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Ü nnepet ü ltü n k !
Kitartó és akadályt nem ismerő küzdelem illán 

sikerült végtére az 1885. évben megpendített eszmét, 
a vendéglős tanonezok szakiskoláját megvalósítani. 
Ezen iskola ugyan csak a messze jövőben válik bő
ven kamatozó tőkévé de már most a jelenben is 
okoz örömet s megelégedést; örömet a rég ápolt 
terveztetés megvalósítása s megelégedést ama tudat 
által, hogy az eszme megtestesítése iráni általános, 
mély érdeklődést mulatott minden érdekelt faktor: 
kormány, törvényhatóság, üzleti világ s társadalom 
egyaránt.

Az iskola megnyitási ünnepélye a f hó 22-én 
a Szemere-utczai községi iskola tantermében folyt 
le; a tágas terein ez alkalomból lombokkal, szép 
szőnyegekkel és pompás délszaki növényekkel volt 
díszítve, melyek közölt ő Felsége a király mellszobra 
volt elhelyezve. A vendégek között üdvözölhettük: 
Halász Ferencz kir. tanácsos és tanfelügyelőt, a vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter képviseletében, 
Márton-fft/ Mártont, az iparostanoncz-iskolák miniszteri 
biztosát, Gerlóezy Károly alpolgármestert, Schwetz Vil
most a. székesfővárosi kir. tanfelügyelő képviselőjét, 
Telft'y Iván egyetemi tanárt, Mezei/ Lajos kerületi 
elöljárót, Sae/ter István tanácsjegyzőt és sok másokat.

Ipartársulatunk elnöke Gumiéi János nyitotta 
meg a szép ünnepélyt sikerült beszéddel; első sor
ban a kormánynak és a székesfővárosnak mondott 
köszönetét azon hathatós támogatásért, melyet az 
ügy iránt la nusilol Lak s mely lehetővé tette, hogy a 
régi ige végre testté váljék. Kiemelte még beszédé
ben Gliick Frigyesnek, az iskola-felügyelő bizottság 
elnökének érdemeit is, ki lankadatlan buzgalommal, 
kitartással, szeretettel és eléggé nem méltányolható 
áldozatkészséggel az eszmét diadalra juttatta. Halász 
Ferencz kir. tanácsos és tanfelügyelő átadta a mi
niszter üdvözletét, ki, legnagyobb sajnálatára, hiva
talos teendői miatt akadályozva volt az ünnepélyen 
résztvehetni. Gliick Frigyes, az iskola felügyelő-bizott
ságának elnöke, azon okokat ismertette, melyek szük
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ségessé telték az iskola felállítását. Minden téren, 
úgymond, s igy a szállodások és vendéglősök ipará
nál is mutatkozik haladás s ezért kötelességünk a 
jövő nemzedéknek megadni a lehetőséget, hogy ta
nuljon és ez által ismereteit gyarapítva, úgy a hazai, 
valamint a külföldi vendégek elismerését kiérdemelje. 
A felügyelő-bizottság nevében üdvözli a kormányt 
és a székesfővárost, melyek segédkezet nyújtottak a. 
szép eszme megvalósításához. Waller Károly, az 
iskola igazgatója, meginogva!ázta a. szakirányú iskola 
czélját és feladatát, kiemelvén, hogy a szakiskola 
a tanonezokat oly specziális szakoktatásban része
síti, melyből kifolyókig a szállodai, vendéglői és 
korcsmái kiszolgálás mindenkor ki fogja a vendé.: 
elismerését érdemelni és ők ez által a társadalom 
hasznos tagjaivá válnak.

Az elhangzott «Éljen>>-ek után a vendégeket a 
tanonezok üdvözölték; ez alkalomból a tanonezok 
szakmájukhoz illő jelmezben jelentek meg. Gerlóezy 
Károly alpolgármester üdvözölte ezek után az iskol a 
vezetőit, megígérvén, hogy a székesfőváros, felismerve 
a szakiskola szükségét és czélszeriiségét. azt jövőre 
is fogja támogatni. Mártonffy Márton miniszteri biz
tosnak a tanulókhoz intézett buzdító szavai után 
következett a pinczér-egylet köszöneté, melyben 
hálát mond az ipartársulatnak, hogy bár nagy áldo
zatok árán, az oly nélkülözhetlen intézményt még 
is lél esitett e.

Ezzel véget ért az ünnepély, mely — éltet a 
remény — csak előhangja volt az uj szakiskola által 
a közönség körében nemsokára elérendő még szebb 
s biztatóbb sikernek.

A tá r s u la t tá r g y a lá s a i ,  h iv a ta lo s  á t ira to k , 
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Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatának 1895. év szept. 
hó 26-án, délután 4 órakor, saját helyiségében, Gundel János 
elnöklete alatt tar! ott választmányi ii'éséről.

Jelen voltak: W’irth Ferencz alelnök; Hermann Ferencz
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pénztáritok; Glück Frigyes, Csalányi Károly, Förster Konrád, 
Illits József, Kommer Ferencz, Kern Ferencz, Karikás Mihály, 
Prindl Nándor, Hein Lipót, Fritz Henrik és Nősek Ignácz 
választmányi tagok; ifj. Ács Mihály társ. ügyész és Brtoun 
Ignácz társ. titkár.

Elmaradásukat kimentették: Maloschik Antal, Mehrin- 
ger Rezső, Krist Ferencz, Stadler Károly, Lippert Lajos, 
Wohlfarlh Vilmos és Varsányi Ferencz urak.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyiloltnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sével felkéri Kern Ferencz és Hein Lipót urakat.

1. Olvastattak az 1895. évi augusztus hó 31-én és szep
tember hó 6-án tartott választmányi ülések jegyzőkönyvei.

A jegyzőkönyvek tudomásul vétettek és hitelesít
tettek.

2. Elnök jelenti, hogy miután meggyőződést szerzett 
magának arról, hogy a többi ipartársulat és testület László 
ő cs. és kir. Fensége ravatalára koszorút nem helyezlek, ő 
sem tartotta indokoltnak, hogy ipartársulatunk nevében ko
szom helyeztessék el a főherczegi ravatalra.

