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Egész évre szóié hirdetéseknél 209/t engedmény,

A kellem es, m eg a kellem etlen  vendég.
Jó étvágyat mindig szívesen kivárniuk másnak, .mert, e 

közben magunkra is gondolunk, jól tudva, azt, hogy az az 
igazi falatozás, a. mit jó élvágygyal költünk el.

A vendéglős is jobban szereti a jó étvágyú embert: 
pro primo: mert nem elégszik meg egy sőskillivel, hanem 
néha az egész étlapot végig eszi: pro secundo: mert a jó 
étvágyú ember nem linyáskodik, nem kifogá-ol minden éleit, 
nem kellemetlenkedik, nem fenyegetödzik azzal, hogy bordái t 
fogad a beefsteak megrágásához, nem találja sótalannak a 
levest, száraznak a marha husi., ránlásosnak a főzelékei, sza
gosnak a pecsenyéi, fő,Jelennek a. tésztát, hanem mindent 
jóízűen hmyel akár aslrucz s a bort meg a sört is pompás
nak találja utána.

A jóétvágyu ember még a. vasszeget is lenyeli, az é t
vágytalan még a fáezáninellel is keserves ábrázatlal költi el, 
evőeszközeivel Íelbonezclja s  a szemüvegeivel olyan górcsövi 
vizsgálat alá veszi, mintha baktériumokat tanulmányozna 
benne. Eközben szidja a szakácsnőt, hogy a világ legjobb fa
latját nem nekiadta szidja a pinezért, hogy olyan tányérban 
szolgált fel. melyen egy milliméteres repedés konstatálható, 
a szalvétán <‘gy borsó nagyságú piszok foltot vesz észre, 
melyért hajlandó az egész reslaurácziót ázsiai piszokfészeknek 
kikiirtölni, azt a tolakodó legyet pedig, mely eközben csupa 
malicz,iából épen az ö sö’*ös poharába fürdőit bele kiátkozza, 
de vele együtt kiátkozza a borosliut is, mert kélségtelen, 
hogy az csupa boszanlásból uszította reája a legyei.

Hát ilyen a különbség a jóétvágyu s az étvágytalan 
vendégek közöli.

Az, egyik olyan kedélyes, m inta májusi napfény, a má
sik morozus akárcsak a novemberi köd. Amaz vidáman lép 
az asztalhoz és minél éhesebb, annál hangosabb, de ha első 
éhsége csillapodót!, mosolygó ábrázatával a környezelét is 
felvidítja: az étvágytalan vendég úgy közeledik, mint egy 
nyirkos eső felhő, komor és hallgatag. Mikor leül, azt óhajija, 
hogy ő legyen a világ közepe s valamennyi pinezér földig ha
joljon előtte, mint a inikádó előtt. Föltéve azt, hogy az asz
talkendőt tisztának találta, azonnal végig súrolja tányérját s 
a villája fogai közt gyinnasztikai tanulmányokat végez. Idő
közben az asztal körül valamennyi széket végig próbál s az.

asztalról konstatálja, hogy billeg. Tiszta vizes poharakul ho
zat és mindenek fölött friss vizet, bár csak sört vagy bort 
iszik. De jaj annak a sörnek, ha. szurok úszkál benne: a bor 
meg kétségtelenül hamisilott vagy eczetes. Az étlapot olyan 
sokáig tanulmányozza, mintha szanszkrit szótárt akarna be
lőle kivonatolni, pedig kisül, hogy csak egy kis borjupörköltöt 
keresett s azt óhajtja elkölteni, a többi ételt pedig csak szel
lemileg eszi végig. A borjúról is persze kiderül a. végén, hogy 
bivaly volt. a hozzávaló paprikát pedig épenséggel az ó-budai 
téglagyár szállitolla.

A jóétvágyu embeT jókedvű adakozó is, mikor a. borra
valóra. kerül a sor: az étvágytalannak az adakozó kedve is 
a. fagypontr<i szállt alá. Örüljön az a sokat megfárasztott 
pinczérliu, hogy ki nem tekerte a nyakát, nemhogy még bak- 
sisról merjen álmodozni. De azért nagy kegyesen mégis le 
teszi a garast, habár ráadásul még egy csomag gyulát ra
kott zsebre és ugyanannyi fogpiszkálól. rágott meg.

De a pinezérfiu még az, ilyen vendégnek is előzékenyen 
nyisson ajtót. mert. sohase feledje, hogy az étvágytalan em
ber beteg s a beteg iránt mindig kimclétlel kell viseltetnünk.

