
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 

LXVI. (rendes) választmányi ülés. 
1872. évi márczins 2-kán. 

E l n ö k : Herrich Károly, a II. szakoszt. elnöke, később: Sztoezek 
József, egyl. másodelnök. 

J e g y z ő : Ambrozovics Béla egyl. t i tkár. 
J e l e n v o l t a k : Domaniczky István, Erdey Benedek, Hajnal Antal, 

Hieronymi Károly, Horváth Alajos, Kkerndl Antal, Leehner Gyula, Leutneí 
Károly, Metzner Antal, Nagy János, Naszluháöz Lajos, Ney Béla, Pünezmann 
Gyula, Reitter Feréncz, Szily Kálmán, Tolnay Lajos, Wallandt Henrik és 
Ybl Miklós. 

1. E l n ö k az ülést megnyitván, a napirendre kitűzött másodtitkár^ 
Választásra hívja fel a választmányt. 

D o m a n i c z k y I s t v á n , a titkárságnak a szerkesztőséggel leendő 
teljes egyesítésében látván az egyleti ügyek kedvező fejlődésének egyik 
főbiztosítékát, Ambrozovics Béla titkár és szerkesztő mellé másodtitkárnak 
Ney Béla másodszerkesztőt ajánlja. 

Ambrozovics Béla, előrebocsátván, miszerint minden tagnak s annál 
inkább a legközelebb érdeklett t i tkárnak jogában áll a másodtitkári állomás 
betöltésére nézve javaslatot tenni, részéről, tekintettel azon eshetőségre is, 
hogy a választmány által ép úgy mint elődje is, egy vagy több jelölt ajánlá-
sára egyenesen fel is szólíttathatnék : kötelességének tartotta e részben érint-
kezésbe lépni néhány, a másodtitkári állásra alkalmas s ez állás elfogadására 
hajlandónak is yélt tagtárssal. A kikre legközelebb gondolhatott: a Elieronymi 
K. titkár leköszönése folytán szintén lemondott másodtitkár, Hajnal Antal, 
kit e téren szerzett érdemei s az egyleti ügyek kezelésében tökéletes jártas-
sága, Ney Béla, társszerkesztő, kit a Domaniczky által is kiemelt előny ajánl 
különösen és Horváth Lajos, ki mellett azon tekintet szól leginkább, hogy 
általa az egylet tisztviselőinek köre egy új , jeles munkaerővé! szaporodnéki 
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Miután azonban Hajnal és Ney, az utóbb kiemelt tekintetnek hódolva, hatá-
rozottan ki jelentet ték, hogy netaláni megválasztatásukat el nem fogad-
nák s így jelöltekül sem léphetnek fel: a másodtitkári] állásra Horváth Lajost 
ajánlja. 

Domaniczky István, kiemelvén a választás előtti ajánlat és a tényleges 
megválasztatás közti különbséget, titkos szavazást kér, mi megtörténvén, 17 
beadott szavazat közül : 

Horváth Lajos kapot t 13 
Ney Béla 3 
Hajna l Antal 1 

szavazatot, e szerint: 
Másodtitkárnak H o r v á t h L a j o s választatott meg. 
2. H a j n a l A n t a l volt másodtitkárnak, ezen minőségben három éven 

tett buzgó szolgálatai és érdemei elismeréseiil: 
a választmány köszönetét jegyzőkönyvileg kifejezni határozza. 
3. Ambrozovic3 Béla, mint szerkesztő, a legközelebbi választmányi ülés-

ből lett kiküldetése folytán jelentést tévén a m. kir. államvasutak igagaztósá-
gával az ezen igazgatóság által az egylet közlönyében teendő hirdetéseknek 
évi általány-összeggel leendő dijazása iránt megindított tárgyalás folyamáról : 

az alkunak a lehető legkedvezőbb feltételek mellett leendő végleges 
tnegkötésére hatalmaztatik fel. 

