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Hirdetéseket csak ajánlhatónak ismert ezőgektől fogadunk el
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Egész évre szóló hirdetéseknél húsz százalék engedmény.

M e g h í v ó .
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 

rosok ipartársulatának temetkezési egyesülete 1906. évi január 
hé 16-én (hétfő) délután 4  órakor

r e n d r iv i i l i  kö zg yű lés t
tart, melyre az egyesület t. tagjait az alapszabály 13. §-a 
alapján ezennel meghívjuk.

A rendkívüli közgyűlés tárgyát az egyesület válságos 
helyzete képezi, melynek elhárítása céljából a következő 
kétféle javaslat lesz napirenden :

1. Minden halál-eset után egy k o ro n a  te m e tk e 
z é s i p ó td ij megállapitása, vagy

2. A jelenleg havonként egy koronában megállapítva 
lévő tagsági dijaknak 1 korona fit) fillérre leendő fel
emelése.

Tekintettel az ügy nagyfontosságára, felkérjük az 
egyesület t. tagjait, hogy a közgyűlésen okvetlenül meg
jelenni szíveskedjenek.

A közgyűlés az országos kaszinó-épületben (IV. kér 
Kossuth Lajos-utc** 1. szám alatt) Müller Antal vendéglő
jének alsó helyiségében fog megtartatni.

Budapesten, 1905. december hó 7-én tartott ülésből.
A választmány.

U j é v  n a p j á n .
Elmúlt egy sanyarú esztendő, mely sok bajt és sok 

kárt hozott az országra s keserűséget oltott a magyar 
nép szivébe. Nem busulunk hát elmúlásán, nincs rá semmi 
okunk, sőt inkább örvendünk rajta, mert uj év napján 
szivünkben uj remény kél egy jobb jövő iránt.

Örömmel köszöntjük tehát reményünk és bizodalmunk 
letéteményesét: a várva-várt uj évet, mert hisszük, hogy 
megannyi jóval váltja fel mindazt a sok rosszat, melyet 
a múlt év zúdított reánk. Ideje volt már hogy megszaba
duljunk tőle és áldatlan magzataitól, mert borzongás fut 
rajtunk végig, ha elgondoljuk, hogy mennyi bajnak, mennyi 
kárnak volt szülőanyja az 1905. év. Feldúlva az ország

békéje. Meghasonlás király és nemzet között. A nem
zettel ellentétben álló kormány a hatalmon. Tétlenségre 
kárhoztatott országgyűlés, kétségbeejtő állapot a felbom
lott közigazgatásban. S végül keserves pangás iparban és 
kereskedelemben. Ez a mélyen elszomorító sötét kép raj
zolódik elénk a múlt év történetéből.

És hogy a sok rosszból mennyi jutott a vendéglős 
iparnak, annak Isten a megmondhatója, mert nekünk még 
normális viszonyok között is bőven kijut belőle, hát még 
mikor a jóban való részesülésre nem is kerül a sor.

Régóta mondjuk, hogy a magyar államnak a ven
déglős ipar a legjobb fejős tehene, mert akkor is leadja 
a tejet, amikor a többit fejni sem lehet.

ime most egész váratlanul igazolja ezen állításun
kat az országban uralkodó rendkívüli állapot, midőn egye
dül a ve* déglős köteles adót fizetni, mert ha meg nem 
űzeti minden évnegyedben előre az állami italmérési adót, 
akkor elvonjak tőle az italmérési engedélyt.

Tehát a vendéglős kivételes szabály alatt áll és neki 
megkülönböztetett polgári kötelességei vannak, a mely 
körülmény igazság szerint arra jogosítana bennünket, 
hogy kivételes elbánásra tartsunk igényt. De mi szeré
nyek vagyunk s csak annyit akarunk egyelőre elérni, 
hogy, ha már a közteherviselésben első helyen kell sze
repelnünk s e nehezünkre eső kitüntetésért renkivüli 
áldozatokat kell hoznunk, adják meg legalább nekünk is 
mindazon kellékeket, melyekkel iparuk védelme érde
kében más iparágak rendelkeznek. Elég soká voltunk az 
államnak mostoha gyermekei, habár legtöbb részt jutta
tunk keresetünkből ötféle adóban a kincstárnak, mégis 
közpréda tárgya volt iparunk. De bízunk a forrongó kor
szellem hatalmában, mely hihetőleg a magyar kormányt 
sem hagyja érintetlenül s az ipartörvény revíziója alkal
mából teljesülni fog legégetőbb kívánságunk. Szóval: egy
beolvadunk a nemzet közérzésével s mi is csak azt mond
juk, beteltünk már a sok sanyargatással, jobb sors után 
sóvárgunk és arra kérjük uj év napján mindenható Iste
nünket : árassia áldását szeretett Magyar hazánkra és 
Istenbe vetett hittel jogaiért küzdő népére.
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GLz ipartársulaí összes tagjainak 
boldog uj évet lpván

