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M eg h ív ó .
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 

Ipartársulata és a Budapesti Pinczér-Egylet által 1906. évi 
márczius hó 7-én, a „Hóval Nagyszálloda" összes termeiben 
rendezendő jótékonyczélu bálra.

Az ipartársulat részéről: Müller Antal bálelnök., 
Gundel János, Stadler Károly, Glück Frigyes. Pelzmann 
Ferenc, Palkovics Ede tiszteletbeli elnökök, Koch József 
alelnök, Pelanovics József r.-b. elnök, Wiburger Károly 
pénztárnok. A Pinczér-Egylet részéről: Varga István bálbiz. 
elnök, Pauly Antal Lidbiz. aíebiök, Ahnassy íyuiúL jegyző. 
Németh Károly pénzlárnok. Bálanya: Müller Antalne. 
A tiszta jövedelemnek a vendéglősök ipartársulát illető 
fele a szakiskola fenntartására fog fordittatni. A tiszta 
jövedelemnek a pinczér-egvletct illető feléből 15 százalék 
a szakiskola fenntartására, 15 százalék a szállodások, ven
déglősök, pincérek stb. orsz. nyugdijegvesülete javára, 
20 százalék az egyleti könyvtár javára, 50 százalék pedig 
a budapesti pinczéregylef segély-alapja javára fog fordit
tatni. Jegyek a meghívó előmutatása mellett válthatók : 
az ipartársulali irodában (Ferenc József-rakpart 16. sz); 
a budapesti pincér-egyletnél (VII., Kerepesi-ut 9|b sz.); 
Wilburger Károly urnái (VII., Rottenbiller-utca 10.); továbbá 
minden szállodában, vendéglőben és este a pénztárnál. 
Kezdete 9 órakor. Személyjegy 6 kor., családjegy (1 ur és 
3 hölgy) 10 korona. Felülfizetések a jótékony cél iránti 
tekintetből köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz
tatnak. Rendező-bizottság az iparlársulat részéről: Aich 
János, Appl János, Baar József, Balika György, Bitlner 
Alajos, Bitlner József, Blaschka István, Dr. Benedek János, 
Ifj. Borhegyi Ferencz, Bokros Károly, Brückner József, 
Brückner Nándor, Burger Károly, Buzik András, Bessenyei 
Géza, Belatiny Arthur, Braun Jakab, Braun Nándor, Bal ta 
Béla, Christe Károly, Czettel Gyula, Demeter K. Sándor, 
Deutsch J. Károly, Deutsch Pál, Doktor László, Döcker 
Ferencz. Drechsler Béla, Ebner Ferencz, Ehm János, 
Fenkl Gyula, Auerbachi Fischer Gyula, Tóvárosi Fischer 
Emil, Förster Konrád, Francois Lajos, Francois Cézár, 
Fejér Gyula, Fürst Tivadar, Glück Erős János, Gttrsch 
Ferencz, Gundel Károly, Hack István, Herz Rezső, Horváth 
János, Holstein Zsigmond, Holstein Ármin, Horváth Dániel, 
Herzer Konrád, Horváth Nándor, Hruska János, Huber 
Antal, Ihász György, Illits József, Illits Gyula, Jajczay 
János, Kapsz József, Kapy Miklós, Klecker Alajos, Kli- 
vényi Ferencz, Klosz Hermann, Kovács E. M„ Krist Fe
rencz id., Krist Ferencz ifj., Kramer Miksa, Kuncz Ferencz,

Kuncz Károly, Kommer Antal, Kommer Ferencz, F. Kiss 
Lajos, Littke J. E.. Lippert Lajos, Lombmayer M. K., 
Leheti József, Leheti István. Mádai Alajos, Maloschik Antal, 
Maloschik János, Maloschik Ferencz. Marséba 1 József, 
ifj. Marschal József, V.ayer Ferencz. Mayer József. Meh- 
ringer Rezső, Molnár István, Moscb Béla, Neménvi Béla, 
Neisiedler Géza. Nősek lgnácz, Paris Vilmos. Poppel M., 
Prindl Nándor, Rajágh Lajos, Racski János, Riegel Gusztáv, 
Salacz Nándor, Seicb Károly, Seltenmaver Gusztáv, Simon 
Pál, Skoupil József, Solti Ödön dr.. Spning János ifj., 
Steger Károly, Slöckl Tamás, Stölzl Nándor. Slurin József, 
F?" Syidv A!ed‘‘r, i;' Ralíh.'iv, y Endre Sch’?<'! József 
Schmidt Rezső, Schmitt Károly Sverb czkv Gáspár, Szántó 
Ferencz, Teasdale Olló, Csantavéri Törley József, Lngár 
Mór, Wagner Vilmos, Wampetits Ferencz, Wampetits 
Ferencz ifj.,Weisz Antal.Wilburger Antal, Wurglits Vilmos.

