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Olvasóinkhoz!
Örömmel tapasztaljuk, hogy korunkban a 

művelődés napról-napra tágasabb térre irányul. 
Egyletek alakulása, társulatok szervezése napi 
renden áll. A társadalom, rétegeiben is kasztot 
képez, mely az önképzés, a művelődés fenséges 
eszméjét tűzte ki czéljául.

A legfényesebb sikert az iparos osztály érte 
el a társulás által, mert az nem csak az önkép
zés eszméjével foglalkozik, hanem fejleszti is az 
ipart s előnyös alkalmat nyújt azt mindég job
ban és szebben tökéletesíteni.

Ennek előmozdítására törekszenek az arány
talanul szaporodó társadalmi szak lapok, melyek 
tanácsadói, útmutatói és fejlesztői annak a körnek, 
melyet képviselnek.

A pinczérek szintén az iparos osztálynak szá
mot tevő részét képezvén, egyleteik jelenleg úgy 
vagyonilag, mint szellemileg előnyös helyzetben 
vannak.

Ámde a pinczérek magán-, s az egyletek esz
mekötő ügyeivel nem foglalkozik senki. . . .

A „Magyar pinczérek lapja11 hivatása az 
leend, hogy a pinczérek hivatás körét, képesíté
sét határozza meg, egyleteiknek virágzását elő
mozdítsa, őket a társadalombitn emelje, a mű
velődés és önképzésre buzditsa annál is inkább, 
mivel könnyen remélhető, hogy az ipar törvény 
a pinczérek képesítését, is szabályozni fogja, mi 
korlátozandja akkor a társadalom különféle ele
meit abban, hogy ezen ipar ágban minden előta
nulmány nélkül működhessenek.

Erőnkhöz képest iparkodni fogunk a pin- 
czér ipar rendszeresítését előmozdítani, annak 
ipar szerűségét szakképzett erők által bebizonyí
tani, hogy ezáltal ezen ipar fejlődjék, annak gya
korlói pedig szűkebb térre legyenek szorítva.

A közel múltban megindult „Vendéglősök 
lapja'1 hasonló intentiókkal lépett fel, ámde a ta
pasztalat bebizonyította, miszerint a vendéglő
sök és kávéház tulajdonosok érdekeinek elő
mozdításában a pinczérek érdekeit nem méltatta 
eléggé.

Ez inditott bennünket arra, hogy ezen vál
lalattól önállólag, egyedül saját ügyünkkel és lét
kérdésünkkel körülményesen foglalkozzunk és 
ezért lapunkat megindítsuk.

A „Magyar pinczérek lapja" helyet nyit és 
alkalmat nyújt mindon előfizetőnek, hogy ügyünk 
érdekében kérdést tegyen, vagy felvilágosítással 
szolgáljon.

„Hivatalos rész" czimmel rovatot nyitunk 
egyleteink hivatalos közleményeinek.

Csarnok rovatunk kitűnő erők által leend 
vezetve, hogy a kellemes szórakoztatáson kivid 
hasznos kutforrásul szolgáljon az olvasónak. Vé
gül, hogy a pinczérek között hazánk nyelvét sa 
magyarosodást terjeszsze.

Apró liirek rovatában tudomást fognak venni 
t. előfizetőink az egyes üzletek, valamint azok 
személyzetének változásáról.

A fentebbiek alapján barátaink és szakipa
rosainknak pártfogásáért esedezünk.

A szerkesztőség.

Lapunk kiállítását, illetőleg ezen első — mutat
vány — számból is meggyőződhetnek t. olvasóink, 
hogy semmi költségtől sem riadtunk vissza, hogy 
lapunk kellő Ízléssel és finom kiállításban je
lenjék meg, amiért is szaktársaink pártfogá
sát úgyszintén előfizetéseik mielőbbi beküldését 
kérjük.

A kiadóhivatal.
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K é p e s í t é s r ő l .
Azt hisszük, hogy e kérdéshez nekünk pinczéreknek 

is hozzá lehet szótanunk Az országos ipar egyesülethez 
a képesítés érdekében benyújtott kérvény azzal ulasila- 
tott vissza, hogy pinczér iparnak a képesitelt-iparhoz kö
tése lehetségesnek nem talál tátik.

De hogy miért ? Azt nekünk nem szabad tudni. Mi 
meg úgy híszszük, hogy nem is fogjuk tudni, mert erre 
az ipar egyesület nem tud megfelelni sem most — sem 
később 1

Iparosoknak neveznek bennünket, pedig minden ipa
rosnak szakít! tanulni kell. — Mi kivételi képezünk. Mert 
vendéglős és pinczér az lehet aki akar.

Pedig kinek kell több gyakorlat a czipésznek ki 
mértéket vesz s kaptára csinálja a ezipöt vagy egy ven
déglősnek kinek számos, változatos dolog képezi szakát. 
Laikus ember nem érti azt. Azt hiszi, hogy csak moso
lyogni kell annak a vendégek szemeibe. Az étterem, ká
véház, szobák berendezése tisztán tartása, italok keze- 
zelése, konyha Ízletessége az humbug . . .  az semmi!