No meg az, is megtörténhetik, hogy egyszerre csak 
rendbe jön az ilyen vendég gyomra, azután ő is csak ugy 
felvidul, ő is csak ugy megéhezik, mint a jóétvágyu feleba
rátja. S akkor ő is a kellemes vendégek közé fog tartozni, 
milyeneket minél nagyon számban adjon az isten vendég
lőseinknek.

Kázái.

M eghivás
a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok szak
irányú tanoncziskolájának 1895. évi október hó 22-én az 
iskolahelyiségben (V. kér., Szemere-utczai községi i-kola) 
d. ii. 5 órakor tartandó

ünnepélyes megnyitására.
Az ünnepélyes megnyitást a. Hungária szálloda díszter

mében tartandó lakoma követi, mely lakomán a kormány és 
székes főváros törvényhatóságának kiküldöttjei is részi fog
nak venni.

'risztéit kartársak! Jelenjünk meg teljes számmal ugy
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a szakiskola ünnepélyes megnyílásán, valamint az azl kö
vető lakomán is, s mulassuk meg ezzel, hogy érdeklődésünk 
a nemes ügy iránt nem lankad, és iparunk a székes főváros 
életében számottevő tényező.

A lakomán való részvételre vonatkozólag megjegyezzük, 
hogy egy teríték ára 10 frt. Névre szóló s másra át nem 
ruházható lakomajegy kapható minden bizottsági tag urnái.

A tá r s u la t  tá rg y a lá s a i ,  h iv a ta lo s  á t i ra to k , 
v é g z é s e k , b e a d v á n y o k  s tb .

Jegyzőkönyv, Felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatának 1895. évi aug. 
hó Bt-én délután 4 órakor saját helyiségében Gundel János 
elnöklete alatt tartott választmányi üléséről.

Jelen voltak : W'irlh l’erencz alelnök, Glück frigyes, 
Kern Ferencz, Varsányi Ferencz, Kommer Ferencz, Blaschka 
István, llell Ferencz. Prindl Nándor, Morbitzer Lőrincz. Nő
sek Ignáez. Illils József, Karikás Mihály, Steinbeisz János, 
Bittner Alajos választmányi tagok. ifj. Ács Károly, társulati 
ügyész és Teasdale Ottó volt társulati titkár.

Elmaradásukat kimentették : Maloschik Antal, Barabás 
József. Mehringer Rezső, Erist Ferencz és Kocli József vá
lasztmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyitoltnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri ifj. Karikás Mihály és Morbitzer Lőrincz urakat.

1. Felolvastatott az 1895. évi augusztus hó 7-én tartott 
választmányi ülés jegyzőkönyve.

A jegyzőkönyv tudomásul vétetett és hitelesíttetett.
2. Felolvastatott Valii Ferenczné segély iránti kérvénye.
A választmány a kérvényezőnek 15 frt segélyt szava

zott meg.
3. Elnök jelenti, hogy Dolenszky Ignáez elszegényedett 

kartárs, anyagi támogatásért fordult az ipartársulathoz, szóló 
az ügyet több választmányi taggal megbeszélvén — tekin
tettel annak sürgősségére — 120 irtot utalványozott a ne
vezettnek, Wirth Ferencz alelnök ur utján, a rendelkezési 
alapból, kölcsönképen.

Jóváhagyólag tudomásul vétetett.
4. A szakirányú tanoncziskola ügyében W'aller Károly 

igazgató jelenti, hogy a tanoncziskola felügyelő bizottságának 
elnökévé, a fönnebbi tanács Glück Frigyes urat nevezte ki 
igazgatóvá pedig Walter Károly urat.

Tan helyiség ül az V. kerületi Szemere-ulczai népiskolá
nak egy tanterme jelöltetett ki.

Glück Frigyes ur helyére, a ki elnökévé neveztetett ki 
a felügyelő bizottság hármas jelölést tett és pedig : ifj. Ka
rikas Mihály, Lippert Lajos és Palkovics Ede urakat jelölte.

A választmány a jelentést tudomásul vette s a három 
jelölt közül egyhangúlag ifj. Karikás Mihály urat választotta 
meg felügyelő bizottsági tagul.

5. Glück Frigyes ur szól kérvén, röviden megemlékezik 
ama küzdelmekről, a melyet a szakirányú tanoncziskola léte
sítése ügyében végig küzdeni kellett, mig az ügy a megvaló
sulás jelenlegi stádiumába juthatott.

