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Streltmann József Gyllngyllslln. 

Meg,jelenik minden hó liS-én} 
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l frt 50 kr. l 

- -
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Az ip f "l s ié "rd kéb -- J iparczikkok, mclyek oz elótt helyben Budapesten a. r ~J e z se ; e en.~' ~~ .. ~~j készitettek, ma nagyrészt külföldról hozattatnak 8 

Még a mult év1 április havában int~t~u'L. • ogy l bocsáttatnak áruba, szóval: a fővárosi iparos ma azon 
felhivást ipartársaimhoz, az általam ,kiadni czélzott l üzlctct, melyct tanult, nagyrésze elhagyja és úgyl:lzól· 
"~é~ m ú i p a. r.o 8. o. k O!~ z á g os E r t es i t ö j e" l· ván, kereskedéssei foglalkozik. 
cznnu lap megmdJtasa Jrant, 8 ezzel kapcsolatban, l ~z az oka, hogy ök jónak láttak egy "Ipar és 
illetóleg ennek alapján szándékozem Budapcsten egy . kereskedelmi lapot" kiadni, erre ott szükség van. 
"Közvetitó-intézet"-et felállitani, malynek fiíczélját a 1 Dc egész máskép áll ez a vidékiekre nézve, itt 
következökben sorolom el : i a:.~ iparos kés:o~itményét árusitaná el s élne annak 

a) Szent kötelességem lesz első sorhan azon ! jövouohnéból, ha lllhotséges volna, d~ ez most teljesen 
vidéki iparosokat, kik bizalmasan fordúlnak hoz-llehetetlen - és miért, mert tönkre tette, először : a 
lám, a fővárosban minden iparügyben függetlenúl 

1 
s z a b a d i p a r , másodszor a sz a b a dk e r e s Ic e· 

képviselni. l d é s; igen, uraim! határozottan ez az oka, hogy ma 
b) Kipuhatolni azon gyárakat bel- és kül-földön, , már a vid~ki, i~lot&leg kisebb pr?v~n~ziális .vlirosokha.n 

ból az iparososztály saját szakmájához tar·tozó ipar- 1 mííködö kczmiuparos vng~o~J allasa!a ~~zve napr?) 
czikkeit jó minÓsé.gben 8 OlCSÓ áron l:lZCrezhoti meg. napra ~Jáb~ Sii)~·?d, .~d.okeptele~~.ne: V~hk, B mar 

c) Köztudomasra hozni oly vállalatoka t, hol ipa- mar maJtlr~<.m a 'egen~ esz? t pontJan ·'~l . , 
rosaink szinte vállalkozni és versenyezni ktipesr.k. . Es u~a;:t. \'lll~ 01; 1g.?' ~ mer:t a Jelenle~ ~lethe-

d) Add' · · · kk f•I''J'th t'k leptP.t\"e levo lpartot·venyunk szermt, ha valak1 kcd\"e-
Jg ~~ .. mrg a~ ar?csarno o , .~·ll.• l a o zó anvngi viszonyok között él s nagykorúságát az 

lennének, a haza~. 1parkész1tlnenye~ ~la~asat es vevé- l illeték~·!! iparhatóság elótt igazolni tudja. ha soha 
aét - csek~ly d!J mellott - eszkczolm. semmincrníí iparágat Jlf'm tanult is, Mrmely iparág 

e) Az 1par~soknak, -: hogy ~udapestre. te~emes (1zf_lsére .bgosultságot n~·er; az pedig, ki élete 10-12 
k~ltséggel ~tazmok no kelljen -- m1~den, az rutezetre évéiül kezd,·o a Jegnagyobb nélkülözések küziitt tölté 
b1zott OgyCll levelezés által elvégezm. V ég1·e: el a ttwuló é,·eit 8 a vántlor·lás közopctt minden 

f) Odahatui. hogy iparczikkeinknek nemcsak sany~trüs.ígon és viszontagságon keresz!tilmen\'O ta-
bel-, hanem kül-f~ldön is állandó piaczot teremtsünk~ / nu Ita nw g nilasztott iparitt: ruai nap egyszerü nap-

Ezt volna ezélom életbe léptetni, ha a n. é. köztin-,szánwssá nUik. 
1óg ezen, az iparfejlesztésére s igy az iparollosztály }~z oly nagy mérvíí baj, hogy ennek orvoslását 
elóhaladására nagyhorderejű dolog iránt érdeklódve, hossztí id•:•nl halasztani teljesen !~hetetlen, mert ~>zc
kelló párttogá~á.val szcrencséltetni sziveskedik, hogy rény IH~zetem l:lzerint a m11gas kormánynak sem állhat 
iparostát·saim. ha már ~~g)•ebet nem birnak kivivni, érdektíhen, hogy nélníny ember megvagyouosodjék, 
legalább JUhínyosabban szerezhessék be a szüksége- az ipuososztály nagyobb r•\:;ze p(•dig teljesen tönkre 
aeket. Ez az egyik ok, a másik ok pedig - mert lmenjPn, sem petiig az orl:lzággyülésnek oly törvényt 
nyilt kártyával szoktam játszani - az, melytól imlit- , tov1\bbra is fllnntartaui, mely az ipart nem emeli, sót 
tatva a lapnak kiadására és a fennebb jelzett intézetnek l ellenkezőleg u adós iparos polg:í.t·okat koldusokká, s 
létrehozására magamat elhatároztam, hogy a vidéki rabswlgáini. teszi néhány pénzes embernek. De 
iparosok a fővárosba behatolha&sanak, illetőleg ott 1 ezen tát·gyban azon ké1·dés mernl fel elóttünk. ha 
képviselve legyenek, bár szivosen fogok kezet fó-~ va.üon lehetne-e még ezen nagymérvt"t bajon segiteni 
városi iparostársaimmal némely orsz.tgos dolgokban vagy nom? 
az egyöntetúRég ,·égett, de megenged a t. olvasó 1 Nyugodt lelkiismerettel mondjnk reá: igen is 
közönség azon állitásornért, hogy midön ·a minden- l lehet a tömínyhozásnak, és pedig egy fillér nélkül, 
napi kenyérról, a megélhetésról nn szó, sok tekin- . mort más szinezctú volna a kérdés, ha az ort~zág 
tetben nem lehetflnk egy nézetben a fővárosiakkal,/ összr.s iparosai a vúmrendszllrt kin;,nnlik. akar
nem azért, mintlm velök szemben ellenséges állást j nák l'Z idő szarint megváltoztatni; 8 melyon ugyan 
akarnánk elfoglalni, hanem azért, mcrt ök egész más már 10 év lefolyása nlatt segiteni nem lehetn\u -
irányban haladnak mint a vidékiek. Bölcsen tudjuk,, nem mondhatja senki. hogy az osztr·1ikokkal nem 
miszerint a fllvárósban ma már csak nagy- éfl gyár- akarunk s nem tudtmk kiegyczni. Mi nom ohujtunk 
ipar létezik, a kisebb iparnak, va.gyis az tígyncvczett 1 mást, mint a bch1g,Vl'ktlt rPndewi, ezt pc•li~ lr.het, de 
kézmúiparnak nem úgy, mint hajdan, do alig van ntirui ,. kövoleini ,iogunk is vn11 l;ülünü~;;tm :1zon t. képviseltiink
nyoma. Ezen körOimény igazolja azt, hogy töiJhncmií tól, kiket mi küldnnk uz országházba, hogy necsak 
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egyeseknek külön, hanem egyenló mértékbcn szolgá.l
tussák az igazságot az ország összes lakosai részére. 

A m;í,sodik kérdés pedig az, hogy mikor és mi 
módon lehetne mai nap az iparosokra nézve ezen 
kétségbeojtó állapoton segíteni, illetóleg változtatui ? 
Ezen kérdésckt·e válaszunk a követkczö : 

tekintve azt, miszerint b1·. Kemény G;í.bor ipar
ilgyi minister 1ír méltóztatott megígérni, hogy az 
ipartörvény revisióját még ez ülésszak alatt fogja tár
gyaltatni ; 

tokintve továbbá , miszerint a folyó évi február 
17 -én Budapcsten tartott értekezleten, - mt>lyben kép
\'Íselve voltak : Esztergom, Székesfehérvár, Szeged, 
Egr.t·, Losoncz, :Miskolcz, Veszprém, Gyűr, Kecskemét. 
Arad, Tcmesvá1·, Pozsony, Gyula, Gyöngyös, Monor, 
Lippa és Gyonm városok, valamint a fóvá1osból több 
testillek kép\·iselói, hogy a még ezen óv folyhí.n meg
taJ·tandó orszítgos iparo!! gyülés teend<ijc, illetöleg nz 
ezen gyfllésre kijelölendó iparügyek mikénti elintézésa 
föltitt olóértekezletct tartsanak s ezen ét·tekczlet elhat;í,
rozta, hogy a másoclik orsz;ígos iparos nagygyitlés 
folyó évi rn;íjus hó 31-én és junius hó l-én tartilssók 
nwg, s ezen gyülésben a következő ügyek fognak 
táJ·gyaltalni; 

l. Ipat·törvény módosit:ísa. 
2. Ipartársulati és ipat·kamt·ai ~zcrvezet. 
tl. J paros-szakokta táR. 
4. Az egyetemlegesség elviirc lilapitott szöYct· 

kezeli intézmény fejlesztése. 
á. Országos iparkiállití's Budapcsten 1881. és 

1882. években. 
G. A hadfelszerelési és egyéb állami szükséglctck 

fedezése. 
7. Iparos ifjúsági önképzó- és segélyegyletek fel-

állitása ~s támogatása. 
8. Vásárügy rendezése. 
9. ldösznkonk~nt iparos gyülések megtartása. 
A fentebbi okoknál fogva, nehogy részvétlenség 

hiányában, vagy minden elökészület nélkül jl'lcnjenek 
meg a k~zmüiparosok az országos nagygyulésen, 
addig i~. mig kelloszámít elófizetóm lesz, hogy a szán
dékolt \'állalatot Budapesten indithatom meg, elkerül
hetlen szilkségesnek látom lapomat meginditani azét·t, 
mert a fölött nincs kétségem, hogy a nagygyülés nem 
fogna megtartatni, de attól tartok, hogy ismét 
minclt>nt fogunk végezni, csak azt nem, ami a kézlllü
iparosokat közelról érdekli; ha peuig már a gyülésbe 
elmegyünk, kivánatos, hogy a vidéki iparosok érdeke 
ll'gyen erősen képviselve s azok ohajtásainak tétes
sék elég. 

Et·t·e nézve sznkségcs l'gy független iparos lap, 
melyben terünk II'SZ megbeszélheini oh11jtásainkat, s 
amit ohajtunk, azt ak:ujuk határozott szántJékkal 
keresztill vinni, itt az ideje. hogy sikrn. sz:í.lljunk. -
Mi, a kl'rcskedés, gyát· és nagyipar t•ondezését bizzuk 
azokra, kiknek azt 1\rdekéb('n áll · rendezni; mi azt 
ohajtjulf.·rendezni, amiból élilnk s azon bajokat orvo
soini , mclyek megélhetésünk és vngyonosodásunk 
tekintl'tébcn lt>ljesen tönkl-e juttatnak bennünket, ez a 
kol'látlan B z a b a d i p a r és kot·látlan 11 z a b a d -

! -

k e r c s k e d és. - Mi, a Budapcstea tartott érte
kezleten a jövó nagygyülésrc tárgyul kitúzötteket, -
rnclyek már fennebb 9 pontban elsorollattak - öröm· 
me! elfogadjuk, s annak letlí.rgyalását határozottan 
ohajtjuk, dc épen arra kell figyelemrnel lennünk. 
hogy ezen alapos kérdések akkép oldassanak meg, 
mint azt n. hazai kézmííiparosok kivánj:lk, nehogy 
ezen firma alatt egészen más szinezetú dolog végez
tessék, s a létrejövő határozatok a magas kormány 
által azon jó hiszcmúségben fogadtassanak el, mint
ha azok az ország kézmtiipurosai kivánalmának meg
felelölcg lennének meghozva. 

:Mint már fennebb emlitém, addig is mig Buda
pcsten a közvetitó-intézetet fehíllitandom, - rnely 
csak nz esetben jöhet léti'O, ha iparos társaim által 
kallö mó,Jon p<í.t·toltatom, illetólcg lapomra elegcndö 
l'l<ifizl'tiílll lesz, mcrt e nélkül a közvetitó-intézetet 
létt·ehozni képtelcns~~ - lapornat moginditom, s rnost 
a legf<ibh dolgunk lesz odahatni, hogy a már el nem 
títrhetö bajunkat orvosoljuk, Óli pedig ohajtjuk : 

1-szüt· n) Az ipartöt·vény módosit:ísá.nál mondas
sék ki, hog,v iparos csak az lehet, ki v<ilasztott iparát 
tnmílllt, s ebben magát bizonyos évekig más mcster
embereknél is gyakorolia. 

b) Iparos. ki iparát folytatja, hí.rsulatba tartozik 
állni. s rgy központi bizottság clött ip:ll'a iránti képea
ségéról ,·izsgát tenni. 

c) Önálló iparos csak az lehet, ki az ipariskolai 
tanulmímyokat jó sikerrpl végezte, mgy legalább írni 
é11 olvasni tud. 

2-szor. Valamennyi kisebb vásárok megszüntetése 
irf.nt intézkedni. 