Rendező-bizottság a pinczér egyesület részéről: Alex 
Mauric, Arany József, Aubek Gyula, Bakos Gyula. Bartl 
Mihály, Baumann Jenő, Beer László, Reer Rezső, Berger 
Imre, Berger István. Bernhardt Ferencz, Bornemisza F. 
Czárán József. Czeizel Antal, Czifrák Antal, Czipolt Ferenc, 
Csermák József, Csik Kálmán, Csizmazia Antal, Deutsch 
Gyula, Dobler István, Fbenhöh Károly. Ecker János, 
Erdelics Ferencz, Elő József, Fsch József, Fabik Antal, 
Farkas Béla, Farkas József, Faikas Fajos, Eliegenschnee 
József, Frey Gyula, Freutschanszky Ferencz, Fucbs János, 
Gebauer Aulai, Gelbmann András, Grosz József, Grosz S. 
Habermajer Károly, Haraszta Miklós. Ilároth Nándor, 
Haselgruber Alajos, Haubel József, Hautzinger János, 
Hengel lgnácz, Herkner Ferencz. Hering Brúnó, Holcsák 
János, Holub Rezső, Hornyik Fajos, Horváth Károly, 
Horváth Lajos, Horváth Sándor, Imencsek János, Ivkov 
János, Kálmán Imre. Keleti Henrik, Keresztes György, 
Keszler Lipót, Kinzl István, Kiesel Islván, Kittner Mihály, 
Király György, Kilár Ferencz, Kinzl Antal, Kisfaludy A. 
Klemencz Frigyes, ifj. Kbogler Győző. Kövessy István, 
Koch Gusztáv, Kommer Béla, Koíosy Károly, Ko\ácsik 
lgnácz. Köriig Jakab. Kolb Gusztáv, Kroner Alajos. Kremser 
Ferencz, Krestmár Ferencz, Krassy Bódog, Krajcsovics 
Rezső. Kutassy Lajos, Kutter lgnácz, Langhans Ágoston, 
Lengyel János, Leitgeb József. IJplák János, Lukács S. 
Maloschik Róbert, Mayr József, Marx Ferencz. Markó Gy. 
Marencich Olló, Meisel Béla, Molnár Gábor. Milroválz Á. 
Müller Tivadar, Nagy Béla, Nagy Gyula. Nagy István, 
Neuzer Ferencz. Nick Hugó, Novak Kálmán, Pap Fajos, 
Panyik Károly, Pázmán Fülöp, Pantoll Márlon, Plöderer 
Ferencz, Pulyai Gábor, Púm János. Rebling József,
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Reichel Lajos, Hiegel Károly, Riegel Gusztáv, Reisz H., 
Róth Keresztélv, Ruvald Gyula, Rózsy István, Reichard 
István. Stangl l'erencz, Steger Tamas, Spesny Gusztáv, 
.Skalitzky Károly, Steingaszner János, Stoltzl Nándor, 
Struhácz János, Szép Lajos, Szeif Alajos, Schnitta Samu, 
Tary Pál, Taschler Lajos, Thurzó Alajos, Tilcser János, 
Tiefenböck János. Varga Ferencz, Varga Nándor, Walics 
József, Wlajkov Dezső, Winkler István, Wiesner Gusztáv, 
Wirlh Ferencz, Walentini György, Walentini Ödön, Wuthy 
Ágoston, Winger Miklós, Ziramerl Ferencz, Zsidakovics 
István, Zsidarils Ödön.

Ip a rv é d e le m .
Megkapó lelkesedéssel hirdeti a «Magyar védőegye

sület* hivatalos lapja : az «Iparvédelem» a magyar ipar 
pártolásai s örömmel olvassuk legutóbbi számában, hogy 
az egyesület fiókjai szaporodnak az országban és sikerrel 
működnek.

Valóban soha sem volt a magyar ipar védelmének 
kérdése égetőbben napirendben mint most, midőn a leg
utóbbi politikai események folytan kiviláglott, hogy Magyar- 
ország és Ausztria érdekei óriási szakadást mutatnak.

Immár az egész magyar közvélemény a gazdasági 
önállóságot, az ausztriától való függetlenilést óhajtja. Ennek 
eléréséhez pedig rendületlen hazafiasság, rendkívül szívós 
kitartás szükséges s mindenekfölött azon erős elhatározás, 
hogy kizárólag a mag var ipart pártoljuk, ha azt akarjuk 
elérni, hogy az föllendüljön. Vésse mindenki jól emléke
zetébe és kövesse is Deák Ferencz bölcs mondását: A 
haza érdekében, a külföldi árukkal szemben minden ház 
a sajat küszöbén vonja meg a vámsorompókal.

A mi iparunknál, annak sajátos természeténél fogva, 
úgyis legtöbonvire a magyar termékek kerülnek feldolgo
zásra és fogyasztásra, annál könnyebb lesz hát a vám- 
sorompókat felállítani.