4. Vonatkozással a legközelebb múlt közgyűlés azon határozatára, mely 
szerint á választmánynak kötelességévé tétetett gondoskodni arról, hogy a köz-
gyűlésre beránduló vidéki tagoknak a Buda-Pesten folyamatban levő neveze-
tesebb építkezések iránti tájékozásra és azok megszemlélésére alkalom nyüj-
tassék: 

a még 1870. évi egyik választmányi ülésből hasonló czélból kiküldött 
és azóta két tag (Mitterdorfer és Siebreieh) eltávozása folytán megapadt bi-
zottság Ybl Miklós, Punczmann Gyula, Vidéky László és Ambrozovlcs Béla 
tagok által kiegészíttetik, illetőleg szélesbíttetik. 

5. Graffy M. kiszolgált katona, segélyezésért benyújtott folyamodványt, 
ily czélú alap hiánya miatt figyelembe nem vétethetvén, erről folyamodó érté ' 
síttetni határoztatik. 

6. Seefehlner Gyula egyleti tag, 22 havi 10 frtos részietfizétéssel alapitó 
tágul jelentetett be. 

Tudomásul vétetik. 
: r 
7. Uj tagokul bejelentetnek: 
Glüek Náthán, Szathmárról ajánlja Kherndl AntáL 
Grün Bernáth, Szászváros „ Sclineider Alajos* 
A sóskúti kőbánya társulat (alapitó 200 frttal). 
Honti László, Z.-Egerszegh ajánlja Hajna l Antal. 
Szabó József, Buda j, Pr ibék Béla. 
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ajánl ja Ambrozovics B. 
„ Wimmer Vilmos. 
„ Gianoni Adolf. 

Hieronymi K. 
Herrich Károly. 

Zsilla Vilmos, Eszék 
Bachstein Ármin, Feled 
Oláh Gábor, Selmeczbánya 
Pruha József, (alapító 300 írttal) 
Rill József, (alapító 200 frttal) 
Honti László 12 szavazattal 4 ellenében, a többiek egyhangúlag az egy-

let tagjaiul felvétetvén, erről szokott módon értesítendők lesznek. 

8. Domaniczky István indítványozza, hogy ezentúl a választmányi ülésre 
kitíízött fontosabb tárgyak a meghivókon bővebben körülirassanak. 

Határoztatott: hogy a fontosabb tárgyak az eddigi szokáshoz képest 
lesznek csak megnevezendők. 

9. A házépítési bizottság javaslatára e bizottság, miután annak két tagja, 
Hey és Punczmann az egylet házára szintén készítettek vázlatokat, s így 
mint érdeklettek a birálatban részt nem vehetnek, Weber Antal Steindl Imre 
és Lechner Lajos tagokkal kiegészíttetik. 

10. A jegyzőkönyv hitelesítésére W a l l a t t d t H e n r i k és D o m a -
n i c z k y István küldetnek ki. 

Egyéb tárgy nem lévén elnök az ülést berekeszti. 

E g y e t e m e s s z a k i n á l . 
1872. évi márczius 11-kén. 

i % 
JÉ 1 n ö k : Micskey Imre. 
J e g y z ő : Ambrozovics Béla. 
1 . H o r v á t l i L a j o s felolvassa értekezését: „Avas ta r tóknak közúti 

hidakon való alkalmazásáról." — Á fa- és vasszerkezet kiállítási költségeinek 
összehasonlítása folytán értekező arra az eredményre ju t , hogy 4 ölig terjedő 
tiyilások áthidalása Magyar- és Erdélyországban általában véve olcsóbban 
Volna eszközölhető vastartókkal, mint faszerkezettel. Minthogy értekező — 
ezúttal csak annak kimutatása lévén czélja, hogy fa helyet t vasnak alkalma-
zása által közúti hídjainkon jelentékeny megtakarítás volna eszközölhető — a 
faanyagra nézve a k ö z é p árt vette számításai alapjául^ tekintet nélkül a 
fa árának a méretek nagyságával való fokozódására: több oldalról tett észre-
vételek és az ezekből fejlődött eszmecsere folytán is, értekező a tárgy kimerí-
tőbb és a költségin kívül más szempontból való kifejtését, és így kiegészített 
dolgozatának az ögylet szaklapjában leendő közzétételét igéri. 