3-szor. Sürgetni fogjuk a kereskedés rendezését. 
]<~zen három pontot n11m azért hoztam fel, rnintha 

lapunk ki;r;í,rólag ezen kérdé;wkkcl szándékoznék foglal
kozni. mert mi az ipnrtöt'Vt;nynck minden oly pontját 
szigorú birálat alá vesszük, mely 1\ kézmtiipart közel
rM ét·dekli, \"alamint a többi felmerülendó kérdéseket 
is, ezekhez csak hozzá szólunk, dc a fcnnobbi három 
pontban elsoroltakér\ eróscn fogunk küz1leni. :Meg
vallom, miszerint félek, hogy ha a jövó nagygyítlésre 
kituztitt tát·gyakat - mint 18i2 évben - ismét 
kereskedök, gyárosok, nagyiparosok, ügyvédek, kép
viselók, stb. fogják elintézni, nem végeznek-c minden 
mást, 011ak azt nem, ami reánk Jlézvc élet-kérdés. -
Még azon kérdés is merúl fel, ha vajjon elmeRjünk-o 
a folyó évi julius l-én tartandó gyillósbe, vagy külön 
tisztán egy kézmliiparosok· orsz<i.gos gyitlése tartassék? 
ennek, valamint n. felhozott kérdéseknek megbeszélé
sére lapom nyitva áll s ezen életbcvágó dolgok feletti 
vélemények szivesen fog:ultatnak. 

Azok, kik a "Kézmúipat·osok Országos Értesitóje" 
czirnó. lap zászlója alá ohajtansk sorakozni, ennek eló
tizetési árában évenként ne sajnáljanak 3 frtnyi ösz
szegoeskét , s ne csak ipartársnlatok, dc mindon 
ipat·os. aki teheti, tegyen ehijl'gyzést Iapunkrl\, okkor 
lesz lapunk és lesz miclöbb a kézmlii.parosoknak jelen
leg Gyöngyösön, késóbb pedig Buuapestcn egy füg
getlen k1;pviselöjök, kihez mindon ügyökben bizalmasan 
fordulhatnak. :, 
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KizöljUk azon nyilatkozatokat, melyek a vállalat meg
Inditását szlvesek voltak támogatn!. 
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téren Strcitmann József polgártársunk az ipar fölele
venitése tárgyában sok szépet, jót és üdvös dolgokat 
igéró nézetünk, s megg.vózödésünk szarint a lehető 

Gy/Jngg6• tJdro• tande~a tJalamennyi tJdrosi hatósághoz legcsekélyebh áldozattal keresztúl is vihető fölhívását 
intézett looele. meleg pártolásunk alá vesszük, - s az önöknek ked-

'I'JI"e..:lves b!!l .. ,.t.!!l;_,_ 's a.t"..c-,_.c,.; f, volt Barátaink és Atyánkfiainak is szives pártolásába 
a ll -e~oll-u.A " ~A~- legjobb meggyözódésünkből ajánljuk. 

Ki ne tapasztalta volna közúlünk, kik a közigaz- St1·eitmann József úr r.cve az iparos közönsóg 
gatási teendökkel hosszabb évek óta foglalkozunk, előtt eléggé ismeretes, magának nem csak az ipar, 
hogy a nemzeti crózömc az iparos osztály erejében de az irodalom terén is a kcllö ismereteket és az 
és tevékenységében napról-napra alább száll; aki ipartársulatok rokonszenvét rncgszerezte nemcsak, 
ezen állitásunkban kételkedik, folhivjuk s fclkérjük, söt a Király Ó Fölsége logmagasabb elismerését is 
sziveskedjék az évi adó összeírást, \'agy pedig az szerenesés volt kinyerni az ipar terén szerzott érde
évenként kijavított országgyúlési képviselö választók rneiórt, tisztességes vagyoni állása s áldozatkészsége, 
lajstromát megtckinteni, azonnal meg fog g,rűzödni melyrűl már idáig is több tények tanúskodnak, a 
arról, hogy a mily mérvben száll évról-évre alább a szükségca garanciát s a megnyugvást al'ra nézve, 
a kereseti adó -, bár ennek fokozására mindcn olkö- hogy vállalata nem szédelgés, nem kenyérkereset, 
vettetik az adókivető bizottságok által - épen azon hmwm az iparügyböz, rnclynck egész életét szcntelé 
irányban apad a választák száma az i})Rros közönsc\rr - szh·ós vonzóliása és ragaszkodása, mondjuk elo
köréból. ~ gcndö biztosítékot nyujtanak - tiszta feddhotlen jel-

Vajjon mi okozza ezen hanyathíst? \'alljuk be lemét pedig eléggé igazolta Gyöngyös városának 
őszintén, részben elóscgitctto az utolsó évekhrn be- ni.lasztó közönsége, midön nevezett Sireitmann Jótsof 
következett kedvcz•ítlen idójárits és ezzel kapcsolatban umt a rnult é\·i május hó 15-én megejtett átaJános tiszt
a pénzügyi zavarok is, ámde amit Im; g ez meg- új i tás alkalmá\·al a főkapilányi hivatalra történt meg
kimélt, azt kérlelhctlcnül a sz11hadipar tette semrnin\ választással tjsztelte meg. 

Hogy pedig senki által félre no éJ·tpssünk, ki lparosaink, kiknek egyrésze nem tudja értékesi-
kcll jelentenünk, hogy mi igen is bm.itjai és pártolói tcni ipark<;szitményét - wásikrészc nom ismeri talán 
vagyunk a szabadiparnak, nem kívánjuk, hogy h:it· a legolcsóbb forrásokat, honnan ipara folytathatásá
ki is az általa Plméletileg és gyakol'ln.tilag jól IJ!'tnnult hoz sziik!lc\gcs nyers anyagokat a legelső kézböJ tehát 
ipara fol.vtatásában gli.tolm legyen, de m·m \'agyunk legjutányosabban is beszerezhotné, csak áldásnak és 
barátai és nem lehetünk pá1·tolói oly szah:ulipamak, jótékonysitgnak tekintheti a Sireitmann József íu· által 
molynélfogva az is, ki eg,Yik v:1g,v másik ipa1·t soha mt•giuditani tPnezctt ,. Köz\'etitö-intézet"-et s ru indezt 
nom tanulta, dc ;, sors űt an,ragilng mcgli.J,l\'án - megsze1·ezhcti magának ••inden iparos az által, ha "a 
ol~· iparágat ííz. mely által sz:imtnhm iparos!, ki c'•letc Strdtmnlln Józset Ül' :íltal mginditnndó ~Kéznniiparo
lU-12 évétól megkezdte iparát számtalnil nélkülöz(.. snk o1·sz:ígos é1·tesitöje" cimit lapnak elötizetöjévé 
sok közölt éh t;s szomjnn törh:nt, s a nílldorloísok vál:wd. 
közcpett' nem ritkáll 20-25 évig luinyattatva, -· Azon csekély kiadás, mclyet ezen lap előfizetése 
szerezte meg, kellyérkeresetétűl megfoszt, - nem ! igíonyel - áhlozntnnk scm mondható, mivel azon 
pártolhatunk s IH'IIl lelkesülheliink azon ipar i1·ánt, 1 kiadott lll\Juíny fillérért mindcn ipa1·os ogy a szakmá
moly nem kiitelt•zhPt<i <'gy ipartl4J'>~nlatba Sc'llt beítllnni, 1 j:iha nigó lapot is nyer, mely lap szell'lmi fejlődés s 
kö\·ctkezve az ip:tl'llil·snlatok \'állnim nehezedő terhek 1 IIZ iparosok összl'larlitsát tíizi ki z:íszlóját·a, szóval az 
viselésQ alól killlíjn:d.-. . ip:u·ost nz ipan·iszonyok1·úl szakéJ·tűlcg oktatja s az 

Ha ezen kiiJ'i:luu:ll,V 11. töt·,·ény által nem v:íltoz- : iparvil:íggal megismerteti. s jó eleve figyelmeztetni 
tatik, s ha addig is míg cnrwk mPgv:íltoztalltsát el- : fogja Pgyszcrsmint arra is, hogy ha valamely ipar
t!rhctnók össz<•tPtt kezekkel tíotlemil nt:zziik, mint : nak az m·sz:ígbnn vagy azonkivül is piacza nyilott, 
búlinak el ipm·o!;:duk lt•gjoLhjni, fítjdnhuns szin-,•1 ! hol ó:~ mikm· ér·tíokesitheti iparczikkcit. 
kell belátnunk azon ung,\' ri1·t, mely az ipa1·os o~zt:íly : Ne Ieg,vünk önhitllck, i::ren gyakran megtörténik 
ruegsemmislilésc :íltal tígy a hnzánnk, \'lli:Hui:1t a hir· hogy \'alaki ipnrczikkeit c~nk azért nem viszi a távo
sndalomnak is kipótolhatlan \'esztrst:gct sziilcntl, me- lnhbi piaczra, IIII'J't a szállittisi eszközökkel nem ismo
lyet ktlsöhh nH:g n Jegnagyobb áldozatok Íll'Ún scm J'ÜS, s n RZ:illit:isi s utaz;isi kiadások magllssága s 
leszünk képesek kip,ítolni s hclyJ•eállitani. 1 a bizonytalanság, ha \'n,ijon a meghozott áldozatok 

Tennflnk kell tt•hát ,·alamit, mrg pedig kt:sede-j ímín is, IPsz-o iparczikkének kelcndöségc gyakran 
lom nélkül ezen oszt;ily életclíot·t, mcly most még esak visszarcttenti. 
beteg. most nu:g fll!yes miítét {,Ital OI'Vosolhntó, de Ezen ,. Kt:zmiíipnrosok országos é1·tesitóje" egyik 
közel áll a Yél!l'nyészethez. s ha. ez hekövetkPzik: fö-fcladata ezen viszonyokkal nz illetöket megismor
akkor nincs m·ö. nincs hatalom. nincs oly nagy :íldo- tctni, s kelliileg utnsit.ani. sót a "Köz\·ctitű int~zet" 
zat, mAly az elbunyt ipart sirjúból az életnek vissza- dolga. a ll•gtávolabbi vidéken lakó ip1u·os ügyét is el-
adhassa. intézni. 

Ezen szomor·t.'1. do igaz kclp mercng szemcink !<~höz nrindcnPsch·c pénz is kh·ántatik, de ez is 
elölt, B Öl'ömmel rngadjuk meg az nlkalnmt midön e mog lesz, ha a "Kézmíliparosok orsz:ígos értcsitlijé"-
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nek kelló számu elöfizetöi lesznek, ennek a tisr.ta 
jövedelmét szándéko,;ik Streitmann József út· \'állalata 
fejlesztésére fordítani. 

Mi, kiket a nép bizalma elóijárókká megválasztott 
mi vagyunk elsö sorban hivatva az ö érdekeiben a 
szükséges lépéseket megtonni. 

Ugyanezért egész bizalommal fordillunk önökhöz; 
arra kérvén, sziveskedjenok ezen ügyet a hatóságok 
területén lakó összes iparosokkal ne csak közölni, ha
nem egyszersmint a legmelegebben is. nekik ajt\nlani. 

4 

Kicsiny csirából már igen gyakran óriási f:• nötto 
ki magát - ezen vállalat ha nem 'sikerülne, az ipa· 
ros osztály részvétlenségén fogna csak mcgtömi, azon 
igaz példabeszéd lengjen szemeink olött: .Segits ma· 

1 

gadon, akkor az Isten is megsegit téged ! ~ [ 
Kelt Gyöngyösön, az 1878. é\·i no\'ember 16-án 

tartott tanáes-ülésböl. 
Kiadta: 

Baltás Ferenc 
főjr·gyzö. 

Horner.!Gusztáv 
polgármester. 

Ko l o zs' á r t, 1878. május hó 8-án. 
Teldntetes Streltmann Józsrf lll'llllk! 

F.~yl~tilnk igazgat{• nílnsztmlinyn m. Ih\ Hl·ÍID tarton rendHs 
havi ülés,a>l'll Crnsi•gou felhinístít l.oohntóau I!Ír,!lyall'lín, nzt td
jcsen nugiLfn< tdto s elhat•írozta hatÍLskürélum mitHI••n J,:l!':st 
mrgtenni, mi az oly égető szükségü ügyt11·k sikrt·•'•t f'lu~•·git!Lrti. 
mit midön szerencsénk van Uraságeddal tndathatni, Pgyuttnl 
Initrak mgyunk azon szerény kéréssel terhelni, hogy ugy a .~\·1-
ltinis" miot a •. Nyilatkozat" miotákbil l1•gsltibb 100 példt\nyt 
szin•shdjék kezeinkhPz juttatni, hogy azokut nz el!'yl<•t iLltal ki
bocstítnndó púrtoló felhivás kiséretében a Kir!Liyluígón inneni 
iparos ~gylct~k és társulatoknak terjesztés és ahíirns v~gett sz<Ít
küldhessük. 

· Addig is mig ez ügyben szerenrsiÍsPk les1.11nk több ered-
ménynyel keresni fel l"ras•ígodat, hazafias fáradozÚhLÍJIIIk l'szinta 
sikert óhajll'a, maradtunk 

az igazgató választmány neveben: 
Aranka Benigni Samu 
e. titkár. elnök. 