Nekünk vendéglősöknek nem is ez a bajunk, nekünk 
nem a külfölddel szemben kell iparunkat védenünk, ha
nem saját állami intézményeink ellen, helytelen rendele
tek ellen, melyekkel megbélyegezték iparunkat, hogy azt 
tanulni nem kell, bár ki is folytathatja.

Egy évtized óta szakadatlanul harcolunk e felfogás 
ellen s midőn végre reményünk lehetett annak megdön
tésére. midőn a kormány hajlandónak mutatkozott kíván
ságunk meghallgatására, egy végzetes politikai fordulat 
mindent elodázott, ki tudja, mennyi időre? mert egyelőre 
nem gondolhatunk arra, hogy a jelenlegi, vagy akár a 
legközelebbi kormány Magyarországon iparügyekkel is 
foglalkozzék s igy az ipartörvény revíziója, melytől annyi 
jót váriunk, boldogabb időkre marad.

Mi pedig már úgyis hozzászoktunk a várakozáshoz 
s most újból arra leszünk kárhoztatva, hogy türelmünket 
próbára tegyük.

S minthogy ezt most a hazafiasság is igy követeli, 
bele kell törődnünk a helyzetbe.

K ü lö n fé lék .
T e rve ze t a budapesti a kvá riu m  létesítéséhez.

(Folytatás.)
Célunk ezzel egyrészt az, hogy a nagyközönségnek 

ilyen tudományos látványosság iránt való érdeklődését 
felköltsük; másrészt, hogy ez által az akvárium létesíté
séhez szükséges részvénytőke jegyzését lehetővé tegyük.

Ez okból leírását adjuk a létesítendő akváriumnak, 
tüzetesen ismertetjük annak tervezetét; költségvetését, 
melyben kiszámítjuk egyúttal jövedelmezőségét is, szintén 
szívesen megküldjük minden érdeklődőnek.

** *

A müveit nemzetek országaiban, a népesebb váro
sokban már mindenütt találunk kisebh-nagyobb akváriu
mokat, melyeket a látványosságok iránt érdeklődő nagy- 
közönség sűrűn látogat. Ausztria több városában (Becs, 
Triest, Innsbruck), de még inkább Német-, Franazia- és 
Angolország, Belgium, Hollandia metropolisaiban, szintúgy 
Itáliában is régen létesítettek ilyen akváriumokat. Közülök 
a legnevezetesebbek a berlini, hamburgi, frankfurti,- a 
párisi, amsterdami, nápolyi stb. Mindenütt nagy vonzó
erővel és kulturális tényezőkként hatnak ezek az oda-•r
áramló közönségre s mint belépődíjas vállalatok e réven 
üzleti jövedelmezőségük is számbamenő.

Olyan intézmények ezek, melyek a tengernek, esetleg 
az édesvíznek is annyira érdekes életét mulatósán és 
tanulságosan a szemlélők elé állítják.

Megfelelő környezetben kisebb-nagyobb víztartó me- 
denezékben látjuk a víznek különböző lakóit elevenen, a 
nekik való életkörülmények között, hogy viselkedésüket, 
életük szokásait, ezerféle alakjaikat, színes és változatos 
külsejüket tanulmányozhassuk és szemlélhessük.

Az egyik medenezében halak, a másikban rákok, 
polipok, csigák, kagylók, vagy korallok és tengeri rózsák, 
medúzák láthatók; mind mozognak, mind élnek; úsznak, 
szökdelnek, hajszolják és támadják egymást, majd véde
keznek és félrevonulnak a buvókelyeikre.

Mindegyik medencze magában véve cgy-egy tanul
ságos és fölötte érdekes, meg szép látványosság, amely az 
élet szokatlan alakjainak bemutatásával leköti figyelmünket. 
De még fokozatosabb a hatás, ha számos medenezében 
nagy sokaságban és a legnagyobb változatosságban látjuk 
ezeket a majd bizarr, majd színekben díszes, vagy üveg 
szerűen áttetsző, apró és nagy, félénken visszahúzódó, 
vagy merészen eiőrerohanó es támadó altatókat.

Szinte úgy képzeljük, mintha a tenger fenekén jár
nánk s magunk körül látnok a rejtelmes életnek meg
nyilvánulásait a vízben, a sziklák tövében, moszatok és 
más vizi növényzet közölt, a mint bujkálnak, kapaszkodnak, 
vagy rejtőzködnek az apróbbak és úsznak a nagyobbak.

Egy-egy medúza magában véve üvegszerüen átlátszó 
ernyős testével, mely mint a fátyol lebeg a vízben oly 
vonzó látvány, hogy nem lelünk he nézésével; egy egy 
nagy karosfejü polip, amely üldözőbe veszi a rákot és 
majd körülfogja karjaival, hogy megölje és megemészsze; 
avagy az óriás homár és languszta, az apróhalak, csikó
halak rajai, a czápak és lapos halak; a tengeri rózsák 
színes mezeje és a korallok ágas-bogas, szirtes törzsei, 
meg a szivacsok stb.: mindegyik más-más képet, más 
látnivalót nyújt a szemlélőnek.