2. Olvastatott W o h l f a l i r t E r n ő értekezése: A „ fényről mint mun-
kaerőről;," — Az előadás első részében a photographiát, photolitbograpbiát és 
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pliototypiát ismertetvén, ezen módon előállított igen sikerült rajzmásolatokat 
mutatott be, a második részében pedig a photogiammetria vagy photogeometria 
elveit fejtegeté értekező, a felette érdekes dolgozatnak szintén az egylet szak-
lapjában leendő közlését Ígérvén. 

LXVIII dik választmányi ülés. 
1872. márczius 21-kén. 

E l n ö k : Metzner Antal, igazgató, később Reitter Ferencz másod alelnök. 
J»e g y z ő : Ambrozovics egyl. titkár. 
J e l e n v o l t a k : Deák Mihály, Domaniczky István, Erdey Benedek, 

Éltető Elek, Hajnal Antal, Herrich Károly, Hieronymi Károly, Horváth Alajos, 
Horváth Lajos, Lechner Gyula, Lechner Lajos, Leutner Károly, Nagy János 
Naszulháez Lajos, Ney Béla, Pribék Béla, Zofahl Gusztáv. 

1. H e r r i c h K á r o l y mint a házépítési bizottság elnöke, élő szóval 
jelentést tesz az építészeti szakosztály tagjai által az egylet házára készített ter-
vek bírálatának eredményéről. Kiemeli, hogy a szakosztály buzgó tagja i 
által beküldött 7 rendbeli szebbnél szebb tervek készítői magukat az egylet 
köszönetére és elismerésére érdemesítették s hogy a bizottmány a tervek min-
den részleteibe beható vizsgálat után kivitelre N e y B é l a tervezetét fo-
gadta el, mint a mely az egylet érdekeinek leginkább megfelel, a mennyiben 
minden tekintetben bérház jellegével bír s mint ilyen jövedelmező lesz, e mel-
lett pedig az első emelet beosztásánál gondoskodva van arról, hogy benne az 
egylet, esetleg, jelenlegi igényeinek megfelelő elhelyezést nyerhessen. A te rv 
részletes kidolgozásánál kívánatosnak mutatkozó homlokzati és belső felosz-
tási apróbb módosítások keresztülvitelénél való közreműködésre Ybl Miklós 
és Weber Antal egyleti tagok kérettek fel, kik is erre szívesen vállalkoztak. 
Az így átdolgozott tervezet végleges jóváhagyás végett a legközelebb össze-
hívandó választmányi ülés elé fog terjesztetni. 

Végre, miután az egyleti ház tervének újabbi és most már lehető rövid 
idő alatt teljesen részletezett kidolgozása tetemes fáradságot és osztatlan 
íigyelmű munkát igényel: a bíráló bizottmány nevében indítványozza, hogy 
Ney Béla részére a fennálló építészeti árszabály szerinti munkadíj megsza-
vaztassák. 

A pályázó tervek bemutattatván, a választmány a] tervbiráló bizottság 
nézeteit osztva, eljárását egész terjedelmében magáévá teszi ; az építészeti 
szakosztály azon tagjainak, k ik az egylet házának minél czélszerübb és az 
egylet műszaki tekintélyének megfelelő módon leendő felépítésére bekül-
dött jeles dolgozataikkal közreműködni szívesek voltak: jegyzőkönyvileg kö^ 
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szönetet szavasz ; Ney Bélaúrnak, a terv részletezett kidolgozásáért, a rendes 
építészeti árszabály szerinti tiszteletdíjat biztosítja; végre elhatározza, hogy 
a véglegesen elkészült tervek a legközelebb összehívandó választmányi 
ülésnek lesznek bemutatandók. 