az elnökség.

I p a r t á r s u l a t i  ü g y e k .
Jegyzőkönyv, felvétetett a budapesti szállodások, ven

déglősek és korcsmárosok ipartársulatának 1905. évi december 
hó 7-én tartott üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Mehringer Rezső 
pénztárnok, Nősek Ignác, Jajczai János, Kamarás Mihály, 
Hack István, Palkovics Ede, Fürst Tivadar, Maloschik An
tal, Willburger Károly, Petanovits József, Komraer Fe- 
rencz, Mayer József, választmányi tagok, Poppel Miklós 
titkár és Walter Károly, a szakiskola igazgatója.

Távollétüket igazolták: Burger Károly Kramer Miksa 
id. Krist Ferenc, Schnell József választmányi tagok.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Willburger Károly és Petánovits Józsefurakat.

II. Előterjesztetett a Budapesti kereskedelmi és ipar
kamara válasz-irata, melyben az ipartársulat által hozzá
intézett kérelemre nézve kijelenti a kamara, hogy vendég
lős szakiskolától megvont 200 korona segélyt a jövő 1906 
évtől kezdve újból utalványozni fogja; azonban az 1904. 
és 1905 évekre kért segély utólagos kiutalványozását nem 
teljesítheti, mert ily címlet a kamara költségvetésébe 
nem volt felvéve.

A választmány a kamara értesítését tudomásul veszi.
III. Bemutattatott a székesfőváros tanácsának 192831

905 I. sz hirdetménye, mely szerint az iparhatósági meg
bízottak választása folyó évi december hó 17-ik napjára 
tűzetett ki.

Titkár megjegyzi, hogy a hirdetmény az éstesitő 
legutóbbi számában közzététetett. ,

A választmány az iparhatósági megbízottak választá
sára vonatkozó értesítést tudomásul veszi és elhatározza 
hogv a választások iránt érdeklődni fog.

“ IV. Bemutattatott a IV. kér. elöljáróság 23668J905. 
sz. alatt kiadott Ítélete, mely szerint Vizi Mórtól a szál
lodai iparengedélyt — meg nem engedett üzelmek miatt 
— egy év tartamára megvonta.

A választmány ezen Ítéletet helyesléssel veszi tudomásul 
és elhatározza, hogy mindazon szállodákat melyekben az 
ily meg nem engedett üzelmeket folytatnak, bejelenti az 
iparhatóságnak, s az adatok összeírásával azV. kerületben 
Kommer Ferenc, a VI. kerületben Jajczai János, a VII. 
kerületben Schnell József és a Duna-jobb parti részen 
Nősek Ignác ur bízatott meg. “

V. Bemutattatott az I. kér. elöljáróság 23652 905 
számú határozata, mely szerint a pénzügyi biztos által

elkészített, az italmérési illeték kivetésének alapját képező 
összeirási jegyzék december hó 6-tól 13-ig, azaz 8 napon 
át az elöljáróságnál közszemlére van kitéve.

A választmány e hivatalos értesítést tudomásul veszi.
VI. Bemutatott az újpesti ipartestület sürgető levele az 

általa már korábban beküldött 34. számú gyűjtő iv vissza
küldése tárgyában.

A választmány elhatározza, hogy a gyűjtő ivre nem 
jegyez adományt, mert ugyanolyan célra, vagyis menedék
házra maga is elfogad adományokat.

VII. Bemutattatott Gelléri Mór országos iparegyesületi 
igazgató előfizetési felhívása a <Téglák és kavicsok > cimü 
legújabb irodalmi művére.