Kell-e több képesség bármilyen iparosnak mint a 
vendéglős és pinczéreknek ? Hisz a mai kor lölünk nem 
csak azt követeli, hogy pinczérek legyünk, hanem azt 
is, hogy finoman lársalogjunk, sima modalitást sajá
títsunk el.

Más iparosnak ezt nem kell okvetlenül ludni — be
szélhet az orra alatt —• állhat görbén kliense előtt. A 
pinczér naponta száz meg száz külön ízlésű és szeszélyü 
embert szolgál ki — szemeiből kell már akaratát lesni 
és kívánságát felfedezni, sőt bátran ki mondhatjuk, hogy 
míg más iparos csupán szakképzett és több semmi — ad
dig a pinczér Önművelődését a müveit osztályokkal! gya
kori érintkezés által nyeri el.

De ezt addig nem érhetjük el inig meg nem alakul 
az országos pinczér egyesület, mely egy képesítési mó
dozati tervet készít a vendéglősök és pinczérek képesí
téséről.

Enélkü! csak gúnyolnak bennünket iparosoknak — 
mert vannak ugyan ipar törvények de mi annak hatá
lyán kívül esünk.

„Urak és nem urak.“
— Válasz a .Függetlenség* ily cziiníi csikkére. —

Nagyvárad, január 1.

Memculo Móri . . .  a természet aludni készül . . . 
kihalt belőle minden a mi szép . . .  a pusztulás sem
mivé lelt mindent, csupán a .Függetlenség* éled. Mint 
a haldokló ki kórságában erőlködik az utólsó hangot ki
ejteni hogy meggyőződjék van-e még benne egy pará
nyi élet erő, érthetetlen .hah* kitörésben fullad el. Mem- 
enlo Móri.

így lett a .Függetlenség* is. A társadalom minden ré
tegével űzött már hajszát, végig tekintett a lajslromokon

s szemébe lünt, hogy a pinczérek még tiszták —- tüle. 
Ucezu neki!

ügy telt mint az amerikai .Wagant* a ki azzal 
a nemes szándékkal indul el hazulról, hogy a kit legelő
ször útjában talál, azzal kikezd — hogy vagy kizsarolja 
— vagy rósz siker esetében követelései legyenek ellene. 
Pinczéresen mondva mindkét szándéka . fucscs*-ha ment. 
Halódunk mi már egy sárba felrengö bűnöst jajveszé- 
kelve álkozódni — és elhaladtunk mellette szépen . . . 
Hisz elég baja van annak . . .

Mit gondolhatott a czikk iró midőn azokat a soro
kat irta, úgy hiszem, hogy nem azt a mit irt, hanem 
hogy semmire kellő lehet az a Béla, vagy Sándor, vagy 
akárki, ki tegnap nyiltan meg rnerle mondani neki, hogy 
hát mikor fizeti ki az ur tartozásait? Vagy tán az év 
vége fele járván az előfizelési felhívásnak képezé az 
pótló részét ? Ha igen, úgy válaszul csak annyit mondunk, 
hogy a pinczér is ember — úgy hordaija kravalliját 
a mint neki tetszik ; kölelességét pedig nem fogja czik- 
iró .urtól* tanulni, meri arra meg lanitja az élet. Van
nak ugyan egyesek, kik hivatásuknak nem felelnek meg, 
de ilyenek nem csak a pinczérek — hanem a hírlapírók 
között is akadnak.

A mit pedig czikiró világra szoló eszme rugamjá- 
ban a műveltség- és modorról hangoztat, azt legkevésbbé ő 
ismeri és sajálitotta el, mert nem hiszem hogy abban nem 
versenyezhetik vele a .Szikszay’ból a legutolsó is.

Még áz Hiedelemnek is neki ront és megszégyeníti, 
nem iudja szegény, hogy fővárosunkban minden iparos 
elemnek a java foglal állást s igy minden esetre a pin
czérek is a .válogatottakból* vannak összeállítva.

Czikiró szegénységi bizonyítványát állította ki azon 
sorokban, melyeben a .belügy tisztázásához* akar hoz
zálátni.

Először önmagát tiszíázza s aztán menjen egy fő
városi kávéházba s nézze meg olt vájjon a budapesli pin
czérek nem minlaképei-e az elegáns külsőnek a finom ma
gatartásnak s a melleit a pontos kiszolgálásban külföld 

. pinczéreivel is versenyeznek. Mert ha a pinczér az ét
kező vendég körül forgolódik nem azért néz a ven
dég szájába, min1 egy titkos rendőr (czikiró szavai szerint. 
Talán ö gyanús külsejű ?) hogy az ételt lesse — hanem 
hogy a vendég parancsát elkészültén várja.

Azon insullálás pedig a mi a .Vendéglősök lapját* 
illeti, szintén nem marad contra nélkül, ámbár taná- 

I csosabb volna ozikirót válaszra sem érdemesíteni.
Sajnos, hogy minket a kötelesség sarkalt mindjárt 

e mutatvány számunkban arra, hogy ily alacsonyitó rá 
galmak ellen magunkat védjük - nem cik iró, hanem a nagy 
társadalom elölt ; mely bennünket jobban ismer, mint 
ama modern bölcs, ki az .Urak és nem urak* czimü 
eszme rugamot papírra lelte.