Szóló őszintén örvend az eddigi sikernek, a melyet a 
jövőben teljessé tenni, minden igyekezettel iparkodni fog.

Is teljes siker, az iskola áldásos eredménye azonban.

csakis akkor lesz elérhető, ha a választmány ezen intéz
ményt egész odaadással szintén támogatja.

Szóló tudatában van ama számos nehézségeknek, a 
melyeknek leküzdése még a jövő teladata, de szívós kitai- 
tás mellett -  meg van róla győződve — az elérendő üdvös 
eredmény, az átélt nehézségekért bőven kárpótolni lóg.

Az iskola megnyitását egy kis ünnepélylyel óhajtana
szóló egybekötni, hogy úgy a szaktársak, valamint a nagy- 
közönség érdeklődése is fokozott mérvben felkeltessék az 
iskola iránt, Az ünnepély talán legkevesebben I. é. október 
hó 4-én, ő felsége a király névnapján volna megtartandó. Az 
ünnepély két részből és pedig az iskolában tartandó tulajdonké- 
peni megnyitó ünnepélyből s az ezt követő bankettből állana.

Az ünnepélyre a miniszter és a főbb méltóságok, vala
mint a székesfőváros polgármesterei és a tanácsnokok meg
hívandók volnának.

Glück Frigyes ur indítványa a választmány helyeslésé
vel találkozván, az ügynek részletes tárgyalására egy szükebb 
bizottság küldetett ki, a melybe Gundel János ur mint elnök 
és Glück Frigyes. Kommer Ferencz. Illits József, Stadler 
Károly, Palkovics Ede, W irth Ferencz, W alter Károly urak
választattak meg.

ti. Elnök jelenti, hogy Tavaszi Sándor iparlársulati tit
kár ezen állásáról leköszönt, minélfogva szóló. Teasdele Ottó 
volt társulati titkárt, a mai jegyzőkönyv vezetésére felkérte. 
Elnök úgy véli. hogy a választmányban, a titkári állás be
töltése tekintetében a közhangulat B'rtoun Ignáez személye 
felé hajlik, ki már ismételten jelöltetett és ki iránt a választ
mány tagjai osztatlan rokonszenvvel viseltetnek.

A választmány — szavazás mellőzésével — egyhangú
lag B'rtoun Ignáczot választotta meg ipartársulati titkárnak.

Az uj titkár javadalmazása havi 40 Írtban és a társu
lati «Ertesitő» szerkesztéséért havi 10 Írtban, összesen havi 
50 írtban állapíttatott meg. oly kikötéssel, hogy a nevezett 
az állásában 2 havi p^óba szolgálat után erősiltetik meg.

7. A választás eredményét elnök az ülésteremben meg
jelent B'rtoun Ignáez úrral közli s a nevezettet mint az ipar
társulat uj titkárját üdvözli.

B'rtoun Ignáez ur megköszöni a beléje helyezett bizal
mat s Ígéri, hogy azt szorgalom és buzgalommal kiérdemelni 
igyekszik.

8. Glück Frigyes ur az épülő vásárcsarnokokban a 
vendéglősök részére egy középpontot, vagyis oly helyet java
sol létesíteni, a mely a vengéglősök gyülhelye volna, a melyen 
a piaczi árak, az áruk minősége, szóval a piaczi konstellációk 
megvitattatnának s a mely ezzel egy kis tőzsde jellegével 
bírna. Ezenfelül ezen a helyen rekeszek volnának felállitan- 
dók a melyekbe az egyes korcsmárosok portékájukat berak
hatnák s vásárlásaik befejeztével onnan elvitetnék.

Hosszabb eszmecsere után a válaszmány abban állapo
dik meg. hogy az eszmét, mint figyelemre méltót, figyelembe 
tartja s a kivitel részleteire nézve, a legközelebbi ülések 
egyikén, a midőn Glück Frigyes ur, az ügyre vonatkozólag, 
részletesebb javaslatokat teend, azzal ismét foglalkozni fog.

Több tárgy napi renden nem lévén, elnök az ülést be
fejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.
Jegyzetté: Teasdale Ottó. Oundel János, elnök.

Ifj. Karikás Mihály.
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Jegyzőkönyv, felvételen a budapesti szálodások. vendég
lősök s korcsmárosok ipartársulalának 1895. évi szeptember 
lió 0-án délután 4 órakor saját helyiségében, Gundel dános 
elnökiele alatt tartolt választmányi ülésről.