A választmány elhatározza, hogy a könyvet az ipar
társulat részére megrendeli.

VIII. Elnök bejelenti, hogy a borsodmegyei vendéglő
sök egyesülete a jövő 1906. évre Miskolcra hívta meg a 
Magyar vendéglősök országos szövetségét.

A választmány a meghívást örömmel veszi tudomásul.
IX Tárgyaltatott a tengeri akvárium és azzal kap

csolatos tengeri halkereskedés létesítésén fáradozó terve
zők terjedelmes előterjesztése, melyben tervük kiviteléhez 
támogatást kérnek, vagyis felszólítják az ipartársulat tagjait, 
hogy az általuk alakítani szándékolt részvénytársaságba 
belépjenek.

A választmány mindenekelőtt kijelenti, hogy az 
ipartársulat pénze semmiféle vállalatba nem fejtethető. 
Azonban a nagyszabású tervet az ipartársulat tagjai előtt 
a szaklapok utján ismertetni fogja s a mennyiben egyesek 
a részvénytársaságba belépni hajlandók lennének, erről 
annak idején a tervezőket értesíteni fogja.

X. Tárgyaltatott a Budapesti pincéregylet átirata, 
melyben bejelenti, hogy az ipartársulat által évenkint 
adományozni szokott jubelium-alapitványi segélyből ez 
évben ötven koronát Flori Alajosnak és 50 koronát Kraut 
Benőnek Ítélt oda, határozatához kéri az ipartársulat hoz
zájárulását és a 100 korona segély kutalványozását.

A választmány a pincéregylet határozatához hozzá
járul és a 100 korona jubileumi segély kiutalványozását 
elhatározza.

XI. Tárgyaltatott a Budapesti pincéregyesület levele 
az 1906, évben rendezendő bál kérdésében.

A választmány elhatározza, hogy a bált, az eddigi 
szokáshoz képest a pincéregylettel együtt rendezi. Ren
dező bizottsági elnökké nagy lelkesedéssel újból Petano
vits lön megválasztva.

XII. Bemutattatott a Budapesti pincéregyesület válasz
levele melyben értesíti az ipartársulatot, hogy a heti 
szabad napra vonatkozó memorandum újabb tárgya
lása végett megalakította a kiküldendő bizottságot, s an
nak tagjaivá: König Jakab, Mitrovátz Adolf, Pauly Antal 
Kommer Béla, Ebenhő Károly, Németh Károly, Langhans 
Ágoston. Kolb Gusztáv, Kirzl Antal és Csernyák József 
egyleti tagokat választotta meg.

A választmány tudomásul veszi a pincéregylet vá
laszát és elhatározza, hogy az ügy további tárgyalására 
kiküldött mindkét bizottság folyó hó 12-ére (kedd) d. u. 4 
órára az ipartársulat helyiségébe értekezletre hivandó.

XIII. Előterjesztetett Özv. Aufried Fereencné segély
kérvénye.

A választmány folyamodó részére 20 k. segélyt en
gedélyez, mely összeg átadását szívességből Maloschik 
Antal ur vállalta el.

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejez
tetett. Kmft.

T e m e t k e z é s i  e g y e s ü l t i  ü g y e k .
Jegyzőkönyv, felvétetett a budapesti szállodások, ven

déglősök és korcsmárosok ipartársulata temetkezési egyel 
sületének 1905. évi december hó 7-én délután, Gunde- 
János elnöklete mellett tartott választmányi üléséről.

I. Elnök megnyitja az ülést s a mai jegyzőkönyv 
hitelesítésére Kamarás Mihály és Maloschik Antal urat 
kéri fel.

II. A folyó évi október hó 13 án tartott ülésről fel
vett jegyzőkönyv felolvastatott.

A felolvasott jegyzőkönyv tudomásul vétetvén hite- 
lesitettetett.

III. Előterjesztetett Pavelka Antal egyesületi tag 
levele, melyben leírja sanyarú helyzetét s fizetésképtelen
ségére hivatkozva, arra kéri a választmányt, hogy a tag
sági dijat engedje el neki.
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A választmány e kérelmet, mint alapszabályba ütkö
zőt, nem találta teljesíthetőnek.

