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egjelenik minden hó 15-án. 
ctcs : Egy érrc 3 frt, fél évre i 

l frt 50 kr. 

Hirdetési dij: eg:r petitsor hel:r 6 kr. 
Kéziratok vissza nem küldetnek. 

BimnittloD Intitt clll: lilltri tt11111l ltp4111W ti. 
- -·- ----- ---·· 

Kenjunk-e Budapestre a. II-ik ipa.ros · 
gy'lilésre va.gy ne? 

·''1•bogy mennyil'!l vagyunk szabad gondolkozásunk, mint 
j a legmü\·eltehb nyugati európaiak, vagy a mi talán 

legigazabb, nem ismerik a vidéki iparosok helyzetét 
ll me1·t ha. tapasztalással birnának a vidéki iparosok 
, élete s helyzete felöl, nem mondanák ki a következöket : 1tlindenek clött azon kérdés me1·iíl fel, ha vajjon 

elmenjünk-e a budapesti iparos gyülésro vag_v som? 
válaszunk J'öviden az. hogy tekintetbe \'1!\·e azon szo
morí• köríilnu\nyt. miszerint a vidéki ipa1·osok lliÍII' 

nem csak egyBzcr folyamodtak a magas kornuí.nyhoz, 
IIZ orszí1ggyül•'shez, bajaik or,·oshisa n>gett. •lu ké
relmiik pártolitsrn. támogatítst·a. soha nem tahilt, a volt 
céheket az új ipartörvény nwgszt1ntctte, ezek vagyonát 
lcltároztatta s a t.ü•·vén~·hatúsúgot tíj iparhí•·sulntok 
alakitására isml>t felszólitotta, ezen sok zaklat;ísnak 
azon eredménye lett, hogy az összes iparosok toljcsen 
kifá1·aclva, olkech·et.lenerlm, s megfásuh·a állnak elót
tünk, liizahnukat ni<Íl' anns iJ·a eh·eszitették, hogy jelenleg 
m1nden dolog iránt közönyössc>ggel viseltetnek, és nem 
cso•lálkozhatunk felpttc, mm·t a szabnel ipa~·, és sza
bndkcrcskeliés {,ket vngyonilag toljcsen kirneritn>n, 
Wnkt'll tct.tc. Az országhan köriilbcliil 1100 ipa•·
tá•·sulat van mrgnlakt'tlva, mclyek leginkábh hinttvák 
ezen fontos iig_vlwn szükséges lépéseket meglenni, ele 
ezel• nagyrc!sze csak papiron létezik, miután a törníny 
vihígos monclásak(>nt: tá1·snlat tagja lehet mindenki, 
do tá•·sulatha ndó bel•'pés•·e senki sem kött>l••zhctó, 
s igy sz:imtnlan ipartársulat csak ílrP-s nc'l"ct képvtscl. 

Ily zilált viszonyok küzMt nem is lehetdt kh·ánni 
a mú•· nnnyim zaklatott és c~alóclott iparosoktól, hogy 
valamely liolog ir:int il'lkcsülni tudn:ínak. 

Igen de nz a kc>rtiés, mit ll~gyünk "! 

E h b c l i n é z e t li n k o cl a i r á n .r tí I : m i
s z c ,. i n t t e g ~- ü k m é g m c g a z u t ó l s ó I l!
p é s t, d c n c~ k ö l t s é g e s o n ; é s p c ti i g k ö
vetkezóleg: 

~Jcnjiink el a Bnclapestrn ta•·tandó iparos gyiilc's•·e 
s lcgahíhb mindrn nagyohb \'ál·osból eg,\· szcmMy 5 
szavazati joggal fch·nházottan, miután a fehrlllÍI' Ui-án 
tartott clót\J·tl'k<•zl!•t egy személy 5 ipm·hírsulato!. kc'p
viselhct; uo nyiltan és határozottan kinin om h:lllgílt\
lyozni, hogy a ki a gyiiléshon nwgjclenPntl, no l'g,v
szeril szav:míg•lp legyen. hanem a letárgyalnndú iigyel{
ben határozott nkm·nta s belátása szerint c\ lj en jog;í val. 

Az iparos congJ•cssns központi hizotts:ígi javaslata 
rövid kivonatban elóttünk fekszik, de nz abban fPiho
zottaknt nem irhatjuk ahi, mog\·allom, nem g_vlizök 
clt\gg1\ eso•lálkozui a kiküldött bizottság ms"tkiiMsi 
ir:\nya felett, b:í•· mcnnyi•·c tiszteljük is, 'l"ilágosnn 
ki kell mondanunk, miszm·int vagy nem rncrnek a 
fellcngzóbb ÍJ•ályti emhm·ek végett sikraszállni. vagy 
a világ előtt be akarják még mai napság is mutatni, 

l 
Az elókészitö bizottság világosan 

kimondja az ipartörvény rcvisiójára 
n é z v e, h o g y a z i p a r i Y á l J a l k o z á s s z a -

' b a ds á g á t q u a l if i c a t i o (sz akkép z e t ts é g) 
l szerint a mai körülrnények között korlá
, tolni nem lehet. 

l Nagy Isten! Hogy milyen körülményok között 
élünk ma, nem tudja az elókészitö bizottság? Olya

l nok között, hogy régi önálló iparosaink lassanként 

l 
elhalnak, a legtíjabbkori iparosok pedig iparuk eme
lése felett sem gondolkozni, scm szakmájokban jól 
dolgozni nem akarnak s nem tudnak. Ha az clökészitö 

· hízottság csak azért nem kivánja hogy az ipartörvény
l ben mondassék ki, miszerint kell, hogy szakképzett 
! legyen minclcn egyén , ki bármely ipart folytatni 
! szítndékozik, ezt értem, de az elókészitó bizottság nem 
, tigy gondolkozik, hanem oly formán, hogy az ipar
i tü•·vény mcgszííntette a rcmekelést, mi sem találjunk 
: ki más moíclot valakinek ip:tra iránti képességéról 
: tccnclö vizsgítz;isi módjára nézve, mert hát mit is 
, mondana a világ, hogy talán nem előre halacluuk, de 
: n mnltlmn divott reudszeJ't szánt.lékozunk ismételni sat. 

Lehet, hogy ezt némely szobatudós kimondaná 
s ez a baj, van-e neklink piJ·tilni okunk oly egyének 
elölt, kik a dologhoz nem értenek, és nem ismerik a 
a hazai kézmüipnrosok helyzetét, hiszen ők magok 
restelhetik, hogy olyan dolog elintézéséhe avatkoznak 
amihC'z nem értenek. 

ICraim! ha ipartörvény revisiójáról van szó, 
nkko•· vagy készilsünk 1\Iag_m•·országnak megfelelö 

, törnir.yt, \':tgJ· pedig egy lépést se togylink. Aki 
még ma is ugy gondolkozik, hogy ipart hárki is 

l folytnthat, akár tanulta azt, aká•· nem, az fejét a 
' klilföldün, szemeit pdig a vállalkozlik szohájában és 
: a kereskedők boltjában felejtette, vagy cl lehet mon
! dani, miként olyan dologba fogott, melyhez nem 
' mer hozzányulni és mi1lrt? mert a 19-ik század 
: megkívánja. hogy szabadorszi1gban szabadpolgár Ie
; gy en. ll<it kérdom: kinek \'an eszében a szabadságot 
r kol'l;ítolni, hiszon m:ír nem mi, hanom a törvény 
: ndhis- é!l rangkillönhség nélkül mint.lonkinek megen-

gedi, hogy minden honpolg:iJ' az legyen amire képes. 
Dc' épen azért, ha igazságosak aka•·unk lenni, a tör
\'c\ny tígy nlkottassék. ne tegyen külünbséget ember 
l>s ember közöt.t, mcrt hát a falnsi ki~ k:íntortól is 
ruegkh·ántatik, hogy ll'g~·~'n !!l•'·~· ;, ,.,·.v!t.-<.'·c~t·. 
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nem látom be, miért engedtessék meg, hogy iparos l a földmüveléssel foglalkozik, addig a nagy többség: 
és vállalkozó lehet bár ki is? kéz i- a v a g y g y á r i i p a r t fo l y ta. t . 

Ha mindenben megkivántatik a kelló szakképzett- Társországun~ ~1int oly állam: hol .az ipar m?g 
ség, miért épen az. ipa1·ná} nom? mely közgazdászati van .honosodva, ero~odn~, ~~on es~lyek es sz.~ren?set
tekintetben az orszagra nezve oly nagv horderejti; ha lensegcknek soha smcs k1teve mmt !Igy foldm1velö 
kimondjuk azt, hogy a szakképzettsig nem szüksé- ország. Az ó jövedelmük biztos. Az ipart nem der
ges : ez által megmondjuk a hazai iparnak az utolsó meszti meg a tavaszi fagy; nem teszi semmire az árviz; 
halálos döfést. Különben nem tartózkodom határozot- nem rombolja cssze az elemi csapás. Az ó jövedlll
tan állihmi, miszerint, ha p,z valóban kimondatnék a mük csektíly hullámzás között rnindig biztos. 
Il iparos gyülésben, én leszek az első, ki a. gyülés Hn árucikkei a. magyar piacon az itt uralkodó 
tgrmllt azonnal elhagyom, mert nekünk nem iparosdit péuzhiány miatt nem kcresettek, viszi másfelé. 
kell játsza~tunk, miszol'int csak lássák, hogy még A társország polgárainak megélhetése igy biztos 
élünk, hanern g y ö k er e se n o r v os o I n i a. b a j o- alapi·:,, v n. n fe~tetve. . , . . 
ka t , ezt tenni lehet ha országos közös akarattal Ic- !<.b boi kovetkezteh·e nuntan teha.t az 1par eme
szünk, hogy mi úton, azt Iapunk hasábjain késöbb lt\so az eg,vesck jólélót biztosítja: tartózkodás nélkül 
elfogjuk rnondani. kimondható, hogy midőu nz egyesek jólótllben az összes, 

Most azonban várjuk be a. Bnelapesten mtiködó az áll~tm jóltito van b~ztositva: ~nu.mgától _jön. ho~y a 
elökésaitö bizottság mnnkál~ttát, mely, mint értesültiink, ~?I:n~au,r-férfia~n~k, kik azorszag ~ntézésevel, a n~~ek 
e hó utolján fog a sajtó alól kikerülni és a.z ipar- ,JOiett>~I.~ek emeleseve! vannak meglnz~a, oua kell tore: 
társulatoknak országszerte szétküldetni, jövö szá- ~.e~nwk, hogy .az 1par R vele az 1parosok vagyom 
rnunkban mi11den egyes pontjára, moly a krízmúipart J O llltil , emeltesse.k. , 
közelebbról érdekli megtesszük szerény észrevéte- Ezen eszmet, azaz hcl.vcsebhen valot, sokan szám-
lünket. ' talanszo1· omliték ugy :\ sajtó terP.n mint a törvény-

hozú- tesHilotlum is. 8 mi lett az m·edrnóny? mi lett 

Tisztelt Szerkeszt6 Ba.rá.tom! 
Lapod elsó számának mPgjelcnésekor tilbben fog

lalkoztak azon kérdéssel: van-e alapos létjoga IHpodnak? ... 
s ha van, mely tér az, hol rnt"tködni szándékozol; s 
mely ut az, melyen kitüzött célori elérhetö '! ... 