2. Ti tkár jelenti, hogy az „ Athenaeum" nyomda a papir árának 109/o-al 
a betüárának 15 °/0 százalékkal való emelkedése folytán a közlönyre nézve: 

a 1200 példányban nyomott szöveg kiállítási árát 40 f r t 80 kr.-ról 42 f r t 
80 kr.-ra, a boriték árát 21 f r t 60 kr.-ról 22 frt 60 kr.-ra emelte, a hirde-
tések díjjai a régiek maradván. 

Az áremelésből származó költségkülönbség évenként csak 72 fr tnyi 
csekély összeget tévén, az indokolt új árak elfogadtatnak. 

3. Olvastatott a fővárosi közmunka-tanács átirata, melyben közölvén a 
sugárúti telekcsoportozatra az egylet építészeti szakosztályának tagjai által 
beküldött pálya tervek bírálatának eredményét, azt az illető pályadíjt nyert 
urakkal közöltetni kéri. — Ti tkár szóval bejelenti, hogy az átirat egész terje-
delmű másolatban már közöltetett az illető pályadíjt nyert tagtársakkal. 

Az átirat eredetiben az építészeti szakosztálynak kiadatni határoztatik. 
A fővárosi közmunka-tanácsnak pedig az i f j abb hazai építészeti erők hazafias 
felkarolásaért jegyzőkönyvileg az egylet köszönete fejeztetik ki. 

4. Olvastatván a bécsi világkiállítási országos bizottmánynak az egylet-
hez intézett átirata, melyben köszönetét nyilvánítja az egylet helyiségeinek a 
kiállítási bizottság III. szakosztályának ülésezéseire lett átengedéséért s egy-
szersmind a választmány tagja i t a nevezett szakosztályi ülések látogatására 
meghívja : 

Szíves tudomásul vétetik s titkár utasíttatik, hogy a hirlapilag közlött ülési 
napokra a tagokat a teremben külön kifüggesztendő hirdetmények által is 
figyelmeztesse. 

5. Bemutattatik a Jusz ty Jakab özvegye által, elhunyt férje megvé-
telre ajánlt műszaki könyvgyűjteményének beküldött kathologusa : 

Kiadatik a könyvtárnoknak, egyes, megvételre érdemes könyveknek 
kiszemelése és bejelentése végett. 

6. Olvastatik a magy. kir . földtani intézet igazgatóságának átirata, mely-
ben az intézet évkönyve 1871-dik évi füzetének megküldése mellett, az 
egylet kiadványait illetőleg csereviszonyt ajánl fel. 

A küldemény köszönettel vétetvén, a felajánlott csereviszony szívesen 
elfogadtatik. 

7. A Pesten alakúit „Postai Kör"-nek az egylethez intézett kérelme 
folytán, a közlöny füzeteinek a folyó év elejétől kezdve a nevezett kör részére 
ingyen leendő megküldése határoztatik. 

8. Horváth Ignácz egyl. tag és műegyetemi tanár, az egyletnek belátás 
szerint megszabandó ár mellett, megvételre ajánlja a „Bulletin de la societé 
pour F encouragement de 1' jndustrie nationale" 1848—1871. évi folyamait. 
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Az egylet korlátolt pénzviszonyai nem engedvén meg a szükséges ujabb 
könyvek mellett ily — inkább történelmi becsű — müveknek is megvételét, 
a választmány e czélra a méltányosan megszabható legkedvezőbb feltételek 
mellett is jelentékeny összegre rugó költséget nem szavazhatja meg. 