Azonban elhatározta, hogy tekintettel Pavelka Antal
nak az egyesület életbeléptetése körül szerzett kiváló 
érdemeire, a temetkezési illetményt úgy az ő elhalálozása, 
valamint jelenlegi nejének elhalálozása esetén a rendel
kezési alapból fogja fedezni.

IV. Előterjesztetett az előző ülés határozatából kikül
dött hármas bizottságnak a temetkezési egyesület meg
mentése tárgyában készített következő javaslata:

A folyó évi október hó 13-án tartott választmányi 
ülés határozatából nyert megbízás folytán módot keres
tünk a temetkezési egyesületet fenyegető válság elhá
rítására.

Ezen feladatunk megoldásánál mindenekelőtt az 
egyesület romlására vezető okokat kellett megállapítanunk 
s ezen eljárásunknál az 1904. évi állapotot vettük irány
adónak.

E szerint az egyesületnek a műit évben 6704 korona 
20 fillér kiadása, ellenben csak 4653 korona 44 fillér 
bevétele, tehát 2050 korona 76 fillér deficitje volt!

A deficit egyrészének fedezésére az ipartársulat a 
közgyűlés határozata folytán 1000 korona segélyt adott 
az egyesületnek, mig a deficit másik részét azaz: 1050 
korona 76 fillért a temetkezési egyesület törzsvagyonából 
kellett pótolni.

Kétségtelen, hogy a nagy deficitet a múlt évben fel
merült 24 haláleset után kifizetett 4800 koronát tevő 
kiadás idézte elő.

így az egyesület jelenlegi tagjainak átlagos életkorára 
alapított valószínűség — számítás szerint hasonló defici
tektől ezentúl is minden évben tartani lehet. Mar pedig 
az ilyen deficit az egyesület még mintegy 5000 koronát 
tevő törzsvagyonát 4—5 év alatt még abban az esetben is 
teljesen fölemésztené, ha az ipartársulat minden évben 
1000 korona segély által könnyítene az egyesület helyzetén.

Mindezek mérlegelése után és tekintettel arra, hogy 
a kiadásokat czélhoz vezető módon apasztani nem lehet, 
a jövedelem oly mérvű fokozására kellett számítást ten
nünk, hogy a bevételi többlet segélyével a válság kérdése 
megoldható legyen.

Ez alapon javaslatba hozzuk, hogy az alapszabály 
megfelelő módosítása után az egyesület tagjaitól a rendes 
tagsági díjon túl, minden haláleset alkalmával még külön 
50 fillér temetési pótdij szedessék.

Ezen pótdij — 300 átlagos taglétszámot és a múlt 
évi tapasztalat szerint 24 halálesetet véve számítás alap
jául — 3600 korona jövedelmet eredményezne s ez által 
az évi jövedelem, a múlt évben elért 4600 korona rendes 
bevétel számításba vételével együttt 8200 korona lenne, 
mely összeg még a kiadások esetleges növekedése mellett 
is biztosítaná az egyesület jövőjét.

A választmány az előterjesztett javaslat elfogadásá
val elhatározta, hogy 1906. év január havának első felé 
hen rendkívüli közgyűlést hiv egybe s a javaslatot a köz
gyűlésnek előterjeszti és ha azt a közgyűlés is elfogadja, 
akkor az uj rendszert már újévtől számított érvénnyel 
életbe lépteti.

Több tárgy nem lévén napirenden az ülés befe
jeztetett. Kmft.

H a t ó s á g i  v é g z é s e k .
Budapest székesfőváros tanácsa a kereskedelemügyi 

ministernek 1903, évi 25879/VIII. sz. leirata folytán még 
ugyancsak 1903 évben 96516,1 sz. a. kelt határozattal a 
következőkről értesítette a kerületi elöljáróságokat, mint 
elsőfokú iparhatóságokat:

A budapesti szobafestő, cimfestő, mázoló, aranyozó 
és fényező ipartestület folyamodványában panaszt tett a 
kereskedelemügyi ra. kir minister ur előtt a miatt, hogy 
a kér elöljáróságok, mint elsőfokú iparhatóságok a mun
kakönyv elvesztésének bejelentése esetén a képesítéshez 
kötött iparágakban alkalmazott segédek részére is kiállítják 
az 1884 é. XVII. t. c. 105 §-ban említett ideiglenes munka- 
könyv gyanánt szolgáló igazolványt. — Minthogy az 1884 
évi XVII. t. c. 127 §-a szerint az iparhatóságnak ama te
endőit, melyeket az ipartörvény III. fejezetének A, B, C, 
pontjai alatt előirt a hozzájuk tartozó iparosokra és segéd- 
személyzetükre nézve az ipartestületek végzik, s igy a 
munkakönyv elvesztésének bejelentéséről szóló, az ipar
törvén 105 §-ában említet igazolványok kiállítása is az 
ipartestületek hatáskörébe tartozik, ennélfogva felhívja a 
tanács az összes kér elöljáróságokat, mint elsőfokú ipar
hatóságokat, hogy a képesítéshez kötött iparágban alkal
mazott segédeket a szóban levő igazolvány kiállítása iránti 
kérelmükkel utasítsák mindig az illetékes ipartestülethez- 
Miről a tan. I. ü. osztály, az összes kér. elöljáróságok, 
mint elsőfokú iparhatóságok, úgyszintén a bpesti szoba
festő, cimfestő, mázoló stb. ipartestület tudomás és mi
heztartás végeit felzeten értesittetnek. Budapest, 1903 évi 
junius hó 1-én.A székesfőváros tanács: Viola^s. k.h. alpol
gármester.

Ezen ügyben mos, a IV. kér. elöljáróság mint az 
^összes ipartestületek felügyeletével megbízott I. fokú ipar

hatóság a következő határozatot adta k i:
Több kér. elöljáróságtól arról értesültem, hogy az 

ipartestületek a hozzájuk tartozó iparágaknál foglalkozó 
segédeket és munkásokat, munkakönyvük elvesztésének 
bejelentése esetén, az ideiglenes munkakönyv gyanánt 
szolgáló igazolványok kiállítása végett a kér. elöljárósá
gokhoz utasítják.

Minthogy az 1884 XVII. t. c. 127 §-a szerint az ipar
hatóságoknak ama teendőit, melyeket az ipartörv. III. fej. 
A. B. C. pontjai alatt előirt a hozzájuk tartozó iparosokra 
és segédszemélyzetükre nézve az ipartestületek végzik s 
igy a munkakönyv elvesztésének bejelentéséről szóló 105 
§-ában említett igazolványok kiállítása is az ipartestületek 
hatáskörébe tartozik; ennél fogva a ra. kir kereskedelmi 
minis,erium 1903 évi 25879|VIII, A. sz. a. kelt elvi jelen
tőségű határozatának másolatban közlésével felhívom 
az összes ipartestületeket, hogy jövőben munkakőny el
vesztésének bejelentése esetén az érdekelt segéd személy
zetet az említett igazolványért, ne a kér. elöljárósághoz 
küldjék, hanem a fenti elvi jelentőségű határozat értel
mében azt saját hatáskörükben állítsák ki.

Miről ellenőrzés végett az összes ipartestületi biztos 
urakat jelen felzet végzéssel értesítem.

Budapest, 1905. december hó 4-én.
A IV. kér. elölj, mint az összes ipartestületek

felügyeletével megbízott I. fokú iparhatóság: Pesti elöljáró.

K ü l ö n f é l é k .
Tengeri akvárium és tengeri halkereskedós. Dr. Lendl 

Adolf műegyetemi m. tanár és Dr. Németh Béla kezde
ményezésére tengeri akvárium és tengeri halkereskedés 
létesítése céljából részvénytársaság alakul Budapesten.

Ez ügyben a tervezők előterjesztést intéztek ipartár
sulatunk elnökéhez. Ezen előterjesztést közöljük, mert 
teljesen megvilágítja az ügy jelenlegi állását s különben 
is a választmány határozata alapján az egész tervezetet 
ajánljuk t. szaktársaink figyelmébe.

Az előterjesztés:
Ez év május havában azzal a tervvel léptünk a ma

gyar nagy közönség elé, hogy egy alakítandó részvény-



4 A Budapesti Szállodások Vendé ósök és Korcsmárosok Ipartársulatánnk É rtesítő je . 12. szám.

társaság segítségével fővárosunkban tengeri akváriumot 
létesítsünk.