Eltekintve azon részétól prograrnmodnak, mely
i>en egy nKözvctitö-intózet" föltillitását tCI-vezed, más 
oldalról kh·ítnok a föltett kérdéshez szólani s nézote
met elmondani. 

Egy államot benn boldoggá kim hatalmassá tenni, 
egyedill s majdnem kizárólag az ipa1·, e1.t közvetve a 
kereskedelem hivatott .. 

A kereskedelem alapj;lt az ipar képezi ; igy tehát 
a fósúly minden körülmények között az iparra fek
tetendő. 

Szavaimat igazolják Anglia, FrancittOrszág sat. 
avagy az ifju Amerika elóhalnrlása, j<ilétc. Ezeket 
egyedül s kizárólag a kéz- s gyáripa1· telte nagygyá, 
hatalmassá. 

De nem szüks<:ges mcssze mcnnimk: tekintsok 
társországunkat s benne a millió Inkossal hii·ó ~7-ék
várost a gyönyörü Bécset. };s nézzük, mcly alapon 
áll társorsz;ígunk polglirainak jóléte? . . . mi tctto a 
székvárost oly nagygyá? ... Az elsüt egyedül kiz:í.
rólag az ipar; az utóbbit az ipar, kö1.vetvc a ken•skc· 
delem, melynck alapja mint mond;\m, az iparban ke
resendő. 

De nem is lehet az rn;í.skóp. Csak oly ember, 
csak oly ország vag,vonosodhatik, melynek alkalma 
van az idöbcil, e megrnér·hctlcn kincsból, illetékét foko
zatos szorgalma által kivenni. 

Társországunkhan Ausztria legtöbb részében a 
lakosok tulnépes s1.áma miaH a földmüvclésból nem 
élhetnének meg. .!\lit tesznek tehát? rnig a. kisebb rész 

reá a vúlasz? ... A válasz az l ott: ~ M a g y a r -
ország a földmíívcléssel foglalkozzék; 
n z t fo k o z z a a z t fe ji e s z s z e. " 

Hogy 11 földnn"Ivelósscl foglalkoz\'a azt tejlcsszük, 
helyt•sPn van moudva; hiszem az ipar emelése me ll ett 
azok :íltal, kik azt tanultítk, azzal foglalkoznak fejlcszt
lwt(,. Do ha az fejlesztheló s fejlesztendő, kértl<•m: mit 
csin<íljnnk nzip:trral, az iparosokira l, azok jólóté\·cl? .. 
Avagy az nem számol, figyelembe sem veendő? .. 

Hallottam mái' oly nyih1tkozatokat is, malyekben az 
mondntott: miert tanulják oly sokan az ipart, ha nem 
birn:tk bel•ile meg élni? .. Azt is mondhlk rn:lr: "Ha 
nrrn birnak megélni az iparosok: 1wm fogják oly so
kan tanulni s a lótszám a fölumi\·eléshez tér át." 

Ev1izedekkcl e:wlótt mid«in mi>g az embe1·ek ki
nínalmn R n'tg,vai nem fokozódtak. - midön a ma· 
g,\'HI' Pmlw1· alig tizetett valami csck<:l.v aclót; - még 
a ui>p j<i módhan élt. s vériikct, erejüket ki nem szi
nttlytízlúk a kiiliinböző pillcák; adclig, mig az állam 
uyakig adósságban nem volt s annyi kt1lönhözö adót 
nrm rútt a uépre: hazáukban a l ass a n fej l ö
•l ii t t i p a r, s a. c a ck é l y föl dm ú v c l ó s e l é g 
k u u y o I' c t a •l o t t a. m e g é l h e t é s r e. Dc ma, 
midcin n7. ürhatnámság, a. dologkerülc"lk száma oly 
nagy s Hzok nwgcllhetéso is a közmlp vállaira nehe
zl"tl s rzcnki\'l"tl még az állam tlltal majdnem elvisel-

l 
hl'll<'n kiilö!lhözó adónemekkel terheltetünk: a ftihlmú
voh:s <'gyediii nem ad annyi jövedelmet, melyböl 

, nr:pünk megélhessen s reá rótt állami adóját fizet-

l
lwsse . 

A föltlmifvelósscl foglalkozó állarn jóléte, miRt 
moruhirn, sohnsincs teljesen biztositva bármint emel

l k~djék is a föld:m,velés. 
1 Xmu; rnert egy tavaszi f•1gy, egy általános rozs
: cin, (\!!zög, a!lz;íly vagy más csapás, vihar. jég, avagy 
1 árvíz oly csapást mérhet hazánkra, melynek sebeit 
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alig tudjuk éveken át kiheverni. Az ipart av.onban 
semmi elemi csap:í.s tönkre nem teheti. Nem; mcrt 
a földmUves egy évben egyszer arat, "'" iparosnak, 
ha egyik vállalata nem sikerül, a más1k a hiányt 
holyrcpótolhatja. Az ipar, kivált ha elóro haladva 
magának té1·t foglalt , hódított: biztos megélhetési 
nyujt. 

Egy, a magyar polgárok jólétét valóban szivén 
hordozó kol"lluí.uynak miudcnát·on az ipar emclésén 
kell tör·ekedui. 

Ezek olmonclása után bátran jogosan tehetem azt 
a két·dést : tette az eddigi összes országgyülési 
többség, vele a kormány az UWl-iki kiegyezéstől szá
mitva a magyar ipar érdekéheu valamit?.. Nem so
káig késem a viiiaszszal s kimoJHiom, hogy vajmi 
keveset, vagy helycsehben mondva ... épen seAJmit. 

Ugy b:ínt az ipar·osokkal, mint a rosz gazda a jó
szágával; napouként tiibb ter·het rótt reá; de an·úl, hngy 
az erő is emelkedjék, m i t sem g o n d o lk o z o t t. 

oly országgyülési képviselőket válasszonak, kik a 
bécsi kommendó szótól nem rettennek 
meg; s az ausztriai ipar emeléseért 
nem dobják oda a magyar ipar életét. 

Ha lapod vezéreszméje ez : ugy lapodnak nem
csak létjoga van, do hiYatásá.nak teljesen megfelelve 
a pártolás t megérdemli. Barátod: 

CsomOT Kdlmán. 

T. B a r á t o m! Soraidban midön mondod , hogy az 
orszitggyülés töuhsége, valamint o. kormány az iparosok érdeKében 
eddig elé vajmi keveset, vagy éppen semmit sem tett, i g a z a d 
v un! l•'igyelemmcl kell tehát kísérnünk, vajjon az egész ország
ban megindult iparos-mozgo.lmat figyelmébe veszi-e az ország
gyülési töbhség 8 tesz· c üd1·ös, hathatós intézkedést az elnyomott 
i pat·iigy emelésére ; me rt ezen helyzet csakugyan tarthatatlan s 
külünösen kézi iparunkat a sirba dönti, melynek életéért minden 
iparosnak s nekem mint • K ú z m ű i p a r o 8 o k l a p j u. • lfZer
kcsztöjének tennem erkölcsi honfiúi kötelességem. 

Az "egyetemes posta-egyesUiet" határozatainak élet-Nemcsak hogy nem gondolkozott; de a legutóbb 
kötött 10 évre szólú vámszet·ziídt\ssel még a reményét 
is megsemruisitetto annak , hogy az iparos osztály 
emclhdjék. 

j beléptetése. 
Az "egyetemes posta-rgyesület• f évi április l-én lépvén 

életbe, az egyesületi orsz:ígok u.z :ítszállitási (transit) díjtétel sze
rint két csoportra oszlanak : 20-30 évvel ezeJött igen sok jeles iparos volt 

bazánkban. Azokat kiöltc, részben a vállaikra nehe
zedett nagy adú, részben a kormány által engedélye
zett uzsora; dc leginkább életél"C tört a külhoni 
ipardkkeknek Rzalmdon való elárusitása. 

S ma az iparos osztály ott van, hogy a börbúl 
dolgozó nehány ÍJHU"OS: a b ó r k e r e s k o d ö, - a 
szövctblíl dolgozó iparos a r ö f ös ke r cs ko d ó,
a fábúl dolgozú iparos a fak e r esk e d ó s igy to
váhb azok kezébe u vannak: ami kevés haszon volna 
is azok rakj:ík zsclm'!. 

I<'ájdnlommal júsnlom, hogy ha a kormány itleje 
korán lázas sietstlggel uem segít nz iparosok bukásán: 
az iparosok Hzt•gctl sm·sára jut.nak. Akkor aznt:in 
százszoros erővel is alig lesz ktlpes az ipat·os oszt;il_yt, 
mclynek a haza nnl,!"yhatalmi állásában nagy szE:>rep 
jutott, uj életre hozni. Mt1rt a jelen helyzetben a kül
honi iparcikkek áltai a térről teljPsen leszol"itatik. 

Lehetne még e dolgohól sokat s fájdalmasan 
igazakat mondani, de hosszt'lra nyult soraimért szives 
elnézésedet két"\'e arra a kértlésre akar·ok must csak 
válaszolni: van-e Iétjoga lapodnak? szükséges-e la pod? 