Jelen voltak : id. Kannner Ernő tiszt, elnök, Wirlli 
Ferencz alelnök. (Hűek Frigyes, Varsányi Ferencz, Koch 
József. Blascbka István. Muloschik Antal, Stöckl Tamás, 
Kannner Ferencz, Nősek Lguátz, Kern Ferencz, Förster 
Konrád. Illils József. Fritz Henrik választmányi tagok, ifj. Ács 
Károly társulati ügyész és BTloun Ignác/, társulati titkár.

Elmaradásukat kimentették : Prindl Nándor, Kriszt. 
Ferencz és Steinbeisz János választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyitottnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Kocli József és Nősek Ignácz urakat.

Kern Ferencz választmányi tag megemlékszik azon 
s z o m o rú  végzetről, mely László ő cs. és kir. Fenségének el
halálozása folytán a legmagyarabb főherczeg családját sújtotta- 
Szóló meg van róla győződve, hogy a tisztelt válaszmány érzel
meivel találkozik, a midőn gvászbaborult lélekkel osztja fel
séges királya, a magas uralkodóház és a legmagasabb fő
herczegi család mélységes fájdalmat, és azt indítványozza, 
hogy a választmány ezen fájdalmának jegyzőkönyvileg adjon 
kifejezést, és az ipartársulat nevében egy díszes koszom 
helyeztessék a főherczegi ravatalra.

A választmány az indítvány első részét magáévá teszi 
és legmélyebb fájdalmának jegyzőkönyvileg ad kifejezést, egy
úttal megbízza az elnökséget, hogy a koszomra nézve saját 
hatáskörében belátása és az adandó viszonyoknak megfelőleg 
járjon el.

I. Ezek után elnök bejelenti, hogy a múlt választ- 
mányiülés jegyzőkönyve az idő rövidsége, valamint közbejött 
akadályok miatt a mai illésre el nem készülhetvén, az a. 
jövő ülésben fog felolvastatni és hitelesíttetni.

Tudomásul vétetett.
2. Felolvastatott özv. Flösz Ferenczné segély iránti 

kérvénye. A választmány kérvényezőnek 0 hónapon át havi 
2 Irinyi segélyt szavaz meg.

3. (Hűek Frigyes a szakirányú iparoslanoncz-iskola
felügyelő bizottságának elnöke, mint az utolsó választmányi 
ülésen megválasztott szükebb bizottság előadója, eljárásának 
eredményéről lesz jelentést, mely szerint a szakirányú iparos- 
Lanoncz-iskola ünnepélyes magnyitása, a kormány és törvény- 
hatóság képviseletével f. évi október hó í-én tartassák meg. 
Az ünnepély az nap d. u. 5 órakor venné kezdetét következő 
sorrenddel : 1. Elnöki megnyitó. — 2. A tanulók üdvözlő
beszéde. — 3. Az ipartársulat üdvözlő beszéde. — 4. A mi- 
nisteri biztos ur beszéde. — 5. A főváros képviselőjének 
beszéde. — 6. A tanfelügyelő ur beszéde. — 7. Az igazgató 
beszéde. -  8. Elnöki zárszó.

Elnök ezek után megjegyzi, hogy a szükebb bizottság 
az ünnepélyt követő lakoma, dolgában nem határozott és 
annak elejtését vagy megtartását a választmány elhatározá
sától teszi függővé. Nagyobb eszmecsere után következő 
határozat, hozatott.

A választmány a szakiskola ünnepélyes megnyitására 
vonatkozó előterjesztést egész terjedelmében elfogadja, elhatá
rozza azonban, hogy tekintettel a királyi ház gyászát, az I. évi 
október hó 22-ére halasztassék és hogy az ünnepélyes meg
nyitást diszlakoma kövesse. A választmány eme határozatáról a 
pinczéregylet elnöksége is értesittelik azon hozzáadással, 
hogy magát a. választmány kebléből kiküldendő küldöttség 
által, úgy az iskola ünnepélyes megnyitásán, valamint az azt 
követő lakomán képviseltesse.

4. Elnök jelenti, hogy a mull választmányi ülésen meg
választott titkár, ezen állását, felsőbb hatóságának tagadó 
halározn’a folytán el nem foglalhatja.

A választmány ezt sajnálattal tudomásul veszi és meg

bízza az elnököl, hogy szemeljen ki egy megbízható (‘gyéül 
és annak megválasztatását lerjeszsze a választmány elé.