Nagyszabású, kulturális intézménynek és érdekes 
látványosságnak terveztük ezt, mint belépődíjas vállalatot 
mely úgy a mi közönségünk, mint az idegen látogató if
júság okulását célozza.

E tervünk tüzetes leírását, úgy amint májusban köz
rebocsátottuk, van szerencsénk nehány példányban ide
csatolni .

Felhívásunknak volt is némi sikere, amennyiben kö- 
rüblelül 160 érdeklődő részvényjegyző jelentkezett, aki 
kisebb nagyobb összegeket biztosított. Összesen körülbelül 
100.000 koronát jegyeztek ezek az urak, akiknek névjegy
zékét idecsatolni van szerencsénk annak kimutatására 
hogy társadalmunknak számos előkelősége és minden 
erkölcsi támogatást biztositó befolyásos urak karolták fel 
ügyünket.

Tényleg általánosan a legkedvezőbb fogadtatásban 
részesült vállalkozásunk, mert mindenki egy régtől óhaj
tott kulturális intézménynek és emellett jó üzleti vál
lalkozásnak keletkezését látta ebben.

Ez arra indított hennünket, hogy most már hazánk 
egyik nagy tőkével rendelkező intézetéhez is fordultunk 
(melyet itt talán nem kell megneveznünk, de amennyiben 
erre súly fektetne ig. tisz. Elnök ur, megnevezhetjük), 
hogy a még hiányzó 150.000 koronát jegyezze. Ez az 
intézet tényleg el is fogadta ajánlatunkat, sőt az eredeti
leg 250.000 koronára tervezett részvénytőkének 300.000 
koronára való kiegészítését határozta el.

Ezzel tervünk financirozása biztosítva volt. Azonban 
szeptember hóban egy olyan fordulat következeit be az 
említett nagy intézet életében, hogy ez felkért bennün
ket, miszerint tett ígérete alól mentsük fel. Sajnálattal 
bár, dehát nem szándékozván rekriminációkkal kezdeni 
tervünk megvalósítását, felmentettük ezt az intézetet az 
önként elfogadott kötelezettsége alól. lgv ismét csak 
100.000 koronányi részvényjegyzések álltak rendelkezé
sünkre.

Újból kerestünk megfelelő összeköttetéseket és e 
közben azt tapasztaltuk, hogy célszerű volna, ha tervün
ket kibővitenők olyformán, hogy az akvárium vállalat 
egyúttal tengeri halak kereskedésével is foglalkoznék. A 
halárusitás természetesen nem végeztetnék magában az 
akváriumban, hanem megfelelő halszékekben a főváros 
több helyén Ez különben részletkérdés.

Fővárosunk előkelő közönsége kétségkívül nagy 
mennyiségű finomabb tengeri halat, rákot, osztrigát stb. 
fogyasztana, amit egy jól berendezett akváriumi vállalat
tól szívesebben vásárolna, mint hiányosan ellátott hal
kereskedőktől és a szegényebb nép kapva kapna az olcsó 
tömegárun, úgy hogy az közélelmezési tekintetből is mér
legelve, bizonyára nagyforgalmu és fontos vállalkozássá 
fejlődnek ki.

Összeköttetésbe léptünk ez okból a «Nordsee» német 
tengeri halászati társasággal, melynek alaptőkéje ő'/a millió 
márka és mely vállalat egész Németország piacát domi
nálva már Becsig terjeszkedett ki, ahol nem kevesebb 
mint 8 elárusító üzletet tart fenn, mint saját fiókjait.

Megmutatták nekünk bécsi telepeiknek 3 évre vissza
menő üzleti mérlegeiket, berendezéseiket stb és minél 
inkáhb beavattak, annál inkább láttuk, hogy több száz
ezernyi tiszta évi jövedelmük van a bécsi piacon, noha 
itt ép olyan olcsón adják el a halakat, mint otthon, Német
országban.

Kérésünk a «Nordsee» hamburgi vezérigazgatója és 
a bécsi telepük üzleti igazgatója Budapestre jött tanul- 
mányozandók az itteni viszonyokat és több napi itt tar
tózkodás után oly előnyösöknek találták az itteni körül
ményeket, hogy a legkedvezőbb ajánlatokkal igyekeznek 
már most ők is akváriumunkat s az ezzel kapcsolatos ten
geri hal kereskedést elősegíteni.