M. B.
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HIVATALOS RÉSZ.

F e l h í v á s .
Van szerencsénk a pinczér egyleti ügynökségeket 

tisztelettel felkérni, miszerint a pinczér egylet tiszti vá
lasztmányának névsorát m.hamarább beküldeni és egyút
tal szakunkat érdeklő eseményekről bennünket értesíteni 
szíveskedjenek.

A nagyváradi pinezér kör
kérvénye a nagyváradi t. ez. szállodások, vendéglősök, 

korcsmárosok és kávés urakhoz!
Tisztelettel alulírottak, bátorkodunk a tisztelt főnök 

urak szives tudomásukra hozni, hogy a nagyváradi pin
czér egyletből egy pinczér kör alakult, mely .Pinczér kör1 
nevet, visel.

A nevezett .Pinczér kör* mindjárt megalakulása 
után két füczélt tűzött ki kötelességévé.

Először, hogy magát társadalmilag a nagy közön
séggel megismertesse, s hogy a társalgás eszméjét meg
honosítsa.

Másodszor, hogy a fentnevezelt pinczér egyletbe ta
pasztalt hiányokat, a nélkül, hogy azzal a t. főnök urak 
fáradozásait igénybe venné, azokat a maga körébe elin
tézhesse.

A midőn tehát szerencsénk van magunkat bemu
tatni. és czéljainkat. megnevezni, hogy kik vagyunk, és 
miért létesültünk, egyszersmind kötelességünknek tartjuk, 
arról t.. főnök tiraknak első sorban is megfelelni.

1886. év november hó 24-én tartottuk alakulásunk 
utáni első összejövetelünket, amely alkalommal a több
ség mindjárt azon volt, hogy addig mit sem határozha
tunk s az egyletbe sommi uj reformokat nem hozhatunk, 
mig a t. főnök urakat nem értesítjük és pártfogásaikat 
ki nem kérjük.

Erre az értekezleten jelenvoltak által az határozta- 
tolt, hogy egy .Kérvényében fogjuk a t. főnök urakat 
megkeresni és nagybecsű pártfogásaikat kérni,

Igen tisztelt főnök urak!
E század első felének utolsó részében volt Hazánk

nak két nagy alakja, kik mind kelten nagy eszméket 
hordtak sziveiken.

Az első azt mondta : rázzuk le a rablánczokat ma
gunkról s legyen szabadság, egyenlőség és testvériség 1

Az utóbbinak a jelszava az volt, Magyarország nem 
volt hanem lesz 1 mert a humánitás gyakorlása, társal
gás, segélyezés és önképzés által lehet államot alkotni, 
és az államba minden polgárnak jólétét biztosítani.

Hivatkozunk mi is a nemzet nagy alakjainak sza
vaira s rá akarunk mutatni, hogy mennyire szükséges 
egyletünket támogatni és annak haladását előmozdítani.

Mert ha azt elmulasztjuk és nem tartjuk fenn amit 
elődeink ránk hagytak, akkor nem feleltünk meg, sem a 
kor kívánalmainak, sem hazafíui kötelességeinknek.

Azért, hogy az egyleti életünket el ne hanyagoljuk 
és annak létjogosultságot biztosítsunk, igyekezünk erőin
ket csoportosilani. az az együttesen rang, mód, és val
lás különbség nélkül oda hatni, hogy magunknak tekin
télyt és a társadalomban egy megillető helyet kiérdemeljünk.

Sajnosán kell tapasztalnunk, hogy a legközelebb 
múlt és jelen időben az egylet iránti buzgalom mind in
kább lazulni kezdett, a fő ok pedig az, hogy közlünk, 
pinczérek között sokan vannak, kik az egylet czéljait 
vagy nem ismerik, vagy nem akarják ismerni, s annak 
jótékony tetteit figyelmen kívül hagyják; mert vagy a 
nagyzás vesz rajtok erőt, és azt mondják: .nekem nem 
kell egylet, mert nem vagyok reá szorulva !* vagy egy
szerűen nincs meg az érett gondolkozás arra, hogy mit 
jelent egy humánus egyletnek tagja lenni.

Ezen elősorolt adatokból kiindulva bátorkodtunk a t. 
főnök urakat jelen iratunkal felkérni, hogy a miként je
lenleg szerencsések vagyunk anyagi pártfogásaikat bírni, 
ép úgy szíveskedjenek bennü két. erkölcsileg is támogatni 
t. i. erélyességükkel oda hatni, hogy a náluk alkalma
zott egyének haladéktalanul fizessék az egyleti dijakat. Mi 
hiszszük, hogy ezen főnöki ligyelmeztelésnek minden alatt
való engedelmeskedni fog, annyival inkább is, minthogy 
ellenszegülése esetén az üzlete is koczkáztalva lehetne.

A főnök urak pedig meg volnának védve azon kel
lemetlen eshetőségektől, hogy segédeiket megbetegedésük 
esetén nem volnának kénytelenitve saját, költségükön 
gyógykezeltelni.

Nevezetesen az uj ipartörvény 149 §. azt mondja : 
A munkaadó iparos kényszerítheti segédjét, hogy az va
lamely betegsegélyző egyletnek tagja legyen.