A kolozsvári ip. egylet ig. választmánya. 
Sircitmann József gyöngyösi iparost.írsunk, mint levelnnk l 

mell·;•-•ottiböl látható, a magyar iparobs•íg közüs í-rdekét, nem 
csak t'c,. ·• ... körvonalozta, hanem non ak mrgvalósittlsaíra, az Piso 
l~p,:st is m~gtette, nz els/l áldozntot mPghozta, és most mí1r rsak 
tőlünk iparosoktól függ. hogy rrd1•hink. eJsÖ harrzostít IL küzde
)emben segítsük; az ij:,'ét es.,kély aildoznttal, do \'nlós•ígos lelko
scdés~cl mrgt~stesitsflk, Psak toliink fill!g, hogy úgy a jel~n mint 
a jövő magyar iparo~súg jóJ,:to\m•k ni:LIIköH;t lett•gyiik s c jó léttel 
kieg~szitsilk a ltav.a nal!'ysúgaít, fl•hiraígz•ísait az ~gész mugyar 
nemzet anyagi loolllogstígaít. 

A kolozsvári iparos egylet igazgató VLílasztmllnya Íllhat'a 
a mPJ!,:krlt ft'lhinis életre \'aló••ígn, célszertíségn, és a mHi 
vis~onyok között s7.üksé~r~s volta ir•ínt, csak e1·külcsi köte)~ssé
génPk, hiratásainak 1·él el~get tenni, midön nz eszme sikerülhc· 
téseért a hallis kbréhn mért "pést mrgtcnni s uras•ígodnak nagy 
becsil pártfogaisait szin~s ttímogatils•Ít szintén felkérni l.olitor. 

~lost von alkulom úgy ~gyPs iparos, mint mindPn iparos 
teatOietn!•k, mint a IÍLI'Sadalom mindf'n mí•s oszliLlyúnak bebizo
nyitni, ho~ry a magyar iporos~tig f~jlödésP, jólléte, szellemi és 
anyn,gi elölwladít~a IIPill ür~• f'lmízis njnktín, hanrm lelkének oly 
erós mrggyözüd<',s•, mit tett!') is Íj!'yrkszik b1•ignzolni. 

Ezért nzon toiztos reménynyPI zoírjuk IJe ~orainkat, l1ogy az 
D~y .':rdPk•'•IJPII kiff'jtPtt nngyiJf•f•sti lmzgalrminak óhajtott aik~rét 
mu!ltiJIJ sz~rr;JH•sl~l-'f'k 1~ si;ii:J~ li,pa"!;~t:dni. 

V ~gül kórjük az eredményt f. éyi j unius hó 15-éig a mellé· 
kelt ivok ,·iaszaküldéeé,el, velünk közölni. 

Kolozsvárt 1878. május havában. 
Ienimi Samu 

• egyl. elnök. 

A székeafeh6rv6rl csizmadia IpartAranlat 1878. évi m6Ju• 
hó 12-én tartott rendkivUli kllzgyfll6séböl JegyzökUnyvl 

Kivonat 
mely alatt: 

10. };Jnök elóadja 11 mai rendkivüli közgyülés egybehivásának 
okút, melyszerint Sireitmann József gyöngyösi lakos az össze• 
hazai iparosokat saját érdekeik megvédéséro, a hazai ipar felvirá
go7.tatása eéljából, ugy az ipar törvény kors1.erií és az iparoa 
érdekek hiztositiÍsaíra czélzó üd'ös móuosit~'1sa iránt ha~lyoa 
lépések és kezdeMényezések indit1ÍSll vwgett az összes hazai iparo• 
soknak orsz•ígns testületté törnörül<·sére s céljaik sikeresi thetése 
végett megindítandó szak közlöny támogatiLstim és pártfog•ísára 
birja fel. 

Sln•itmann Józsefnek ez érdemben ki hocsújtott s elnökhöz 
int(.z,.tt, Oyiingyösön 1878. ápril havi1ban kelt körlevelét, illetve 
felhinís:íl. mutalja be, s liOillik rgész t~rje.Jelmében fölolvastisa 
voígett ilt~dj" a jPgyziín~k, ki is ti felhivúst egész terjedelmében 
feloh·as•·i•u hallíruztatott: 

A megjelent érdekeltekben nagy figyelmet ébrpsztctt folhi
v.íst az ipartiLrsnlst tagjai, mint 11 pangó ""'·"i iparnak lendiih•tére 
tiin•kv•i lévl,st. ~gy hangnlag örömmtl ü!hi'>zlik, s a ttimogataís- éw 
púrtolásm m<•ltf1ként fogadjtik el; miért is a megjelentek közDI 
tüubPil ameginditandó ijzakközlöny tariiLslÍra a felhivás értehotiben 
hat ~gy mús nt.íni Óvl'kre. évenk<•nt fizeto·ud•i il frt dij mulleU 
kotelezPtts~gct vúllalnak, s nz ipurt,í•rsulati elnüks.!g és j1•gyz6je 
utjoín a ,, Kézmiíiparosok Orsztígos };rtesit6jé·-t megrendelik név 
szcrint: 

Péezely VinczP, Tóth An tul, Szalay Imre, Zsalik János, 
SzeuehPlyi J;<nos, HoníLth Antnl, l~ost,.Lsi Szabó I<'erenez. Duka 
Antal. Siit·iis [>áJ, Kolo11Ícs ~'er~tnez,lln~yar János, ZsPbiok Imr•, 
~o•zkó Jai11us, Gatil Andnis, Zon'u•yi iü\ruly, l<'ranyó K•íroly, 
ifj. Horva\th Miluíly, )IPrghamlllPl' .J6zsef. Batlies János, Bom<th 
Jtíno•, Kovtírs .Józs~f. SehHighardt ~hít.y•i~. Egyed lmre .. Jelonfy 
Jhzspf, Uorvoílh J.ászh'o. Zimnwnuann Józs"f, Kön•sy .ltínos, 
Blaskovits J.lnos, Joszánk.v .U.zsrf, n.,zi Istnín, Miholies lstv<in, 
Kulifai .lúzso.f, C7.ö\·ek 1\!Íroly, llelúk Ignác, minliannyian 
n sz,:k ·~f•·hérva<ri csizmadia ipnrt.ir•nlnt tagjai ; ncmkilliinben az 
ipari•Ír•nlat iigyészo Nagy Igruíc ÜI;J''•'•l, to\·oíhbá Uúcz-\·aíros 
olmsókiir. Jinher Hng•l. Heizenger Al:1jos, HolTmann Alajos, a 
h•írom utóbl.i kainpos mestarek, de minu a 3!) meg1·endelő sz.
fchinári l11kosok. 

};Jniik ésjegyzli ntasitatnak, hogy a mai gyiilés eredményér61 
a mrgt·Pndeléscket illetőleg Sireitmanu Józstf gyöngyösi lakosi 
jkönyvi ki vonaton értesitsék. Kiadta: 

Igentisztelt tekintetes úr ! 

Tóth Antal 
jegyzó. 

.a moóri últnhinos ipnrhir~nlat• is tit mn hatva az ipar-IIgy 
s annak érdPkei ~liimozolití•s•Ínak fonlos~tígtítól.. mil'rt is az e 
cz.:•lhól szrrhsztenUf• .1\hmiiipnrosok Orsztigos Nrtesitoje"rzimd, 
ha,·ouk~nt Pfl'YSZf•r mf•:.r.ieleuendö közliinyrr. nnnuk m~gindibísntól 
sz{unitm fi. nznz: hat ~wn t'Lt, évPnként a tJnirom) forintot, mini 
eliilizrtési u'jnt elölegesen t Str~itmann .Józs~f úr szerkr~ztö és 
laptulajdonosnak pontosan fiz~tni mng•ít kiilt·lrzi; fl'lrttc iirül 11 

hirsulat, hogy nz ipnrosok ~rd!•kéhPn ily \'ÚIInlut kí-szfll rn~g
indnlni, miért is sok &zl•rrncsét, testi i·• lelki ~röt, ítgy kitart~st 
kinin nz eszme meglestesitése és kivit•ll·hPZ tckilltelcss.íg~dnek. 

Nagyon snjruíljuk, !.ogy r~tyel6re r~nkis a hímdat fiz<•thPt 
tili; rgyrrszt, lllPrt n7. itteni iparosrk nagy részint mím~t n,ikuak, 
m•isrészt pedig Hokon vannak, kik - l1obúr l~gszenteub éru••kflk 
kil·únja is - nnynl(ilog nem j•írulhotnak 11 vúllalot llímogataísához. 

I~ty<·kezettt•l le~ndftnk azonban, - 11 mint rgy-két füzet 
m< [rjelent - egyesek ni• l oduhatn i, hogy e wíjuk nézv o fontol 
.Ertes'tót" Pgyt•nként is mrgrendcljék. 
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Miután becses felhivásában a pénz azonnali bekOidése hatk· 
rosottan nem kiv4ntatik, ugyanazért megvárjuk vagy az t'lsö filzet 
megjelentlsét, vagy pedig ez irainti újr&bb felhil·úsV,L. 

Honfiui üdvözletlink kijelentőse uLiin vag)·unk tekintetes 
uerkesztö lÍrnak 

Moórott, 1878. május 12-én. 
Kil'liló tisztelói: 

Bt.naorf.y Ignácz 
titkár. 

Íbner Itrnácz 
elnök. 

Serll SAndor urt61, kl egykor PArisban elsil rangú asz· 
talos segédYolt,jelenle~ Jnohle>~ Ylrot~l föorYost61, kilnt· 

kezö lenlet knptuk: 

Kedves Földi! 
)l o há c·s, 1878. í1prilis 18-.S.n. 

Részemre is küldött bees~s felhivasát kös1.önettel vettem. 
Bu7.g."• tö•·~kl'ését igen nagyrn bPesülöm és méltainylom s azért az 
.orsz. értesitö·-jtire magumal a ki tilzött 6 évre ezennel köteiuzem 
is.- V•íllul11tÍIL magam is readkil·üli horderejilnek tartom, csak
hogy tolöre hithatólag önre nézve rendkivüli teh"r1·el is lest az 
ösHzekap1·solva. . • 1\IPg fugj11-e birni? Sok S1.CrPncsét J.ivainek 
e sikerlwz killönb•m, mclybez hoss1.11s tapasztalata, e1·ós akarata 
és r.iradhuUnn bu7.galma nuir döre is nagy reményt nyujtanak, 
ba csuk a taimognllís m~gf.,J~Iö le~z ... 

Siker esetében minden esetre a haza legnagyoiJb húhíját 
érdem•·lné ki ••.. 

Jt]s most, remélve hogy tölem, ki klllönben az ipar-terén 
szintén birok némi tnpasztalaLtal, nem veszi ro8z néron - b•itor
kodom p1ír észrevételt tenni: 
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Az én vo\h•ményem szerint az nem baj nálunk sem, miként 
knlftilolön, hn mlaki oly ipart úz, amit Jlf'lll i8 tanult. . . Ez l 
•: s.11.k ·~z .nlta.l ny~mjaL el ~ kisebb ip81'ost, ha n a g y b a n 
gyur1lng ulhttalJrl elo a rn•mkat, - különbl'll nem. Milr pedig 
IIPkünk uzt kell orszaígos szempontból kinínnunk, ho".Y az 
országhan me n nél több<-n gyí1rilag, olcsóbban dolgoztnssnnak~ hogy 
a k•llllildi gy1íri portéka olcsósoíg•ic;íl fogva a magunktit lo ne szu
rithnssa. . . R•'•szl.'mröl 8 mngyur ipar hí1tramanulottsaigoit ,;pen 
alobnn tulálnm, ho~:y níllunk 8 I'Ugyonos o•muer<·k nem foglulkoz
\'IÍn nz ip11r1al, gylirnk n~m keletkezhetnek, és i"Y mindinkí1bb 
a killföld uclózóini lt•szilnk. "' 

S1.erintPm iparun'< legfóbb tényPzcii ezPk lenntinPk: 
l-1zör. A .t ti n s." .t ek i u t e t e s• st1J. úrn11k ledöntése. 

Jt;z IPnne a l e g g y ü k e r e s e b b g y ó g y m ó d ; mert az 
iparos töhhrA hPesülteh·én. ugyonnsabbak is Illililliének az iparm 
<•H igy sukkal tiihlJPt lendi(hetnének. 

2-or. Jo;zutím nz ön Jt]1·tesitcije és Csarnoka; miutím E'Zek •iltal 
megtudhatni uz illetíi hazni készitményckel, 11 miket most 
11hrn1 ~em igPJ1 taJ.ilnnk. 

ll·or. A kormímyunk és hatósúgoknak tisztán 11 mngyar 
ipart kcll~<ne igí.uybe venniök ..• m~g ha dnígább is! .•• mcrt 
biszPn n p~nz is köztíluk marad stb. 

Isuu!tPive sok kitartást és sikort kivlinv11 \'Úilalat1Íhoz mara· 
dok liszinte tiHztelöje 

Serli Sándor 
orvostudor. 

A bázeli munkásokhozl 
(Ddzelli:J71. aug. 2.) 

He rá eveztek azzal a h a j ó v a l 
Melyet kifáradt hib:otok visel? 
Fí1ból kivnjt kemény, zörgll eipcitök 
Ah meanyi gondot, bút, terbut visz el ! 
B a durva k é k ö l t ö n y b e n mélyen rejtve 
Ah mennyi f•ijó sziv \'BD eltemetve ! •• 

Múep;yek, megy~k, kö1·etlek, merre mcntek, 
gy fúj a lelkem, úgy f"j, értetek ! 