Több tárgy napirenden nem lévén, elnök az ülést be
fejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.
fí’rtoun Ignác//. , Gundel dános

társulati titkár. J\osok JgmiCZ. elnök.

Átirat. A székes-főváros területén levő üzletek osz
tályba sorozására vonatkozólag vettük a lek. pénzügyiuaz- 
gatóság alábbi átiratát:

82.120 VI. 1895.
A fő- és székvárosi szállodások és vendéglősök ipartársulala 

tek i n teles elnökségének
Budapesten,

IV. kér., Himzö-utcza 1. sz.
A Budapest fő- és székváros területén lévő s szeszes 

italok kimérésével, illetőleg kismértékben való elárusitásávai 
foglalkozók üzleteinek osztályba sorozása s az italmérési, 
illetékek kivetésére nézve az 1888. évi XXXV. t.-cz. 13 
§-ának értelmében 1896. évi január hó 1-ével uj kivetési 
időszak kezdődik, mely osztályba sorozást, illetőleg az ital
mérési illeték kivetését az idézett törvény rendelkezéséhez 
képest a kivető bizottság eszközli.

Ezen bizottság a pénzügyi hatóság kiküldötteinek el 
nöklete alatt a kerületi elöljáróság kiküldöttéből s az illet" 
ipartársulat által kijelölt egyének közül megbízott szakértők0 
bői alakit tátik.

Éhez képest felhivatik czim, miszerint mindazon kerü
letekre. a melyekre hatásköre kiterjed, külön-külön szakér
tőket megjelölni s azok névsorát ide mielőbb közölni szíves
kedjék. hogy a bizottság működését legkésőbb folyó évi 
november hó lö-én megkezdhesse.

A kivető bizottságba meghívott szakértők azon na
pokra, melyekre a bizottság tárgyalásain részt vesznek: a 
m. kir. állampénztárból kiutalványozandó 2 (kettő) forintnyi 
napidijban részesülnek.

Miről czim ezennel értesittelik.
Budapesten, 1895. szeptember 10-én.

T)r. Ihovel.

G inladung
zu dér am 22. Október 1895. Nachmitlags '/2ö Ilit* in den 
Sehullokalitaten (V. Bezirk, Szemeregasse Nr. 5. luiuptstüdli- 
sebe Elementarschule) abzuhaltenden

feierlichen Eröffnung
dér Fachlebrlingsschule dér Genossenscbaft dér Budapestet* 
Hoteliere, Gast- und Schankwirlhe.

Bér feierlichen Erölfnung folgt ein Bankett, welches im 
Festsaale des Hotels Hungária abgehalten wird, an welehem 
die Delegirt.cn dér Begierung und des Municipiumsder llaupt- 
und Besidenzstadt theilnelui.en werden.

Geehrle Fachgenossen! Erscheinen wir insgesnmmt so- 
wo’.tl bei dér feierlichen Eröffnung dér Fachschule als auch 
auf dem Bankette. um zu beweisen, dass unser interessé 
nicbt ermattet, und das unser Gewerbe im öffentlichen Lé
ben unserer Haupt- und Besidenzstadt ein zu berticksichli- 
gender Factor ist.

Auf Namen lautendc Bankettkarlen sitid um den Prcise 
von 10 II. per Stiick bei jedem dér Herrn Gomité-Mitglieder 
zu habén.

Protokoll iiber die am 0-ten September 1895 Nach
mitlags 4 Uhr in den eigenen Lokalitiiten, untéi* dem Vot*- 
silze des Priisidenten Joítann Gundel abgehaltene Ausscluis- 
sitzuug dér Budapestet* líoteliers, Gast- und Schankwirthe- 
(ienossenschafl.

Zugegen wareu: Ernesl Kanuner sen. Ehrenpriisidenl.

Delegirt.cn
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Franz Wirlli Viceprüsident, Friedrich Glück, Franz Varsányi, 
.losef Koch, Stefan Blaschka, Autón Maloschik, Tliomas Stöckl, 
Franz Kommer. Jgnaz Nősek. Franz Kern, Komád Försler, 
.losef lllits, Heinrich Frilz, Ausschussmitglieder; Kari Ács jun. 
Bechtsanwalt mid Ignatz B’rtonn Secretiir dér Genossenschaft.

Ihr Fernbleiben liessen enlschnldigen: Ferdinand Prindl, 
Franz Krisl. and Johann Sleinbeisz Ausschussmitglieder.