Tudomásul vétetett.
3. Elnök a társulat kebelében megüresedett titkári 

állásra nézve bejelenti, hogy bár a múlt választmányi ülés
ből kifolyólag rája bízatott egy megbízható egyén kiszeme
lése, mindazonáltal ő legczélszerübbnek vélné, ha ezen állás 
betöltése vagy nyilvános pályázat utján, vagy pedig a beér
kezett két ajánlat alapján, közvetlenül a választmány részé
ről eszközöltetnék.

Az ajáidatok felolvasása után a választmány érdemle
ges határozatot nem hozott, hanem megbízta Hein Lipót 
választmányi tag urat, hogy Norgauer János egyik pályázó 
személye felől közelebbi informácziókat szerezzen be s annak 
eredményét a legközelebbi ülésen a választmánnyal közölje.

4. Olvastatott a székesfővárosi magy. kir. pénzügyi 
igazgatóság átirata, a melyben az ipartársulatot felszólítja, 
hogy az 1896. évi január hó 1-ével kezdődő kivetési idő
szakra megállapítandó italmérési illeték kiszabása végett 
alakítandó kivető bizottságba a maga részéről megbízottakat 
nevezzen meg.

A választmány az egyes kerületekre nézve a következő 
tagokat küldi ki:

IV. kér. Csalányi Károly és Kern Ferencz.
V. kér. Förster Konrád, Gundel János, Krammer Miksa 

és Reitter György.
VI. kér. Blaschka István, Iíoch József és Prindl Nándor.
VII. kér. Fritz Henrik, He'l Ferencz és Pavelka Antal.
VIII. kér. Maloschik Antal, Mehringer Rezső és Stein- 

beisz János.
IX. kér. Stöckl Tamás és Wirth Ferencz.
X. kér. Vincze Lajos és Spalt Mátyás.
5. Elnök bemutatja a szegedi szállodások, kávésok, ven

déglősök és korcsmárosok ipartársulatának zászlószentelési 
ünnepére a meghívót s az ugyanez alkalomra küldött zászló
szeget, valamint a Szegeden tartandó orsz. pinezér kongresz- 
szus rendező bizottságának meghívóját is. Bejelenti egyúttal, 
hogy a kongresszus tárgyában a budapesti pinezér-egylettől 
egy átirat is érkezett, melyben a választmány felkérelik, hogy 
ipartársulatunk a kongresszuson kiküldöttje által vegyen 
részt és a pinezérek érdekeit hathatósan támogassa.

A választmány a zászlószegért 50 korona adományt

szavaz meg. egyben pedig azt határozza, hogy az ipartársu
lat a Szegeden tartandó ünnepségeken testületileg képvisel
teti ugyan magát, a kongresszus tárgyalásain azonban i-em 
a hozzászólási, sem pedig a szavazati jogot gyakorolni nem 
fogja. Az ipartársulat a következő urak állal képvise teti 
magát:

Kern Ferencz, Illits. József, Szczepanovsky Zsigmond és 
Bereczky Lajos.

6. Ezek nlán Glück Frigyes a szakirányú iparos-tanoncz 
iskola felügyelő bizottságának elnöke bejelenti, hogy az ipa
ros-tanonczisko ában az előadások szepl ember hó 16-án már 
tényleg megkezdődtek. A beiratkozottak száma megha'adja a 
150 et, kik közül egyesek oly jó előmenetelt tanuasitnak, 
hogy még ezen év folyamán megnyitható lesz a harmadik 
osztály is. Sajná'attal konstatálja ugyan, hogy vannak egyes 
főnökök, kik bizalmatlanság és az idegenkedés bizonyos ne
mével nézik az uj intézményt és igy tanonczaikat iskolába 
sem járatják, szóló azonban rajta lesz, hogy ezen uj intéz
mény elől senki sem zárkózhassék el, s miután a tanonezok 
iskoláztatása immár törvényben előirt kötelessége a főnök
nek, a még vonakodók levédleg fognak figyelmeztetni, hogy 
kötelezettségeiknek annál is inkább legyenek eleget, mert 
ellenkező esetben a szakirányú iparos-tanoncziskola felügyelő 
bizottsága kénytelen lesz a mulasztókkal szemben a törvény
szabta eljárást megindítani.

Helyeslőleg tudomásul vétetett.
Több tárgy napirenden nem lévén, elnök az ülést be

fejezettnek nyilványitja.
K. m. f.
Brtoun Ignácz, (lundel János,

titkár. elnök.
Kern Ferencz.

Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás igazgatóságától
érkezett felhívás folytán elnökségünk a székesfővárosi szál- 
lódatulajdonos urakat az ipartársulat helyiségeiben f. évi 
szeptember hó 27-én tartandó közös értekezletre meghivatta. 
Az értekezleten a csekély számban megjelent meghívottakon 
kivid a kiállítási igazgatóság képviseletében résztvett Gelléri 
Mór igazgatósági titkár ur is. Az értekezlet czélja az volt, 
hogy a szállodatu'ajdonos urak már most fixirozzák szoba
áraik maximumát s erről akár külön-külön, akár együttes 
kötelező nyilatkozatot intézzenek a kiállítás igazgatóságához. 
Az értekezleten résztvevők biztosították a kiállítási igazgató
ság kiküldöttjét, hogy iparuk jó hírnevének állandó biztosí
tása szempontjából mindent el fognak követni s ezen érte
kezletből kifolyólag kijelentették, hogy a jövő évi millenniumi 
kiállítás egész tartama alatt szállodáik szobáinak árait leg- 
felebb átlag egyharmadrésznyivel emelik.

Több oldalról vettük azt a panaszt, hogy az italmérési 
jogengedélylyel bíró felek által használt palaczkok és poha
rak megjelölése a vásárbiztosok állal kifogásoltattak. Minden 
félreértés elkerülése czéljából közöljük a nagyméltóságu magy. 
kir. pénzügyminiszter urnák a szeszes italok kimérésénél és 
kismértékben való elárusitásánál követendő eljárásról szóló 
1892. évi 53.236. számú körrendeletnek ide vonatkozó (30. §.) 
szakaszat egész terjedelmében. Idézett szakasz követke
zőkép szól:

«Az italmérési helyiségekben használt boros palaczkok 
és azok a boros poharak, melyekben az ital palaczkok nél
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kül mérve szolgáltatik ki s maguk is mértékül szolgálnak, 
úgy a sörös poharak ürméretc az illető palaczkokon és po
harakon megjelölendő.