Válaszom: Igen is van; fenní11lása szükséges. 
Szlikségcs azél't, hogy az iparos osztályt állan

dóan mindig figyelmeztesd atTa, h o g y a z i p a r os 
e h a z a m o s t o h a g y e r m e k e ; - szükségcs azért, 
hogy hangoztasd azt, ha a z i p a r o s o k ö n -
magukon nem segitenek senkiben scm 
b i z h a t n ak; - szükséges azért, hogy kitar·tó buz
galommal azt mag~·arázd, azt fejtegcsd, hogy az ipa
rosok a jelen m·szággyillési töbhstlgtt'>l és mcstoha 
kormányától srmmi jót nem várhatnak, s hogy oda 
törekedjék minden ogyes iparos, ki jólétt\t s családja 
boldogságát, a magyar ipat· emelését s ozr·ctlt\\•t•s iwtl
Yes hazánk fenn:í.llását sz i vén hordozza : a jel lm legi 
orszli.ggyiilési töbhsllg s a kormán.v ellen a töl'\'ényadta 
körülményck közölt bizalmaUanság:ít nyilvánitva jövóro 

l. cs o p o r t. 
A iisszes európai országok ; Afrikából: Algiria (mint Fran

ciaországhoz tartozó,) E!!yptom, a 1\laroccoban levji spanyol tele
pek, 1·égre Tunis és Tripolis ; Amerikából : . Eszak-Amerika 
Egyesült államai, Canada és Newfoundland; Azsiából: Orosz
ot·szúg és Törokorszúg ott leviS birtokai. 

Az osztrák-magyar monarchiábbl e csoportba szóló leve-
lezések postndija bérmentesítés esetében a következö: 

a) l<'l'elek 15 grammonként 15 tr. 
h) lerclezil lapok darabonként 5 
c) uyomtatrímyok 50 grammonként 3 
d) iLruminllík 50 grammonként 3 

egy-~gy költleményért awuban legalább 5 
e) üzleti pnpirok [>Ü grammonként 3 

egy-~gy küldcményért azonban legalább 10 
Ugy:on,.zen díjak alíL esnek Törökország és a Levante azon 

helyeire szóll> és illetőleg onnét eredö levelezések, ahol a cs. és 
királyi postahivatalok vannak; ton\bbá az Oroszország által Per
zshlbo. és Chino\ba, vagy onnét közvetitett lev~lezések, mig a Bom
bay-n oít l'et·zsiiLba és Suez-en :\t Cllinába szállitott levelezések 
a míLsodik csoportban megállapitott postadijak alá esnek. 

Az sjimlási dij 10 kr, a térti vevény dija szintén 10 kr. (A 
levelekre néne maximalis suly nincs meghatározva.) Nyomtat
vtlnyok s üzleti papirok csak két kilogramm sulyig, árumintlik 
csak 250 gmmmig fogadltalók el. 

N~m bérmentesített vagy nem sznboltyszerü nyomtatványok, 
áruminttik és üzleti papirok nem tovnbbittatnak. Elégtelenlll 
bérmentesített ily köirlcm~uyek elkflldetnek ugyan, de a címzett 
tartozik, ugy mint más elégt~l.cnfll bél mentesitett levelezúsnél, a 
hiányzó összPg kéiS7.<'resét megfizetni. 

E csoportból kil·étclt képeznek : 
a) Németországba és Uelgolaudba szóló levelezések, melyek 

ugyazon diják alá esnek, mint a belföldi levelezések, minélfogva 
a levelek és oz áruminliLk mnximnlis sulya 250 gramm, a nyom
tairányoké l kilogramm, é8 Qz)eti papirok nera fogadtatnak el; 
tonibbá 

b) Szerhitíha és !ll"onl•'n~gróba szól6 levelezések, melyek 
eddigi dija ériut.etleulil mara,(; n\l{rB 

r) a hattír•z,IJnjl: l;,.,ltroree- Nnszódmegyéból a Maros 
folyamnnl; lt•li•J,; lLtu:."drnq!Y•• nyugati hatoírszéleig t~rjedö bal
partjoítól a rurn\•ui:.i h:•:.:::;; li rjr<iö vidékbill éa Szörénym~gyéböl 
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Hurnéniába sxóló )pv~lezések és viszont, mclyek eddigi dija szin
tén érintetlenül marad. 

II. cs o p o r t. 
Argentia, Brazilia, Britt· India, a kevetkezó britt gyarma

tok: Afrikliban : Accra, Aranytengerpurt, Lagos, Sencgt1mbia, 
Mauritius és a Becbell szigetek; Amerikúban: llPrmucbs szige
t~k. brit~ Guyana, britt Honduras, Jt'alkland sziget, .Jamaica, T•·i
nidad; AzsiíLban : Ceylon, Strnits-Settlements és ·a Chintíl!an és 
Anamban levó brit gyarmatok; az összes dtín tengerentuli gyar
matok és Grönland, a francia, német alföldi, portugal ós spanyol 
összes tengerentuli gyarmatok, Honduras, Liboria, .Mcxiko és 
Salvador amerikai köztíLrsaságok, Japán és Perzsia . 

Az osztriLk-magyar monarchiüból e csoportba szóló levele-
zéseknek postadíja bérmentesítés esetében a következő : 

a) levelek 15 grammonként 2J kr. 
b) levelezll lapok darabonként 8 
c) nyomtat-·ányok 50 grammonként 6 
d) áruminilik 50 grammonként 9 

egy-egy küldeményért azonban legnhíbb 8 
e) üzleti papirok 5:) grammonként 6 

Pgy-egy kllldeményért azonl.mn legnhíbb 13 " 
E csoportból az osztrák-magyar monarehitílm érkező bér

meutetlen lel·clck postadíja 15 grammonként ao kr. 
Ugyan e díjak nltí esnek a Bugdad és llassoráha, Bombay-n 

át szállitott levelezések. 
Az aj•ínhísi és térti vevény dija, a sulymaximumok és a 

nem , . vagy elégtelenül bérmentesített küldemcnyck kezel~se 
ugyanaz, mint az első csoportuan. 

Az .Pgyctemes posta- egyesület"- hrz nr•m csatlakozott 
országokba szóló lerelezések dija követkczölc·g alakul: 

a) az .t>gyetemes posta-t>g,·esület" határáig. illctúleg hatá
nitól a rendeltetési helyig járó egyesületi dijiJól és 

b) az idPgen orsz1ígbau vall, sz•íllitíLsért jí,ró cliJIJól. 
Részletesen kidolgozott turifa lcgközcleiJimil a budapesti 

fllposta-hivatalnállesz kapható. 
Kelt lludapesten, 1879. évi m•ircius hó 2ií-én. 

A földmívelés-, ipa=- és koreskodelom11gyi 
m. kir. minisztarium. 

Postautaiványi forgalOlll kUifölddel. 
Folyó évi ÍLprilis hó l-tól kczch'e, a :\émrtorszál!g:tl és Hel

golanclclal, Jt'raneiaorsz;)ggal és Algirh\ral, l.nx,.mhm·ir"al. Olasz
orszíLggnl, Sv,\jccal és l':szak-Anwrika Egyrsiilt ÁllaÍÍ~til:oLI ,·aló 
forgalomban, az egy postantah·ányra ntuln\uyozható összr·" maxi-
lliUJUli 200 frtra emeltetik fel. " 

l'gyann naptól kezdve Belgiumba é~ Ní-metnlfölclre szintén 
200 frtig trrjedó postautalv.ínyok külclhl•tök. Belgiumbau és 
Németalföldön az osztnik-magyar monarehioíiJa szóló cory-egy 
postautalninyra 50 frankot fogadunk el. " 

Az utall·ányozíLsi clij a következö, és pedig: 
a) NémNor~zággal és Helgolancldal és a l.nxemburgaa) való 

forgaloml,~n ~inden 10 frt, mgy töredéke uttin 5 kr, ;gy-~gy 
postnnt.alranycrt IL7.0nban lt•guhíiJI.J 20 kr; 

I.J) a Holgiummlll, Frnncino•·szoigg~l ~s Algiritíval, Xémt•t
n,lfclldcl~l, O)uszorszíLggal. Sníjccal cs 1-:szak-Anwrikll t:gyesült
Allamnlrnl \'ul•\ forgalomuan mind•m 10 frt, l'UI!Y Liircdéke uhín 
10 kr, egy-egy posluutalvtinyért nzonl!an ).•gnhíiJI• 20 kr. 

Az utalrtinyozúsra l\lagynrországhan nznn Oriupokat kell 
haszn1ílni, melyek~t a magyar posluigiizgatás n kiilföldi forgalom 
~zlÍmÍira ad ki és melyek minden postahil·atlllrníi. 11 r~ájuk nyom
tatott lereljc•gy áráért kaphatók. - A m~nnyihen ez ár a tize
tenelő clij összegét nem éri cl. az összrgPt 11z flrlnp illető helyére 
rngnszlott l~véljcgyelr által kt>ll kiegészitoni. 

Az ürlap mell~tt le1·ó szelvényre csak 11 fclacló nevét, lakli
stit és az utlllnínyozott öss~tget sz11bad följcgyezni . 

Némctorsztigba éa Helgolandba, továbilli I.uxemburgba és a 
Srüjezua szúló postnut.ah·únyokn1íl azonban más irásbeli köziu
ményi is subad a szelvényrll irni. 

Az osztrúk-mugyar monarcbiában ugy a befizetés, mint 11 
kifizetés, bankjegyekben történik. A bankjegyekben befizetett 
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Osszegcka kicserélés aikalmávala határszélen a rondeltatési orsziÍ!l' 
11rany értékü pónzértékére, a bécsi tözsdún az tílszJímitás napjún 
jegyzett arany 11gionak levonti.soívul S7.tÍmittatnak lÍt és a címzettnek 
az igy megt\llapitol.t összeg a1·~n.v értékllen fizettetik ki. , 

Kivétolt képeznek IIZ Esznk-Am•Jrika Jo:gyeslllt-Ailamaibll 
szóló postuutalrímyok, mclyek ugy tekintetnek, mintha a BVIÍjci 
baseli posta-hil·atalhoz szólnoinak ; tc•luit frank cs centime értékrn 
sz1ímitnttnak át. A ~ÍLseli postnhil•atal azokat a svíLjc-arnerikai 
utnlvtÍIIJOÚLsi dij lcronoisll nhín ujm Xew-Yorkm utalványozza át, 
a hol az arany értékü frank bnnkjPI(JI;rtókoí lfolhírokrn, oz illctó 
arany ugio hozz,ladúslíl·al •Ítsztímittatik; az ekkép megolllnpitott 
összeg a cimzcottnek ~ankjegy doll:íroklmn tiwttetik ki. 