Van hát pihenni mégis egy hely nektek? 
Hadd lássam, nézzem, én is elmegyek ; 
Ha egész ua p egy alvihígban tölt el : 
Hadd JIÍ8aam este miltell ? a hol 11 m e n h e l y ? 

. . , 

. ........... .... . , .... -

A fáradt tagok gyöngék, ingadoznak .•• 
Haj b l nagyon gyönge a bér, fizetés ; 
Abból nem éltek, teng/idtök talán csak, 
AZDZ hogy hát m e g h u l n i i s k e v é 1 ••• 

A sz~les utt·ák visszhangzanak távol • 
Halk léptetektól meg a ••. sohajLiistól. 

Egy nagy teremben halvány mécsek égnek 
Köriittük halnínv gyönge alakok .•. 
Egy pohíu· sör lesz o l aj 11 a gépnek 
.Mely ~g~sz napon ÍIL IDIÍilllnk forog. 
8 a. maiskor m i n dig nómo rioleg ajkak 
Most szenvedélylyel s oly gyorsan mozognak. 

Itt hílt a r é v, ahol kiköt hajótok? 
Szegény barátim ! jó mnnkús szivek. 
Van-e r e lll é n y- h o r g o n y amelyben biztok? 
Vag-y a nélkül douúluak R vizek? 

Ó'J'e szebb jövö ! mily sok kéz eseng érted, 
h mikor lesz jobb s szebb 11 munkiÍ8 éleL •.• 

CJr0111701L 

Mit érünk el a sok kisebb vásárok által. 
(Str.) Hogy mit sz1indékozik a magas kormány a sok kis

sebb viÍ8ártartí1.11ok engcd~lyE'zésu 1íltal elérni, azt felfogni egyáiLa
h~u nem birjuk, de hogy mi köHtke1.ésP. van, azt - aki csak egy 
kts figyelemmel van 11 küzgar.díLszat irímt- mindenkinek könnyil 
bchitni. Azt is képzeljük, honnun szíu·mazik a minden község
Lleni VIÍ&íu·tartÍLSI'u szóllo engedély•·k nwgadúsa. 

. Ugy lel~et onnan szímnuzik, hogy miutain a nagyon 1ok 
tckmtetben huinyos ipartörv~uy a szal.oadelárusitást országos és 
heti\·ús_í1rok?n egyaránt ml.'gengedi, taliln a ma~as Kormány is 
azon 1·clemcnyben \'1111, ha 11 hirniny nwgengedi a szabadelárusi
tást, ~niért ne ndná meg 11 \'ÍLSiirtoutá•i jogot b1írmely kis község
nek ts, um.,Jyik é1·ctte folyamodik, de meg· azon sok országoa 
ktipl'il<elönek ml•gví1lasztutoi•a alknlmíu·al minden kerületben kell 
igé~ett!ket tennie, és h11 s>.~rintiik ilyen úrtatlnn dolgot királl 
~·~y tk VII IfJ' 1~11isi~ közsoíg Ilf! li Plliljím'>saíg. hogy VIÍSIÍrtartúsi enge
dely t szomd~knztk nyerni ; eloö lépés li•lkilhlcni a kérnínyt a 
magas ministeriumho1., a mÍLsoolik dolog felmenni Budapestre az 
últulu~ ml.'g\:IÍ)as~to!t kl•p,·is~loihiiz, hogy tiunogassa az ci alkotmá
nyos, Jogos us meltnnyos kivaínalnmk11t, mert az ú közstigók nem 
puszta. hanem nagykiiZség stb. nagyon termtÍszetes. a képviselő 
l~l'g~~zdi az ostromílllupotot, ~ joír folytonosan 11 ministerhe~ égig 
d1es~1·~, hogy azon ki~ község .. esko\nck milyen nagy vidéke van, 
11 mm~stet• pedig ,.~leményud.is ,.,;gl'lt oitküldi a kérl'ényt a Buda
pesti tpar- és km·eskedelmi knnwl'lihoz. itt uzut1in képviselve • 
ua.gy és gyliripurosok s 11 nngyk,.reskediik Í1ltal - kiknek, hogy 
1111lyen fog11lmok 1·un kidN·1il onnan, ho"'V 11 nísártartúsi jogot 
töbiJnyire m~gudlmtónak l'éleméuyo•zik. " 

Igy szlllettwk mPg a sok 11prú vaisí1rok - és mi következ
ménre nm l! n nek '/ az : 

• Hogy a kiseblJ iJoarosolc és az úgynevezett l'lisÍIJ'OS mester
emberek, kiknek I'I.CY"<Iül ez k~pczi kt'n•set fornisukat nem tud
.ií1k mit tegyen .. k, mindo•n hóten mimlrn niros közelben ö-6 
hely~n tartutnak e1.en semmi np1·ú \'ÍLSiirtk, nem tudják, ho1·á 
mi'UJelll'k, Í1rului kell, mert a hito•lezii zuklutju a pénzért, adó- óa 
lui1.bér fizetés kJ1·etkezik, de mí•g "mi n fii, í-Ini kell, a nyomor 
mÍlr-már a Jo;gmagus111Jb f'uLra luigott, tördeli kezét, hogy melyik 
I'IÍiitÍrra menJen, pénz o hetlen kell, mcrt a \'ÍIIL(oja is lejúr, s igy 
tart ez folyton, ,·ég•·e összentizi készmunkíLjtit, va.üon lebetne·8 
rnenni két, híLrom htJiyre, met'L kétso\gue \'an es\'P, ba egy vásárra 
n~e!fY• mit scm 1irul, t.ehí1t neje s~go\dje és önmaga killiln·külöo 
vnssrra mennek, hnzojö,·ot, összeolvassa a húrom vásairon árult 
pénzmE'nnyiségr.t kifizeti a ko~si-bért, s s háromfelé \'alóutazással 
fölmerOit költségPt, - Ilelll sz•imitva nzon vesztesége!, mely a 
hon nemitit köretke1.téb~n munkamulnsztiÍs által történt - ki
derlil, hegy minden foiradsí~ga daeára még nagymérvü deficitben 
vao, hja, de I.'ZL tenni kell, m01·t a létfE'ntarLiis kivánja, s az általa 
folytalott ipnr iránti ösztön serkP.nti reí1, mig vúgro a 1ok szuren
cse hajhiÍiiz1ís ut1ln teljesen tönkre jut; ily stádiumon áll a mai 
úgynevezett l'áMáros me&teretnl.Jerek helyzéte. .. 
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Hát a kisebb, nagyobb birtokosoknak mi haszna van cb
b61? az; 

Hogyha csak nagyobb VIistirokban tortototinak országos 
vásárok, tömérdek kocsinvaJd utazilS és munka napok gazdailkod
tatnának meg, ami nemzet gazdasági szempontból hasznos volna 
az egész orszógra nézve. 

Hogy wit tegylink ez ügyben, jöv6re elmondjuk. 

A hazai ipar hanyatlásának okai: 1-sztir a vámrendszer, 
2-or a korlátlan szabadipar, 3-or a korlátlan szabad

kereakedés • 
A badjárat a hazai iparra nézve már 1559. évben megkez

detett a szabadipar életbe léptetésével 11 melynek célja a céh
rendszor rendezése volt ugyan, de ezt nem hogy átalakitotta 
volna, hanem csak odavetöleg felületesen intézkedett, s ezen Itil
szeg munka különösen a kézmúiparra nézl'f' óriási bajt és sok 
kellemetlenséget okozott. De a föbaj- a mo1ly valiodi alapj1ít kó
pezi a kézmOiparusok végpusztuhisáoak- leginki1bb a nímrcndszer , 
behozatala alkalmával keletkezett, oJely intézmény a hazai ipa
rosokat ezen nagyfontosságu ügyre u~Z\"e teljesen készületlen : 
tillapotban tahílta. KOlönösen ; 1857. évben és azon idő úta 1\lo
narchiiÍDk következ/l liliumokkal kötött kereskedelmi és voímszer
zödést ! 1857. évben Perzsioivol, 18li2-1Jen 1'örökorsz1Íggal, 1865 . 
Nagy Britanoilíval, 1866-bao ]francia orszí1ggal, ugyam•z évben a 
},i béria köztársosággal, 1867 -IJen Belgium mal, a Németalfölddel 
és Olaszorszaggal, 1868-ban a Schveiczi köztársnsá,zgnl. 18li!J-1Jen 
a Siami kinilysoíggal és a Chinai csaíszoírs•íggol, 1870-l.aeu Spa
nyol orsziiggal eg B Guatemala köztársUSIÍggol, mlamint ll l'rl'll 
Chili s az arugagmli közi.IÍrHas•igokkul úgyszintén Portugúlliíll·al 
is; tagadhatlan, hogy mezö gazdasí1guuk ezen szerziitlé•ek meg
kötése által ne emelkedc•tt iiletöl~g 11yert 1·ohu, do úgy szitlnín, . 
minden szerzlidés megkötése, ki1·é1·e 11 Duua f••jedel••mség•·l;kc·l ; 
mí1r eddig megkötött és még kötendö szerzödésPket mind a magyar . 
ipar ro1·ítsára törtéut. i 

1\li soha sem l'oltunk :. nim-szerzüdés olyatén megoldtís;~ l 
mellett, illetölcg azon véleméuyben, amint az nwgtiirt~nt, mert · 
teljes meggyözüdésem voll, miszc•rint a hazai ipar megrédése csak • 
TIÍm soromJ>Ok felállillisa alitul eszközölhetö. annak ith•jél.aen a j 

nyilninosság előtt is elmondottam r•bbeli n~zPt••nwt, de m•í•· t•z 
megtörtonH!n, ez lillapotban 10 é1· lefolyitstiig sc•gitcni nem lelaet, 
igen, de élni kell, összetett kezekkel nem lehet IJenírni nz 
eseményeket. 

llost azon kérdés áll ellíttünk, ha ujjon mit tegyünk a 
jAlenll'gi viszonyok közölt? nézetcOin szerio t - tekin tm ozou j' 

körülményt - hogy ba mó1· kereske'IPimi szerzlidést kötött Ma- 1 

gyarorszlig a fentemlitett tartoluímy«>kkal, i~y!'kezoünk kellazok i 
J>iaczail·ul magunkat ériotkez,:sbe tenni, hol kész munkaiinkat el- ~ 
oírúsith•ssttk, s a azükaéges uy~rs anyagokat az elsii kézblll nu•g· l 
szerezhessük, ennek keresztilh·itel~•·c elk~riilbetlcn szüksi,ges, 1 
hogy az iparosoknak Budapcsten egy .Közvetitö-inlézPt"-llk, ' 
vagy egy ilyen int.;zet ügynöksége le~yen, mely semmi mí1s 
dolog, mint tisztlÍn az iparúgy tlintézést.h·el foglalkozik. 

., ~ . . , ..... 

(Jo'olyt. kiil·.) 

A 11. országos ipargylllés elöértekezlete. 
A (. c\~i fo1Jruí1r 16-iki gyüli-s j~gyz\lköny1·o. 

Jeleu 1·ollnk: I. Az országos m. iparegyesület kél•'·isele
léhen: Roith 1\airoly, dr SzaL•·ky Adolf. 2. l<'öv•írosl iparoskiír: ; 
Stock Endre, )),írkus J., l<'romm An tul, Fritz Pét.Pr, Steinackt•r ' 
Ödön, Csepl·eghy JÍIIIOS 8 töblwn. a. Vf'SZ)ll"érni ipnroskől": i 
Brenner I.örinP. 4. 'l'erézrítrosi VI. ~crületi klub : llobul!l J1ínos, l 
ll. Veszprémi ipuros ifj. ~gylct: SziJ.ígyi 1\liluíly. ü. Veszprémi l 
klldoír ipnrttírsulnt: Bt·nkü IH!nín. 7. \'t•szprtimi ,:pitük ipnrtórsu- l 
lata: Krisztián Jó7.st.f. 8. Esztet·gomi iparlál'ijulat: Dóczy l<'erenc. 
!J. Szegedi i)rartaírsnlut : Hukay Nimdor, Uainer l•'en•nc, Gellóry 
1\IÓI'. 10. Szeg.,di ipuros i(júsaígi-egylet: Rni1wr Jo'preoc. 11. 
};gri általános ipurhírsulut: Gyuhrk l.njos. 12. Miskolci 1ílt. ipnr· 
t!H'SU)ut · Uodrímy Ist ni n. liJ. Békés·CsaiJni 1ílt .. ipal'taírsulnt: 
At·birn Jtínos. 14. Lo•nnd iparttírsulatok : Húsbuk Adítm, Hodlik 
Imre, .Mutulay Júzscf, t:iaiutha Zsigmond, I.uppn János, Slduhöd 

Danó. 15. Békési iparoskiír : Csathó Gábor. 16. Szolnoki ipar
társulat : J"engyel Antal. 17. Györi iparosok : Rtíth Károly. 18. 
Kecskeméti iparegylet : Csörgey Imre. 19. At"&di iparkamara : 
Dr. Gaál Jenö. 20. Temesvári ipar-kamara : Strasser Albert. 21. 
Pozsonyi iparkamara: 1\Iárton L. 22. Pozsonyi ipartársulat: 
KessPlkauolr G., Szenlléleky 1\llité. 23. Gyulai ipartársulatok : 
Göndöes Benedek, Dobay Joinos. 24 Gyöngyösi iparosok!: Sireit
mann József. 25: Lippai ipartlirsulat : Gelléry Mór. 211. Székes
fehén·ári iparoskör: gr. Zichy Jeo6, Kubik János, Pécely Vince. 
27. Mouori ipartársulat : Luktícsevics Alajos. 28. Föv. egyesült 
szabótúrsulat: H uber Antal. 29. Gyomai iparoskór: Gelléry 
1\lór. Összesen 30 tesiölet 4ü meghatalmazott által. 