E végből a boros palaczkok nyakán maradandólag és 
elválaszthatatlanul megjelölendő a mérték határa egy ezen- 
timéter hosszú a palaczk szájával párházamosan fekvő vonás 
által aként, hogy ezen vonás és a palaczk szája között 
legalább annyi tér maradjon, hogy a palaczkot be lehessen 
dugaszolni.

Kivétetnek e szabály alól a linóm borral töltött pa
laczkok, melyeket a termelők erősen bedugaszolva, lepecsé
telve vagy más alkalmas módon maradandólag elzárva, az 
eredeti ezég jegyével ellátva hoznak forgalomba.

A boros poharak 1 liter, 05 liter, 0'3 liter és 02 liter 
mérték szerint készítendők és a mérték határa egy czenti- 
méter hosszú s a pohár felső szélével párhuzamos vonással 
maradandólag és elválaszthatlanul megjelőlendők aként, 
hogy a vonás és pohár széle között

1 literes pohárnál legalább 20 milliméter 
0-5 » » » 15 =>
0.3 » » » 12 »
0«2 » » » 10 » tér maradjon.

A sörös poharak 1 liter, 0.5 liter és 0.3 liter nagyság
ban készítendők és a mérték határa akent jelölendő meg, 
mint a boros poharaknál, megjegyeztetvén, hogy a 0 3 literes 
poharaknál felülmértckül 12 milliméternyi tér hagyandó meg.

IJgy a palaczkoknál, mint a poharaknál a mérték ne
vének a vonás alatt maradandólag és elválaszthatlanul lel 
kell jegyezve lennie.

Azon ivópoharak, melyek a palaczkok mellé adatn ik 
mértékeknek nem tekinthetők, hanem csak azok a nagyobb
poharak, melyekben az ital palaczk nélkül szolgáltatik ki.»

Az u. n 10 kros sörös korsókra vonatkozólag a fővá
rosi pénzügyigazgatóságnak 1894. évi 14.769. számú végzése 
szerint, a 0.3 literre jelzett, de 12 milliméternél nagyobb 
felülmértékkel biró korsó alakú poharak csak mint 03 lite
res poharak használhatók és nincs megengedve azokat 04  
literes poharaknak nyilvánítani.

A székesfőváros területén felállítandó népkönyvtárak 
szervezése érdekében a «Magyar Egyesület" részéről követ
kező felhívást vettük:

A »Magyar Egyesület* feladatai s czéljainak köre isme
retes: magyarrá tenni hazánk fővárosát szívben és lélekben > 
általánossá tenni a magyar nyelv használatát úgy a nyilvá
nosság terén, valamint a családi tűzhely körül; nyelvileg is 
áthonosilani ezer és ezer idegenajka polgártársunkat és 
megvédeni az ország fővarosat a nemzetieden es vilagpol- 
gárias szellem ama megmételyező irányzata elől, mely a 
magyarságnak megbocsáthatatlan közönyösségé íolytán, a 
germanizmusnak, még a legújabb időkig is, melegágyat vetett 
itt Budapesten.

Ne csak politikailag legyen Budapest központja az or
szágnak, hanem legyen az egyszersmind góczpontja a 
magyar társadalomnak, mely nyelv egyességében legerősebb, 
leghatékonyabb tényezője leend egy öntudatos, magyar nem
zetiségi politikának.

Legyen Budapest teljesen magyarrá! — ez jelszavunk, 
ez programmunknak alapja.

Ezt a czélt szolgáljuk a társadalmi kölcsönhalad''8, a 
magyarságnak tömörítése s czóltudatos irányítása á ^ ;  erre

szolgálnak magyar nyelvi tanfolyamaink és erre fognak szol
gálni amaz ingyenes népkönyvtárak, melyeket tagjaink ere
jéből és a társadalom áldozatkészségéből létesíteni aka
runk.

A gyakorlati élet, mely az idegen ajkú polgárokat er
kölcsileg kényszeríti édes magyar nyelvünk használatára; a 
felnőttek iskolája, mely módot nyújt nyelvünk elsajátítására 
s az abban való tovább képzésre s végül a magyar iroda
lomnak hathatós és gyakorlati szolgálása, mely az idegen 
nyelvüeket a magyar közművelődés kiapadhatatlan forrásával 
megismerteti, velük nyelvünket megkedvelted, az idegen, 
többnyire német ponyvairodalmi termékektől elvonja — ez 
a három tényező az, melylyel egyesületünk a magyarosítást 
közvetellenül elő akarja mozdítani.

Ezért határozta el a Magyar Egyesület ingyenes n j>- 
könyvtáralc szervezését s ezeknek érdekében fordulunk hazafias 
bizalommal a nagy közönséghez, t. könyvkiadók és könyvkeres
kedőkhöz és minden egyes t. polgártársunkhoz, hogy eme eze
künk érdekében egyesületünket lehetőleg támogatni kegyes
kedjenek.