Az osztL·ák-magyar monarc~hilíha szólú kiilföldi utah·ányok 
szintén a hat.írst.r>lcn, a bi•r.si Jözsdén jr•gyzcott arany agion11k hoz
zt\szt'uniioísánll bankj~gy értél;ii forintnkm cs kr.tjciLrokra számit
tatnak át és címzettnek ez iisszc·g fizettetik ki. 

Kelt Budupesten, 187!l évi nulrc:ius hó 24-én. 
A fóldmi·;olés-, ipar- és kereskedelemqyi 

m. kir. minbterium. 

Az új német vámtarifa, 
melyet a szö1·etségtanáes lrl,!kiizr•l••hb rlfugaclot!, egyebek kózt a 
kö\·etkezii hevíteli víunokat ta rtalmazzn : nyrrs \as l mÍLrka mé
termo'Lzstínkéut, ruci-, eke- sin vas stb. 2 ÓO, nyers nt•pléh a, 
ft•slett, fényc•zett stb. pléh ií, ch·út 2.50-i.l, dnrm vns öntréuy 
2.50, ms clnrn4hh gépnlkatrészcokhez, horgonyokhoz stb. ll, durVR 
\'RS, fímll••gyhek•prsolva, mint f1•jszr, kaszu, thu·m kt\s sth. ti; 
finom 1·as. m(•g pedi~:( késrk, ollók stiJ. 24, tú. aeéltoll, óraalkat-

l 
rész, feg)'\"<'1' (j() mtirka. l<'iiltl, ércl'k és nemes frínwk vtímmen
trsek. K~ndet· és mÍLS uüvr'myi fonó anyngok l':Ímmenlesek. 
Gabnancmflc>k: buza, zab. hih·elyesr•k s killün.mrg nem nerrzelt 
gaunanemü"k l márka; rozs. o'1rpa, kukurica, kükköny O.ilfl ma

! lnta 1.20, ímizs, lcoriandc•r, küménymaA" a, rt!przr• 030. - ll•irök, 
f.,Jdol"oz,ísra 1'8lók, v:immentcs~>k. 'l'iaz~lófa voímmentes, <•pitő 
és rnúfa U. l O. c~erkerPg O.ilO, donga és nuís filrész•·lt fa 0.25, 
clnrvn bognár, PSZtergíLiyos-aszta)OSillllllkiÍk a, furnÍr és ll!'lll fnJ· 
VPZett parcltwtfn 4, fniJOJtoJ·ok, dnrra j1ílékszer stiJ. 10, finomabb 
fallHÍ\'ck é• kosarak 30, kÍLrpitos butorok S7.ÖI'Ht né)kii) 110, SZÖVI~t
tel 40 nuíL·ka. Uéz és nuís nl!•gne,·ewtt nmn-nemes érr"k és 
készitnuinyek : nyers r1;z éti J'ÓZ v:iltr'•pén?. \';Ímmentt•s ; vert és 
hengt•rezett réz sodronyok 14. pléh és drót 28, dnn•a rézmilves 
áru~ 20, másnenuit~k 28; alumin, uil;el, bronz, britannia és új
ezüst áruk 70 nuírka. Bőrök: fr•stnttron, f~stctlen cserzett, ba
garia 24, korllov:ín, ft!nyPzctt, sznt.n\n •tb. 40, clut·m cipész
szi,jjíll'tÓ, ny~rgc•s tÍrnk l:iO, finom 1Írnk JO,J nuírka. Könyvek és 
nuítíLrgynk r;\mment~sck. sör 6, p:ílinku, rum 48. élesztő 42, ecet 
oszbílyozí1s szcrint ll-48, bor, must, gyilmiilc·sbor hordókban 24, 
palnl·kban -lll marka, np•rs bus 12, hal 2. méz a. gyilmöles, 
bogyós, gomh:1. dió. grsztc•nye 4, keményítő, tészta Ji, örle
mény"k l!nhno'Lhól és hii\'CI.)'csekhül, közönségcs siltemény 2, só 
12.RO, szirnp lií, finomított cukor 30, nyers cukor 25 mJÍI'ka. 
1\lioclrnnPmil olaj pnhu·kiJnn és korsóban 20, disznelzsir 10, 
stPari n, p:oraffin. viasz 6 nuírka. Szappan minósi•g szerint 5, 10 

i PS ao nuirka. Malomkő, pala, kii~zörúkó stb. vámmentes, ugy
: szintén kó'szén, koksz, turfa stb. Elü ÍLIIatok : ló, ösz1·ér, szmmír 
i (cl:Lrnl,onként) 10. tehén és bikil 6, ökör 20, fiatal m&rba 4. horju 
i 2, Rert.'•s 2.50, mnh1c 0.30, juh l, bártíny 0.50, kecske VJÍmmen-
1 tl·~ . Xy!•rs gyapju vámmentes, fésül gyapja 2 mtírku. méter-

mJtZStlDkent. 

Vidéld ipa.ros mozgalma.k és levelek. 
T. Szerke"ztö Url 

I.egelóször is fogadja 6szinte köszönetünket és hlilús elis
merésilnket azon terhes ftíradoztísaiér~. melyeket a mult időben 
nz iparilp:y és mindnytíjnnk érdPkéi.Jen tenni sziveskedett To
váiJb,í ilehözöljük becses felhinisában közzeitett magas eszméiért 
és eélhoz 1·rzetö törekvésPiért s nem kimélt fKracloztísaitlrt, melye-

1
. ket ;,z ipariigy s édes minclnytíjunk Ugyéért fohíldozni magas pol

gtíri er~nyei ösztönzik ; nem tekintve fLiradstigot, tetemes anyag1 
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új él~tre ébr~szté a társulatnak vegyes iparral fogiRikozó minden 
egyes tagjait, kik is magukévá teszik cikkének mindeo sorait azon 
óhajtással : 

bár csak eljöono még azon idö, midöo a kézmtiipar a vég
rnyészet s~élérlil visszatcr~ltctnék azon stadiumlJa hogy a ki
sei.Jb iparosolj; is megélhetésiiket kézmű iparuktól nyernek, mcly 
téren ~ok nélkülözésekkel szcrczték tapasztalataikat. 

J>e fíti•lalom ! mn már csuk névszerinti iparosok 1·agyunk, 
s hogy eddig fentartottuk magunkllt, nem iparunknak, hanem száz
szorosan megnehczitett mezei mnukímknak köszönhetjük. 

Az okokat hangsúlyozo i nem akarjuk, mert eléggé indo
kolva van, önnek beescs lapjítlJan. 

Ime t<!Mt megnyilt az alkalom mioden egyes iparosnak, 
mint mindeo ipar-~g;lt~sil)t'tnek bebizonyitani, hogy a kézmtiipar 
ft•jlödésének, s fp]l>j,·,ígzítsiÍnuk e)íiir•Lnyzata n~m iires phnizis, 
mcrt az l st c n adott egy" g y ó n t, a ki az ipart mh.,Jen m<'llúk 
•'·rdt•k néll•lil úgy szellemi miut anya&i clllhaladás•Lban Jelkének 
teljes m~ggyöz::dé~évcl újj:í teremteni törek~zik. 

A rniért is ez ügyben eddig kifnjtett örökbecsó buzgalmáért 
sok szcrenr~ét. s nz ohujtott cél mielöiJIJi lótesitósóbt•z eröt és 
kiturhist kinínunk. 

lluzuliui iid1·özletünk mcllett vagyunk t. sz c r ke sz t ó 
úmak 

ITel"es~n 187!!. m{trtinR 2 -ón. 
1\inílú tisztelói: 

Stankovits Mihály 
títrsus:'•g elnök. 

1'1'k. Szerk. úr! 

Wiányi Ferencs 
t. jt•gy~il. 

Az •íltnlu hozz•ínk intéz1•tt .I\ózműiparosok orRzÍicos értesi· 
lÖj••" rls<i szlunítlmn a szt•gedi S7.erenesétleniil júrt ipuros llít·saink 
r<;sz<·re tanusitott scg<·ly~Y.és nyomilo Kovács ~'••rene títrsulati Pinö
kiink fiinulll"\llan szorgulrnaliltal csekélyszámu kis tÍirsulalunk közt 
tossw sze.Jett IPI<•rcinl;et ü~zinll' szivessi·gböl ajímljí•k kltrrnllott 
tt·stn:n•ink sz:innLra 11 kövelkez•ik: 

A t."u·suluti pi·nzhírb(JJ5 frt; 1\onLes Ft>renez 50kr; Vt•igli 
A.Jolf 50 kr; Luki liyörgy l frl ; filiRi .János 10 kr; hímkorit·~ 
.Júzs,of ao kl", lia i: Imre ao kr, Józ8<•f l t t kr; lilitri n~ l nm~ Hl 
kt·: Hi pos ll<•n<•tiPk !0 kr, fia l.!íszló 10 kr; Ynrga F••rent• ilO 
kr; lhípli .Jukah :?O kr; Ott János 10 kr, fia Gerg .. Jy 10 kr: Fe
hér llliluíly lll kr: l'lnngt•n:ir Józs~f 20 kr; Olnj l\lih:ily 20 kr; 
Fiirtli>s Józs•·f 10 kr; lhíh<·r Imre 40 kr; lluLnrh• .líuws 20 kr; 
Mohuír lstnín 10 kr; !\ész J1ínos 20 kr; U,í~z Gyiirgy 10 kr; 
!hín ki Antnl :?O kr; H1LLe1· .Jó~sef 10 kr; Szohinczi IstnÍII ilO k•; 
Bukányi l'•íl BO kr; Tenát lgn1LCZ 10 kr; Ehrn .József 20 kr; 
Hencz Loíszlú Lirú úr 20 kr; Si1•os llli•.rton kama1·,ísí1r IG kr; Ka
szlls p,í) 20 kr ; Fümr Antal 10 kr; Osszes sUilllilu 12 ft·t 26 kr. 
.Jnlenlí•tiinkl•en : Koníts ~'erenc elnök, Plangenoír József alelnök, 
Laki J1Lnos J~gyzö, ]VILDkovits József. 