A fent érintett törvényezikk az a miért a t. főnök 
uraknak is érdekébe all, hogy az üzleteikben alkalmazott 
pinczérek szorítva volnának egyletünknek tagjaivá lenni.

Ha tehát a t. főnök urak ebbeli munkánkban köz
reműködésükkel bennünket támogatni szíveskednek, ak
kor mi, a kik az egyletet rendezettebb körülmények kö
zött óhajtanék látni, kettőzletetl igyekezettel fogunk oda 
hatni, miként az egylet, igazgatása körül tapasztalt hi
ányosságokat minél helyesebb útra tereljük.

Mindezek pedig egy uj szabály átdolgozásával lesz
nek elérhetők, minthogy jelenlegi szabályunk az uj ipar 
törvénynek nem felel meg, át kell tehát szabályainkat a 
helyi viszonyokhoz mérten dolgozni, még pedig oly for
mán, hogy az a törvénnyel és gyakorlattal lépést tartson.

Ez ugyan sok ellenzéssel fog találkozni, mert azt. 
fogják mondani: hisz most költöttünk az átdolgozásra, s 
már ismét mást akarnak ? Ök sem fognak jobbat csi
nálni, mert azt okos emberek készítették! abba uraim 
nincs jogunk kételkednni, mert ök csakugyan értelmes 
emberek lehettek vagy voltak is, de a gyakorlat, többre 
tanít és a törvény többre int bennünket.

Tiszteletteljesen kéretnek tehát a t. főnök urak 1 
mutassák meg az ország egyleteinek, miszerint a N.-Vá-
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radi szállodás, vendéglős és kávés urak sem szoklak hát
rább maradni más városok egyleteinél, és mint elődeik
nek méltó utódjai nem rettennek vissza bármely áldo
zattól sem, valamely közhasznú és jótékony ezélu in
tézmény fennállhat ása és felvirágzása forog kérdésben.

Magas tiszteletünk kijelentésével maradtunk Nagy
váradon, decz. 20. 1886. kész szolgái: Czeglédy Gyula 
elnök; Verhovina Lajos jegyző; Szokolay Nagy István, 
Muzsalyi Béni, Szeress József bizottsági tagok; Veress 
Imre, Schneider Antal rendes tagok.

Egy pinezér önéletrajza.
A nyíregyházi gymnasiuraba jártam tréfából s e 

miatt kicsaptak onnan komolyan; szüleim jómódúak 
lévén, kereskedésbe adtak, hogy apám szavai szerint a 
pálya vesztett fiúból .valam i' legyen. Két hónapig vol
tam ily minőségben, de egyszer főnököm olyat mondott, 
hogy ki kellett lépnem az üzletből — ö felmondott s én 
lemondtam e pályáról.

Szüleim tanakodtak milétem felett. . .  én meg vere- 
bésztem a kert alatt. S ha olykor-olykor atyám rósz 
hangulatában azt kérdé:

— Fiú mi lesz belőled ?
Mosolygó arczczal feleltem neki:
— Ni milyen szép verebet fogtam!
Ekkor aztán hivatalos működést kapott a korbács 

— hátamon.
Szüleimnek miattam naponta gyarapodtak gondjai, 

nekem pedig a verebek, melyeket felspékelve rakosgat
tam az eresz alá.

Végre türelmük kifogyván, elhatározták, hogy szi
gorú nagybátyámhoz küldenek, kinek nevelése alatt is
kolámat folytatom.

Beleegyeztem, azon megjegyzéssel, hogy a felspékelt 
verebeket s parittyámat magammal viszem.

Ekkor már 15 éves voltam, szép, szőke fürtü ifjú, 
fehér arczczal, magas homlokkal, melyről azt lehetett 
jósolni, hogy belőlem valaha még .nagy ember' leend.

. . . Julius 15-ike volt, midőn málháimat kocsira 
téve, szüleimtől elbúcsúztam.

Az elválás egyszerű volt. Egy csók . . . egy Isten 
veled! Az anyám pedig utánnam kiáltotta :

— Jenőm I jól viseld, megbecsüld magad.
És döczögött a kocsi Nagy-Kálló felé.

** +
Mégis furi ember az én nagybátyám, azt gondolja, 

hogy mindenkinek ,genie‘ -nek kell születni.
Az igaz bennem is volt .génié,' jól tudtam vere- 

bészni, sokszor mulattattam e tehetségemmel nagybátyám

leánykáját, azt a szép, azt a kedves Margitot, ki ala- 
baslrom karját sokszor nyakamba fűzve kérdezte :

— Jenőm ! Szeretsz engem ?
— Hogyne! válaszolám neki s szavaim bebizonyí

tására adtam neki egy csonka verebet. Amire ö aztán 
olyan nevetésre fakadt, hogy szinte kicsordultak szemei
ből a könnyek.

Az iskola pedig megmaradt a maga rendes helyén, 
gyakorta — midőn pénzre volt szükségem — meglátogattam 
azt is. Valaki azt kérdezhetné, hogy lehet az iskolába 
pénzt keresni ?

Egyszerűen. Nagybátyám szobájában a kredenczek 
sűrűén voltak berakva befőztekkel s tanuló társaim na
gyon szerették a befőztet — kivált a birsalmát. Én pe
dig jól tudtam számolni — kiszámítottam mint lehet két 
befözles üveget a kredenczről úgy levenni, hogy észre 
ne vegyék.