9. Popovits Lázár rnarcheggi vaspálya-állomás-főnök az általa feltalált 
és mintázott katonai körpályának rövid leirását beküldvén, tudatja az egylettel, 
hogy találmányának mintázata Bécsben Wiesenbergi Klein Ferencz, Wollzefle 
40. sz. a. palotájában van kiállítva: 

Tudomásul vétetik. 
10. Barcsay Miklósnak bejelentett kérelmére az egyleti oklevél kiállít-

tatni rendeltetik. 
11. Új tagokul bejelentetnek : 
B. Eötvös Loránd, Pest, ajánlja Ambrozovics Béla. 
Wagner Gusztáv, Buda, 
Paxi Károly, Buda, 
Csertán László, Zala-Apáti, 
Bartek Ágost., Pest, 
B. Wenkheim László, Körösladány, 
Gráf Lajos, Fiume, 
Roos Károly, „ 
Sztoczek Miklós, Fiume, 
Linczbrot Ignácz, „ 
Zimmermann Frigyes, Pest, 

is felvétetnek s erről szokott módon értesíttetnek. 
12. Ti tkár bejelenti, hogy a magyar közgazdasági kongressus a mely* 

nek létesítésére alakult bizottságban az egylet is Szily Kálmán, Houchard Fo-
rencz, Naszluhácz Lajos, Tolnay Lajos, Hieronymi Károly, Lechner Lajos, 
Punczmann Gyula és Ambrozovics Béla által volt képviselve, márczius hó 
23-kán esti 6 órakor az iparegyesület helyiségeiben előértekezletet, márczius 
24-kén d. e. 10 órakor pedig első közgyűlését tartja s hogy a megjelenhetési 
igazolvány-jegyek az iparegyesület t i tkári hivatalában vagy a fenn nevezett 
bizottsági tagoknál levő előjegyzési lapon 6 frt díj lefizetése mellett meg-
szerezhetők : 

Tudomásul vétetik. 
13. A választmányi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésébe Nagy János és 

Lechner Lajos választmányi tagok kéretnek fel. 

f> 

.Nagy Dezső. 
Hajnal. 

n 
Ambrozovics Béla, 
Szegő Attila. 
Nádory Nándor. 

j, Ambrozovics Béla, kik 
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A házépítési bizottmány jelentése, *) 

Tisztelt Közgyűlés! 
Noha utolsó közgyűlésünk óta tagtársaink ritka lelkesedés- és áldozat-

kézséggel adakoztak házunk felépítéséhez — és noha a Tisztelt Közgyűlés 
a választmányt, a felépítést illetőleg, teljhatalommal ruházta fel, ós meg-
bízta, hogy belátása szerint szabadon intézkedjék, — hogy a tettleges építés, 
daczára ezen kedvező körülménynek meg nem kezdetett, annak oka azon át-
alakulásban rejlik, melynek lehet mondani egész fővárosunk területe ki van 
téve, különösen pedig azon városrész, melyben egyletünk házát felépíteni 
szándékoztunk. 

Ugyanis alig jutott telkünk birtokunkba, a kedvező véletlen majdnem 
közvetlen szomszédságunkba hozta fővárosunk egyik legnevezetesebb épületjét 
a kir. fővámhivatalt, mely hivatva van maga körül egy ú j várost, ' és új 
forgalmat teremteni, a mennyiben ezen helyen fog nemcsak Pest, de lehet mon-
dani az egész ország kereskedelmi forgalma összpontosulni. Ez okból, igen ter-
mészetes következésül, a mint a vámház építése megkezdetett az irányadó 
körök azonnal megkezdették az illető városrész átalakítását is tervezni -— s 
mindenekelőtt ki lett mondva, a keskeny utczák szélesítése, a szükséges új 
utczák és piaczok megnyitása stb., hogy a központosított forgalom akadá-
lyokkal ne találkozhassék. Tettleg azonban, eddig s ez is csak január hó 
utolsó napjaiban, a Csillag-utcza 4 ölről 6 ölre való szélesítése liatároztatott el. 

