolg~\lni, é1l ugy, miut a po\ri:;i l·~ !on~bni l ... i;il!it(tsdk nz ipnrn:{ 
nyngntot kt:pyi~elL:k: :\/. -1\'11:-:: L ~· .. <t~l,\' n~·:·~.;,j :'dla,ul.lH:'u.·;ollst 

kiildi il<'c-bc nz t·l.">k<'·.:ciiktck "" .~·'" , .. ,., .. 

Sze:rkeszt.öl üzenet. 
Keresztes J(,z~cf clniik ttl'nnk )l:~t·o,;\·:'t~:'ii·hl'l~·,·H, 

Krckker Mlity:l~ e1nllk nma~ Tolcnjhnn ~!1. Ga"Tanik 
Al11jos czéhm;ster nrn11k Nyitr.ín. A k~'>:·:):!·ar.<l:í•zati g-yil-



lé!:, melyhcn l(""rtilbb nagy éf< ki~ ipttro!<Ok fognak részt 
vt>nni, a jövH hi martius 24-én fo;r tartatni, annalt 
idt>jéhen :u: or~z!IJ!·ö~ ip:lr-egye~~Ul<'t III!'Y tudom felhi
y;.\st fog: iut~wi az orsz1ig· i'o~ze.< iparo~aiholl. 

.J u h ás z M i h á l y urnak Zpmhorban; Olöckner 
Ján()!; urnak ~fnkt'm; lg•'i Pál urnak N.-Kllrösön: fo
~djá.k kil~zilnctemct ~zive;. fáradozásokért. 

Karczag·i sziics, ~znhú, szHr~zab<S, kötélgyártó és 
~zijgy:írtó czéhek t. ez. t•lőljáróságának: választottjok 
dieu nem lehet ~eunni kifogá.quuk, ~ ig-y meg vagyok 
f!yiYt.l5dve, hogy Tudlis ~f. czéhnH'Rter ur meg i~ fog 
ft•l(']ui v:irnkozásnnknak. 
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