A mimikrizmusnak számos példája, az együttélés, és 
az állatok kölcsönösségének sokfele váltakozása, de sok 
egyéb jelensége is a rejtett éleinek bőven jutalmazza a 
nézők kíváncsiságát.

A természetes érdekességét a látnivalóknak növeli 
még az, hogy a medenezék vize felülről megvilágítva, a 
sötétes nézőtérből tekintve élénkebben tünteti fel mindazt, 
ami benne van. Maga a nézőtér nagy barlanghoz hasonlít, 
melyben a közönség fel és alá jár; oldalt pedig a szikla
falban láthatók a medenezék üzegtáblái, mint ablakok, 
melyeken át a tenger vizének mélyébe nézhetünk. A 
nézőtér homályos, mert csak a vizen áthatoló gyenge fény 
világítja meg; de annál világosabb és derültebb épen a 
viznek tömege, amit látunk és nézünk

Azonban nem csak a tenger életét érdemes szem
lélnünk és tanulmányoznunk; ép oly érdekes az édesvíz 
állatvilága is, ha annak vizsgálásába fogunk.

A halak közül, kezdve az óriás viza, tok, harcsa és 
másféléktől a kecses kis szivárványos ökléig, valamennyi 
érdekelhet bennünket. Pedig sok fajuk él a Balaton, 
Duna és Tisza vizében s ezek mind bemutathatok a me- 
denczékben. Sőt az édesvíz apróságai, a vizi bogarak és 
vizi pókok, a nyüzsgő lárvák és rákocskák, de meg tunya
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békatekenő is, avagy a fürgén uszkáló tritonok és béka
porontyok szintén megemlítésre valók, ha oly módon mu
tatkoznak a medtíiiczékben, hogy szemünkkel felkeres
hessük és kisérhessük őket. Egy-egy részlet a tó vagy 
mocsár széléről, egy egy kép a viz életéből sok megkapó 
és tanulságos jelenséget rejteget magában.

Azonfelül száraz tartókban, úgynevezett terrariumok- 
ban hasonlóképen sok eleven állatfajt lehet a néző kö
zönség szeme elé állítani. Kígyók, gyikok, teknősök, a 
csuszó-mászók és kétéltűek legkülönbözőbb fajait, meg 
különben ritkán látható alakjait lehet itt bemutatni. 
A forró égöv vidékeiről valók csakúgy kerülnek ide, mint 
a mi kiimánk szerényebb teremtményei; az óriás kígyók 
és krokodilusok csakúgy, mint az apró gyíkocskák mező
inkről. Szóval a terrariumok, mint kiegészítő részei az egész 
intézménynek, szintén hozzájárulnak mutatós berendezésük
kel az egész látványosság érdekességének emeléséhez.

Kétségtelen, hogy a magyar közönség, a fővárosi 
lakosság, valamint a vidékről felránduló sokaság sűrűn 
és ismételten fogja látogatni ezt az imponálóan szép, 
sajátságos vonzóerőt gyakorló és tudományos értékű inté
zetet, amely fővárosunknak egyik nevezetessége lesz és 
mint ilyen idegeneket is fog vonzani.

A külföldi nagyvárosokban, még olyanokban is, 
melyek nem mérkőzhetnek a mi fővárosunkkal, az akvá
riumok nagyobb látogatottságnak örvendenek, mint álta
lában a színházak. Például említjük, hogy a berlini 
akváriumot állagban havonta 22,000 ember nézi m eg; 
igaz, hogy Berlin jóval nagyobb metropolis, mint a mi 
fővárosunk; de van is tiz annyi nézni és látni valója, a 
mi a közönséget szétosztja és megjegyzendő, hogy a 
berlini akvárium már akkor épült — 40 évvel ezelőtt — 
amikor a német főváros még jóval kisebb volt a mos
tani magyar fővárosnál; mégis kezdettől fogva indult 
fejlődésnek ez az ottani híres akvárium. Másutt, minde
nütt jól prosperálnak az akváriumok és mindenki elis
meri azoknak művelő jó hatását a közönségre és a tanuló 
ifjúságra egyaránt. Előre látható tehát, ha a remélhető 
eredményeket számba veszszük, Budapesten is elérhetjük, 
hogy bizonyára sok ezerre emelkedik a látogatóknak a 
száma, még pedig annal inkább, mert a látnivalók főként 
az állatok, időnk int változtathatók s ezért ugyanaz a 
közönség gyakran, ismételten keresi fel az akváriumokat 
mindenhol, ahol ilyenek vannak.

Az általános érdeklődés különben bizonyos, helye
sen felfogott üzleti berendezkedéssel (olcsó belépő dijak, 
kedvezményes előfizetéssel stb.) szintúgy külső támogató 
tényezőknek megfelelő felhasználásával (ministeriumok, 
intézetek, egyesületek, egyetemek és iskolák erkölcsi tá
mogatásával) ismertetésekkel és hozzáillő bemutatásokkal 
segíteni és fokozni lehet azonfelül Az erről való gondos
kodás az akvárium igazgatóságának egyik főgondja lesz. 
Szintúgy az is, hogy az egész intézményt azon a fokon 
tartsa, melyen úgy a szakszerű kritikát kiállja; mint a 
hogy a néző közönségnek kívánságait is kielégíti.