Erről egy másolatban idecsatolt levél tanúskodik, 
mely szerint;

1. A *Nordsee» igazgatósága maga jegyez 50000 
korona budapesti akváriumi részvényt, bizonyságául annak 
hogy mennyire életképesnek tartja tervezett vállalkozó’ 
sunkat;

2. ellátja a mi elárusító halszékeinket úgy, mintha 
ezek saját fiókjai volnának, vagyis ugyanazokkal a felté
telekkel szállítja nekünk a halakat, mint saját bécsi fiók
jainak ;

3. ígéretet tettek, hogy külön a mi céljainkra, de 
saját költségükre rendeznek be hat hütő waggont s igy 
naponta a legfrissebb árukban volna részünk;

1. beleegyeznek abba, hogy az Adriától is hozatha
tunk tetszés szerint halakat és rákokat, amit mi hazafias 
gondolkozással kikötöttünk magunknak;

5. az összes berendezésekhez megadják nekünk a 
kész és kipróbált terveiket és adatokat, sőt a kezdet ide
jén hajlandók rendelkezésünkre egy hozzáértő szakerőt 
is adni;

6. Egész Magyarország piacát nekünk engedik át és 
megjegyzendő, hogy ez időszerint maga a aNordsee* köz
vetlenül is árusít mór Temesváron és Pozsonyban heten 
kint körülbelül egy waggonnal halat és most folytat tár
gyalásokat Német-Bogsán, Besica és Diósgyőr nagy mun
kástelepekkel olcsó tömegáru elhelyezése okából.

Ha tehát sikerülne nekünk a részvénytársaságot most 
újból és pedig ezen a bővített alapon létrehoznunk, akkor 
nemcsak hogy egyrészt fölötte érdekes és kívánatos kul
turális intézményt létesíthetnénk, mint jól jövedelmező 
belépő díjas vállalatot, de. másrészt a közéleímezés tekin
tetéből is nagyon fontos vállalatot is léptethetnénk éleibe, 
mely igy egybekapcsolva szépen jövedelmező és üzletileg 
sokra számitó vállalattá fejlődnék hamarosan.

Ezen a bővített alapon 450,001) koronára kellene a 
részvénytőkét felemelni. Ebből 100.000-f-50.000 korona 
jegyezve van. Kellene tehát még 300.0(4) Azt gondoljuk 
hogy a mi tervezett vállalatunk főként fővárosunk nagy 
étkező termeinek és előkelő szállóinak tulajdonosait érde
kelheti. Ezek az urak nem csak hogy nagy fogyasztók 
de üzletileg is helyesen Ítélhetik meg annak értékét; ál
talában vagyonos urak, azoknak a /entemlitelt összeg 
jegyzése talán nem okoz nehézséget. Epén azért bátorkod 
tünk ezzel a tervünkkel elsősorban igen tisztelt Elnök 
úrhoz fordulni, kérve unnak szakavatott mérlegelését és 
kar társai előli való szives előtei jesztésél.

Igen örülnénk, ha az igen tisztelt nagy vendéglős 
és szállótulajdonos urak saját érdekűket felismernék 
ebben és e révén szívesen vennének részt e részvénytár
saságban.

Még meg kell jegyeznünk, hogy a Székes Főváros 
tanácsához már benyújtott terveink alapján kérjük az 
akvárium létesítéséhez a Gvár-ulcának az Andrássy-utra 
szélesen betorkoló részét olyformán, hogy a föld alatt 
létesítendő akvárium tetején megmaradna a most is ott 
lévő gyermekjátszó és sétáló hely. Eddigi tájékozódásunk 
szerint az illetékes körök helyeslik tervünket és remél
jük, hogy azt a helyet meg is kapjuk.

Benyújtott folyamodásunk másolatát van szerencsénk 
ide csatolni.