Az általános közművelődési eszközök között, a müveit 
Nyugaton, kiváló helyet foglalnak el a népkönyvtárak. Értjük 
ezek alatt azokat a könytárakat, melyek a nagy közönségnek 
teljesen ingyen rendelkezésére állanak s melyek a nagy 
állami vagy közkönyvtáraktól főleg abban különböznek, hogy 
egyrészt mindenki részére könnyen hozzáférhetők, másrészt 
pedig, hogy rendeltetésük nemcsak az, hogy a könyvtár 
olvasó helyiségül szolgál, hanem, hogy kiki ingyen kölcsön 
kap könyvet, melyet haza vihet olvasni. Alig van már fővá
ros, mely közkönyvtár híjával volna; de ha vizsgáljuk ezek 
látogató közönségét, úgy azt találjuk, hogy ezek majdnem 
kizárólag a tanuló ifjúság vagy tanulmányt folytató maga
sabb osztálybeliek sorából kerülnek ki. Szépirodalmi müve
ket vagy könnyebb olvasmányokat, színmüveket senki sem 
jár tudományos könyvtárakba olvasni s ez az oka, hogy a 
mi könyvtáraink is: az egyetemi, a múzeumi és akadémiai 
könyvtár a nép alsóbb osztályai által épen nem látogattatnak. 
Nem is arra valók, a munkás, cseléd, iparos nem töltheti 
nappalát olvasással a könyvtárakban; könyvet pedig onnan 
ugyan nem kap ! Ez teremtette meg a népkönyvtárak esz
méjét s ilyenekkel találkozunk Berlinben, Bécsben s más 
nagy városokban. S a tapasztalat igazolja, mennyire beváltak 
ily könyvtárak. Egy-egv város több kerületében vannak ily 
könyvtárak, hol mindenki, hacsak egyénileg megbízható, 
ingyen kap könyvet haza olvasni. Biztosítékul leteszi munka
vagy cselédkönyvét, vagy gazdájának jótállási nyilatkozatát, 
vagy bizonyos csekély pénzösszeget. S alig van eset rá, hogy 
a könyv elveszne, vagy valaki azzal visszaélne. — Statisz
tikai adatok mutatják, mily óriási forgalmat közvetítenek ily 
népkönyv C ak. Egyes klasszikusok müvei, mint Goethe, 
Schiller, .százezrek kezén fordulnak meg évenként.

Felesleges lenne bővebben utalni arra a kiszámithatlan 
haszonra, melyet ily népkönyvtárak az általános mivelődés, 
fel'dágosodás, ízlés s továbbképzés fejlesztése terén hajtanak 
Kiemelni a népet az idegcsiklandó, erkölcsrontó s krajezáros 
regények légköréből; megismertetni vele a hazai irodalmat, 
megkedvelteim vele a nemzet íróit; fokozni a tudvágyat, 
egyszóval olvasó közönséget teremteni a nép alsóbb rétegei
ben is : ez a népkönyvtárnak nemes és nagy horderejű 
feladata.
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S mennyivel inkább volna ennek helye hazánkban s 
különösen a fővárosban!

Ha hajdanta valamely ország műveltségi fokát a szap
panfogyasztás mérvéhez kötöttük, akkor ma bizonyára azt 
kell mondanunk, hogy a nép annál műveltebb, minél töb
bet olvas.

Minálunk pedig, fájdalom, mentői kevesebbel olvasnak! 
Nem szólunk arról az ideges kapkodásról, melylyel nálunk a 
hírlapokat mindenki elnyelni igyekszik: de bátran állítjuk, 
hogy nemzeti irodalmunk, költőink. Íróink még távolról sem 
hatoltak be, különösen a nagyrészben még idegenajka fővá
rosunkban, úgy a nép rétegeibe, mint a hogy azt méltán meg
érdemelnék s azt más nemzeteknél látjuk. Oka ennek nem
zetiségi viszonyainkban s az iskolázás hiányában van. A 
magyai- könyvpiacz szűk köre egyrészt, másrészt az olvasó 
közönség csekély száma. Hiába! az olvasás mint az önképzés 
általában iskolázásra szorul. Szoktatni kell a népet olvas
mányokra az által, hogy megkönnyitjük a könyvekhez való 
hozzáférést: csak ez által fogjuk vele a nemzeti irodalmunkat 
megkedveltet™, úgy hogy az végre szellemi szükségletévé fog 
válni melyet önerejéből is fog igyekezni kielégíteni.

S mily küldetés várna a népkönyvtárakra Budapesten, 
ha azok egyúttal a magyarosodás legbecsesebb, leghatal
masabb eszközeivé válnának!

Ily népkönyvtárnak alapját akarja a Magyar Egyesület 
megvetni az által, hogy egyelőre a főváros központjában, a 
belvárosban állít fel ily könyvtárt.

Természetes, hogy e rzélból igénybe kell, vennünk a nagy 
közönség hazafias áldozatkészségét is, mély irántunk való rokon- 
szenvének már eddig is mindig lelkes kifejezést adott és támo
gatását a jelen esetben sem fogja tőlünk megvonni.

Hiszen nem kérünk sokat!
Minden egyes hazafit, az egyesületeket s testületeket, de 

különöse)i a t. könyvkiadó és könyvkereskedő urakat csak arra 
kérjük: hogy ha valami nélkülözhető magyar — mert csakis 
magyar könyvekre akarjuk könyvtárunkat berendezni — 
zépirodalmi vagy más ismeretterjesztő könyve van, legyen ke

gyes azt a M. E.-nek (IV., Lipót-utcza 5. sz. a.) lehetőleg 
1895. év deczember végéig megküldeni! Ezekből a könyv
adományokból. valamint a saját egyesületi vagyonúnkból 
beszerzendő könyvekből fogjuk azután azt a népkönyvtárt 
felállítani, mely nálunk első lesz e nemében és újból hir
detni fogja a magyar társadalomnak kiapadhatlan áldozat- 
készségét minden hazafias és nemzeti kultúrintézmény 
irányában*)

Hazafias tisztelettel
Budapest, 1895. augusztus hóban.

A »MAGYAR EGYESÜLET*
Kiéli Is tvá n  s. k. Ih ilió tliy  Sí rnlor s. k.

elnök. főtitkAi .

llj tagok. Ipartársulatunk tagjai sorába újabban a kö
vetkező szaktársaink léptek be:

Bohucz Károly, IV. kér., Lipót-utcza 8. szám.
Drechsler Nándor, VII. kér., hársfa-uteza 28. szám. 
Schinidt Károly, Vili. kér., aggteleki-utcza 2/a sz. 
Mayer Benedek. Vili. kér., kerepesi-ut 65. sám. 
Czoczuli Károly, VIII. kér., verseny-uteza 12. szám. 
Tomola Boland, V. kér., székes-fővárosi vigadó.

*) Esetleges ajándékok a társulat titkárságának beküldhetők, mely 
azokat az egylethez juttatja.

Thoma István, V. kér., nádor-uteza 56. szám.
Brückner Lőrincz, VII. kér., Erzsébet-körut 10. sz.
Beisz Gyula, V. kér., nádor-uteza, lipótvárosi kaszinó.