Prüsidenl begriisst die anwesenden Milglieder mid 
erkliirl die Sitzung für eröll'net. Gleiclizeitig ersuchl er zűr 
Authenlikation des heuligen Prolokolles die Ilerrn .losef Kocli 
und Ignaz Nősek.

Vor dér Tagesordnung erinnert Ausschussmitglied Franz 
Kern an das Iranrige Verhángniss, welches die Familie des 
Frzherzog .losef durch den erlittenen unersetzlichen Verlust 
Seiner k. und k. Iloheit Frzherzog Ladislaus fial'. Bedner isi 
davon überzeugt, dass er mii dem Gefühle des geehrlen Aus- 
schusses übereinstinime, wenn er mii Irauerndem Herzen und 
sdimerzlieher Frregung die liefe Trauer Iheilt, welche Seiner 
Majestiit den König, das regierende Herrseherliaus und die 
Irauernde Familie getrolfen hal. Er síelte den Antrag, dér 
Ausschuss möge beschliessen, iiber den erfolglen ersehültern- 
den Tód seinem liefen Beileide prolokollarisch Ausdruck zu 
gébén, und auf die Bahre des verblichenen Frzherzoges einen 
Kranz niederzulegen.

I)er Ausschuss nimmt den ersten Theil des Anlrages 
an. und gibl seinem tiefsten Schmerze prolokollarisch Alis 
druek. Belreífs des zweilen Theiles des gestelllen Anlrages 
wurde das Prüsidium ermüchligl, in eigenem Wirkungskreise 
nach beslem Ermessen vorzugehen.

I. Priisident erkliirl, dass das I rolokoll dér lelzen Aus- 
sehussitzung wegen Kiirze dér Zeit und eingelrelener ílinder- 
nisse halber nichl ferliggeslelll werden konnle, dasselbe 
wird in dér náchslen Ausschussilzung vertesen mid aulhen- 
ticirl.

Wird zűr Kennlniss genommen.
2. Vertesen wurde das Gesucli dér Wiltwe Franz Fölsz, 

um Unterstiitzung.
Dér Ausschuss votirt dér Gesuchstellerin durch (5 Monale 

hindurch eine Unterstiitzung von monatlich 2 Gulden.
3. Friedrich Glück Prüsidenl des Aufsichtsrathes dér 

Fachschule, Beferenl des vöm Ausschusse exmitirlen engeren 
Comilés berichtel iiber die feierliche Eröflnung dér Fach
schule. I.aul dem vorgeleglem Berichte soll die feierliche 
Eröffnung dér Fachschule am 4-ten Október statllinden.

Nach diesem Berichte bemerkt dér Prüsidenl, dass das 
engere Gomité iiber di • Veranslaltung eines Bankéi les nichl 
einig wurde und es min dem Ausschusse iiberliisst, dariiber 
zu enlscheiden.

Dér Ausschuss nimmt den Vortrag iiber die feierliche 
Erölfnung dér Fachschule einslimmig zűr Kennlniss, be- 
schliesst aber, das wegen dér 'ITauer im llerrscherhause die 
feierliche Erölfnung auf den 22-ten Október verseimben werden 
möge. Dér Erölfnung folge ein Bankett, zu welchem die Ver- 
Ireter dér Begierung und des Munizipiums dér llaupt- und 
Besidenzstadt geladen sind. Von diesem Beschlusse des Aus- 
schusscs wird das Prüsidium des Kellner-Vereines mii dem 
Ansuchen verstündigel, sich, sowolil bei dér feierlichen Fr- 
öffnung dér Fachschule als aucli bei dem dara ulfol gén dem 
Bankette durch eine Deputalion vertreten zu lassen

4. Prüsidenl Iheilt mit, dass dér in dér letzten Ausschus
silzung gewühlte Secretiir sein Ami, wegen Verweigerung 
seiner obern Behörde nichl aulreten kaim.

Dér Ausschuss nimmt dies mit Bedauern zűr Kennlniss. 
und ermüchligl den Priisidenten sich eine geeignele Person 
zu suclien und dérén Walil dem Ausschusse vorzuschlagen.

Indem hiemil die Tagesordnung erschöpft war, erkliirl 
Prüsidenl die Sitzung für geschlossen.

I). lí. S.
Ig n a tz  B ’rtonn Johnon Gondol

Secretiir. Prilses
Ignaz Nosok.

Zuschrift. Belreífs dér neuen Glassificirung dér (te- 
schüfte in dér llaupt- und Besidenzstadt erhielten wir von 
dér löbl. Finanzdirektion folgende Zuschrifl:

Zuhl 82,120/VI. 1895.