A gyülés megtortásaínak idejére nézve a t u l n y o m ó 
t ö b b s é g a c o n g r e s s u s n a k Budapesten ' al ó m e g· 
tartása mellett nyilatkozik, a a congrossus 
n a p j a i u J e g y h 11 n g ú l a g C o l y ó. é v i mijus 31-Ikét 
és junlus l-Jét t ú z i k i. 

A gyülés n a p i r e n d j é n o k elsö pontja gyanáut az 
ipartönéuy módositása jal'asoltatik foh·étetoi. Határoztatik to
níhboí , hogy az i p a r t ö r v ó n y r e v is i ó j a tárgy1ib11D 
k~szitendö javusint kidolgoztísiÍra Lizottslig killdeodö ki, mely a 
vidéki ipart{lrsulatokkal érintkezésbe lépve, az orsz. m. iparegye
sület, a kamarák és hatós•ígok eddigi ideTonatkozó janslatait 
tekintetbe véve muuktilkodjék. Ugyanezen bizottság állapiLsa 
meg az i p a r s z t) r ,. o z e t r e és IIZ i p a r o k t a t á s reode
úséro vonatkozó jamsint iriinyeh·eit s e három javaslat kidolgo· 
zásiÍra külön-külön előadót ví1lasszon. 

A g y O l é s s z e r v e z ó s e t á r g y á b a n bosszol és 
behntó eszmecsere uhiu l111tároztatik, hogy a II. országos iparoa 
gytil(,sen nz iparttirsul11tok, iparegyletek és oly iparos körök vebPB· 
s .. nek részt, melyekuck alapszabailyszerii feladata az ipar elömoz
ditÍISII. R~szL 1·ehctnek toníl.auí1 az ipar és kereskedelmi knmariÍk, 
n•lnmiut oly títrsulati köteJ.;ken kivűl álló iparosok, kik - ha 
J~gahíbb 50-eu össze•illnnak - jcgy1.6könyvi meghatalmazás 
alapjain képviselüt küld•~nek ki. A szavazásra a következö meg
o"tllapod•ís történt: lpnrtí1rsulatok, iparos körök lis iparPgyletelr, 
ha 5-5\J taggal birnak, !'f.!Y· ha 50-100 taggal birnak, két, ha 
100-mil több taggal IJirnuk boirom szal'azatot gyakorolhntnak, 
Köteléken khül ailló iparosok, ha Jegalább 50-en összeállauak 
P tr: y , ha 100-on felül mnnak k é t szavaz.,tot gyakorolhatnak. 
:.;:eles meghizottaik oiltal. ~linden kereskedelmi és iparkamariÍ· 
nak 5, az orsz. m. ipa• Jyesületnek 5, a fövaírosi iparosok köré
nek 5 szavazata lesz . nagygyülésen. Több testületek Pgy és 
ugyanazon kiküldött által is képviseltetik magukat. Öt szavazat
noíl többet azonban egy kikilldött sem egyesitbet magában. 

A t an á c s k o z oi s i il g y r e n d. Behaló és élénk 
eszmecsere utíLD iráuy.,Jnil kimondatik, hogyacongressus blirmely 
tagja csak egyszer szólhat egy és ugyanazon tlÍrgyhoz, az ellladó 
a zárszóval egyült kétsz••r, bo pedig fölvilágositás kivántatnék az 
elóadútól, az soron kil·nl is fcl~zólalhat. Ha 20 tag a tárgyalás 
bef@jezését kiví~nja, elnök sza1·oztat és ha a többség a vita befe
jezése meiMt 1·an, nuír csak a hat1írozat fölötti szavazÓSDIIk van 
h~lye. Az ügyrend egyéb rész~it a központi bizottság kéretik fel 
kidolgozni és 11 rtiszvótelre felhivott társulatoknak beküldeni. 

A s z e r,. o z é s i k ö l t s é g o k. A nagygyülés szerve-
7.Ósi költségeinek ós a köZJIOnti bizottsoíg kiadásainak fedezésére 
hntúroztatik : 11 nngygyülés t•lött uliodon I.IÍrsulat annyi frtot tar
tozik beirat1isképen Jtolizetui, aluíny szavazattal bir ; tovlibbli : 
mi•lon az elörnunktílatok 11 társulatoknak megküldetnek, ezPk föl· 
himndók a költségtJk fedezésére ntlakozni ; végill ngyan e célbúl a 
jelem·olt vid€ki küldöttek az illetó tlirsulatoknál elóterjesztéseiket 
mtgtenni fölkéretnek. JegyzüköoyvLe foglaltatik, hogy B r e n
n e r J, li r i o c z, 11 veszprL·mi kereskedelmi kör részér61 20, az 
ottani tlcs. kömú1·es és tipitö IÍ1rsulot részór61 10, D o b a y J á· 
n os pedig a gyulai hlirom ipartársulat részóröl 10-10 frtot 
ajúnl fól e célra. Az előleges költségek a befolyandó összegekböJ 
m~gtéritendök . 

A z e l ö a d ó k m e g v á l as z t ás a a központi bizott· 
ságra bizalik . 

A k ö z p o o t i b i 1 o t ts á g b a Sireitmann József indit
I'ÍIDya folyhín be nilasztatnak 11 jelenlév6 összes vidéki meghatal
mnzottok, to1·ábbtí lludnpeslröl Ih ka y Núndor, R á t h Károly, 
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G a li l Jen ó, dr. Sza b ó k y Adolf, M u d r o n y Soma, St e i
n a ck o r Ödön, B o b u l a J , Cs o p r o g h y János, G o ll é r y 
Mór. E bizottsllg a fővárosi szakf~rfiak soraíllól tetszés szerint 
kiegészítheti magát. 

Határoztatott végül, ho1Jy 11 nagygyflléa hivatalos clnerezéso 
a következőkép állapittatik meg : II. országos iparos ~yühís. 

A szolnoki Ipartársulat 
választmányának jelentése az ötödik rendes közgyflléscn 187!!. 

márdos hó 2·1Ín. 
Tisztelt közgyitlés! 

7 

A .s~olnoki Ipartársulat• ma tartja 5-ik rendes évi .köz- ' 
gyfllésót s dacára ezen aránylag rövid időszaknak, az cdrlig m•it· l 
elért eredmények mégis képesek nagyobb mérvü tör~héseinknél 
jövőben buzdításul szolgálni és t1írsulatunk fenálllísát anyagi szem
pont.ból vé1·e lliztositani. 

'l'.trsulatunk anyagi helyzetót illetnleg hivalkozunk 'az "ido 
mellékelt; sz1ímbeli kimutatásokra, melyekulll itten csak annyit 
ernliliink fel különöscn, hogy a lefolyt 1878-ik évilen a mult, azaz: 
•-ik évi jelcutésilnkllen, mint az épitk~zésblil kiiz1·et1en eredll 
1922 frt 58 kr tartozásunkat eg<;szuen leróttuk és ma már nem 
terheli mgyouuukllt nuís, mint a !Jetliblázoa 401i0 frt és 11 250 
drL. hJ frtos kamat ncHkilli köleslio kiitn\nyek, melyckhlil azoniJ1m 
43 drh n tlirsnlllt hirtokában van. - };zen köt1·ények!Jol 11 'liir
lesztési terv~z••t értchnélwn flO clrh. kisorsoltatott és ezek társnill
tunk p[•nzhinímil 187!.1. febr. hó 1-tül keadve. liz f•·tji•val 
bevál.tatnak. 

'l'.tr~ulatunk a lefolyt cí1·ben jótékonycélú előadások és nngy
l~lkil ndúoziÍsokL•'•I 355 frt !JO krt kapott, miért is a hc.lyhrli 
mindkoit takarékpt;nztlir ignzgatóságának, a azolnuki dal~g_rlc•tnek, 
a sz•Jinoki ken•skedii- cis iparosi(jus1ígnak, "fal amint mindazoknak, 
kik iigyünk~t úlclozatkc\szségiik 1lltnl előmozdítani kogyeskedtek, 
a jó iigy llCI'éhen köszönetc•t mondunk. 

A lefolyt éviJen társulalunkmíl felvétetett 19 uj lng. 
kilépett l tag. 

" elhunyt 2 tag. 
• • • ví•rosunkból •·lkoltözött 3 'ag. 

Tngs.ígi dij nem fizetésemiatt kitilröltelelt. lU tag. 
1878. év H;gén a tényiPgPs tagok sdma \"olt : :J:H. 
Ttirsnlatnnk által életbel(•ptetett ipnriskoltiban a beírott 

tanoncok száma : 
Az esti i'kolai ••löadásokrrí1l ll !J. 
A. vasáruapi rajz oktatásnál 65. 
A l:monrok a jelrn iskola éviJen nagyou b pontossággal ltLto

gal.iák iskolain kat, mi uizonyúra arról tanuskodik, hogy a mcsterek 
mindig jobLan és joiJIJan kezdik mélltinyolni ezen iskollik ildrös 
és szüksúges 1·oii1Ít. 

V asiÍrnapi kereskedelmi iskollink 187!!-uen miÍr életbe li-p 
ósa kereskedelmi tanon~ok díjmentesen nyernek oktatást mind
azon kntlírgyakban, melyek szakmíLjukhn elkerlllhotleniil szük
•égesek. 

Iskobinkra mult é1·ben !l2!J frt GG krt adtunk ki. A m 
kormímy iskollink s~gólyezésére 1877!78, és 1878/7!!. i~;kol11 
évrkre üssszeseu 2000 frlot engedélyezett, mely össz~gbiil 
1500 frt miÍr a mult é1·beu p~nzlíLrunkba tényleg be is fulyt.
A korm1iny ezen fidrós intézkedése bizony1ím jó gyümiilrsiit 
bozaud, m~rt ez tiltal t1írsulntunk mindink•íbb képes ](•end nz ifjú 
iparos n~mzed~ket szellemileg és elméletileg mil·elni s uktatni, 
miro l"!_ogy égetö szükség is l"qn, Ul(y hisszük, mindenki !.~ismeri. l 

O cxcellc•ntilíja 'l'refort Agoston miniszter ur élénk l·•·tlt•klö
dést tanusitott mindeddig tílrsulalunk Qgyei iránt és különös1•n 
isknlúnknt részesilelle magas pártfoglísú.!Jan, minélfogm:uuinisztcr 
ur ezen kitüntető kegyéért méltó Mhíml is tartozunk. 

Társulatunk iskola-ügye nngylelkOen pártoltalik mc'g Grum 
Ferenc úr miniszteri oszllílytnn1íesos, Bárdosy Gyula ur k. tanfel
Ggyelli és Kövér Károly ur orsz .• gy. képviselli 1íltal. 

Tlirsulatunk minden figye iránt pedig kfilönösen melegen 
érdeklődik m~g megyénk alispánja Sipos Orbtín úr, nirosunk 
polgármcstere Gyömörey Félix úr és níroRunk föjegyzöje Szabó 
Imre úr. - Rédl János úr v. tanácsos és b. biró pedig hírsuin
tunk érdekeinek clómozditiÍSnnál az által azcrzett magának nagy 
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érdemeket, hogy a törvényrllenesen felosztott klllöuftilc céh-ngyoa 
belrajt1Ís1it ~s pénzhímuklm jnttnhistít erélyesc~n szorga!mazt11, 
mely uton társuintunk ~eidig összts~n 1418 frt 5!J kr.t kapott. 

Nem mulaszthntjuk el még nwgc·mliteni, miazerint 
Horánszky N1\ndor úr chwz{u·a, hogy ll már níroaunk és környé
künkkel, ugyszi>lvlln, senuni összeköttetésllen sem lill, mégi• 
nernesnk társulatunk ügyét, hanem mindcn c•gyl's iparost1írsunk 
érdekét szivén bordjn s nem egyszer volt aikulmunk tapasztalni, 
hogy il bt•nne mindig igazi és önérdek nélküli pilrtfogónkat uirjuk. 

J{ ellemea kötelességünknek ismertük mindez•n derék férliak 
neveit felemliteni, hogy igy ta~ttár~aink nwgtudj:ík, kiket illet 
meg r~szünkröl a luíla PS elismerés JcginkítuL. 

ürömmel jelent.iilk. hogy h•gtársaink kiizütt komolyan meg
indult a szakoszt1íl_rok nwgnlnkitásám törehö mozgalom és llltlSt 
már bi~lon remélhc•ljiik, hogy végre a jöl"ó évi jelentés a s~akosz
tályok szcn·ezéseriil és müklidéséröl tfizele~eLbQn szólhat. 