Azt azután iskolába vittem s eladtam tanuló tár
saimnak. Volt tehát biztos pénzforrásom is — a nagy
bátyám kredencze1

S hogy a legkisebb gyanút is elhárítsam, a kiürült 
üvegeket megtöltöttem zavaros vizzel s belé tettem hajá
tól megtisztított kolompárt s vissza tettem az üveget a 
kredencz fal melletti oldalára.

Ez okozta szerencsétlenségemet, mert egy napon 
úri vendégünk érkezvén, nagynéném befőzt helyett nyers 
krumplit tálalt fel a csillo zománczu Etiq-edényen.

Nem mondom el, hogy e tettem miatt mi volt a 
büntetésem, csakhogy másnap már az utezán csavarog
tam . . . éhezve, fázva.

Elültem lebegett anyám siránkozó, atyám szomorú 
alakja. Fülembe hangzottak drága szavai:

— Jenőm jól viseld, megbecsüld m agad!
Először voltam elhagyatva mindenkitől, embertől,

világtól, — elhagyatva szüleimtől, kik eddig úgy szeret
tek. Elhagyatva attól a kis leánytól, kinek nagy kék sze
meiben reményeim tündököllek.

Az utcza szegletén állva, oda támaszkodtam a fal
hoz, hogy le ne roskadjak bánatom terhe alatt. Szemeim
ből sűrűén hullottak a könnyek . . .

Megtanultam szenvedni. Éreztem, hogy szív van 
bennem — mely fáj — mely sajog!

Töprenkedve sorsom felett, eszembe jutott, hogy 
még ma nem ettem semmit . . . hogy éhes vagyok , . . 
Türelmet és vigasztalást Istentől fohászkodva, föltekintek 
. . .  s ott álott előttem ő . . .  az az isteni lény, az az 
angyal . . . Margit 1 Oda tstem lábaihoz . . . s beszél
tem neki, de nem tudom mit.

Talán tájdalmamat, talán azt hogy szeretem, vagy 
talán hogy — éhes vagyok 1

Megszánt; kis kezeivel letörlé könnyeimet s haza hivott.
— Jer velem, megkérem atyámat — s ö meg fog 

bocsájtani.
Vonakodtam



Magyar Pinczérek Lapja.

— Hát várj meg itten, mindjárt jövök! mondá s 
azzal elsietett.

Én meg futottam eszeveszetten tovább, futottam, 
kétségbeesésem űzött tovább. Nem vártam be mentő 
angyalomat, büszkeségem erősebb volt mint szivem.

N—i falu korcsmájában pihentem ki testi fájdal
maimat, lelkem kínjainak nem volt pihenése.

Előttem lebegett az a csillogó szempár, fülembe 
hangzottak anyám szavai:

— Jenőm jól viseld, megbecsüld magad !
— Isten veletek jó szüleim, kik ha tudnátok meny

nyit szenvedek talán . . . .  talán . . . .  Isten veled te 
drága lény, Isten veled Margit . . .

Arczomat égeti még most is kezed, melylyel letör- 
léd a szenvedés könnyeit.

Ki tudja látjuk-e még egymást valaha! Isten veled.
A korcsma tornáczán aludtam el . . . egy árva 

veréb csiripelt altató danát.
** *

Ny—n nagyvásár volt.
A körülfekvő faluknak országutja a korcsma mel

lett vitt el. A korcsmáros jó ember volt, ki három na
pig adott pénz nélkül ennem, melynek fejében szolgála
tomat kérte a nagyvásárra.

Örömmel ígértem meg azt neki. Dolgoztam . . . 
vigaszt nyújtott a munka. Fáradhallanul hoztam a pin- 
czéböl a borokat vendégeinknek, kik ügyességemmel és 
felszolgálásommal meg voltak elégedve — s borravalót 
is kaptam.

A korcsmáros pedig folyton dicsért s azt mondá, 
jó volnék pinczérnek.

Ha szándékommal nem ellenkezik, maradjak nála. 
Boldog leszek 1

Embert csinál belőlem 1 Én pedig ember aka
rok lenni.

A künn zugó szél viszhangozta: az leszel 1
L . . . r  V .. .s .

(Folyt, köv.)

Mr .  H a s t i n g s .
Neve nemcsak New-Yorkban hanem az egész mü

veit világon — hol a pénz aristokraciái uralták a bör
zéket ismeretes volt.

Fenkölt szellemű, tiszta jellemű ember, ki úgy be
szélt a  mint gondolkozott.

Voltak ugyan hóbortyai is mint minden amerikai 
milliomosnak, de eme árnyoldala még emelte nevét. Ha 
belátta valakinek iránta való jó akaratát, határtalanul 
halmozta el kegyével, jutalmazta, dédelgette azt, melylyel 
részint szeretetét fejezte ki, másrészt hogy példával járjon 
a többi nábob előtt, hogy mikép kell a buzgalmat és 
erényt jutalmazni . . .  s mi fő ok — hogy beszéljenek 
felőle.