ACsillag-utcza szélesítése — miután telkünknek abban 18 öles homlokzata 
van — reánk nézve 37 öl tér veszteséggel jár, s így az aligmúlt napokban minde-
nekelőtt arról kellett meggyőződnünk, vájjon csonkított és 163 ölre olvadt 
telkünkön lehetséges-e kitűzött czéljainknak megfelelő épület előállítáaa. 

Ez okból Steindl Imre tagtársunk által készített jeles terv alapján, 
egy újabb tervezet és költségelés készíttetett, melynek megszemlélése és 
bírálása után azon meggyőződésre jutottunk, hogy telkünkre, daczára a ked-
vezőtlen alaknak, ügyes beosztás és berendezés mellett lehetséges egy jöve-
delmes bérház felépítése, hova, ha úgy kívántatnék, egyletünk is kényelmesen 
behelyezheti magát, de hol épen a biztosított forgalom és kereskedelem foly-
tán a jövedelem jövőre sokkal biztosabb és nagyobb lesz semmint azt egyelőre 
remélhettük. Azonban a rögtönözött tervjavaslatban hiányok mutatkozván 
az építészi osztály-tagok közül, hat buzgó tagtársunk ajánlkozott újabb terv 
rajzok készítésére, melyekből már eddigelé 5 be is érkezett. Ezen javaslatok 
alapján nincs kétség benne, hogy a választmány azon kedvező helyzetbe 
leend, miszerint rövid napok alatt a legczélszerübb és érdekeinket egészen 
felkaroló javaslat végrehajtását is elhatározhatja, 

*) L. a f, é. II, fűz. 72. old, • 
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Ezekből méltóztatik látni a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy el nem hárítható 
akadályok állották útját a tettleges építésnek. De ha ez nem lett volna is, legyen 
szabad felemlíteni, hogy a választmány, más. irányban is kifejlett okoknál 
fogva, nem látta volna tanácsosnak, épen egyletünk egyenes érdekében, a tett-
leges építés megkezdését. Ugy7anis országosan tudva levő dolog, hogy a fővá-
rosi közmunkák tanácsa Pest átalakítási tervére pályázatot ir ki. A számos 
bomutatott tervezetek között nevezetes eltérések mutatkoztak, de abban vala-
mennyi megegyezett, hogy a közmunka- és közlekedési minisztérium a Lipót 
és így a város felső területén helyeztessék el — s így feltehető, hogy az alkal-
masint ott is fog'felépittctni. Ha egyletünk tagjai közt körültekintünk látni fog-
juk, hogy azoknak legnagyobb része ezen tárcza keretében leli és keresi fog-
lalkozása körét, s ez okból nem is lehet a felett kétség, hogy a leendő közle-
kedési minisztérium palotája mellé vagy ahhoz közel fognak sorakozni —• egyle-
tünknek állandóan itt lakó itt tartozkodó tagjai — és így ha czélt téveszteni 
nem akarunk, s ha egyletünket tagtársaink gyülpontjává óhaj t juk tenni 
szükség leend, azt a leendő minisztérium közelébe elhelyezni, miután vidéki 
tagtársainkra nézve kik, habár az év különböző szakaszán napokra jönnek 
fel Pestre, egész közömbös dolog hol keressék fel egyletünk helyiségeit, nem 
így azonban az állandóan a központban foglalatoskodó tagok, ezek számára 
azt áldozat nélkül járó [távolságra kell elhelyezni. A választmánynak ezen 
szempontra is kellett figyelmét kiterjeszteni, midőn véglegesen határozha-
tott volna. 

Miután azonban a közlekedési minisztérium véglegesen elhelyezése 
évekig terjedő feladat is lehet, s addig várakoznunk nem szabad, de miután 
régi telkünkön a kifejlett, reánk egész előnyös körülmények folytán lehet-
séges egy ma már biztos, de jövőre jelentékenyen fokozható jövedelmes bér-
ház építése, a választmány álláspontja ma az építést illetőleg nem lehet más, 
mint az: hogy a Tisztelt Közgyűlésnek, annak a benyújtott legjobb terv alap-
ján való építését ajánlja és egyletünk érdekében elevenen szorgalmazza. 