A csizmadili sznkoszhíly a lefolyt évben is leginkább 11 nyet·s 
anyag beszerzésérc és kct.elésére szorit~nzott és ez eredmóny••zte, 
hogy 8 társulatunk által m•·gkezdctt Lllrüzlrt n mult éi'IJen 5430 frt 
SG kr forgaimat és 142 frt 3fi kr tiszta nyPreményt mutat ki. -
}:hhez ndandó 11 mult évi jPientéslwn feltüntetett 241 frt 3'! kr 
és az er•dményezi az ed•ligi összes nyeremény!, nwly 383 frt 44 
krt lrsz ki. - !<i szakmánoil a mnlt lÍI'b(•JI m•gkezd~ttünk tagtár
sainknak egyct~nllegPs kiitt·l.,zctls."•g és jót.illíts m~lldt mérsókclt 
hit~lt is nyitni, ezr•n kPzdcm!•uyczés 8zouhnn m~g Pgyelöro nem 
öltött nagyobb mérrrt, lllPrt ré~zint h\rsnlatnnk érdc·kc 8 logna
gyobb fll"atosságra k~npze1·it.~tt hennilnket, rl-szint pedig az illetök 
l••gnagyobb része nem m!.Jhinyolja mrg hlli;Jeg "zen inlt~zmény 
iidvüs volt1it és nagy hortlero•jét és igy mi•g Aokan id•'l:t"llkedn~k 
ezen eszmétól s IHIIH k nagyo hb mo~nü ki1·itelét mcgnelwzitik. 

'l'ársulatunk mtiolositott nlapszal>•ilyai oly kija1·ihísok m~llelt 
nyrrték el a miniazt(•ri j."or:ihngyást, hogy mi kl·ny~z~ri!vc i>re~tlik 
magunkat lli.rsnlntnnk jiivi~j" !;r<ll'ld•hcn a mini~zte.-inm illtal tett 
kiigazittisnk ellen tisztt'ldlt·l.irs mrgj<•gyzésrink<•l ismét a minisz
teriumhoz fl-l terjesztrni es remo"·ljiik mérradó köriikuPn tí1rsulatnuk 
jogos ki1·ímulmai ez irányt."n is m!·lt•inyoltntni fngnak. 

Az im~ut lefoh·t énl!'k társulati életilnkrt.> ni·ZI"Il fontosnhh 
~~o~zar~atait f•·l.~nr~h;"l\u. iiriimme! ~mliljiik m~g fel, h_ngy :negyénk 
UJ es olr~zes szc~hllzftuak megny1tasa alkalumral a .lllsz·Nili!Jknn
Szolnok megyei guzc!,.s.igi ~gy let I"ÍLrosunkbun az uj nwgyeluízbaK 
rgy ipar és terlllény khílli••i"t J"eruiPzett, a hul I:Lghírsaink kiizöl 
tiilJbcn kiállitott kézimunkaíik 1iltal kitüuletésueui's elismerésben 
részesültek. • 

Nem tagadhatjuk nzon t~nyt, hog_1· toí•·sulntnnk minden 
tagjli.ruíl él~nk érdeklötlést tapasztaltunk mituleu oly ligyni•l, mt!1.1· 
t.írsnlatunkat közelebhrlil érintetle. m1;gis ,;JWU I1Írsula11111k jövöje 
és feh·ir:ígzúsa érclekélJ"n szeret_jiik emli•kc•ztetui tisztelt tag
társainkat, hogy 1'1en, arímylag még igen liatal ttírsnlat minduy:í
junk Íildozntk!•szség.:,·e és Lnzgalmtiru \":Ln ntnlm és ezen oiltalunk 
alkotoll ll'stület c -ak akkor k<•pPs nngyot és szt~pet ll>lrn hozni, 
ha ea10ek miudeu .. gyes tngja mognt\ní tc•szi u z iisszosnrk ilgyét, 
i>s ha minden eg.vrs tng tömörill re és egy zászló alatt kész a közjó 
elumozclitiLs1iért kiizd~ni. 

A .Szolnoki lpartílrsulat• v•ílasztmúnyn nevében : 
Lengyel Antal 

elaök. 

Szolgálati ruhák szállitása a m. kir. államvasutak 
5 754 sz. r é sz é r e. 

A mngy. kir. •íllnmrnsutak szolgaszcmrlyzPtc• sz1ÍLmírn 187!1. 
évi augusztus hó 1-ttil ~~~2. ,:.,·j unguBztus hó t-ig tPL"jecl/; idö
tnrlnm alatt szüksi·gr•. ni1H•h ri·•zif'!Pzl•lt krsz 8Zolg1ílati ruh1ík 
sz•íllit>ísa, PSl•llt•g a ruluík elötíllit.ísi•hnz kinintaló fc•lso kelmék 
szli.llitúso, valamint a ruhí1k ~!készítése inint, ezennel nyilvíLILos 
pályázat hirdPttelik. 

Az·összes szilksí,glct, m..Jy e.~•·tleg ~gy nrgyeddcll~het több 
ragy kevesebb, a kövctkt•zll és pedig : 

A) !Ils• ruhn. 
800 db. l-ll. oszt. nltiloL. 1600 db. III.-IV. oszt. a.tiln, 

450 db. bunrlabélúses kiip~ny. GO clb. bundabélés nélkilli kilpeny, 
480 db. nyári köp~ny, 2400 dll. l. oszt. nadr·,íg, 4800 dll. ll. oazt, 
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Jladn\g, 2000 db. darórszúr, 2400 db. gynpjúzubbony, 4.800 db. 
vá&zonzubbony, 40 db. bintalszolgai k11l.uit, 40 db. hivatalszolgai 
köpeny, 120 db. nyári nadrlig, 80 db. hivatalszolgai téli nadrág, 
120 db. hivatalszolgai zubbony. 

Eseth•g : B) Fel•IJ kel111ék. 
1<'50 mét~r 136 cm tr. széles finomabb búzavirigkoik posztó, 

2900 méter 136 em.szélesdumíbb búza1·irí1gkék posztó, 170LI mét. 
136 em. szerecsenszilrke vastag tütfel, l ö•.JO méter 136 cm. 1zéles 
sz~recsenszilrko vékonyabb tütfel, 290U mtiter 136 em. széles 
finomabb vilú.gos szürkeposztó, ö 70 l méter 136 em. széles durv 
1·ih\gos szilrk~poszló, 13600 mcter 78 cm. széles szerecsenszürke 
daróci, 3750 méter 136 em. széles búzavinígktik eirkiÍsz, 14700 
Intiter 7 d em. széles kúk esikos fehéritetlen vú.szon, 63 m. 
136 cmtr szélt•s sötétkék finomabb posztó, 12il métcr lllli 
em. széles sötétkúk finomabb posztó, 123 méter 136 cm. szúles 
sötétkék fiuomaLL pnlmerston, 142 métPr 136 cm. szél<ls vilaígos 
liZürkc níkonyposztó, 186 múter 136 em. szúles sötétkék eirkú.sz. 

C) B•abúnm11ka 111ellék-kell.;k,kkel egyilf t . 

8 

8 O db. 1.-Il. oszt. attila, 1600 db. 111.-IV. osztoilyú 
attila, 450 db. lmudaLtiléses köpenyboriték, 6U db. bundabélés 
ILtilküli köpPILy, 480 du. ny•iri köpony, 2400 db. l. oszt. nadn'L~t, t 

4800 db. ll. c.szt nnllr•íg, :!OOO db. darócsztÍL', 2400 dh. gyapjú 
zubbony, 4800 db. níszonzuiJI.JOuy, 40 db. lliratalszolgai kaiJ•ít, l 
40 db hi1·atalszolgai köpeny, 120 db. hiratalszolgai nyári nadrág 
80 db. hiratnlszulgai téli uoulflíg, 120 dh. hiratalszolgni zui.Jhony. 

1J) Sziic•mrwka mell.;k-kell.iktkkel rggiitt. 
450 darab buudahéléses kiipt•nylwz r~ló béll•s. 

A &7.ÍIIIitloGi hat.iridiire nézve mc·gjt·g~·eztotik, hogy a kész 
ruhák uyt\ri szilkséglete minden é1·i április hó 10-ig, a téli szlik
séglete miiHlen i•n október 10-ig sz,illit<llldó he. 

~JtÍL'i sziiks,:gletet kí-pPZIWk : az uttilo\k, kai.Játo~, nyiari 
kö~•·nyek. nadroignk, zubbouyok és mintegy ltiOO db. dnróezszlil', 
t<·li s?.iiks<·glett.t képeznek : a lmndnbí•léscs- lmndal.Jélésnélkiili· 
és himtalszolgni köpPnyek és 1:1int~gy 400 db. darócszür. 

AmennyilJen a kt•lmék szúllihisa és a ruhlik kész i tése kiiliin
kü)ijn cnget!tetJu·k i1t, ez csetlJl'U a minden IÍI'i nyítri s7.ilhí·gl.,t
ltö7. nu·gkivoíntatt'a mennyisi·gü li•ls(a kt-lnw lel(késóiJbt•u non•miJ,.r 
1-<íre, a tóli szükséglethöz raló julius l-é1·o előzetesen szltlli· 
tandó. · 

A téli szlikséglcthez \'ILló felsó·kdmék, 01. clr.zií julius hó 
elsö fp)él.Jen, a ny1íri sziiks~glethez nlú felsó-hlmé~, n7. elözö 
aovembcr hó clsli felében fog u ak a ruluík készítését einill.Lit szlll
litónak rendelkezésérc llocs.itutni. 

A Lundnbtiléses köpt•ny boritékuk, nmenuyilll'n azoknak 
béléso (szLir~munka) küliin szoíllitóm J,izntn<·k, milul<'n éri ~Z<'pt. 
bó l-ére ~zúllituudók, amidtili azok 11 ~zűt·s•wk l'<'n<h·lkezési·re 
IJoesáttatnak, ki u kiipcnyeket elkcs?.itl'c októu~r IV. ior•J IJesz•ílli-
tani tartozik. · 

Ajúnlani ld1et : 
A) Kész r u h 1Í k r n : 

I. nz ö~szes ruluíkm egy csoportban, ugy külün-klllön eso· 
portbon, u. m. 

JI. az ö•szes attila, kahl1t, nadrtíg, gyapjú- és I'Ítszou?.nl,!,o
nyokra í·s 

Ill. nz öRszes bundahél<;st•s. lmndahí•l<:su~lküli nyíLri- és 
hil'atalszolgui köpenyre, l'alamint nz összrs daróezszúrökJ:e. 

B) A fe l s ö - k e lm é k r e. 
I. az összes kelme mennyiségre egy csoportban, \'agy kfilün-

killön csoportbon u. m. : • 
ll. uz összes húzal'ir.íg és sütéthk hlmére 
III. uz összes sötét és 1·ihígosszürke kelmúre 

és IV. "csilws niszonm. 
C) A r u h 1í k kés 1. i t é sc t ck i n t c t ti b c n. 

I. nz iisszes munkúm egy esoportLan, l'ngy külön-kOiön 
rsoportl,on u. m. : , 

ll. uz össws attila, kaiJiit, nadflig, gyapjú- és vászonzub- i 
bonyrn. 1 

lll. az összes hnndabt:Jéses ki'pcn,··boritékra, bundabélés 
Ju;!~~lli hil'n~nlszolgui i·s nylu·i-köpenyre, ,:niPmint a1. összt•s daróc~z 
NZHruk rP, 'e~n·f! : 

Ir 11 hundnh<;léses köpenyhez ntló bőrükre és szües· 
muukiora. 

Az 50 kros bélyeggel ellú.tott ajaínlatok bepecsételve .Aján
lat 5754 szí1mhoz• külön eimmel t. 6,.1 Aprll. ló-6• délllll 
6r61g a vezértitklirsligniÍI (Budapest, sugárút 82. sz. I. emelet) 
bcnynjtandók, vagy posta uttín bekilldend6k. 

Az ajiÍDiat egységi árakban teendó és pedig : a kész ruhára 
drbonként, a kehnére folyóméterenként, a szabó és szúcsmunklira 
drbonkint, beleértve bérmentes sziÍilitást a m. kir. IÍIIamvasutlk 
budapesti fllszertárához. 

Húnatpénz fejében az aj1lnlott mennyiség értékének ö• J, 
készpénzben, vagy IÍIIami letétekre alkalma• értékpapirokban r. 
évi 6pril. 14-én déll lll 6dlg 11 m. kir. lillarnvasutak föpénz· 
taíriÍnaíl (Budapest, sugtir-út, 82. IZ. földszint) teendi! le. 

Az ide vonatkozó 24722176 sz. alatti litalános és 24981/78 
nemkülönben 16520/78 sz. alatti külónleges feltótelek, valnmint 
minlíség, szabás és készités tekintetében méfl'adó mustra darabok 
a pítly1\zati határnapig az anyagszarkezelési szakosztálynál ( sugár
út 82. s1.. III. e.) tekinthetök meg. 

Mindegylk aj•ínlóról feltételeztetik, hogy 11 sziÍIIitási feltéte
leket ismeri és elfogadja, l'alnmint hogy a miutadarabokat meg-
tekintette. . 

A kész rnhíLk sz•illitíiSIÍra pí1lylizó tartozik ajánlatí1ban ki
jelenteni, hogy felsö-krlmékill kizí1rólag hazai gyiÍrtmímyt fog 
hfts7.11ÍIIni, a szabó- és szücsmunkoít kizaia·ólng Magyarorszíog hatti· 
rain bdül fogja végeztetui ; a kelmék szúllitlisóra pályázó pedig, 
hogy kizo\ríah1g hazai gy:\rtnuinyt fog szí111itani ; s a HZ&bó- <Í8 
szii<·•munkítrn I'IÍ)alkozú, hogy ki:iÍLrólug Magyarország hatú.rain 
belül li•;,! dolgoztatuL 

A feltételektól ellérö, tol'ú.lJb•i a paílyí1zati hattiridóig, benem 
érkező, l'ngy hí1·irati úton beklildütt, végre oly ajtinlatok, melye
kért IJoínntp~nz nem t.titPtctt 1<', figyelembe nem vétetnek. 