A szakszerű vezetés, az állatoknak célirányos beszer
zése és Pntartása, szintúgy a tengeri víznek megfelelő 
módon való (mesterséges) előállítása hozzáértést és gondos
kodást kivannak ugyan, de minderre nézve kellő tájéko
zottsággal és gyakorlati ismeretekkel rendelkezünk már.

A berendezkedés, valamint a vezetés részleteire itt 
ki nem terjeszkedhetünk; mindamellett meg kell említe
nünk, hogy annak nemcsak tudományos szakszerű tech
nikai, de egyszersmind üzleti részével teljesen tisztában 
vagyunk; még pedig nem csak az elméleti képzettség 
alapján, hanem a gyakorlat nyújtotta ismeretek és szoká
sok szerint is.

A berendezés és az akváriumnak mint tudományos 
vállalatnak fentartása tehát nem fog nehézségekbe üt
közni, és mivelhogy a hozzáértő szakerőkkel rendelkezünk, 
továbbá a közönségnek és intézményeinknek, hatóságaink

nak jóindulatú támogatására is számíthatunk; előre lát
hatóan teljes mértékben meg fog felelni tehát vállalkozá
sunk a hozzá kötött reményeknek, sőt a jövőben kedvező 
fellendülésben lesz része.

Az épületnek és berendezésnek tervezetét képekben 
mutatjuk be, ezért nem szükséges azt még külön szavak
ban ismertetnünk. Azonban megemlítjük, hogy a vállalat 
létesítését, az építést, a berendezés vezetését, úgy a tudo
mányos mint üzleti későbbi igazgatást Lendl Adolf dr.- 
nak óhajtjuk átadni, akiben e tekintetben megbízunk.

De különösen ki kell terjeszkednünk arra is, hogy 
épen a siker érdekében lehetőleg jutányos belépő dijakat 
fogunk megállapítani, hogy a közönség nagy tömege és a 
szerényebb lakosság is látogathassa intézetünket, még 
pediglen nagy sokaságban Ezt különben a jövő gyakor
lata fogja szabályozni amiért is merev kereteket ebben 
nem kívánunk előre megállapítani.

Igen lényeges a hely kérdése; az, hogy hol volna 
az akvárium felállítandó ? Ha csak a nyári szezonra szá
mítanánk talán a városligetben lehetne megfelelő nagv- 
forgalmu és alkalmas helyet találnunk; de mivelhogy a 
téli szezon csak oly fontos, azért inkább fővárosunk pesti 
oldalának egyik legforgalmasabb fő utcáját kerestük ki, 
melyen a fővárosi tanácstól 30 évre ingyen használható 
telket remélünk nyerhetni. Itt egyelőre nem jelölhetjük 
meg ezt a helyett közelebbről; de gondoskodásunk kiter
jedt arra, hogy választásunk minden tekintetben vállalko
zásunk előnyére váljék. Előleges megbeszéléseink mér
tékadó tényezőkkel már voltak e tekintetben és legköze
lebb be is nyújtjuk erről szóló kérvényünket a székes 
főváros tanácsához és közgyűléséhez, amelynek ebben való 
erkölcsi lámogatását, annál inkább reméljük, mert hiszen 
vállalatunk egyik dísze és legszebb látványossága neve
zetessége, meg újszerű kulturális intézménye lesz főváro
sunknak és igy ez érdekből is kívánatos, hogy az minél 
előbb létesüljön.

Fővárosunknak több főiskolája van de egyiknek sincs 
még eddig olyan laboratóriuma, melyben a tanárok és a 
nagyszámú hallgatóság tengeri állatokat megfigyelhetne 
és azokkal kísérletezhetne. Pedig erre szükség volna. Ha 
tehát intézetünk laboratóriumát e tekintetben is hozzá
férhetővé fogjuk tenni, bizonyára nemcsak az egyetemnek 
tudományos társulatok támogatására és az ifjúság sűrűbb 
látogatására fogunk számíthatni, de főként a közoktatás- 
ügyi kormány részéről is ajánlásban és hathatós segítség
ben fogunk részesülni.

Sőt az iskolázó ifjúság, vagy mondjuk a közoktatás 
érdekében is áll, hogy sikert érhessünk e tekintetben; 
szintúgy a földmivelési minisztérium országos halászati 
felügyelősége is könnyebben teljesítheti közhasznú felada
tát, ha a halakra s különösen az azok tenyésztésére vo
natkozó ismeretek könnyed szemléltetésék révén terjesz 
tetnek a nagy közönségnek; a kereskedelmi minisztérium 
tengerészeti osztálya pedig, melyek újabban az osztriga, 
tengeri rákok tenyésztésére és a tengeri halászat felkaro
lására törekednek, szintén, csakúgy, mint az előbb emlí
tett hatóságok is, saját céljaik istápolását láthatják a mi 
vállalkozásunkban : amiért minden oldalról érkező támo
gatásra számíthatunk.