K ü l ö n f é l é k .
— Mérgezés vaníliával. Bonn közelében az egyik nya

ralótelepen nemrég vanília-mérgezést konstatáltak, mire a 
»Kölnische Zeitung* megjegyzi, hogy a vanília-mérgezés 
nagyon ritkán fordul elő, bár a mérgezés veszélye soha 
sincs kizárva s csakis a vanília mellőzésével volna kikerül
hető. A vanília mérges hatása valószínűleg már a tropikus 
földről ered. Az ott learatott gyümölcsöket ugyanis zsíros 
olajokkal fényesítik feketére. Kolumbiában erre a czélra 
az Anacardium occidenlale magjaiból kisajtolt olajat hasz
nálják: ezt az olajbogyót nálunk nyugatindiai elefánttelü 
néven árulják s ismeretes azon hatásuk, hogy kisebb adag
ban elköltve is a leghevesebb, koleraszerü görcsöket okozzák 
a gyomorban, mit a bogyók héjában található cardol nevű 
szernek tulajdonítanak. Ez a cardol annyira erős, hogy a 
bőrön is hólyagot húz s amennyiben s kisajtolt olajba is 
belekerül kétségtelenül megmérgezi a vele bekent vaníliát is. 
A Beunion-szigeten a vaníliát, mely tudvalevőleg a kuszó- 
babokhoz tartozik, a Jalropha Gurcas törzsére kusztatják 
s ott e fa maró tejes nedvével gyakran érintkezésbe juthat 
egy-egy gyümölcs, melyeknek élvezete azután ismét a mér
gezés tüneteit idézheti elő. Miután azonban a szakácsmüvé- 
szetben a vanília pompás illata nehezen nélkülözhető, aján
latos. hogy a vaníliát a mesterségesen előállított vanilinnel 
pótoljuk. Ezt a jegeczitett kivonatot még 1874-ben állították 
elő Ilaarman és Tieman berlini vegyészek a tűlevelűek cam- 
bialnedveiből s úgy ízre, mint illatra nézve teljesen megegye
zik a természetes vaníliával; ép oly kevéssé mérges is, persze 
azzal a különbséggel, hogy itt a benszülöttek könnyelműsége 
folytán a termelésnél vagy olajozásnál történhető mérgezés 
teljesen ki van zárva. Sajnos, hogy az imént említett eset
nél a megmérgezettek közül egy öreg ur a beállott sziv- 
bénulás következtében nemsokára elhunyt, de a vaníliát 
élvezett társaság többi tagjai a gyorsan érkezet t orvosi segély 
folytán csakhamar mind visszanyerték egészségüket.

— A villamosság csodái. Az inyenczek csakhamar szét 
fognak pukkadni mérgükben, — Írja a Journal des Débats — 
ha megtudják, hogy az úgynevezett kertészeti »saison«-oknak 
rövid időn végük szakad. A Siemens-czég ugyanis két tágas 
üvegházat éjjente 5000 gyertyafényü villamos lángokkal vilá
gított s e világításnak bámulatos eredménye lett. A m. év 
október havában elvetett borsó már ez évi február első felé
ben gazdagon gyümölcsözött; a málna 75 nap alatt, a szőlő 

-j hó alatt megérett. Es valamennyi gyümölcs rendkívül 
színes és illatos volt. Csak a czukortartalmuk maradi a közép
szerűnél is csekélyebb fokon.

— A sósav a háztartásban. A sósav utólérhetlenül 
hasznos tisztítószer a háztartásban s egyetlen rendes házban 
sem kellene hiányoznia, de könnyen felismerhető üvegekben 
kell tartani s óvatosan kell vele elbánni. A vízbe csepeg
tetett sósav nehány cseppje elég arra, hogy a piszkos üve
geket és korsókat olyan piszoktól is megtisztítsa, melyet 
máskép hiába próbáltunk lemosni. A porczellán-edények 
beéget foltjait is szépen eltünteti. A vizes és teás katlanok 
kövét is fe.vldja a forró sósavas viz; az emaillirozott edé
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nyék megfeketedett zománczát pedig a bennük forralt sósavas 
víz s azután a homokkal való sikálás egészen felújítja. 
Az igy megtisztított edényeket azonban okvetlenül ki kell 
néhányszor öblögetni.

Nach dér Feier.
Die Fachlehrlingschule wurde ám 22-ten Október Nacli- 

mittags in feierlicher Weise eröfl'net. Die Feier fand in dér Turn- 
h a lle  dér Kommunalschule in dér Szemeregasse statt, welche 
aus diesem Anlasse schön dekorirt war; auf dér Prasidenten- 
Tribüne stand zwischen tropischem Gewachsen ‘die Büste 
des Königs. Unter den Feslgüsten waren anwesend: in Ver- 
tretung des Kultus- und Unterriqhtsministeriums Schulinspek- 
tor kön. Rath Franz Halász > dér Landesinspektor dér Ge. 
werbesehulen Martin Mártonft'y, Vizebürgermeister Kari, 
G-erlóczy, Schulinspeklor-Stcllverlreter Wilhehn Schwetz, Uni- 
versilatsprofessor Iván Férfl'y, Bezirksvorsteher Ludiviy Mezcy. 
Magistratsnolár Stefan Sacher u. a. ,n.