A s •· l! é d e k t li l : A Léheny Sz. Miklósi Ifju PI!YI•·t p<:nz
~itr:",l.úl a töl,I.s<·g hullírozato folyhín m~gszavaztatott a su·gedi l'iz
ko"tmsuh~k SZlÍIIIIÍra összeseu a frt 24 kr. Az ifju egylet j!•l<•nlé
t<Íbl'll : Laki Jo\•runcz elnök, l.<'eller János all'lnök, V nrga Ign1LC 
jegyzll,, 

Ossz1•s ltdokozils : 15 frt 50 kr. 
Kelt Lébeuy Szt.-1\liklósoo, 1878. tlprilis l-én. 

Eováca !'erencz 
társ. elnök. 

T. Szerkt'sztéi 11r! 
1\lúlt évi aprilis bav!ÍlJnn kibocsájtott nagyon becses f~lszó

libLs•Lt, mely az orsz1íg összes pol~·h·aihoz van intézl'c, olvastam, s 
abban eddigi elvouúhisi szíuulék1Lt is, mely valúban nngyoo mrg
inditott, mivcl magnm is részt ,·ettem 11 jclenh•gi rosz sors b•í
nítsm•íd.i•íi.Jan, s lí1ttam, hogy az élet l'iszootngsítgail'al nem Iche
tett nwgküzdeni. 

Azonban én most is "Tornás" 1·agyok abban, hogy IIZ úgy 
nP\'WHt bnza-I.Joldogitók Jelenben is ugy,;bct·t tiirjék a ft•jllket, 
miuth<)g'Y az iparosukat es polgiLI"Okat l·égkÍ'p buktosMÍik mt•g. 

.En addig nem is képzelek jó t·r~dményt, mlg 111. m·szí•g
hílzl!an oem littok egy tekintélyes tömPgbol 1Llló szabad polgárt, 

mert Pgy mostani elbukott gróf v. btlró, vagy pedig egy egy 
anyagilag sorvadásban ezen ved ö llgyvéd, kik csak orra tiirakesz
nek, hogy egy zeiros koncra tehessenek szert elég baj hogy ily 
diszes állás maholnap kenyér kereseté viilik - készitenek majd 
olyan törvényt, hogy azután cs11k fizess, hallgass, mert közel~ 
a potradicsom orszítgn. 

Továhbli az ipartársulatok összeállitástlnál nem ohajtok töb
bet, miothogy mindrn iparos szakképzett legyen, s ne hogy 
csak egyszcrü szulmdílló le1·éllel érjo el c~lj:Ll, blliiOIII hogy vá
lasztott i para fiJletti képess~géröl is vizsgáL t~gyen és szt~plótlen 
m·kölcsi elő élctét is b~ignzolja, s hogy e1.en Ugyet eztHÍm ne a 
közigazgatási hatóság, hanem egy szakéi-tó közös !Jizottmímy ke· 
zelje, mely filggt•tlenlll itéljen és rendelkezzék mind••n iparoa 
sorsa felett, mcrt •·sak ily útou érhetjiik el a1. ig(·rt eredményt. 

Soraimat n:•gez1·e tiszt~lettel felkérem 'l' s~crkPsztö urat, 
miszerint ezt közölui sziveskedjék, hogy olvassa a t. közönség a 
litvolból vnló l'éh·rnényt is. 

Mngnrnut szive~ bnrittsúgaba ajánira maradok tisztelője 1 

becses laJ•jímak elöfizctöjo Hirschfeld József 
\"Olt koesi-ktit·zitü 1\olozsvítroU. 

T. Sze1•k. Ur! 
Közrledn:•n !Jrcscs felhil·ása eredményének bekllldési h:~tlir

idrje, mintlwgy e tekiutt-LI..cn nem akarok ulólsó maradni, bátor
kodom pítr soraimmal felkeresni és az aláirí1si ivet szerény 8 tag 
ah"tirÍISlLI'fll !Jekiildrni. 

}t;z ugyan nagyon km·és Pgy 13-14000 lélekkPI biró I'IÍrosból, 
de ennek sok nk:! n1u, a mit elsorolni unalmas lt•nne, Pr<iscn hi
szem, miszerint da•·•",ra nnnak, hogy most csak ily ke1·eseu vítlal
koznuk, idö mul<•il·") - h:t majd moLr 11 mutati'ILUJ és folyú péhlít.
nyok mei!Mcunek s i)•nrosaink a hip ki•illihísa t;s múködt:si it·it
nyiÍnll megismerl;eúhutuek ·- többen fúgnak elofizetükkúnt je
lentk.•zni. 

Lt•gf<i!Jb okn a 1·i~szavonúhísnak 11 szPg•'~nystig, mert nnoalt 
itt már annyim f••l\·ih\gusúlt iparosok is, kik föltették mugnkban, 
miszt•rintnz urs7.oí:r~yiilé·~re kill•llmdöképviseló vlilaszt•í~ímoilnuísrtl 
oem szarawak töl.loé solla, r~uk is ipurosra. Ezt azonban itt ke· 
resztül 1·inni U<"lll J .. JIP.t, nwrt itt nem csuk 11 I'IÍI"s lotkoss1íga 
kiildi, illeti·h·g ni),.•z•.ian képriselót, de a nwgyélll•k egyharmad
I"Í'szo is, és ú ipotrosok szegéuys~gök következtében csak ke1·esen 
ní.lusztúk. 

Azonhon még s••m hll clcsüggNinünk, mert az idö mind 
meghozhutjn. uzt, mit eddig nwg nem hozhatott. 

lllost pedig l•t•c•rs níllalat8ra a legszebb sik~rt ~s lsten tll-
d8sát kiráora, maradok öazinte tisztelöje 

Z:ulcaár J ózaef 
borbély és fodní.s" l'ngni.ron • 

A kéznaülpnrosok orszngosértesltöje t.szerke•ztöségének 
Gyöngyösön. 

Elöfiz .. túsi frlhin\sár11 vonatkoziilag van szerenesém a kö
vetkezö nyilatkozat<>! tenni. 

l. A szir.íki ipartársulat vállalatÍin~k t•ímogatiÍSa iránti 
hajlannit IIIILI' .az ítholl tnnnsitotta, hogy a eimzeit lapra elóbbröl 
elöfizetl·e ki-szsl•ggel ipat·ko<lik azt terjeszteni. 

2. A folyó é1·i nuíjus hl\ 31-én és juoius I-én Budapesten 
tartandó orsz1igos iparos ungygyülésben igen is egy kllldöttc által 
veend részt. 

3. J••nnk hLtia h\rsnlat, hogy a kézmtllparosok 1íltal Bulla· 
pesten, a gyülós uwgtnrtítsa elötti napon, elüleges értekezlet 'ar· 

A szin'tki iparfltrsnlat VIL)asztmányill)éséblll. Kelt Sziníkon l 
tassék. (ll~lyrs. Sz~rk.) 

1879. március 00-ún. Elnök : 
\ . Boltaa:y K!.kaa. 

1 Jegyz6k1JnyT. 

l )<'~h·étctft.t Györsz~ntmártonban, 187!l évi mártius hó 
30-lín 11 szeutnuirtoni és vidéki szabó ipartársulutnak rendes év· 
negyedes közgyültiaéröl. 
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áldozatQt, a nyilvímosság terén újolag ohajt 
védője ós IJaju~ka. 

lenni az iparügynek ennyire még n~m vittem. Ellenkczöleg ón nzon Yéleménybcn 
vagyok, hogyh11 mi iparunkat vin\gzo\n\ akarjuk tenni: nkkor t1\1·· 
sadalmunk mindcn foglulkoz1isú osztály1iuuk egyt•t•~rtésben kell 
lenn iP, és kell. hogy egymással mindnunyiun kezet fogjunk! 

l}h mily flinkelt eszme ! llily magasztos törekvés! 
Amde nagymtwcsűlt szcrkeszUS úr nem feletli-e el c magas 

Ielkesiiltisélmr az orsz1ig ip:uoPuiuak lelkökbiil szakadt paunsz1it 
nz tízlet pang1is~ miatt, a••agy utazíLsuih:m sznrwtt tnpusztai:Ltaiból 
meggyözödhotelt anól, hogy az ország iparosainak nngyrésze er6-
óe Iólekfeszitru küzd az lstenadta t:Jct foontart:Íslit>rt a mPgélbe
téssel, s a hely<•tt, hogy lPikérwk nyújthatna •·alanwly lapuk oll·a· 
11í~n 1iltal éln•zetel, örül, ha édes ö\·éiuak IIZ élutfentart1Ís1íra el· 
kerülhetlenill megkivtintató falatot mrgszPrezbeti, s 11 helyett, 
hogy 1\ldozni tudna az iparügy ciNmozditíLs:iért, dühös, in<llllatos 
és elsz1ínthi lo•sz az iparos, h4 valaki csak az ipar emeléséről és 
llgyünk juvitits:íról b~szél. 

Ennyirn jutott. az orszúg a féktelen szahadipan·al! 
lgPn ! Ti•ztclt szcrkes1.tó úr és pulg:irt:ír·snnk ! 
lll i "u1. Eszl<'rgom kir. v1irosi magyar szuho'•·!:ÍI"SIIIat" hoz

ztlnk iut~zl'tt IJ••<,sos fdhinis1it felfugm s litérezre annak nrint:..r1 
Izanit s a et\lhoz \'ezet.ö töreht'•st me1-t mindeu pontja egyez 
nózetPinkkPI - azon meg1\llapnd:isra jutottunk, mintoin hírsu
latunk il;(rll k••rés tal(gnl rendelkezik, hogy ha becses lapja létre 
jön, <'f!.V po"·lol:inyra <•lülizetni fognuk. 

~liuoll'zek kiu_rilao.koztatúsa nt:ín igen tisztelt polg:írlíLrsuuk
hoz nwl·adunk kiníló tiszteleti~! 