Egyetemeink, tudományos egyesületeink, tudósaink 
és más hivatott férfiak bizonyára szintén csak segítsé
günkre lesznek, valamint a nyilvánosság orgánumai, a 
napi sajtó, a szakbali folyóiratok és azoknak kiváló irói 
csakúgy fognak istápolni: hiszen közcélt szolgálunk vállal 
kozásunkkaí és rajta leszünk, e tekintetben minél telje
sebb sikert elérhetni.

Kétségtelen, hogy létesülése és fenmaradása eme 
vállatunknak annak évi költségvetésétől függ. Az anyagi 
résznek ebben döntő szerepe van. Hogy ez előre látha
tóan mily kedvezően fog kialakulni, arról szívesen nyúj
tunk tüzetes felvilágosítást és minden érdeklődőnek meg
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küldjük a részletes költségvetést, amely annál kedvezőbbé 
fog válni, minél inkább sikerül majd az akvárium mű
ködése révén üzletileg kihasználható ágazatokra is a 
nagyközönség érdeklődését terelni, amit a lehetőség kere
tében szintén fel fogunk karolni és tőlünk telhetőén
fejleszteni. # $

*
Rövid foglalatban ismertettük ezzel tervünket a 

budapesti akvárium létesítése érdekében.
Tervünk megvalósulhat, még pedig rövidesen, úgy 

hogy lehetőleg még ez év vége felé át is adhatjuk majd 
intézményünket a közhasználatnak, ha sikerül a szükséges 
részvénytőkét megszereznünk és 2500 drh. 10 koronás 
részvényt jegyeztetnünk.

általában azt mondják mostanában, hogy bizalmat
lan ajőke, különösen ha újszerű vállalkozásról van szó. 
Ez esetben azonban — azt hisszük, bátran hirdethetjük, 
nincs ok bizalmatlankodásra. Hiszen nem is oly nagy 
tőke megszerzésére kell törekednünk; összesen 250 000 
koronányi részvénytőke kell és oly csekély összegben 
(100 korona) állapítottuk meg a részvények névértékét, 
hogy még a szerényebb érdeklődők is jegyezhetnek, 
annál inkább, mert ezzel bizonyos kedvezmények (olcsóbb 
belépési jegyek stb.) fognak járni. De bármennyit is 
jegyezzen valaki, aki főként üzletileg Lkívánja ^basznosi- 
tani tőkéjét, talán ^majd a legjobb befektetések közé 
fognak tartozni az akvárium részvényei, mert mint másutt, 
úgy bizonyára Budapesten is jól jövedelmező vállalat 
válhatik belőle, mely magas fokozódó kamatozást biz
tosit évről évre a 30 éves tőketörlesztésen felül.

Mindnyájunknak örömére, közművelődésünk javára 
és hazánk, de főként fővárosunk hasznára és díszére fog 
válni az, ha rövid és szerény tervezetünk közrebocsátá 
sával sikerült volna nekünk érdeklődő közönségünket 
arra bírni, hogy felhívásunk értelmében tömegesen és 
minél előbb valamennyi* részvényt jegyezze.

Bizalommal fordulunk tehát mindenkihez, aki e 
tervünk megvalósításában akár közvetlenül, akái közvetve, 
részvényjegyzéssel anyagilag avagy erkölcsi tekintetben 
és mások buzdításával segíthet: kérünk mindenkit, vegyen 
benne részt kedve és tehetségéhez képest!

Budapest, 1905 április. 30. Dr. Apálhy István, egye
temi tanár (Kolozsvár), Balázs Árpád, kir. lan., a mező- 
gazd. muzeum igazgatója, Gróf Batthyány Tivadar, orsz. 
képviselő, Báró BániTy Dezső v. b. t. I., orsz kepv, Bánó 
Jenő, főkonzul, Beck Adolf, nagykereskedő, főv. biz. tag, 
Beck Dénes, vezérigazgató, föv. biz, tag. I)r. Besze Antal, 
ügyvéd&Bogdánv Lajos, gépészmérnök. Dr. Busbach Péter, 
főv. biz. tag, Eberling József, oki. mérnök, bornagykeres
kedő. Eckermanns Ede, műszaki tanácsos, fóv. biz. tag, 
Dr. Enlz Géza, egyetemi tanár, Dr. Fábián József, Ganz- 
gyári vegyész, Eischer József, építész és vállalkozó. Dr. 
Eraenkel Sándor, ügyvéd, főv. biz. tag, Garády Viktor, 
tanár és iró (Eger), Dr. Günther Antal, orsz. képviselő, 
Dr. Havas Rezső, föv. biz. tag, Dr. Hajós Zsigmond föv. 
biz. tag., Dr. Hegedűs János, nyug főtörzsorvos, főv. biz. 
tag., Dr. Hoor T. Mór., műegyet. tanár, ganz-gvári igaz
gató, Dr. Horváth Géza, nemzeti múzeumi igazgató, Gróf 
Hugonnay Kálmán, Jaxley C. Györg}, a Ferenc-csatorna 
igazgatója, a Paragon-vállalat tulajdonosa. (Folyt, köv.)