Úgy van! Minden amerikai az önérzet egyik büszke 
nemével fogadja, ha valamit beszélnek róla, s kiváltó, ha 
valamely jó tette a lapokban volt közölve, mutatta is
merőseinek, barátainak, felolvastatta magának kétszer, há
romszor is, betanulta az egész újdonságot, járkált fel és 
alá irodájában és declamálta 352 sz. 15-ik évfolyam. 
.Jótékonyságának ismét fényes jelét adta Mr. Hastings 
nagy milliomos.€

— Igen 1 én vagyok az a milliomos, én vagyok az 
a Mr. Hastings 1 — S aztán oda tette azt a lapot az 
arany keretű albumába — a többihez. S ha valami elő
kelő vendége jött, oda adta neki az albumot s mutatta 
változatos képeit — az ő jótékonyságának. S ha ven
dége dicsérő nyilatkozatot tett előtte, örömtől ragyogó ar- 
czával mondá: az a Mr. Hastings, én vagyok! Óriási pa
lotájának egész földszinti helyiségét irodái foglalták el, 
melyek kiterjedt gazdálkodását voltak hivatva vezetni. 
Óriási gyárak, vállalatok voltak tulajdonai s azok sze
mélyzetén kívül az ügyek vezetésére otthon is központi 
irodát tartott.

Rauling Ernslnek hívták egyik köny vezetőjét ki urá
nak szeretetét leginkább kiérdemelte ügy buzgalma és te
vékenysége által. Órákkal dolgozott a munkaidőn túl, s 
legelső volt a hivatalba.

Mindenki eltávozott már midőn Rauling ur még 
szobájában elzárkózva dolgozott.

. . .  Ki tudja mit? . . .
Mr. Hastingsnak ez szeget ütött fejébe.
— Hátha . . . hátha.
Gyanuskodni kezdett.
Az amerikai mindjárt gyanakodik, ha valami feltűnő 

előtte.
— Hátha . . . hátha valami mást végez . . . vagy 

bűnös cselekményt tervei . . .
— Ne higyen az ember az inge gallérjának sem — 

vélte Mr. Hastings ur, és lesett . . .
Egy alkalommal midőn Rauling szobájából távozott 

Mr. Hastings álkulcscsal kinyitotta azt és belopódzott.
Hátha . . .
Mindent rendben talált. Üzleti tervelések és sike

resen bevégzett számadások hevertek az asztalon . . . 
és . . . és Mr. Hastings megelégedetten mosolygott rő t 
bajusza alá. Lakosztályába távozott hol 17 éves leánya 
a szép Ilon már türelmetlenül várta.

Neje nem lévén, e leány képezte boldogságát re
ményeit, tárt karokkal zárta ölébe a szép leányt — földi 
angyalát.

— Hol időztél oly sokáig? kérdé üde hangon a 
leány.

— Hol? Lenn az irodában Rauling urnái. Ösmered ? 
Ugy-e . . . ugy-e . . . s többet nem beszélt, hátha . . . 
hátha kitalálná gondolatát az a leány s aztán össze visz- 
sza csókolta arczát, ajakát.

** *



Magyar Pinczérek Lapja.

Jan. 1-seje van.
Ünnepies ruhában jönnek felöllözködve a gyári s 

irodai személyzet, köztük Ranling ur is ; melynek fejé
ben kiki remélt valamit subsfantivumot elnyerni. Remé
nyeikben nem is csalatkoztak. Üres kézzel vagyis üres 
erszénynyel nem távozott senki szobájából.

Hastings ur az üdvözlők között megpillantván Ran
ling urat fölkéré, maradna kissé szobájában midőn a töb
biek eltávoznak, vele privát beszédje volna.

Megtörtént.
Rauling Ernst ur kezdé beszédjét a nábob, mikor 

már egyedül voltak az elfogadó teremben, én önt mint 
a legbuzgóbb hivatalnokomat megakarván ügy buzgósá- 
gához mérten jutalmazni, fölajánlom önnek leányom Ilon 
kezét, vagyonom feletti örökléssel.

Nó mit néz úgy, mit süti le szemét, talán nem elégli, 
mert az ön tekintete nem a meglepetést, de valami mást 
jelent. Más meglepődnék rajta, s én azt hiszem, hogy 
önnek nagy örömet szerzek . . .  és tessék 1

Rauling ur erre könyezni kezdett s reszketve állott 
szótlanul ura előtt.

Nevetséges ! mint egy nő úgy siránkozik élőttem. 
No feleljen.

Hasting u r ! Egy nagy titkot fedezek fel, mert fel 
kell fedeznem ön előtt. Én nem vagyok Rauling Ernst. 
hanem Ranling Ernesztine.

Hogyan ön no lenne! Mint beszél, ah nem lehet 
hogy ön nő, miért tette volna azt!

. . . Hát azért felelt amaz, hogy kitanulva a könyv- 
vezetést nadrágban 3-szor annyi jövedelmem van, mint 
szoknyában.

Hangos nevetés után igy folytatá beszédjét Has
tings ur. Ha nem lehet társam mint vöm, lesz társam 
mint feleségem, s másnap a nagy táblán a következő 
czég vala olvasható. Hastings Lajos és neje Rauling Er- 
nesztine. Ez után nem nadrágban, hanem szoknyá- I 
bán járt le naponta az irodába s végezte munkáját 
ezentúl is úgy mint az előtt, s az album egy újdonság
gal szaporodott!