Hogy az építés egyletünkre nézve lehetséges és biztos előnynyel jár az 
a következőkből látható. Ugyanis 

1. Telkünk ára egészen ki van fizetve s az tulajdonunk, kerül t összesen 
17,730 frt 62 kr. 

2. Készpénzünk, mely azonnal az építésbe fektethető van 26,505 frt 10 kr. 
3. Eddigi 1240 tagtársunk közül csak 417 adakozott, kétségtelen az, 

hogy 700 eddig nem adakozott tagtársunk csak azért nem adakozott 
eddig, mivel az építés tettlegesen meg nem kezdetett, s az is bizonyos, 
hogy ha az építés megkezdődik az ipar vállalatok, mint az a túl a Lajtai or-
szágokban történt, nálunk is adakozni fognak, s így a valót nem fogjuk csak 
közelíteni sem, ha ezen hátralékot 10,000 frtra vesszük. 

4. Ha házunk felépítve lesz, ezen vagyon képvisel 130—140,000 fr t érté-
ket, ennek felét a kereskedelmi bank, mint azt közvetlen szomszédságunkban 
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már tette, záloglevelekben rendelkezésünkre bocsátja. S így áll rendelkezé-
sünkre, ba akeresk. bankot 65,000frtig vesszük igénybe, C 4,000 frtnyi összeg. 

Az épület ellenben ba azt megfelelő csínnal, de mindenesetre takaré-
kosan építjük, 650—-700 f r t között Q ölenként felépíthető s miután ezen ösz-
szeg alatt álló ajánlattal már bírunk, s igy a költség bőven fedezve van, főleg 
ha tekintetbe vesszük, hogy egyes munkálatok nemeire, minő pl. aa asztalos 
és ács munka a kiállítási ár biztosítva van egyes czégek részéről, valamint 
a vas munkát illetőleg egy jelentékeny gyár részéről, ha ezt tekintetbe vesz-
szük, akkor épületünk 80,000—85,000 frt kiadással fel is építhető s így 
tettleg feleslegünk van. 

A jövedelmezés pedig a mai árakat véve átlagosan 7500 —8500 frt 
között felvehető, mely jövedelem azonban ha a vámház működését megkezdi, 
miután 8—9 bolt helyiségünk, és pincze raktáraink lesznek, két év alatt 3000 
és 3500 frt többletre fokozódhatik. 

S ezek szerint ha az építés a fentebb említett számok kerete között fog 
végrehajtatni, a befektetés a telek árával együtt teend 97,000—102,000 frtot 
a jövedelem ellenben azonnal 7500—8500 frtot, egy két év után 10,500 és 
11,500 f r t s így mindenesetre előnyös befektetés leend a egyletünket, bizony-
nyal 3 — 4 év alatt azon vagyoni álláspontra helyezendi, hogy annak idején 
csak tetszésétől fog függni, magát egyleti tekintélye és díszének megfelelőleg 
akár a Sugárúxra vagy más alkalmas pontjára a fővárosnak elhelyezni. 

Ezen okokból tisztelettel alólirottak csak meggyőződésüknek adnak 
kifejezést akkor, midőn a lisztéit Közgyűlést felkérik, hogy őket a már adott 
felhatalmazás folytán újólag felhatalmazzák arra, hogy a beérkezett legczél-
szerübb tervek alapján, a meglevő csillag-utczai t dken , az egylet házát fel-
építsék, és azt még ez év folytán létesítsék. 

Pest, febr. 24. 1872. 
H e r r i ű h i 
M e t z n e r , 
T o l n a y . 
N e y . 
P u n c z m a n m 