M un kakö zve títő . A budapesti pincéregyesület saját 
kezelésében munkaközvetítő osztályt szervezett s a köz
vetítést díjtalanul eszközli.

Ezen eseményt a következő nyílt levélben adja tud
tára az érdekelteknek:

A Budapesti Pincér egylet és Önképzőkör alulírott 
elnöksége tisztelettel tudatja, hogy az egylet saját veze
tése alatt tagjai részére Budapesten IV. kér. Molnár utca 
37 — 39. számú házban levő saját helyiségében a szállodai 
és vendéglői szakmában alkalmazandó mindennemű férfi
ég női személyzet elhelyezése céljából díjtalan elhelyező

osztályt állított fel. Egyletünk ezen uj intézményével első
sorban azon célra törekszik, hogy tagjait megmentse a 
helyszerző ügynökök kiszipolyozásától, kik is a leglelki
ismeretlenebb módon használják ki ezen a téren az 
alkalmazást kereső és szolgálatot kutató szállodai és ven
déglői személyzet teljesen védtelen néposztályát. Hogy ez 
igy van, úgy hisszük szükségleien bővebb magyarázatot 
adnunk, mert hiszen e szakmának körülbelül minden 
egyes munkaadótagja is álélte segédkorában ugyanazokat 
az alkalmazottakra nézve végzetes és káros hatású ügynöki 
rendszer áldatlan napjait, mint mi. Így nem kételkedhe
tünk egy percig sem, sőt a legnagyobb bizalommal vagyunk 
eltelve munkaadóink iránt s meg vagyunk győződve, 
belyeszközlő osztályunk ingyenes működése úgy a munka
adó, mint munkásaik érdekében áldásthozó lesz. Ezen 
reményünkre feljogosít minket az a feltevésünk és felfo
gásunk, hogy el sem képzelhetjük azt, miszerint t; munka
adóink az ügynöki rendszer támogatásával még továbbra 
is ki akarják szó gáltatni segédeiket és munkásaikat az 
eddig tapasztalt áldatlan ügynöki rendszernek.

Nem! Ezt fel nem tehetjük munkaadó főnökeinkről.
De hogy ez a káros viszony a mai napig szabadon 

burjánzóit és nőtt napról-napra hatalmasabbra, ennek 
okául elfogadjuk azt a hiányt, amely hiányt a jelenleg 
felállított ingyenes helveszközlő osztályunkkal kívánunk 
pótolni, amelyet eddig nélkülöztünk. Most azonban, midőn 
alkalmat nyújtunk saját erőnkből, hogy munkaadóink a 
leglelkiismeretesebb, nekik mindenben megfelelő bármi
nemű személyzetét elhelyező osztályunk révén beszerez
hetik; el nem hihetjük, hogy munkaadóinknak ez lenne 
céljuk, hogy mielőtt személyzetét munkába fogadja, előbb 
egy, a kifosztáshoz hasonló eljárásnak legyen áldozata. 
A mi belyeszközlő-oszlályunkhoz forduló tagjainkat ingyen 
fogjuk elhelyezni s mindkét részről a követelménynek 
megfelelő módon eszközölni így tehát részrehajlás kap
zsiság, vagy pénzszerzéshez fűződő érdekek vádja ben 
nünket nem érhet. Hisszük reméljük, sót jogosan óhajt
juk, hogy, t. munkaadóink elhagyva a máig követelt utat, 
a saját érdekükben alkalmazottaik megmentésére sietnek 
és hogy szállodásaink és vendéglőseink, ha a mai ügynö
kök, vagy pedig saját véreik és utódaik közt kelljen 
választaniók; akkor bennünket fognak támogatni, nem 
pedig megrontóinkat. Éppen ezért minden erőnkből oda
törekszünk, hogy az összes segéd- és munkás személyze
tet kereső t. munkaadók igényeit a rendelkezésünkre álló 
nagy választékból a legteljesebb megelégedés elérésével 
elégítjük ki.