Die Feier wurde dureh den Prasidenten dér Genossen
schaft dér Gastwirthe Johann Gundel eröfl’net, dér in erster 
Beibe dér hőben Regierung und dér liaupt- und Residenz- 
sladt für die thatkraftige Unterstülzung dér Idee Dank sagte 
und dann die Yerdienste Friedrich Glück’s hervorhob, dér 
dureh unermiidliche Ausdauer und Oplerwilligkeit zűr Er
richtung dér Fachschule wesentlieh beigelragen; die übrigen 
Mitglieder dér Genossenschaft habén dér Sache ebenfalls 
eine bedeulende Unterslützung zugewendet. Schulinspektor 
Franz Halász überbrachle den Gruss des Ministers aus An- 
lass dér Eröífnung dér Fachlehrlingschule. Friedrich Gliick wies 
auf dieGründe hin. welchedie Errichtung derFachschule noth- 
wendig machten. Auf allén Gebieten, auch auf dem des Hotel
und Restaurationswesens maciit sich ein bedeutender Auf- 
schwung bemerkbar, wir müssen alsó dér kommenden Ge
nerálion die Möglichkeit bieten, sich die nöthigen Kenntnisse 
zu verschaflen, ohne welche mán beutzutage nicht fortkom- 
men könue. Er begrüssl die Vertreter dér Regierung und d, r 
Haupt- und Residenzstadt, welche zűr Verwirklichung dér 
schönen Idee hilfreiche Hand geboteu habén. Dér Direktor? 
dér Fachschule Kari Walter entwickelte sodann den Zweck 
die Aufgaben und die Organisation dér Schule. Dér Ilaupt- 
zweck bestehe darin, das Sachverstandniss dér Schüler zu 
fördern, dánul dieselben nülzliche Mitglieder dér Gesellschaft 
werden. Nach den mit Eljenrufen aufgenommenen Reden 
wurden die Giiste dureh die Zöglinge begrüsst. Dieselben er- 
schienen je nach Beschaftigung in hiibsehen Kostümen. 
Vizebürgermeister Kari Gerlóczy begrüsste sodann die Leiter 
dér Schule und erklarte, die llaupstadl werde dieselbe auch 
fernerhin unterstützen. Schliesslich munlerte Landesinspektor 
dér Gewerbeschulen Martin Mártonffy die Jugend zum Fleiss 
und Ausdauer an.

Mit dicsen endete das Fest, welches einen neuen Lorber 
irn Kranze dér Genossenschaft bildet und gewiss in spiiter 
Erinnerung dér Anwesenden Ideiben wird.

Glück auf, für die Zukunft!

P ro to k o lle , á m tlic h e  Z u sc h r if te n  und  
E in g a b e n  d é r  G e n o s se n s c h a f t.

Protokoll über die am 20. September 1885, Nachmil- 
tags 4 Ubr, in den eigenen Lokalitaten, unter dem Vorsitze 
des Prasidenten Johann Gundel abgehaltene Aussclmss-

sitzung dér Budapestéi1 Hoteliers, Gast- und Schankwirthe- 
Genossenschaft.

Anwesend waren: Franz Wirlh Vicepriises, Franz ller- 
mann Cassier, Friedrich Glück, Kari Csalányi, Konrad För
ster, Josef lllits, Franz Kommer, Franz Kern, Michael Kari
kás, Ferdinand Prindl, Leopold llein, Heinrich Fritz und 
Ignatz Nősek Ausschussmitglieder; Kari Ács jun. Rechts- 
anwald und Ignatz Brtóun Secretiir.

Ihr Fernbleiben liessen enlschuldigen: Anton Malo- 
schik, Rudolf Mehringer, Franz Krist, Kari Stadler, Ludwig 
lappért, Wilchelm Wohlfarth und Franz Varsányi Ausschuss
mitglieder.

Prasident begrüsst die anwesenden Mitglieder und ér
it I art die Sitzung für eröfl'net. Gleichzeilig ersucht er zűr 
Authentikation des heutigen Protokolles die Herrn Leopold 
llein und Franz Kern.

1. Vertesen wurden die Protokolle dér am 31 August 
und 0. September 1.895 abgehaltenen Ausschussitzungen.

Die Protokolle wurden zűr Kenntniss genommen und 
authentisiert.

2. Prasident, berichtet, nachdem er sich überzeugte, 
dass die Korporationen und Genossenschaften aus Anlass 
des Ablebens Seiner k. und k. Hoheit des Erzherzog 
Ladislaus die Sendung von Kranzspenden unterliessen, er 
es nicht für opportun fand im Namen dér Genossenschaft 
einen Kranz auf die Bahre des Verblichenen niederzu- 
legen.

W ird zűr Kenntniss genommen.
3. Prasident erklárt, dass trotzdem ilini in dér leizten 

Ausschussitzung die Vollmacht erlheilt wurde auf die 
vakanle Secretárstelle eine geeignete Person zu kandidiren 
und dessen Wahl dem Ausschusse vorzuschlagen, er es 
dennoch für zweekmassiger erachte, wenn die Beselzung 
dér vakanten Stelle entweder dureh eine öflenlliche Kon- 
kurrenzausschreibung. oder dureh die Wahl einer dér bei
den OíTerenten diiekt vöm Ausschusse veranlasst wer
den müge.

Nach Verlesung dér beiden Oflerle fasste dér Aus
schuss keinen merdorischen Beschluss, sondern betraute 
das Ausschussmilglied Herrn Leopold llein, sich über die 
Person des Konkurrenlen Johann Norgauer niihere Infor
mation einzuholen und dérén Resultat dér nachsten Aus
schussitzung vorzulegen.

4. Verlesen wurde die Zuschrift dér hauptsladtischen 
Finanzdirektion, in welcher die Genossenschaft aufgefordert 
wird. in die, zum Zwecke dér Bemessung dér Schankgebüh- 
ren für die mit 1. Jiinner 1896. beginnende neue Bemes- 
sungs-Periode, zu bildenden Bemessungskommissionen Ver- 
trauensmanner zu entsenden, resp. dieselben namhaft zu 
maciién.

Dér Ausschuss entsendet für die einzelnen Bezirke fol- 
gende Mitglieder:

IV. Bezirk: Kari Csalányi, Franz Kern.
V. » Konrád Förster, Johann Gundel, Max

Krammer, Georg Reuter.
VI. » Stefan Blaschka, Josef Koch, Ferdinand

Prindl.
VII. » Heinrich Fritz. Franz Hell. Anton Pa-

velka.
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Vili. Bezirk Anion Maloschik, Rudolf Mehringer, Jó
kaiin Stelnbeisz.

IX. » Thomas Stöckl, Franz Wirth.
X » Ludwig Vincze, Mathias Spalt.

5. Vorgelegt wurde die Einladung dér Szegediner 
Hotelliers, Gafetiers, Gast und Schankwirthe-Genossenschafl 
zu dér iin Október abzuhaltenden Fahnenweihe und dér aus 
diesem Anlasse gesendete Nagel, gleichzeitig auch die Ein- 
ladung zu dem ebendaselbst abzuhaltenden Kellner-Kongresse. 
Zugleich wurde ein Scbreiben des Budapestéi1 Kellner- 
Vereines verlesen, in welchem derselbe um korporative 
Tbeilnahme von Seite dér Genossensehaft am Kongresse 
und dórt um die gütige Unterstützung dér Interessen dér 
Kellner ansucht.