Az igazgntúso'1g fenntartj .. nmgíuLak 11 jogot, hogy az ajánJók 
köziilt ll•kintet utiikül az ;irakra szabadon l'lllaszthasson ; 
tOI'IÍIJIJo\, hogy aa njrínlott mennyisí.gekböl tetszésszerinti rí•sz
nJellnJiségek sztlllitítsoit eugedllessen át, és végre, hogy a ezé! 
t•lérésérc maísféle iutézketléscket tehessen. 

Ujdonsá.gok. 
A muukaísok kllvetelé8el czim alatt rgy kis röpiratot 

1·rt:link, nwly az 1878-iki elsö majtyororsz,"ogi mullklisconl!rPssus 
loutl,rnKtait foghtlj11 magi1Lilll87. orszoi.jrgylilés képrisehiházi\hoz 
italt:z•tt kt;nény oola~joHmn. A .kül'e!d,:s.,ket.• r<••zletezni nem 
aklarjul; ; t·sak a h•gn<·r~zeh•S<lhb,kct \•rintjiik mrg. };7.Ü: uz 
<•gy~t••uws 1·o'olaszhisi j ug, u kilzn•tNt adók t•ltiirlésr. az ingyenes 
oktahis a Jpgf<·l~öiJIJ intl·zctrkil!, 11 urrh•htl<•soknél HZ iigyv~<li 
ro•ntl llu•llözi·so, a tt•nuchistick Í1llnmi fvlligyeli•l• ,",lt.nli elleuórzúse, 
n munkaidoi és munklliJ,:r tön·\my tiltali llwg•zalnísa, a gyermeki 
í·s nlí i lll u u k 11 e l t i IL1Í sa (m:is h~ly~:1 ism<·t 8 ni•k munka
t.\•ro'·twk 11 !i'·rliukí·1·al cgycnló tmgs7.al .. ísa.) Ezen aitahinos kövc
l•l•'·"'•kPn kil'lil mnnak nu:g kiilíin kövclt•h'•sck, az ipartönény 
mi•tiusil•'osa, a ni>i munkt\suk st•l's.Ínak johbitaisa, a csclúdiigy, 8 
ho'oz1 ipa!'. u li .. gyho'lzi munkn, n munkoisok cgycsiilései, a l'tila~ztási 
j ug- ,·.. l'•'·~tre a llllill kítslön·hések megl'ulúsihÍSLÍUuk módja trir
gy•'tiJall, hoir U<'csüljtlk a tisztt•s muukoísokat, de ezen kérdésekbon 
suk t<·kintPtiJf'll <·g~·d nem Í.'rtlwtilnk. 

A Uutli!JieNten tcrl'cwtt orszoÍ,!!OS khillito'os fo\1·gyoibau Li-g
roítl.'· iult•rJ.elloír.iója ful.l'hÍn a szukoszl!il.v fclk<':l'i az orszt\gos ipllt'• 
.. gy .. slil<•t iguzgutúsaÍj!tÍl, hng.v 11. kioíllittís ilg_vút crély••Men f<'lkarolva 
mi••lőhb !t•gytn int<•zkt••lí•st•ket a kiílllih\s Jt,tesití•so hirgy1ibon, 
11~7.~!ilttk s~crint az orsztigos kirillitoisukkul nirni u~luíuy !Ívig jó 
n• Ina. 

Az aradi elsö o\ltuhin. ipa•·toirsulat é1·i jelentéséből örvellfle
tt!S halatlíts mutntko1.ik, nm~nnyih~n lt•gközeJ.,IJh az ipar szakrajz· 
iskoloija pí1r na1• mulvtl meg f<>g u~·ittatui, egyelőre 4\J-50 iparos 
tnnon<·z ,:s Ht•gi><l li'l! ugyanis kik<'·p?.éslJI'n r~szeslllni ; ugyanrsuk 
<•7. i•rlwn Í1prilie 23·ÍIIl 11 húsl'éli ünnep<•kht!ll. s igy a gyaijtemó
ny~s kilíllit.oís1ÍVol a H7.1ÍkesfdJérvÍLri orsz. kitillillison fogja a ttírsula
tut k<;pl'iselui. Ami p<!dig 11 munkHní•lküli iparos srg~dek elhely" · 
zéso'·t ill•·ti, f"l,rtonos toit·gyah'osok tartatnak egy szlilló (HrriJerg) 
IH'I't•ntl••Zt'•st.• iroínt éR égetil szllk••;ge• az rg.:a~ ors7.1Ígr11 nézve, 
hogy miclöbb élethe lépjen ; ugyancsuk t•gy betl'gs~gélyzii·cgylet 
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nn alakulóban az ifjúság számára. A társulati köny1·tár 580 
kOtetbGI áll, s a társulat tagjainak összes aztima 183. 

Németorszil.gban novezttes mozgalom indult meg az ipa
rosok éa koreskellök körében a hitelbe vásárlás Illegakadályozlilla 
tekintettibGI, néluinyan elhatározttik készért 4-5'/0 engedményt 
adni, ha a vevll készpénzért vesz, vagy logalább l hónap alatt 
fizet.-

9 

Székesfehérvil.rl klil.llltil.s. A végrehajtó-bizottság tudo
másra hozza, hogy a Reitlinger Adolf székesfehérvári lakos típrilis 
1-jétlll julius !5-éig sztUiittisi iroditt rendezett be, azon czélból, 
hogy a kiállitásra szánt tárgyaknak a ptUyaudvartól ide- és l'issza
szállittlstíl eszközölje. A kiállitók kényelmére intézkedés történt 
arra, hogy Knopp és Steiner budapesti tlrusitók Székesfehén·árott 
mútormet rendezzenek he, hogy a kiállitók részére szükséges 
táblákat, és feliratokat a helyszínen elkészíthessék. Ebbeli meg
rendelésciket a kiállitók a végrehajtó-bizottsághoz, vagy rgyene
sen Knopp és Steiner urakhoz Budapestre, vagy Székesfehérvárra 
intézzék. i 

Szakképzett kertészek boriiszok és pince ·mesterekhen 
igen nagy hiány motatkozik, leginkább 'ezt mutatj11 nzon körül
mény, hogy a butlapc!sti vincellér k~pezde igazgazgatós•Í:,!•I nPm 
rég 7 nagyobb birtokosnak nem tudott szakképzett t>gy~nc•ket 
ajánlani, annak daetira, htgy a mult él· llen 12 ,·égzett egyé u l<\pett 
ki n képezcléblil, aj.inljuk ezen köriilményt oly szülóknek, kiknek 
töhb gyermekei, \·annak figyelrnökbe. 

Az Iparos !tYillé~ eszm~jével foglalkozvim egyik nagy
bölcsességil ujstig, következilleg rágódik 17. iparos testilleten : • Az 
iparsz11badság ellt•n törnek, holott ez cllenke1.ik 11 jó1.an és7.sZP.I,a 
folvihígosultstiggal és haladással. Ha oda er!ítetik 11 dolgot, hogy 
a szabadipart megdöntik (!)akkor tönkre teszik 11 hazai ipart. mert 
8 monopólium sziilte drágastig mellott, mindent kiilföldriilleszilnk 
kénytelenek hozatni. Hisz ma is sok, de nagyon sok tárgyat és 
ruházati ezikket olcsflbben, csiuosahban és jobban készill•e Impunk 
meg külföldrlll, mint nálunk, ez pedig iparosaink élhctetlPnsége 
és lustas•iga mellett bizonyit, mert 11 helyatt, ho![y munkillkodná
nak, n1gy oh•as1ÍS, utazás tiltal képPznék magukat, a nap fele 
részét 8 Ing-korcsmákban töltik. Tisztelet a kevés kivételnok. • ' 
t,:rre egy tisztelt Iaptársunk igen találólag csak ennyit mond: 
Okör-f••jbölló-tanács! 

I pat·ostársak ! 
A sajtóutján országszerte tudomásul hozatott -

azon szomorti s valóban megrendi tő esemény, hogy a 
Tisza bőszült kiáradása által alföldünk legnagyobb 
és szép virágzásnak örvendett kiváló magyar városa 
"Szegodu-nek 70 ezer lélekből állott lakoss;l.gát -
24 óra alatt majdnem toljesen tönkre totto, ma m;ír 
az eddig viruló gyökeres magyar Táros helyét, 
hol az ipar és kereskedelem mcghonosulva volt : 
pusztulás nyomai jelzik, sziv-szaggató .jaju szó hang
zik végig az országban a derék magyar város meg
semmisülése felett; tönkre jutottak az ott lakó buzgó 
iparostársaink is, kik elöljártak a hazai ipar emelése 
czéljúval és mindig útmutatók valának, most a vég
enyészet rémképe el Hi állnak. 

Ily nagy mérvú szcrencsétlenség szomol'l't bekö
vetkezése után elhatároztuk, hogy a szorencsétlenül 
járt iparos társaink részére gyüjtést fogunk oszközölni. 
Ennek folytán bizalomteljes kéréssel járulunk tiszt. 
iparostársainkhoz : sziveskedjenok az ezen dologt·a 

szánt fi\léroikct alólirotthoz küldeni ; a küldcmények 
lapunkban nyilvánosan nyngt;íztatni fognak s a begyü
lendő összeg a szegedi polgármesteri hivatalhoz kftl
dctik át, hol az összeg átvétele szintén nyugtáztatik. 

A gyüjtést a szerkcsztőség maga részéról 20 ft·t
tal kllzdi meg. 

Streltmnnn ~. 
szcrkcsztő. 

Azon buzgó hazafiak névsora, kik vállalatunkat 6 évig támogatják. 
Nagy József ni har-Diószeg; Csizmadia ipartársulat (2), 