Sebő.

U j d o n s á g o k .
— Boldog njévet. Újra egy év zajlott le, minden 

örömeivel és bajaival. Egyet fordult a világ kereke, odébb 
lódított bennünket előbbre. Újabb reményektől éledünk 
fel, és bármikép folyt dolgunk, rosznak tartjuk az el
múltakat és jobbat kívánunk. Az elsőszülött nappal la
punk született meg. Szeretjük hinni, hogy nemes fela
datunk, melyet czélul tűztünk ki magunknak, a boldo
gabb esztendő által megoldva lesz. Haladni fogunk a tö- 
kéledesedés felé. Reméljük, hogy humánus czélunk elérve 
leend. Boldog újévet kívánunk lapunk olvasóinak, kik
nek jóléte nemcsak önmagunknak, hanem törekvésünk
nek is használni fog!

— Dicséretes mozgalom indult meg a városunk
ban levő pinczérek körében, mely arra irányul, hogy a 
kávéházi .magyar nyelvet* nemzetiebbé tegyék. Erre 
nézve eklatáns például idézhetjük azon esetet, mely szin
tén egy helybeli kávéházban történt, hol az érkezett ven
dég, ilyen német-magyar valamivel akarta tudtára adni 
a derék pinczérnek, hogy mit kíván s az egész udvaria
san azt felelte, hogy kéri magyarul ismételni, mert saj
nálatára nem értheti meg helyesen. Követésre méltó példa 
országszerte a pinczérek körében. Meg van nekünk a 
magunk szép, zengzetes nyelvünk, melyen hazánk nagy 
szellemei bűbájosán, szivet, lelket megbüvölve tudlak 
s tudnak szólani : miért rakjunk az igaz magyar szövet
ből készült atilára fecskefarku német öltönyről a foltokat,
— oda is, ahol nem szükséges. Üdvözöljük pályatársa
ink törekedését, elől igyekszünk a zászlót e téren lobog
tatni s bátrak vagyunk remélni, hogy olvasóink, s mind 
azok, kik e törekvésünkről tudomást szereznek nemcsak 
helyeselni fogják, de szintén felkarolják, mert. a nemzet 
csak nyelvében é l !

— Demetrovits Miklós tenkei fürdő bérlő a nagysza
lontai Kernáts-féle vendéglőt vette át. — Murányi Gusztáv 
igen díszes szállodát rendezett be saját épületében B. 
Csabán és azt .Murányi szálloda* czimmel megnyitotta.
— Kalocsay Samu a szatmári .Hungária* föpinczére át
veszi Nagy-Kár olybán a .Szarvas* szállodát. — A nagy
váradi vendéglősök és kávésok legközelebb ipartestületté 
alakulnak. — Lakásukat áttették: Hansmann Lajos éthordó 
Budapestről Nagyváradra: Garnek Gyula föpincér Nagy
váradról Kolozsvárra ; Braun Ignácz éthordó Nyíregy
házáról Debreczenbe; Ekám Gyula királyházai vasút 
állomás föpinczére Nagyváradra ; Réti József Nagyvárad
ról Debreczenbe.

Tájékozás végett
közölni fogjuk a hazai nevezetesebb szállodák névsorát.

Nagyvárad.
. Fekete Sas szálloda* bérlő: Hillinger Lipót. . Zöldfa 
szálloda* bérlő : Czeglédy Sándor. . Báránka szálloda* 
bérlő: Julier Vilmos. . Apolló szálloda* bérlő: Szobonya 
Andor. . Wőber szálloda* a vasút mellett, tulajdonos 
Wőber János.

Szerkesztői üzenetek.
K. S. Szatmár. Amire kértelek.
M. 0. Nyíregyháza. A régi barátság fejében meg

teheted.
Sch. L. Kolozsvár. Azt hisszük kérésünket nem ta

gadja meg.
Sch. J. Beregszász. Kérlek az ügyben röviden el

járni.
Pajesits Gábor urnák Budapest. Küldeményt várunk 

öntől annál is inkább mert W. ur Nagybányáról szintén 
velünk tart.

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS:

MUZSALYI BÉNI.
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J e 1 s z a v á m :  j ó  é s  ö l e s  ó á i* u k !

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint, eddigi 
k é z m ű -  v á s z o n  é s  d i v a t á r u i  

raktáramhoz még egy dúsan berendezett

c z i p ő  r a k t á r t
csatoltam.

Kül- és belföldi első forrásokkal létrejött összeköttetéseim által azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy tisztelt vevőim igényeinek

jó, finom és olcsó árukkal
minden irányban megfelelhessek.

Midőn még a t. ez. közönség eddigi nagyrabecsült bizalmáért köszönetéinél, kifejezném, és 
azt továbbra is újabb czikkeimre kiterjeszteni kérném, — bátor vagyok alanti árjegyzékemre és .jel
szavamra* figyelmeztetni, melynek szigorú megtartásáról a n. é. közönséget biztosítva, maradtam

alázatos tisztelettel
W a l l e r s t e i n  S.