Az ]o;sztergom kiríLiyi \"Ílrosi magyar szabó-társulat nr,.·élJen 
Apa J!l'erenc, társulati elnök. 

llinda1.nk, mclyek ezen levélben Apa Frn•nc úr t\ltal el
montlatnnk, 111'111 esak elhiszem. de m) ·han 1111lnm is, hogy ily 
állapQtiJau vnnnak iparos tú1·saink Ep<•n <•z okozta, hogy li 
évig !!{jPsen rissz:u·onultan éltem, de most nr.nn kérdés :Hl előt
tönk, rajjon mit tt•gyiink, átadjuk-o mngnnknt n •·ógeny~szelrlt'k, 
Vllgy m<'gtt•p;yiil.: az utolsó lépést ügyünk jnrit:Í'tÍra néz•·e? Sukáig 
foglalkoztnm czeu gondolattal, mig \"l~l("l'e t·lhnt1iroztum, misz~rint 
még rgyszt•r a1. iigy élére 1ílluk azon ftiltr·tt szúnd•~kkal, hogy ha 
iparos túrsniru toimogatni fognak, tis1.toÍn az ipariigynek szcnt!'lem 
tényked~sl•mt•t., rc•ményl<•m, misz~rint. tnlún a magas konnl1ny is 
fogja 11 m:il· jcl~nlwn végpusztulásnak kitérc lóri'• iparosukat lehetó 
móllou pÍLrtolui, de ha PgyPsek a cillha\·ett nHlalathoz senuni ál
dozattal nem J.:h·ímuak j:íntlni, t. i, ho:ry nz 1íltalam "''"!!inditott 
.Ipnrosol.: o•·szágos értesitójc- ei nni lapm clllfir.es .. lnek, tölem sem 
J,;i,·ánhatják, ho:ry csupán az ipariigy emelése iniuti huzgalomból 
nragnmat és esnioldomat t<·ljeoen tönkret~gyem, e z a z u t o Is ó 
l é p és, ha sikerülerul, örömmel foglalkozom toní!Jb is, ha nem, 
nyne;odt lelkiisnwrPttel lépek vissza azon tudatiJan, hogy köteles· 
ség~mnek el~gH tettem, annyit még nwgjPf!YWk, miszerint itt 
nPm tiszhín 11 lap fennlíllhahí-.íról ran szó, hnnem a Budapesten 
tdú.llitani célzott .KöHetitö intézet" lótrehoz1iS1\r61, ha tehát ipa
ros társaim - hárrna11 össze1íllra.- é\·enként Qgy egy frtot nem 
bajlandok a lap fenntarthatása céljából tildozni, legkevésbé sem 
köYetelhetik, hogy lemondjak hintnlos IÍih\somról, s az elsó m:.
I!Yar általános biztosító társast\g llgynökségrröl s igy helyben 
köteles űzletemmcl is felhagyva egész bizonytalans1igbnn Budn
pestre t<•gyem IÍt lakásomat, épen ezért , miclött ezen vtíllalatot 
ml•gpenditettem az ilgy érdemére nézve személycsen mPgbeszél
tem ll agyar,- Erdély- és Székelyf"<ildön llgybaríltaimmal hol 
törekvéscm mindentltt helyesléssei találkozott ; most tehát 'piÍrt-
fogtisra van szükstlg s halndni fogunk. Bzarkasztö. 

M o h á es, 1879. marc. 26. 
Kedns FISldl és Szerkesztö Ü r! 

M~>gkezdett beeses lapja elsó sz•ímában közJött levelembe 
oly sajtóhiba csúszott be, mclyre a Jpgtöbb olvasó, úgy hiszem, 
fejét csóvalta, a melyet minden félreértés kikerlllése végett kija
vitlanul nem hagyhatok. 

Ott ugyanis, hol véleményemet elöadom, ez áll : 
1-ször A • téns", "tekinteles • stb. u r n 11 k led öntése. 
Hát biz ennek egy kissé furcsa értelme lenne .•• nem ke-

•·esebb t. i. minthogy- a téns, tekintetes stb. urak ellen élethalál 
harcot vivjunk! 

Na én aagy demokntának tartom ugyan magamat, hanem 

Erre nzunlmn n legfontosaiJh és lcgszilkségesebb eszköz az. 
hogy lwnniinkr.t, mint killöniJen is nlkotm1\nyos nemzetet, igazi 
dPmokrátikus szellem és énclPlck hassanak lit; hogy IIZ egyik 
pály1ínlerö !IC tekintse maglit töhhnek a rm'<sikníLI; hogy nz ipa· 
ros pályn, nz ipn1·os - eltekintve n z "g y é n i érdenu•ktöl -
épen annyim becsültessék, mint ["írmely vngy bárki nu'<s. 

J<,s én ezt röridcn nem úgy fpj~Ztl!lll ki, mint fQutebh lill, 
hanem igy: 11 .téns,• .tekintetes" stb. cimek Iediin· 
t és e. \'ngyis: hogy 11 C8frangos t•imzéseket, m~lyek az egy· 
máshozi közeledóst g1itoljú.k, mint hh\1Jav11ló Jimlomot kikiiszli· 
IJöljük. 

lllikt~nt n mult nyáron .Le a cimzésekkcl" rimú nnm
koímuan r~szletesen kilejtettem : az ipnros ítlhis. hazánkiJan még 
ma is félig meddigolyan mPgvctctt valami ..• A1 iparos "e sak" 
mcs t c r· !lill lJ c r ... N iLlunk az ingyenéló naplopónak sok,..t.or· 
tiiblJ bersültlt6 mn, mint egy Bzorgalmas iparosnak ... A kézi 
munk:L nilluuk nu\g ma is az utolsú ... csaknem szrgycn ... 
E 111 i 1\ t t 11 legtö'Jh sz ülö - hacsak teheti - iparosnak nem 
adja 11fiút, hanem- sokszorerőrel is- ,n r n ak t a n i t a t j n" ... 
<~s jolihan öriil. lm helöle nk1ír n legalárendnltcbh himtaluokocska 
lesz is, mintlm tlin valami tevékeny s önítlló ip:u·os ,·íllt rnlna 
IJcléile. -

Ht,gy ez n:ílunk estlkí•ly ki vételi<' l áltahilmn igy van,- kiiz
htdom:\~ú. Pedig meg rngyok gyózüdrc, és könnyen is bolt\t
ható, hogy ez 1\ legnagyobb akad1ílya 11 mi iparunk fejllídéstinck . 
Ily körillményck köz t ugyanis lt•gnagyobb részben cs ak 11 sz e
g é n y ség megy nz iparra, me ly kénytelen vele, mely magát 
elmé)Piileg k c ll ök é p c n k i n om k ó p e z h c t i, és me ly 

l killönöNen annak idejélJen n cm r e n d e l ke z ik t ll kéve l, 
hogy üzlctét a kor körctelmi·nyeinek mrgfeleliilcg btll'endezhes•e, 
hogy,11 kiilföldi iparral versenyczhessen .... 

1 Es hogy a mi t.írsadalmnnk poshadt levegiíje, dariÍI"a min· 
i d~n alkotnu\nyossí:gnnk és dcmokríllikus é•·zelmcink litogtatiLso'l

nnk, ós d11c1íra hogy ar. egész viloígnuk ndósai •·agyunk, még ma 
is oly 48 elötti arisztoknitikltS gl:ggp) ~·rtlízött: ermt.•k PgJS7.Prii 
oka az, hogy a nr i kor·hítolt felfogásunk í•s önérzet nélkilli mPI.dlll
ny:íszkodoísunk kö•·etkeztében m é g lll a is (• i lll ek P- t n sz
t o g 11 t ll nk, - ci me ket, melyek s c m m i al k o t m :i n y o " 
p o l g ti r t m e g n e lll i ll e t n e k, mclyek a1. egyes foglallw
ZÍLSil polgí1rokat mintegy e g y m 1i s f ö Iti helyezik s mely<•k 
által cgyPs osztJílyoknak mint<•gy j o g o t a d ll n k arra, hogy " 
cimnélkülieket, tdu\t az iparosokat is - l c n é z z é k. 

:MintiÍn c körülmény az iparos 1ílh\st milnnk rendkivül lca
laesony'tja, természetes, hogy annak f,.jJüdesét ugyanoly lllén·h<>n 

lakadíLiyozza is. A nyugoti rmivelt tillnllloklmn 01. nincs igy. Ott 
az iparos oszllíly tudja, hogy ö az 1\llam legerósebb oszloJI:I .~. 
uzért magaintil nasryobb urnt nem ismer. Nem is nézik ott Ie az 
iparost ; és czer·t gnzdng. szegény üzi ott az ipart egyir·ímt. 

Csod1ílom, hogy liliiunk kiiliiniist•n nz iparosstíg részéröl mi:g 
most sem e nw! kednek hangok, m .. Jyek azegyenhis•;g eh·ét nz élctbc 
is ritültetni Íf!yekPzvén. n naf!y ÍJIIII'Os oszllíly iinérzetét éiJrcszte
ntik ; nrelyek magyariÍZf!alnÍlk, hogy az iparos van oly hasznos, 

l ~chí1t oly érdenws polg1ira is 11 hnz1ínuk, mint bármely miÍs ... 
es hogy azért ll sem tartozik rmist tiibhro beesülni miut ~z öt! .. 

Vajha nz öni•rzct minél ellíhiJ ~s •íltnhinosabbnn felólmldrre! 
Me~~ csak igy fogunk nz oszt:ílyok közölti fnlnk lcaml11ni, és igy 

J fograk a ki!Jjnhözlí oszt1ilyok, egymássui a kUzös célra szövetkez
vón, haz1ink ipartit is feh·inígoztntni ! .• 

I<'ogadja SzerkeszUI ur szives lldvözlctemc. és szerencseki· 
viinatomat a sikerhez l Tiszte)llje 

T. Szerkesztö iri 

llerll Bándor 
orvostudor. 

B!!cs&s)apjánllk l-sli számát ritvett nk a melyre kötclezottsé
gtlnk elvállalása mt>lleU IIZ elótizetési dijjakat örömmel küldjilk. 