Szaktics Imre, ~lészíLros .József, N"gyvtirodon; Bagó lllúrton 
molní1r segéd CzetrPgcu; Huj lm J<'ereucz Karcza ; J<'entős .Jimos 
Szomorúd; Tabajdi lst1·im (2) Tasnád; 1.'arnóczy Gusztál' Bpcst; 
llliskolci fllzekas ip. tÍLrsulaL, ,J,ínoshá7.y József, ifjú P1izmoíndy 
Jímos llliskolron; Biró l<'~rencz SzPutesen; J<'ehér ~tindor (c8apó 
m) Galamilos ]<'P.rPncz Veszprém; Benko Andnis Et·sekujví1rott, 
lll•isoclik ''''!!YP8 iparlíu·sulat ,\[nrgitím ; Kausz Lajos Körmend; 
Worel .József, Szathmo'lry Fo•l'fmcz, Szih'lgyi lst1·ím, Nagy llloirton, 
Csapó Ferenez, J)ahat·y ~lihúly, .Maros-nísál'il<•lyt; Zsigmond 
l•'ercncz i. t. e. Szepsi-Szentgyörgy; Matel1 I,ajos, Koníts Ferencz. 
Rauch Símdor, ZnPharins Endre, Barubás Mruyh~rt, Cigell József, 
Na~>y .József, Hoday .Józspf Nagyf1Írndou; 'l'imíLr és szatyí1nos 
tíu·;ulat Jolsva; Kocsi• György Csanílllpaloln : Wingler J.ínos 
Csalókiiz Somorja; Nagy András Knnf<·lcgyluíza; Hirschfeltl 
.ló7.sef Kolozsvárt, Kinoil .Júzsef Nugyktíroly, Lichtenstein Józ.sef 
.\liskolc, Csizmadia iparliu su lat Llmssú: l'a1• Júzsrf Lovasberény; 
Ipartársulat Horgos; llo•gyi Soírulnr Zalueg•·t·szPgPn ; Sr.ürs1.abó 
társuint Szabadkim; Tul;titsy Ist>·oin (2) T~ta ; Szurnik Albert 
Iparhírsulat Jítsz-alsó-Sz••nt-györgy; l~lsö Lippai ipartár
sulatnak Lippán; Ipurloít·sul.ttllllk Böhönye; I(Jarosok oii'Bsúköre 
Kunlwgyes ; A n•gyrs lo'•rs;ISÍig Plnüke, A szent L•íszló társulat 
elnöke, A csizmadia l;irsaság elnöke, A sza bú i[tart.irNulat elnöke. 
A takács tíu·sas1ig eluiike, A cipész títrsaság rlnöke Csorntiu ; 
Svcinitz Kristian, Kultsíu· Kí1roly Sz. ~omlyó;. Darms I.ajos 
Kenderes; Karlik .hin os Bala~agyarmnt; Altahinos 1parllírsulatnak 
Nagykanizs:Ln; Koníls l•'erencz LeiJenyszentmiklós; Csizn~adia 
t•írsulnt Nugybánytin ; Somocly lstl'lín Bíll·~IIÍpulyn : Molnllr spM· 
t;irsulatnak Dunarachúny ; Sillal J1inos tinuít· Jolsm; Polgári 
oln1súkiir T.-lo'ilreden ; Ny1iry Jélzsef, llajclú József. Sajú lstl'lin, 
Rózsa S.tndor T.-Füredcn ; lllesemezer Antal Kr. Beltek ; llernyei 
rgyesiilt ipartársulat (4) .\lerny~n; KádlÍr f.s aszt~los iparhirsn!at 
Csiznmdia ip. tiu·s. eloöksé~~:énPk GyürszPnmmrtou ; lpartur
snlatnak llévavtínya; Hc1·esi ipartársulatnak, Német Jímo•, 
Holi'mann J1inos, Einhord Istvim He,·es ; Fl'jtir Imre, Csaszi LaJos, 
Panthá Jo'erencz'f. földvíLr;Tim;irtiÍrsulat elnökén••k Kecskométen; 
Hanesz SIÍ.ntlor Alvint7. ; .Mész•iros l<'erAnrz !lloór ; Csobanezy 
Lajos, Davolya József Nagy,·tirad; Nagy Simdor es Ilirsainak 
Stephan Józ~ef X agyvoiradon : Dohos SoirmrPI, llagymtísy Lajo1, 
Hojtisz Andnis .Mi&kolczon; l'lank Júzsef, Bak József, Szemao 
Lajos, Ko\·títs Jtínos, !'oka Hertalan liiPző-küvesden; Szelló Stí: 
muel Tnsnítd: Minikusz lstl'lin Györszentmárton ; Magyor l•ibbeh 
készitö iparhírsulatnak K. 1{. FÓh~gyhtiz:in ; Szabó PS Cipé8z 
tÍLrsulat Szalily József Oalantlra ; .Ács-molmir iparlllr&ulatnak 
Núnils ;' llloluicsi iparos olvas kör lllohÍLCS; Batns 1\Jih,ily, SOI·
kadi P•íl, Szkas7.Ko Antal, Szilo'1gyi József, Csisztír tiyös·gy , 
Csiszi1r Stindor M.-szi.,.et; A Tapolyvufl.i iparttirsulatnak 
1.'apolyvaflln · A csizmudf~ ipartoirsnlatnak, (4) Gyuhín: Knlts:ir 
Józspf, V t>szprémy Stinclor, Uingt•llum Lajos, G alle Sándor, Stin
dory József, Brezruly p,í(, qrrgorovits .JózsPf, Ign.iezy !'til Ung
YÍLron; Lnez György, I.nrz ,\dínn, HidPg 1•\•rcncz, Ujlaky György 
1\locsolád; Juh.ísz Istl·,ín lllunktit•s; Jo:lsl; tilt. iparttirsulamnk 
Yáe~; Papp l\ltirton, Vista l•'erdinatul Miluilyi; Fnzekns iparttir
sulatnnk lllnrgitttin; Ném~lh Kí1roly Révkom1írom; IparbirsuJat 
elnökének Tisza-szalókon ; l'alatitz Béla, KoqJo7.ky Jímos, Pataky 
Lajos, Ptiaztori l'éter, ifi. I.Pjtrik Síunnf'l, Rotaridesz .J,in.,s, 
Palitz Ish·án, Koska János, ilj. Kazár 1\lárton, Koezka Jtillo8, 
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Pc,:rrJI'IIS ..\ndnís, Bogoír Koímly Nyir~gyhúza; Szulyoki ipartár· 
sulat •·tnüld•Iwk ISzniuk ; lUth 1\airoly Bp~st~n : :Mt\tó József 
lt'arkasol : Klil'l>ly Gyöt·gy Szill, 'l'akíLI;~ .loinos l\liskoltz ; Stadlcr 
lstn\n NngykíLhin; llalgaló Imre 0-0m\·iezím; Serli So\ndor 
~lohíLCs: l>•·z•.v Ferencz. Omn~k htn"m l\ltid ; Bud ur Ulifael 
Vinga; Vas• 1\;imly Sr.. Udrarhl'lyt; Ponger .Jó?.scf, Nagy Bllliot, 
Sz. S1.at..ó Istnin H.-:Wuu\s; Mulltlri iparto\rsulat, J,ukacsovits 
AhljüS, Szal.tú ,\liluíly, nnoil .I .. >ZSt!l', Lo\'UH llilu\ly, Ujfalusy T.ujos, 
Kra>Zn••Y Jó?.stll' Monor; Kiss .JúZSI'f Kecskeméten; nombauer 
Kút·ol.r L!Sr"<'·n. ni<·hlcr ,Fet·eucz, L.mgi Antal ?llurczali; Apa 
Fen•uez Es7.1PI'~~om : 1-:IJn(•l' lgn:írz l\loór; Bangha Ferencz 
lí•u•<is bt\·:ín. Yimuwr F<•t"<•UC1, Yimmct· József, líijanka.Jo\nos, 
'1':1kú:s .\utal. Liszl!wr .JózsPf, llit?.llHll'gl•t· For~nez, Hakl ~liluily, 
l'siioa ~iik>a, Enl<'•ly .Józs<•J', Fiiliip Vincze Sumorjo\n; ~;lsö ipnr 
t•!~snbo, Hako~ Kún:!"r .hnt!.J'<·Icfl:~·lu~zo'u~,. Nrg~cdt•s I!om~l!kos 
\ aez,•n: llus>lll!!rr t' .. (o. \\ ll'<'l'~f'hllt7. lrmesmr; Bara th (mhor 
1\uu~.~··HtmiklúHO;!l: l\ n búr 1\:iroly "li•l:t•l•·z: Hirs••hfl'ld .Jozsef 
1\oli•.>U>:it·t : Szajb PoU Ti>t.a-ú.ilnk.on; All ... rtir>ai ipartársnlatnnk 
Al!o"rt h:h; Ho;t'><,l' ~liksa :-;zir.íkon : Ht.iníki iparhirsol nt S1.iro\k; 
1:-il.itl ,\:!!al Araclon: J,,,),,k 1\:in•ly Anti; tiotling~r M~rton 
l'in<·~cl,it•ly: IJ..rta lstrün AuJon; ,\8ztalos és,lakntos ipartoir
sulat, ,\r' ipart;;t·sulat., l'>izmauia iparhit·sulat, Epit<'sz ipartiu·sn
lat, J-;;.r:'.cs ipart:ir.nlat. 1\!•rl·kgyo\nó-knclúr iparlút·sulat, Korsós : 
ip.,r~:':rs•·~at, Hz;~ hú i•s Sí'.Ür~zhiJI·, iparu'Lrsuht, Szi.i:.rJ~lrtó l·s SZ U !:OZ tN' [ 

ip.triÚl'SJ:i,;t, 'l'i1111Ír ipn•·t;Ír>ulat.. Yt·l!.n•s ip;;rtaírsnlal, Fnrn~r6 Lajos 1 
ill~z'i-r·.',ron; Hoinlos Ed<· B.·Dió>z•·~<·!l: llaj•lnk Amhrns 'l'ok•j; ~ 
llcna l:;tn-..t Ancl•ws . .\l<'>~o .l•'•zsd' Z:. la .. g\·r>zwg••n. Sz•·lö So\mtwl ! 
'l':;sn.id ; CsJtÚ ti:Hoor B~kés; Honútb Imre CsögU•n; Zilahi l 

szücs ip. trírsulatnak Zilah; Nagy András Félegyhüzoin; 39 el4-
1izctö Székesf6hérvríron, (11 székesfehérvári csizmadia-ipartt\rsulat 
kil·onatüban névsor.) Polgári iparos olvasókör, Jolsva; 1\lezö
](övesui ipartársulat, Kovács Jo\nos, Kis Imre, Farkas Józs~f. 
Szentpéteri Lajos, Poka Bertalan, Jacsó Sándor, Bak József, Nagy 
1\lo\tyois, K6hlcr Lajos, Piros J1\nos Me~llköves<l ; Dudás János, 
]t;sztergom; Szágl Nándor, Braun József, lt'erentzi 1\lihály, 
i'nmasy Floriím, Braun 1\l. Hoeh István, Szabó Sándor, Markasoly 
Vilmos, Domány Audt·íLij, Szegedi Mihúly, Egri ált. iparto\rsulat, 
Gallusy József, ~!:ger; KOl'IÍts Go\bor, Kiss Gyürgy, Ká<líLr Boldizsár, 
l\ is lnín, Tóth István, Nagy József, Klflnglein József, .Jatsó 
Albert, S.-szt.-györgy ; Nagy József, 1•'. 'fúth Mihtíly, Szatmár; 
llörner J?rigyes, Bnresy Zsigmond, Hicger Lajos, 1\brinnovits 
György, Szalay Lllrinrz, Bán Sándor, Donnaner Károly, Biró 
]lt\niel, KlenÓ11zky Pí•l, Csisózczky lt'erenez, I.Ury Adolf, 'l'cmes
vo'n·y Símdor, Miklósy IstY{m, Ujho\zy József, ifj. Hahisz János, 
llilirzky l!'elix, Ki~s Antal, Buday Poil, Zonini ipartt\rsulatnak, 
Sik Fri,:yes, Vlman I•'l•rrnrz, Gittjnger József /.entn; Benkő 
]stnín Y rszprJm ; Kultsoir Károly, Altahinos ipartí1rsulat, Iparos 
iljúsoí~i rgylct, Koprirs 1\•íroly, Leszik Miks11, Dietzel Albert, 
Slt·szouorits Tibor, Pdikoin Alajos, Polatsek Arnold, Nagy Isván, 
H1.dig Autul, A miskoh~zi asztalos ~s üveies ip. tíu·s., Belhr 
1\ilroly, 1\[iskolci sztics IÍLraulatnak, 'l'rittlinar H~inrieh, Szepesik 
Györ!CY, BatkoYils Jt\no8, Hollos SítmnPI. id. Hotter Pál; llo\lko
,·ils l'íol, Pátz llPtli Miskolczon ; Túrkevei iparrgyesU)etnek, 
Kí,>7.ka So\muel, 'fúrke\·e: A zilahi gnbois ti\rsulat, Kovlits ke
reke> <·~ rrznu"tves iparttirsulat, Pazckus ipartársulutnak, Kalnpos-
usztalos ipurtá.-sulntnak. (Folyt. köv.) 

G.?.\if~;rr4\~~"t:::s~~F·I~~d~~t ~~ ~ 
.. '~:. 11)j 1 r e rn én y. 
\~~ ·11 Alulirottak ti!>:ZlPkttcl hozzák ltHirmtás:íra a nngyérdemú közönségnek, hogy a több 
<;'.}~r·if. ol.l:1h·<il fültn<willt panaswk s jogofl fcl~zúlalások által inditatva clhatí1rozánk mugunkat arra, : n ·n hor:r itt hehben C'"Y 

n:4t;fi Jlot·· atiá~·,·e,'"é8t l.iöz,·etltö Jatézt~,,~, 
~~~ léptessünk életbe. 
''f!' , .. 1 lii•lón <'Zen inlf\zet életb<'léptetést\rc magunl(nt <'lhatároz;ink azon fó-elvLól indultunk 
r-=.~ ;. ld. 1uiszerint városunk és vidé~~e kitUni barainak p!acot, veviket szarezzUnk, s n. boroknt 

{1-. l'l~rusitm, vá1·osnuk l11kúi legnngyi)LIJ részí•IH•k fókoreseti fl'glalkozását képczó borászutát 
,'~ emeljük s víu·osunk kiizvngyonos.Hiását <•lrs .. gil~iik . 
ll Tudjuk j1íl. hol!)' iu!t:zrliinlntck ~;uk ll<'hrzst:ggel kell megküzdC'nie. Tudjuk nzt is, 
.."~ hogy a kcz<lrt m·hézRt'gt•inck lckiír.•h\:o;e nemesak személ.res fáradságunkba de anyagi áldo-

zatnnkllft is kPt·ül: 1uiutlamcllett nem ria•lunk vi~sza. s erösen hisszük, hogy célba\·eU tervünk 
,_;.[:~·· sikt•riii•HHIRs it~th<•Hiak kür.,ctitt'•se ft:nycs eredmén:vekl't ér<'n<l t>l. 
).~ .· ·,: .· entcnJiinkct IH·Iyezziik petiig n zon kiil iilménybe, hogy borásznink józanabb része 

eg.r l! or adás-vevést közvetitö-intezet t:Jct lll'l(.ptclt:sét s fönállás1ít boníszati iparunk emelése 
Cl:lj1~búl <·lkerülhctlennck tartja; s ily célból, nnnnk fenállására becses támogatását 

·~ 11 c 111 v o n j n 111 c g. 
,, ~ Mi résziinki·úl megteszünk mindent, hogy a borvÍISIÍI'Ió küziinsl:g figyeimét a cé-

•(; gilnknél ht~jegyzett horokr11 felhil·juk. Ez ok búl iis~z,>kütMésbo teszszük 1Ímgunkat u g y a 
11 b e l. m i n t k ü l h o 11 i 11 a g y b o r ke r c sk e •l ó k ko l, valamint a vároHunkat !áto
!{ gat11i szekott vitlt\ki r o g á l é b é r l ó k ke l s h o l' v o v ó k kol. 

rit:ll~~" l\lid•in intézetünk mcgn~·itásái·úl a nnj?y érdentú közöll!1éget értesitjük eiysaersmind 1. r·~ ~ hiza!onunal foniulunk és kél'jiik, hogy eladÚSI"a szánt boraikat mílnnk bejelenteni szi- v 

<?. - :t.: veskcdjenek. . 

)}.: .;· Irodink a Ilene-utcaban a Kissné·féle házban van. . , 
.• J>. G~öngyósön, 1879. wá1·cius hóban. 

(oij)·'~·· Tisztelettel ~· 9 
G]).:~-.. . , .,.. Schvartz Adolf és társai. ~~ 
'~~~~~3~2~t$~~~ 

.Nyomatott a .Gyöngyös" NyomdíLjáiJaa Gyiingyüsön • 
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