An das löbliche Prüsidium dér Budapestet1 Hoteliers, Hasi
mul Schankwirthe-Genossenschall.

Budapest.
lm Sinne des Geselzes iiber das slaatliche Schankgefiille 

£. 13. des Gesetzartikels vöm .lalire 1888 G. A. XXXV. beginnl 
am l-len .liinner 1891, die neue Glassificirung aller auf dem 
Territórium dér llaupt- und Besidenzstadt sich beíindenden 
Geschaften, die sich mit dem Ausschanke oder Kleinver- 
schleisse geistiger Getriinke befassen. Die Glassificirung dér 
einzelnen sleuerpllichtigen Partéién wird dem Gesetze enl- 
sprechend durch eine Bemessungs-G.onin ission bestiminl.

Diese Bemessungs-Gommission besleht unler dem Vor- 
silze dér Delegirlen dér Finanzbehörde, aus einem Delegirlen 
dér Bezirks-Vorstehung und aus den designirten Sachver- 
stündigen dér belreífenden Gewerbegenossenschafl.

Aus diesem Grunde wird die löbl. Genossenschaft auf- 
geforderl, die Sachversliindigen für die in ilirem Wirkungs
kreise belindlichen liezirke — für jeden Itezirk einzeln 
zu designiren. und dérén Nainensliste je eher hielier gelan- 
gen zu lassen, damit die Bemessungs-Gommission ihre Ár
belien lüngslens am lő-len November d. .1. beginnen könne. 
Die zu dér Bemessungs-Gommission einberufenen Sachver- 
slandigen erhalten für jeden Tag, an welchem sie an den 
Sitzungen dér Bemessungs-Gommission theilnehmen, ein 
durch die königl. Staatskassa anzuweisendes llonorar von 
2 II. tüglich.

Budapest, am lt). September 189ő.

Allerlei.
Vergiftungen durch Vanille. wie sie in vorvoriger 

Woche in einem von Sommerfrischlern frequentirlem Orte 
unweit Bonns sich ereigneten, koimneti selten vor. obsehon 
die Gefahr niemals gaz ausgeschlossen ist und es kein vor- 
beugendes Mittel dagegen gibt, mit Ausnahme des einen: 
kein Vanillegericht zu essen, bezw. keins herzustellen. In dér 
wissenschaftlichen Keilkunde ist diese Art von Vergiftung, 
wie ein fachmünnischer Bericht in dér Kölnischen Zeitung 
hervorhebt. wohl bekannl, iiber die Ursache ist inán jedocli 
nocli nichl genau unterrichlel. Da es gerade die Vanille ist. 
wobei jene Vergiflung (unler cholerineühnlichen Erscheinun- 
gen) auftritt, so liisst sich selion darum nichl gut an ein 
Verdorbeusein dér Ziithaten wie Eier uod Saline denken, ab- 
gesehen davon, dass das sich durch den Geschmack und 
Geruch andeuten würde. Wahrscheinlich liaftel das (lift. schon 
in dér Iropischen lleimalh dér Vanille dieser an. Ibii die 
geernteten Früchte schwarz glünzend zu maciién, bestreicht 
mán sie mit einem féltén Oel. In Columbia nimmt maii zu 
diesem Zwecke das Oel dér Samen von Anacardium occi- 
dentale, dér sogenannlen westindischen Elefantenlaiise. Sie 
enthallen in dér Schale einen ausserst scharf wirkenden 
Stolf, das Gardol, womit mán die Hant wie mit einem Spa- 
niseliHiegenpllaster aufziehen kaim. Selbst ganz kleine Men- 
gen davon in den uienschlichen Darui gebraeht, erzeugen die 
hefligsle choleraühnliche Beizung. Somit kaim eine zufiillige
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Beiiniscliiing des Gardols zu dem verwendelen Gele die I r- 
saclie dér Vergiftung sein. Auf dér Insel Béuuion vvird die 
Vanille, ein Schlinggewaehs, ati den Stáminea von Jatropha 
Gurvas gezogen und dadurvli mit dem atzenden Milchsaft 
■dieser Pílanze in Berührnng gcbraclil. Einzeliien Früchten 
mag ein wenig davon anliiingcn; es genügt zum Hervorrufen 
dér bekannlen Erkrankung. Das sind Zufalligkeiten, die sich 
natürlich dér Ueberwachung entzielien. I )a maii aber das 
herrliche Aroma dér Frueht bei dér Kochkunst und auf dér 
f'afel schwerlich entbehren mag. so ist anzurathen, sich als 
Frsatz für Vanille des künstlichen Vanillin zu bedienen. 
Diese krystallisirte Substanz, die schon 1871 von Haarmann 
und Tieman in dem chemiseben Institut von Prof. v. ílof- 
mann in Berlin aus dem Gambialsafte unserer Nadelnölzer 