Végül bátorkodunk megemlíteni, hogy úgy a «Nordsee» 
bécsi igazgatója, mint mink alulírottak készséggel rendel
kezésére állunk egyes idevágó kérdések tüzetesebb meg
világítására :

Tervezet a budapesti akvárium létesítéséhez. Alul
írottak Budapest székesfővárosunkban egy nagyszabású 
tenger- és édes pízí rt/fpdrium létesítését tervezzük, melyet 
az alábbiakban mint igen érdekes látványosságot, mint 
kulturális intézményt és mint hasznot hajtó üzleti válla- 
talot ismertetünk.

(Folytatása következik.)
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( Budapest.)
chMft

Első Magyar Részvény serfőzode
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN

------------ F e n n á ll 1 8 5 4  óta. = z z = = = ^ =
Az 1900. évi párisi v ilág k iá llítá so n  collective a legnagyobb éremmel (Grand p r ii)  k itü n te tést nyert,

D 1 S Z O K M Á N Y  1 8 8 5 .  J U R Y -T A G  1 8 9 6
V árosi iro d a : V ili. ke rü le t, ESTERHÁZY-UTCZA 6. szám.

Ajánlja: ászok, király, márcziusi világot, márcziusi sitit, „bajor mód“, udvari „pilseni 
mód*1, kétszeres márcziusi világos és sötét, valamint bak-söreit, továbbá saját töl
tésit palaCZkSÖreit gözpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel 

felszerelt kőbányai palaczksör osztályából.
Rzen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfőzödénknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter. — ...

Az o rszág  m inden  részében s ö rra k tá ro s o k  á lta l vagyunk képv ise lve ; 
nagyobb  ra k tá ra in k  Arad-, Szeged-, M isko lcz-, K o lozsvár-, N agyvárad  , 

N yíregyháza-, T em esvár- és D ebreczenben vannak.
Hordósör-megrendelés: Budapestre, telefon-szám 52—59. 

Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 52—60. 
Palaczksör-megrendelés: telefon-szám 56—58.
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éA AA Aé kááiiáiááá ife&áíáitiá álcáit éli ááJ2JJ25iíJJgJJ2jHG5íiííií£3S2BCíaiífiIíai£a2ííii
a  LÖWEHSTEIN M. <miiiAlt>
tel ozégtulajdonos :

H O R V Á T H  P . N Á N D O R
es. át kir. udvari szállító, József fhg. Ő es. ás klr. fensége 
ás Fülöp Szász Coburg Bolhái hsrczeg u kir. fsnságs 

udvari szállítója.

Főüzlet: Fióküzlet:
IV., Vámház-körnt 4. IV., Eishid-ntcza 7.

ajánlja nagy raktárát
t e l  mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi- 
t e l  nöségben; bel- és külföldi sajtokban, hús, 
te j  hal főzelék- és gyümölcs-conservekben,
^3 csokoládé, franczia és magyar cognacban és 

pezsgőben, angol és franczia különlegessé- 
t e l  geket finom konyhák részére; főző bort: 
t e  Madeira, Marsalla, Sherryt.

t e

t e
t e
t e
tej
t e
tel

líftUte*

SKSMHU-W
legjobb asztali- és üdítő ital, 

kttQnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajokuál, gyomor- és bolyagbt*-

rutnál.

Mattom Henrik, ut e

t e

t e
t e

t e
t e
t e

t e Kizárólagos főraktár az

t e  „Anglo Continenthal Thee Associatlon“-nak 
t e  legjobb fekete teákban, valódi Jaraaika mm.
^ 3  Kívánatra árjegyzék bérmentve.
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t e

t e
t e

s4
4
4
4
4
4
44
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PEZSGŐ CHAMPAGNE!)

LOUIS FRANCOIS & Co.
PROMONTOR.
11 II II

Kitüntetések:
Páris 1889. EZÜST-ÉREM. 
Nizza 1890. arany érem. 

Llssabon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, nagy arany-érem.

Auszeichnnngen:
Paris 1889. silb. medaille

Nizza 1890. gold. medaille 
LÍ88abon 1890. Hors Concours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Temesvár grosse gold. medaille

f t»»»I»»»»
ii ii ii

F ő kép v ise lő k : — G e n e ra l-V e rtre tu n g :

RU DA é s  B L O C H  M AN N
BUDAPEST, Akadémia-utcza 16.

ii

Műszaki irodalmi és nyomdai részvénytársaság Budapest, Conti-utca 38. sz.
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