Orümnrel kllldjiik pedig azúrt; mert vezúr·cikkének tartalma 
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Elnök bemutatja a • Kézmdiparosok országos értesi tG je" eim ü 
l1p szerkesztlljénck fei!Jil·úsá~ iparérdekeink ellimozditása tár
gyában. 

l. A tagok közti tanlleskozás után határoztatott. 
A nenzett lap a társulat által ugyis tartatván, a tagok közti 

terjesztéa.-e legmelegebben ajánltatik. 
2. A folyt\ évi május hó 31-én és junius l-én Budapesten 

tartandó országos iparos nagygytilésre a társulat szerény anyagi 
viszonyai folytán külön képviseJöt nem knldbet, ba azonban a 
társulati tagok közül valaki saját költségén részt venni akar, a 
társula~ a maga képviseletével is fel fogja ruh1ízni. 

3) Ha a nevezett szerkesztö úr Györszcntmártont meghíto
gstná, a társulat részérlll a legszivélyesebb fogadtatásra számíthat. 

Ezen társulatttil a nevezett lap tekintetes szerkeszUijo jegyzö
könyvi kivonat megkllldése által értPsitendö. 

Kelt Győrszentmárton 1879. mártius hó 30-án. 
Kinlkus István Stoller Márton 

elnök. társ. jegyzo. 

A szegedi vlzUrosnlt Iparosok felsegélyrzésére Sepsi
Sz.-Gyllr~ryriil KovAcs GAbor úr Ugybuzgnlmn folytAn 

begylll t ilnAIIó Iparosoktól né,·szea·Int: 
Km·áes G1íhor 50 kl-, Kis György 50 kr, Kaíd1ír Boldizs1Ír 

50 kr, Hindér Mí1rton 50 kr, .Ja!}tsó Soíndor 30 kr, Szinte J<•zscf 
4U kr, Tól h lstv1Íil 50 kr, Kiss Al'On 40 kr, id. Nagy György 40 
kr, ifj. N ugy tiyiirgy 411 kr, Nagy József 40 kr, Lócz József 40 
kr, llul"fáth .Jbzsef 40 kr, Szekfencz Gáspoír 40 kr, Téghis G1ihor 
30 kl-. DomilÍn Antal 20 kr, Küsgyöry Elek 20 kr, Antal Istvún 
40 kr, Kiss János 20 kr, Bedü I!'ert•nc 50 kr, összesen 7 frt 
80 kr. 

Az ottani srgédek közül névszPrint a következök adakoztak : 
lluday Lilszló 50 kr, Buday .József 5,, kr, Hm·vM György 5u kr, 
Nagy J.ujoH 50 kr, Fülöp Mihály 50 kr, Smélik Simdor 20 kr, 
Kövér l<'t•n•ne 30 kr, Császár Ferenc HO kr, Yetésy Lajos 25 kr, 
Sebestyén J(ú.roly 20 kr, Szekl"encz .József 50 kr, Illoihatsek Jó
zsef 2·• kr, t:rhoin József 20 kr, Mibóly I'étt•r HO kr, Dienes Pói 
20 kr, 1\utz•~nder S1indor 20 kr, N. N. 20 kr, SzuiJó K1íroly 20 kr, 
I!'arkas András 25 kr, Szabó Albert 25 kr, Badar IstHín 20 kr. 

Xovács Gábor, szabómester. 

A sarkadi esizmadh IpartArsuJat 1iltal tartott gy8lés 
jegyzökilnyvének kivonata. 

T. Szerkeszt•i úr! A sa1·kadi csizrundia ipartársulat is zász
lója ahi obajtván sorakozni, ugyanezért azt 6 óven út folytonosan 

· j1íratni fogjuk, s az ~lőfizetésckct félévenként pontosan küldend
jilk, felkén·én t. szérkesztll urat, bogyja rnidőn toírsulatunk érdeke 
kiVlínju, t'nn•·k közlésére becses lapj1ihan egy kis tért engedni s 
jel~n kérelmünket kivonatilag a nyilvlinos~ág elé hozni szivea
kedjék. 

Tisztelettel maradunk a társula~ nevében : 
Iondir József, m. k. lán:ya:y Ferell c, m. k. 

elnók. jrgyzö. 

Ujdonsá.gok. 
A. szeretrtt klrAiynénk aztgedi menetelére vonatkozó hírek 

alaptalannk voltak, mer~ ó fölsége még csak e h6 vé~e felé fog 
Gödölióra jönni. 

UJ kereskedelmi és Iparkamara felállibísát Miskolcon 
a kt'rr.skedelmi minister - n miskolczi kereskedelmi társulat és 
az ottani általlÍnoa ipartársulatnak javaslata folytán elhallírozta. 
Müködési k~re Borsod- és Gömörmegyére is ki fog terjes1.kedni. 
Mi Ú!lY tndjuk, hogy Gyöngyös szinte ktlrte magát :Miskolczhoz 
nsatoha~ni, mert nézotünk szerin~ 8 miHkolci iparkamra jobban 
klipviseli a kézmdipart. 

Székesfehérvári k161lltis. A bejelentések batárideje 
(malrcius ló-i ke) elteltével a kilillit. hivatal, melynck tagjai Itian
hold Antal titkár, Braun Izidor s t., Páczay Józs. és Gorófi Ede, 
valamint Kreutzer Nándor fópénztárnok és I.lirincz Károly heti 
biztos urak az utóbbi hetek folyamában 8 legnagyobb buzgalmat 

fejtették ki: most a csoportosilás munkálataiba fognak.- Néhány 
fővárosi hirldp hibásan említé március 18-át a bejelentesi batár
idő gyanánt, a mi számos félreértésre szolgliltatott alkalmat. A 
márczius Jó-ikén póstabélyeggel feladott s késöbb érkezil külde
mények azon ban érvényesek. 

KlAIIltbok. A folyó évben hazánkhan és a kOlföldön a 
következő kiállit1Ísok lesznek: l) Székesfehérvárott. Országos ipar-, 
termény- és állatkiállitás. Kezdete m1íjus 10. 2) Deés a szolnok
dol:tukamcgyei gazdasági egylet ez év október havában ipargaz· 
t!as1ígi és lillatki1íllitást rendez. 3) Berlin, nemzetközi kiállítás. 
Tárgy:.i : a malomipar körébe tartozó gépek, készitmények és 
élelmiszerek, tésztaneműek gyármánya a siitó ipar eszközei. Idó· 
tartam: j unius 22-tól julius 31-ig. 4) Berlin. A német festök 
őszkor tartandó évi gyülését kiállihíssal kötik egybe 5) Bréma. 
Rózsa kiúliitás (s egyuttal más növényeké is) junius 21. 22. és 
23-án. 6. Coburg. Virág és növénykioíllitoío april 12-15-ig. 7) 
Linz. Ipar- és mezégazdasági kiállitíLs szeptcmber hóban. 8 J 
ltltlnchen. :o.!em1.etközi milkiállitás. ltlcgnyitása julius 20-1ín 9) 
J.assel. Május 23. és 25-ike közt a kov1\cs-ipar körébe tartozó 
segédgépek, eszközök s nyers anyag állitatnak ki. 10) Teplitz. A 
teplitzi ipar-egylet alapihís1ínak tíz évi fordulója emlékére augusz
tus haniban mtiipar-kiállitást rendez. Tárgyait régibh korszakok 
müvei is k<:pezcndik. ll) Liprse. A tavasz folyto\n rendezondó 
nagy müipar-tárlatra a központi bizc;ttság 120,000 márkát szava
zott meg, ]<; kiállitíls díszítményeit képezik a párisi világtArlat 
német osztályának diszkapuja és felsz{•relése. 12) Hanover,az itteni 
ujonnan épült minta-rajzakadémia megnyitása alkalmá1·al ötvös
és ékszerész iparki1íllitíLs leend. 13) Berlin; April és május !JIII·á
ban a német és .osztrák-német" építészek és múiparosok érdeké
ben nagy kilíllillíst rendeznek. 

A bndapestl nsztalos segédek ilnképzö egyleli értesiti 
a közönséget, hogy az r.gylet kebelében munknközvetitést rande
zett be, mely ugy a munkát kereső iparosokra nlamint a mun
klit keresó st•gPdekre nézve teljesen d i j me n t es e n és naponta 
esti 8-tól 9-óráig kM-két válaszimányi tag liital az egyJeti helyi
ségben (VIJI ker. bodzafa és Stindor utcza sarkán 1\lalko-fóle 
vendéglöben) kezeltetik és ell~nöriztetik. 

Blztosltó és jótévö Intézet. Az elsö magynr ál tahinos 
biztosító társaság fennálhísa óta ttiz, jég, szállitmiÍny és életbizto
sítások ut.ím 55,1Hti,OOO frtot fizetett ki. E1.enkivül ember baríLti 
célokra 100,000 frtnál nagyobb összeget 1íltlozott, legközPlebh 
Miskolcznak 8000, Szeged fölsegélyezésére 25,000, a fölséges 
uralkodó pí1r ezüst lakadalmának emlékére 10,000 és 11 tudomá
nyos akadémi1ínak, tudományos celokra 10.000 tHot bizott rendel
kezés ahi sat. az intézetnek l!l8 hivatalnoka és 3734 ügynöke, 
a igy Lé1·ay igazgató úrnak 371J-i gyermeke van, rnert megjPgy
zendö, hogy ll minden egyes ügynököl saját gyermekének tekinti 
s viszont az ügynökök öt édesatyjuknak tekintik; és helyesen, 
anert ha némely tulbuzgó hivatalnok és ügynök közt vis1.ály fordul 
elő, mindig atyailag tudja ügyüket elintézni. Az intézetnek a 
Duna partjoín, ErzsélJet-téren és l'rág1íbnn saját paloti\ja van. 

Az Ipar plrtoló p8spök. Az orsz r~gés1.eti és ember
tani társulat mult heti ülősén Ipolyi Arnold piispök értekezett 
népszerű elöad1ísában .A magyar zomímcos műiparral." A jeles 
filpap a pozsonyi történelmi titrsulatban a mult ny.íron ivekre menll 
beszédet tartott, ilyenról eddig mgy nem tudtak, vagy resteltck. 
Csak nkadna több ily jeles honfiú. Vannak, kik iparról beszél
nek, de ellehet rá mondani azt, hogy adtál uraR! eslít, do nincs 
benne köszönet. 