■dargestellt wurde. s t im m t in ilirer Zusammensetzung wie an

T. ez. szállodás, vendéglős és kávés Urakat
ez ulon is van szerencsénk teljesen  újonnan berendezett

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

A, gyárban  kiváló szakem berek vezetése m elle tt a leg
kitűnőbb m inőségű  és naponta több féle izü fagvlaltokat. 
készítjük .

N em külöm ben a já n lják  ,.Sterilizált" folvékonv szénsavas 
szikviz, gazeuse és gyümölcs pezsgő, valam int

g y ü m ö l c s  s x. ö  r- p
gv a rtm an y a in k a t. K iváló  tisz te le tte l

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

és szikvizgyárakat berendező részvénytársaság.
G y ű r :  VI. kér., Felső erdősor 48. sz.
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Kitűnő gyógy-és élvezeti víz; emeli az étvágyat, előd 
mozdítja az emésztést, üdít és élénkít.

K izá ró la g o s  sz á llító k

NIATTONI és WILLE, BUDAPEST.

Gesehmack und Geruvli durvhaus mii dem von dér Natúr 
gelieferlen Vanillin iiberein und ist ebensowenig giflig, wie 
dieses; bei seinem Gebrauehe bleibl mán von dem Zufall 
odor von dér Nachliissigkeit dér Eingeborenen beim Bánén 
und beim Einsammeln dér tropischen Frueht ganz unabbiin- 
gig. — Leidet* hat die gegenwiirtige Vergiftung einen Todes- 
fall verursaeht. denn ein altér llerr, dér in dem kranken 
Zustande nádi Köln in sein lleim zurückkehrte, ist hald da
rául' an Herzlalnnung gestorben. Vielleicht wiirde dér ausser- 
ordentlich traurige Ausgang des Unglücks niclit zu beklagen 
sein, wenn auch dieser Paliént an Őrt und Stelle geblieben 
ware, denn arztliche llilfe war sofőrt ausreicliend herbeige- 
liolt und die übrigen Erkrankten — aus dem grössten 'J'heil 
dér Mittagstischgesellschaft — sind sámmtlich wieder ge- 
nesen.

Borivóknak, kik * bort savanTUTixíAK*! k« 
rétik vegyíteni, mindenek e’fltt e

----------- '
»jánh>.tó, B f i i  kösftmböiiti a bor Havát éa az italnak 
elette kelameUa, iagzrlfl mellékizt ád, an nélkül, kogy  

azt feketere farteáé.
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^Polgári Serfözfi
részvénytársaság.

Szent-István-sör.
Polgár-sör.
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LOWENSTEIN M, (MIHÁLY
c z é g tu la j d o n o s  L Ö W E N S T B I N  F . N Á N D O R

Budapest, IV. kér., Eskü-tér (alapittatott 1864.)

|  a j á n l j a  n a g y  r a k t á r á t
mindennemű bel- és külföldi sajtokban, hús, hal, főzelék és gyümölcs conservekben, csokoládé 
franczia és magyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, finom konyhák részér jg 

finom főző bort: Madera, Marsalla, Sherryt. XS;________ H

H

Kizárólagos fő rak tá ra  a» „Anglo Continenthal 'Irhee-Association“-nak
legjobb fekete teákban, va lódi Jamaika, rum ok.

• • • • • • • •  kívánatba árjegyzék bérmentve.
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K itüntetések:
P á r i s  1889  EZÜST-ÉKEM 

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

NAGY D1PL0M
T e m e s v á r ,  NAGY ARANY-ÉREM.
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Auszeichnungen:
P a r i s  1889. SILB. MEDAILLE 

N iz z a  1890 . GOLI). MEDAILLE 
L is s a b o n  1890 . Ilors Concours und 

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

li li
Főképviselők: — G eneral-V ertretung:s i-o c í í t t f  a ®tw

B U D A P E S T , A k a d é m ia  u t c a  16.

Az Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyomdája részv.-társaság. Budapest. IV. Vár
mcgye-utcza 11.—18.
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