Nagyváradon, Zőldfa-utcza, Zöldfa-szálloda alatt.

Árjegyzék női, férfi és gyermek lábbeliekről:
egy pár női egész brünnel ezugos czipő 2 5 -tói 3.50-ig 

Chágrain „ 2.80-tól feljebb
gems „ 3.35
keztyü bőr „ „ 3*50

lisse (imitált) „ „ 4 frt.
,. „ franczia sarokkal 4.60

reggeli czipő 1.25 krtól kezdve 
fél (regátta) 2.25 krtól kezdve 
gyermek czipő 65 krtól kezdve 
leány „ 2 frttól „
fiú „ 2.60 krtól „
férfi „ elegáns kiállítás 3 frttól 5.80 krig.

Árjegyzék kézmüárukból;
koczkás női ruha kelmék 15 krtól 20 krig 
egy szinti dupla széles 40 krtól 55 krig 
legújabb színben .Peluse* dnpla széles szövetek 62 krért 
házi ruháknak való Greton 18 krtól kezdve 
finom toil Cretou .bordűrrel* 25 krlól 35 ig 
egy vég fehér siffon 30 rőf 5 frt 10 kr.

, „ ezérna vászon 30 rőf 4 frt 90 kr.
„ Hollandi 42 rőf 

„ „ Creás vászon 7 frt 20 kr
, „ Kanavász ágyneműre 5 frttól kezdve

virágos csinvat 27 krtól kezdve
és több e szakmába vágó czikkek amiket helyszűke miatt 

elő nem sorolhatok.
Azonfelül mindennenü különlegességeket tartok raktáron. — Kívánságra mérték szerint 

rendeléseket fogadok el.
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£ HOLLÓSY JENŐ jg
újonnan felszerelt

k ö n y v n y o m d á j a ,
mely a budapesti szakmunka kiállítás alkalmával elismerő disz-okle véllel tiintettetett ki, W 
elvállal

étlapok, meghívók, falragaszok, menü-kártyák, körlevelek
és minden a könyvnyomdái szakmába vágó munkák

X pontos, gyors, olcsó és ízléses kiállítását.
X  Üzlethelyiség : Nagyváradon, Áldás-utcza 5. szám.
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DEUTSCH és BREIER

kézmii- és divat-áru raktára
Nagyvárad, Zöldfa-utcza.

Nagyérdemű k ö zö n ség !
Azon kiváló bizalom, amelyet a n. é. közönség s t. vevőinkben rövid fennállásunk daczára oly 

megkülömbözletőleg ébresztenünk sikerült, arra buzdított bennünket, hogy

S elsőrangú bel- és külföldi gyárosokkal
összeköttetést eszközölvén, azon helyzetbe jussunk, hogy

O kitűnő minőségű ozikkeket gyári árak mellett
melyre a n. é. közönség b.bocsáthassunk áruba. Dús készletünkből alantabb sorolunk nehány czikket, 

figyelmét felhívjuk, kérvén további szives pártfogását.

1 női ruha 10 mt. 
minden színben 

2.50

1 vég törlő vászon 
hangedli 

f- frt

1 abrosz
6 személyre fehér 

1 frt

1 finom 
schiffon ing 

1.10

1 Paplan 2 szemé
lyes török minta 

2.20
1 Paplan 2 szemé

lyes piros 
2.75

1 Polgár 
k a b á t  

1.80
1 női ruha dupla 

szélés 
3 forint

1 vég Schiffon 
30 rőfös 

4-60

1 abrosz
6 személyre tarka 

1.50

1 finom 
tarka ing 

1.10
1 takaró pokrócz 

1.10

1 fekete Terno 
ruha 10 rőf 

4 frt

1 vég
gyermek vászon 

4.50
1 vég kanavász 

vagy Sephir 
5-50

i abrosz szalvétával 
12 személyre da- 

masck 8.50 
1 tarka abrosz 
szalvétával 12 
személyre 3 75

1 finom 
nyakkendő 

30 kr.

1 Paplan 2 szemé
lyes Caschmir 

4 frt

1 ablakra 
jutte függöny 

2.20
1 posztó ruha 

minden színben 
4 frt.

1 db. czérnavászon 
lábravaló 

65 kr.
1 Madracz 

5 frt
2 straf

szőnyeg 8 rőf 
l.zO

?

s
?o
O Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.
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h i r d e t é s .
A nagyváradi takarékpénztár tulajdonát képező általam bérletben tartott a kis- 

piacz közelében Kert-utcza 80-ik szám alatti « «
«  , , $ $  e m s e t *  m á l l ó é i
Ü lj 10 vendégszobával a kor igényeinek megfelelelőleg berendezve. Továbbá diszes étterem 
Míir berendezés nélkül. Szép nagy berendezett nyári kert, pinoze, konyha, 30 lóravaló is- 

tálló, a légszesz mindenütt bevezetve: minden órában kiadandó. 
j ||| Bővebb felvilágositással szolgál a bérbe adó vagy a szerkesztőség.
| | | |  Megjegyzendő hogy a háznál egy jómenetü kávéház van, ami előnyére van
§§H az üzletnek.

8S Kornháuser Jakab.

Nagyvárad, nyomatott Hollósy Jenő könyvnyomdájában.