A Budapesti Pincér-egylet 70 éves múltja, annak 
mindenkori erkölcsi súlya elég garanciái nyújt arra, hogy 
a többi humánus intézménvei között a helyeszközlés is a 
legfényesebben állja meg a helyet. A midőn fenlnevezeti 
helyeszközlő-oszlályuiik szives támogatására kérni szeren
csénk van, nem mulaszthatjuk el b. figyelmüket arra is 
felhívni, miszerint elhelyező-osztályunk csakis tagokat 
helyez el, s ma még számosán vannak úgy pincérek, sza
kácsok stb. (személyzet) is, kik jelenleg még nem tagjai 
egyletünknek, ezek helyváltozás esetén hátrányban lenné
nek, ezt elkerülendő, tisztelettel kérjük úgy az összes 
magyarországi ipartestületeket, valamint a t. főnököket 
is, hogy szolgálatukban álló személyzeiét u. m. pincér-, 
szakács, portás, mint rendes; pincértanonc, szakács és por- 
tástanoncokat, mint rendkívüli, a többi személyzetet pedig 
nem és korkülönbség nélkül elhelyező osztályunk tagjaivá, 
mint «kültagokul* beíratni szivesnedjenek. Tisztelettel kér
jük a lek. ipartársulatokat annak kimondására, hogy a 
jövőben személyzeti szükségletüket kizárólag a «Budapesti 
Pinczér-Egylet és önképzőkör* elhelyező osztályától szer
zik be. Ezen kérelmünk kedvező elintézéséi kérve marad
tunk Budapest, 1906 január hó. A Budapesti Pincér egylet 
és Önképzőkör elnöksége Varga István, elnök. Pauly Antal, 
alelnök, titkár helyettes. Csernák Fercncz, körgazda.
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( Budapest.,

Első Magyar Részvény serfozöde
B U D A P E S T - K Ő B Á N Y Á N
-----  ■ - Femiidl 1854 óta. .—

Az 1900. évi párisi YiHágkiállitáson collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) kitüntetést nyert.
D I S Z O K M Á N Y  1 8 8 5 .  J U R Y - T A G  1 8 9 6 .

V á ro s i i r o d a :  V il i .  k e r ü le t ,  E S T E R H Á Z Y -U T C Z A  6. s z á m .

Ajánlja: ászok, király, márcziusi világos, márcziusi sötét, „bajor mód“, udvari „pilsenl 
mód“, kétszeres márcziusi világos és sötét, valamint bak-söreit, továbbá saját töl
tésű palaCZkSÖreit gözpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel 

felszerelt kőbányai palaczksör osztályából.
=  Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfözödénknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter.
A z  o r s z á g  m in d e n  ré s z é b e n  s ö r r a k t á r o s o k  á l ta l v a g y u n k  k é p v is e lv e ;  
n a g y o b b  r a k t á r a in k  A ra d - ,  S z e g e d - ,  M is k o lc z - ,  K o lo z s v á r - ,  N a g y v á r a d  , 

N y í re g y h á z a - ,  T e m e s v á r -  é s  D e b r e c z e n b e n  v a n n a k .

Hordósör-megrendelés: Budapestre, telefon-szám 52—59. 
Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 52—60. 

Palaczksör-megrendelés: telefon-szám 56—58.

v ° •),
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f j  LÖWENSTEIN M. (MIHÁLY) w
311 ozégtulajdonos :

H O R V Á T H  F . N Á N D O R
cs. és klr. udvari szállító, József fhg. 0 cs. és klr. fensége -*♦3 és Fülöp Szász Coburg Gothai herczeg r kir. fensége 

udvari szállítója.
-X*£l Kőüzlet: Fióküzlet: f j í ^

3g IV., Vámház-börnt 4. IV., Kishid-ntcza 7. l g

ItgtUitábk
S M M W U W

legjobb asztali- és üditő itat,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gógebajokuál, gyomor- és boiyagba- 

rutnál

HilUöIÚ llCüiík, híMaifc Uáa^tt

3SJ
ajánlja nagy raktárát

mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi
nőségben; bel- és külföldi sajtokban, hús,

3a 
333a hal, főzelék- és gyümölcs-conservekben, 
33 csokoládé, franczia és magyar cognacban és 
33 pezsgőben, angol és franczia különlegessé- 
3a geket finom konyhák részére; főző b o r t:
333a
33

Madeira, Marsalla, Sherryt.

Kizárólagos főraktár az

í&
f&
E3t ' ’J*- V

j.
EE
f ó í
Í37
fö:
ftg-
fó r
Ktejt
k| 3 i  „Anglo Continenthal Thee Association“-nak 

legjobb fekete teákban, valódi Jamaika rum. fx
Kívánatra árjegyzék bérmentve. E j t

4
4
4
44
4
4
4
4

11

P E Z S G Ő CHAMPAGRER >
L O U IS  F R A N C O IS

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

Lis8abon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, nagy arany -érem .

P R O M O N T O R .
11 II

i i

Co. >
11

Anszeichnnngen:
Paris 1889. silb . m e d a ille

Nizza i890. gold . m e d a ille  
Lissabon 1890. Hors Concours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Temesvár grosse gold . m e d a ille
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F ő k é p v is e lő k :  —  G e n e r a l - V e r t r e t u n g :

R U D U  és  B L O C H M A N N
B U D A P E S T ,  A k a d é m i a - u t e z a  16.
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Műszaki irodalmi és nyomdai részvénytársaság Budapest, Conti-utca 38. sz.
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