Magyar kUidüttség Béesben. A királyi párt ezüst 
menyegzö]e aikalmávala fórend i ház nevében 15, az alsórendi ház 
nevében 20, Budapest város nevében pedig 12 tagból óllú k11ldött
ség fogja üdvö1.ölni Bérsben. Ugyszintén a magyarországi érsek 
és püspöki kar is jHicn lesz a bereeg prímás vezetése alatt. 

VIzes portéka Szegeden. A viHet~e cikkek annyira 
kapósak, hogy az élelmes kereskedök " főrárosból és más egyéb 
városokból vett szalagot, kelmét, gyolcsot, kefét, szatyingot sat. 
nagyobb kelendllség végett elóbb egy kissé a vizbe mártogatják, 
mert a száraz cikket drág1ílja é11 igenolcsó 1írért kil·ánja a Sz~ged
vidéki ember. Csak áruljanak akárhogy, rájuk fér. 

Szeged lriDt a részvét itthoR éa külfiildön határtalan. A 
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belügy-ministernél oz adakozások folytán a lapok szerint eddig 
hL•gy!llt SUO,OOU fa-t, J,ondonban a gyüjtések már meghaladják a 
10.1,000 frtot, Gr. Beust po\risi nog:yköreU!nknél hangverseny 
\'olt, mely fényesen sik••rült és 30,000 fraokot eredményezett ; a 
lonjor kiníly 11• 00 markot, n würt"nbergi király 2000-ret, neje 
pedig 1000 markot adott. 

Gr. PAlty JAnos nem 50,000-et mint a lnpok híresztelték, 
hanem 25,000 Íl"tot atlott a tiszai úniz-károsultnknnk. Bizony 
kinínotos, hogy a jólelk ti fiSurak hirtokukban mnrndjonak, mert 
e1.1•k kipusztuliLsalt legjobh;tn érzi a kóznniiparos. 

Órh\sl IJIRros-gylllés volt Houenban, l<'raneinországbnn. 
2!!,000 rnunkús és üzl!'tvezetö képviselte a fo n 1Í s z a t o t é s 
H z ö v é s z e t e t. A tíu·~·yahís legnagyobb nyugodtstíggal folyt 
1~. Eredménye : kühlöttsl\g menesztóse a kornuinyhoz, elliter
j~szt~ndö 11 mnnktísosztóly szomoru hclyzetét, mit 11 munkaidő 
lesz•'•llitítsn, ill~t:ileg a grí•rak teljes szünett•leso idézett elö. A 
kilhlöttok a kercsked!>lmi ministernél és a köztí•rsasng elnökénél 
fngj1ík olöterjosztéseiket előadni. 

Szerkesztöi Uzenetek. 
l.ampert János szniJo iparhírsulati elnök úrnak ! Csormin. 

Hozzánk iutézett sorait I'P!tük, de azt ~gész trrjedPimében lapunk 
lwlysztikn mialt 111'111 közülhetjiik, kinínalrutinak igyl'keziiuk meg
fdt•lui ~ luvuuk:tt pqntosan kühlendjiik. - Ui!•htPr Fen•nc hít·su
lati t•lnök <·s Langi Antal uruknak ! .Marczali. J)lult év 1111ijus hó 
1:!-(·r· l k•·ltez~tt le\·elüket vettilk, ohajtúsuknuk uwglt!l•löl,•g la-
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l punkat folytonosan fogjuk knldeni. - Stollcr Márton azab6 ipar
társulati jegyzö úrnak ! Gyllr Sz. Mtírton. A ttirsulat kchvhíblll 
11redó becses sorait vettük, nézetitkkel teljesen osztozunk, jó kivÍL· 
natukat köszönjük. 

Azon buzgó hazafiak névsora kl.k a vállalatunkat támogatják. 
A zilahi guLíts IIÍrsulnt , Koi'IÍCs kerPkes és réznnires 

iparto\rsulat, l•'azekas ipartúr~ulat, Kalapos, asztalos ipartársulot 
7íilahon ; Sramkó Hnos iparos 1•gyleti elnök Aszodon; Petinyi 
Adám, Dunaszt•rdahely ; CitJer Piti vegyes ttirsulati elnök Csorna. 
Vida Ferenc szücs ipart. elnök Szentes. Kamm:wher Dímiel 
csizmadia iparhírsulati elnök Tállya. Csizmn,tlia;ipartúrsulat lllma
SzerdnbPiy. Pth~lka llliluíly Csorna. Altahinos ipart.\rsulat 
'fisza-fürNI. lllarczol Géza Dunn-szenia hely. Pap Józ~ef, Vsanka 
Istnín, Boros Grrgoly szijgytírtó, Blilind IC lalcatos nt., Keczeli 
.Mészi1ros Miluily ko\'ÍU's, ifj. SzaiJó J;ínos kPrek~yártó, Horti 
János, Jávorszky fhíi>or, Horváth Zsigmond, Ujh:í~i J.'Prencz 
kovi1es, UeiJman li'or·en~z Zenhín Ifkovic•s }lil~;íly 0,-Kauizsa. 
Iparolvasó egylet, l\lol"l'ai !llárton. l<'ritlrich .híuos, Kmzl"r Antal 
Simontornyn.. Sztolyka Ktíroly Nagy· l{a'LIIó. Papp Lílszló ipar 
tá•·sulati elnök, lzsinotz :lózsc>f köt•\lgyút·tó Hulasa- Gyarmat. 
Fekete Auclor Jalszbr•rí•ny. Epitész és IÍcs ip:ori!ÍI"stllut, St.abó ipar·· 
társulat, Dr. 1\oller J:íuos, <;sászka J{tllllH Hyöngyiisön. Su·eit
mann András J,ísz-Berény. Altalítnos ii:at&:lrsulat, llurta József 
\'erpelét. 

(Folyt. kÍiv.) 

~~r ~~~~g@ltdV~~~~~~~ff~ 
c"~'ifb 'i'' lY~ :.;;t·. Hirdetménv. ~t~~-~i 
.... f.y· .l )R G.~ 
í~~t :ll Alnlh·ottak tisztelettel hozztik tudom:ísára a nllg~·t\rrlenH"t köziimH:gnck, holl\' a töbh .-~~-:· 
~ .• ~ :" 1{ ol•lalrúl fölrnpr·iilt panaszok s jogos felszólalások által inditatva elhal~t·uzánk nwgunk:lt arr11, lf. ·''\! 
:'~~;·~fr Irog.r itt JrpJyhen pgy r.;,_" ''§ 

i«;~ Jlor nciÓ8•1Te,Té8t B.öz1•etltö lutézc.•t4•t u~ 
(\~ ;~.. hiptessünk élethe. tr:.: ~'1!~ 
~~:fil, . l\litlr)n ezen intézet életb!Mptf•t!\sé•·e magunkat elhat:íroz:ínk azon fó-elvbül indultunk ;f.l:}(;"~~f; 
~· ~ \ ki, miszerint városunk és vidére ldtUnö borainak piacot, \e• öket szerezzünk, s n hoi·okat ~)~ . .;f.t5~ 

_ ~ ehirn::_itva, '·.áro~uuk .l~kói lrgnagyo~Jh. rés?-én~k _ fükoreseti f,;glalkozítsát kt•pezó hot·írszat.ít .~\; -~~-~ 
;/: .:'·:'hl emeljuk s \'ai'_osut~~ kozvag~·ou~so~_Iasat elesPgttsn~. . .. . , . . tf.· ~ 
, tl Tudjuk Jol, hog)· tiiiPZt•hurknck sok uelwzseggel hll tnegknzdenw. 'l utiJnk :1zt 1s. ííf> ''"ty).-J 
r~u:"'·t~· hogy a k~zdet ~-whéz~égeiuek lekiiztlél-l.e. nl'mes;.tk SZf\tnl-l.~:ps f•Íl::uls~~gunkha d? anyn!{Í ál~ ln- lf J?:.l 
~-J • Yl z:ttun.!dJ:t IS ~err!!: ~nnda.~JCIIt~.tt. nen.t. rtadunk ns~zn, s cro;<>en lusszuk, hogy celban•tt ten·unk !fi{ JI,.J, 
~-". .,.(, stl;erulf'IHI s Jutezetunk kon·ettfe;;e ft~nyt>s l'l'<•rlnrenyekrt eJ"l'tHl el. ~~~~"!\! 
't.~ "'o·i~ Rcméuyiinket helyezzük pedig azon kö1·illményhc. hogy borász11ink jüznnnlth 1·észe ., " ;, 
.t~ ~ t.·l egy bor adás-vevést közvetitő-intézet életlwJ,:ptctését s fiiuúllá~o~;ít borúsza ti iparunk emeléso /, l.~' . ;.d cl\ljáhríl elkerülhellennek tartja; s ily célból, annak fenítllásara L c cs cs t ám o g a t ás í1 t , :Si~ 

· c'GJ n c 111 v o n j a lll e g. " -
l\fi részünkról megteszlink mindcnt, hogy a bornis{l!·lt'l kiJzönség fi!!Y''Im!:t a cé- ~": ' ~ 

günknél bejegyzett borokra felhivjuk. Ez nkból összl'kiith•fl\sho teszszük magnukat u g y a ',_ • _')t 
b e l. m i n t k ü l h o n i n a g y b o r ke r c sk e li ó k k t1 l, valamint a \'ál'OlSII!lkat hito- .~ . 
gatni szokott \"ith\ki r c g á l é h é r l ó k k e l s h o r v e v ü L; k c I. . -~4 

Miuün intézetünk megn.vitásáról a nagy érderrrit 1\özöns,:gct IÍI'teRitjllk egyszersnriml ';, • ~~ 
bizalomrnal fordulunk és kérjük, hogy elatlásm szánt boraikat nálunk bejelenteni szi- · . 
veskedjen ek. l , . ~ 

11-odánk a Benc-utcaban a Kissné-féle házban van. ...- -~ 
G~óngyösön, 1879. má1·cius hóban. 

rm.tolottel ~ 

·~~~~~~~~~f~~~~~:~~~~~~ 
Nyomatott a .Gyöngyös• Nyomdájában . 
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