Dér Ausschuss votirt eine Spende von : 0 Kronen für 
den zugesandten Nagel und beschliesst am Feste dér Fah
nenweihe korporativ theil zu nehmen, am Kellner-Kongresse 
aber weder in die Debatte eingreifen noch das Slimmrecht 
ausüben zu wollen. Die Genossensehaft wurde durch fol- 
gende Herrn vertreten: Franz Kern, Josef Illits, Sigmund 
Szczepanowski und Ludwig Bereczky.

6. Friedrich Glück. Prasident des Aufsichtsralhes dér 
Fachlehrlingsehule berichtet, dass die Vortrage in dér Schule 
am 16. September bereils begonnen habén, die Schüler die 
Zahl von 150 überschreite und einige derselben solch gute 
Forlschritte aufweisen kőimen, dass es angezeigt sein wird 
noch im heurigem Schuhljahre die dritte Klasse dér Fach- 
lehrlingschule zu erölfnen. Mit Bedauern rauss er aber er- 
klaren, dass es heute noch Fachgenossen gibt, welche die 
neue Inslitution sehr misstrauisch, mit einer gewissen Scheu 
belrachten und aus diesem Grunde ihre Lehrjungen nicht 
in die Schule schicken wollen. Er erklart im Namen des 
Aufsichtsrathes alles aufbielen zu wollen, damil niemand 
seinen Pflichten gegenüher sich verschliesse. Nachdem dér 
Chef gesetzlich verhallen ist den Lehrjungen in die Lehr- 
lingsfachschule zu senden, so werden die Saumenden hievon 
brieílich mit dem Bemerken verstandiget, ihren Verpflich- 
tungen ja nachkommcn zu wollen, wiedrigenfalle dér Auf- 
sichtsrath gezwungen sein wird gégén dieselben das gesetz- 
liche Verfahren einzuleiten.

Wird zuslimmend zűr Kenntniss genommen.
Indem hiemit die Tagesordnung erschöpft war, erklart 

Prasident di Sitzung für geschlossen.
D. U. S.
lgn&tz Brtoun  m. p., Johann Gunde),

Secrelilr. Priises.

In Folge Aufforderung dér Direktion dér Millennium. 
Ausstellung wurden die Herrn Hotelliers-Besitzer durch das 
Prasidium zu einer am 27-ten September, in den Lokalita- 
ten dér Budapestéi’ Holellier, Gast- und Schankwirthe- 
Genossenschaft abzuhaltenden gemeinsammen Besprechung 
elngeladen. An dieser Besprechung hat Herr Mauritius Gel- 
léri. Secretar dér Ausstellungs-Direktion als Exmitirter 
theilgenommcn. Zweck dér Zusammenkunft war die Diskus- 
sion iiber den geüusserten Wunsch dér Ausstellungs- 
Direktion, dass aus Anlass dér naclistjahrigen Landesausstel- 
lung die Herrn Hotellbesitzer schon jetzt den Maximalpreis 
ihrer Passagierzimmer fixiren und den Tarif entweder ein- 
zeln, oder gemeinschaftlich dér Ausstellungs-Direktion unter 
breiten mügén. Dem Secretar dér Ausstellungs-Direktion

wurde die Versicherung gegeben, dass die Hotellierbesitzer 
alles aufbiethen werden, um den gestellten hohen Forderun- 
gen genüge zu leisten, sie gaben auch die bindende Erkla- 
rung ab, dass sie wáhrend dér Dauer dér Millenniums- 
Ausstellung die Preise ihrer Passagierzimmer durchschnitt- 
lich nicht mehr, als höchstens um ein Drittel des jetzigen 
Tarifes erhöhen werden.

Betreffs dér Errichtung von Volksbibliotheken in dér
Haupt- und Residenzstadt erhilten wir vöm «Magyar Egye
sület* einen Aufruf, in welchem dér Véréin sich mit dér 
Bittte an das grosse Publikum, Vereinen und Korporationen 
wendet, denselben in dér Erreichung seines Zieles unler- 
stützen zu wollen. Aus diesein Grunde ersucht er allé 
Freunde, die das Bestreben des Vereines fördern wollen 
durch Spenden von belletristischen Zeitschriften und Büchern 
in ungarischer Sprache das in’s Leben treten dér Institution 
zu ermöglichen.

Die Volksbibliothek soll in freien Slunden dér armeren 
und arbeitenden Klasse unserer Mitmenschen ein Heim dér 
gemeinsamen Uuterhaltung sein, wo sie ohne Kosten eine 
Belehrung und nützliche Unlerhaltung findent, ihr Wissen 
und Können bereichern wird.

Soltén die Herren Fachgenossen geneigt sein durch 
Spenden an Büchern u. d. g. das gemeinnützige Streben 
des Vereines unlerstützen zu wollen. so ersuchen wir jede 
Spende an das Secretariat dér Genossensehaft gelangen zu 
lassen, von wo aus dieselbe an ihren Bestiminungsort ab- 
gesendet wird.

Von mehreren Seiten wurden wir darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Marktinspektoren in Gasts- und Wirths- 
lokalen die Aichung dér beim Ausschanke des Getriinkes in 
Verwendung stehenden Flaschen und Glaser beanstanden. 
Um e entuell allén Fallen vorzubeigen, gébén wir einen kűr
ien Auszug dér vöm hohen kön. ung. FinanzMinisterium 
vöm Jahre 1892 unter Zahl 53.236 ausgegebenen Vollzugs- 
Verordnung. Dcr vöm Gebrauche dér gesetzlich bestinnnten 
Hohlmaase lautende §. 30 dér genannten Vollzugs-Verordnung 
entha t folgendes:

Dcr Bauminhalt jener, im Schanklokale in Verwendung 
kommenden Weinílaschen und Weingliiser, welche zum Klein- 
verschleisse des Getriinkes dienen --  das Bierglas mitinbe- 
griffen — muss durch Aichung an den F asclien uud Glüsern 
ersichtlich gemacht werden.

Aus diesem Grunde ist am Halse dér Weinílasche die ’ 
Aichung durch einen, parallel mit dér Flaschenöfinung lau- 
fenden 1 Centiméter lángéin Stric e unauslösehbar zu be- 
zeichnen (einzuiitzen). Dér Raum am Halse dér Flasche, zwi- 
sclien dem Aichungsslriche und Öfihung derselben, muss 
mindestens 30 gross sein, um die Flasche ordentlich verkor- 
ken zu können.

Ausgenommen sind die mit femem Weine gefüllten 
Bouteillen, welche vöm Producenten gut verkorkt und ver
siegeit, oder auf eine andere Weise gehörig verschlossen, mit 
dér Original-Vignette versehen in Verschleissgebracht werden.

Die Weingliiser können in dér Grösse von 1 Liter, 0‘5 
0-3 und 0-2 Liter Bauminhalt angefertigt werden, und muss 
die Aichung am oberen Rande des Glases unauslösehbar 
durch einen, paral'el mit dér Öfihung des Glases angebrach- 
ten, 1 Centiméter lángéin Striche und zwar so gekennzeich-
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net sein, dass dér Baum (Uebermass) zwischen dem Aichungs- 
striche und dein Rande des Glasos, beim Woinglase von

1 Liter Holilraum mindestens 20 milliméter
0-5
0 3
0-2

14
12
10 belrage.

Die Biergliiser können in dnr Grösse von 1 Liter, 0’5 
und 0'3 Liter Bauminhalt angeferligl werden, und muss die 
Aichung wie beim Weinglase mit dem Unterschiede ange
bracht sein, dass beim 0’3 Bierglasc dér Raum zwischen dem 
Aichung sstrie.he und dem Rande des Bierglascs ( Uebermass) 12 
Milliméter betragen soll

Sowohl bei dér Flasche als au-.h b iin Glase muss die.

U k  •  bort savanvuviscAkal uc 
rétik vegyíteni, mindenek a’fltt r|sörivóknak,

--------—
♦jániható. B v ii kSataM aiti a bor savót éi az italnak 
lelőtte kellemetee, lagarlA mellékizt Ad, annélköl, kogy 
ízt feketére faatonA.

T. ez. szállodás, vendéglős és kávés Urakat
ez utón is van szerencsénk te ljesen  ú jonnan berendezett

fa g y la lt g yáru n k
m egtek in tésére  t is z te le tte l  m eghívni.

A g yárban  kiváló szakem berek vezetése m e lle tt a leg 
k itűnőbb m inőségű és naponta  több féle izű fag y la lto k a t 
készítjük .

N em külöm ben a já n ljá k  „Sterilizált" fo lyékony szénsavas 
szikviz, gazeuse és gyümölcs pezsgő, va lam in t

g y ü m ö l c s  s z ö r p
gy ártm án y a in k a t. K iváló  tisz te le tte l

V S A N IT A S “
s te r i l iz á l t  s z ik v iz -  s f a g y la l t -g y á r

és szikYizgyárakat berendező részvénytársaság.
B u d a p e s t .  G f y á v :  VI. kér., Felső erdősor 48. sz.

Ifi

ERZS
' O '

IfEltUnő gyógy- és élvezeti v íz ; emeli az étvágyat, elő-1 
mozdítja az emésztést, üdít és élénkít

K iz á r ó la g o s  sz á llító k

IMATTONI és WILLE, BUDAPEST.

den Bauminhalt bezeichnende Zuhl unter dem Aichungs- 
striche unauslösehbar angebracht sein.

.lene 'Úrink gliiser, welc.he den Weinllaschen beigegeben 
werden, können als Maase nicht beirachtet werden, sondern 
nur jene grösseren Gliiser, in welchen das Gelriink ohne 
Flasche serviert wird.

Bánt Bescheid dér königl. Linón?-Direktion vöm Jahre 
1894, Zahl 14.769, ist es gcstattet im Ausschank solche Cila- 
ser zu verwenden, welchc mehr aL 12 Milliméter Uebermass 
habén — die sogenannten 10 kr. Bitrkriigel — nur diirfen 
dicse (xlüser nicht auf 0 4 Liter, sondern miissen au f O-3 Liter 
geaieht sein.

* *_* * ********* ********* ***** ***** * * * ****** ** *

*  *  ® j® *  *  Sí j® ® «! ® ® «! Sí

vlobanyai

*
í

Polgári SerfSző
részvénytársaság.

Szent-István-sör.
Polgár-sör.

I*

V.

« « * « * * * * * * * *
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LÜWENSTEIN M. (MIHÁLY)
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cs. és k ir. u d v a r i s zá llító ,
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Főüzlet: , • Fióküzlet:
K  . k é r . ,  E » U t t t 6 i%  I V . ,  K i s h í d - u t c z a  7 .

a já n lja  n a g y  ra k tá rá t
mindennemű fűszer-árukban a legjobb minőségben; mindennemű bel-és külföldi sajtokban, hús, 
hal, főzelék és gyümölcs conservekben, csokoládé, franczia és magyar cognacban, angol és 
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K izárólagos fóraktá/ra az „Anglo Continenthal 7 hee^Assoc lation" ~nak 
legjobb fekete teákban, va lódi J a m aika  ru m ok.
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P E Z S G Ő CHAMPAGNER

L O U IS  F R A N C O IS  & Co.
P R O M O N T O R .
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K itü n te té s e k :
P a r i s  1889  EZÜST-ÉREM 

N iz z a  1890 ARANY-ÉREM 
L is s a b o n  1890 . Ilors Concours és 

NAGY DIPLOM
T e m e s v á r ,  NAGY ARANY-EREM.

Auszeichnungen:
P a r i s  1889. SILD MEDAILLE

N iz z a  1890 . GOLD MEDAILLE 
L i s s a b o n  1890 . Ilors Concours und 

GROSSES DIPLOM
T e m e s v á r  GROSSE GOLI)-MEDAILLE.

II ÖT
Főképviselők: — G eneral-V ertretung:

R U O A  é s  B X O C H JV tA N w
B U D A P E S T , A k a d é m ia  u tc a  16.
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