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T. olvasóinkhoz!
Az emberiség művelődésének áldásos hatá

sát ma már — hála a törekvő, minden nagyért 
és nemesért buzgó egyes úttörőknek — minden 
téren tapasztalni.

Minden kornak meg voltak uralkodó esz
méi, melyek körül csoportosultak az embertár
saik jóléte fölött elmélkedő halhatatlanok, s mely 
eszmékért — életöket, vérüket feláldozva — mint 
az emberiség előretörekvésének martyrjai örök 
emléket szereztek maguknak a hálás utódok 
között.

Régi jelszó s örökre igaz marad hogy „egye
sült erűvel“ közelíthetni meg valamely czélt s ér
hetni el a diadalt. A társulás, tömörülés eszméje 
ma már el nem odázható. Ott, hol egyes társa
dalmi égető kérdéseknek orvoslása, javítása vagy 
módosítása elkerülhetlen, és e kérdéseknek a tár
sadalmat is meg akarjuk nyerni, kellő sídylyal 
és tekintélylyel csak i'tgy léphetünk fel, ha meg
győződésünk fo g a n a to sítá sá ra  barátokat, pártf'o- j 
gókat, testvériesen küzdő Borsosokat találunk. Más- | 
ként azon a nagy utón, melyen nagy czélok 
felé törekszünk, egymagánkra hagyatva, kiesik 
kezünkből e legnemesebb, mert legjogosultabb 
küzdelem fegyvere.

Vagy ki tagadja el, hogy a társadalomban ! 
bán saját érdekeiket, befolyásukat, tekintélyüket j 
mai napság csak azon testületek tartják fenn, I 
amelyek az egyesült erő hatályának igazságát ; 
régtől fölismerték s egy czélra tömörülve azt j 
érvényesítették is.

És vájjon a m agyar pinezérek  társadalmi ál
lása nem szorosan megköveteli-e, hogy saját ér- ] 
dekének megvédése, testületi tekintélyének meg- ! 
szerzése s helyzete és anyagi állásának nagyobb !

mérvű javitása szempontjából testvérekként sora
kozzanak s egy szivei lélekkel szánjanak sikra minu- 
azon társadalmi elfogultságokkal szemben, mely 
ellen eddig is küzdött ugyan, de melyet teljesen 
legyőzni s magának ezáltal becsületet és tiszte
letet szerezni ez után legszentebb kötelessége.

Az az önfeláldozó pálya, melyen annyi éber
séggel, körültekintéssel, óvatosság- és eszélyes- 
séggel kell haladnunk, mely nappalaink és éjje
leink nagyrészét fölemészti, mely minket bizo
nyos tekintetben egyesek szeszélyének áldoza
taivá dob; megkívánja, követeli, hogy jól felfo
gott érdekeinket, panaszainkat, és sérelmeinket, 
ózdijainkat s törekvéseinket egy lapban hangosan  
tudtára  ad juk a társadalom nak.

De ezeken kivid lapunk még két magasztos 
czélnak is szolgálni akar. Tekintélyt és befolyást 
a bármely téren is csak az szerezhet magának, 
ki az önművelődéstől vissza nem riad. Mindenki 
annyit ér, amennyi szakértelemmel rendelkezik, 
melyet önszorgalmával, s pályája feladatának 
teljes ismeretével szerezhet csak meg.

A hazafiság s nemzeti érzület ápolása és fej
lesztése is feladatunk körébe fog tartozni. Miu
tán a nyelvében él a  nemzet, e nyelv használata, 
művelése, megkedveltetése oly tényező gyanánt 
veendő, melyet elodázni, elhanyagolni egy ha
zafias érzelmű pinezérnek sem szabad.

De a „Magyar pinezérek lapjáu-nak pártfo- 
golását és fentartását még más szempontok is 
kívánják . . .

Miután a pinezérek az iparos osztálynak te
kintélyes és számot tevő részét képezik, kell. hogy 
egyleteik anyagi és erkölcsi előnyöket mutassa
nak fel, más szóval, hogy tenni, segíteni tudjon, 
ahol kell, s szellemi és értelmi fölényét is érvé
nyesítse minden adott alkalommal. S minthogy
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a pinczérek magéin — és egyletük eszméket ter
jesztő ügyeivel, sajnos ! ■—• más nem foglalkozik, 
önmegaláztatásunk nélkül nem tűrhetjük, hogy 
továbbra is is a némaság keserves szerepére kár
hoztassuk magunkat.

A „M agyar p inczérek la p ja i  tehát czélul a 
következőket tűzi k i: meghatározza a pinczérek 
hivatáskörét és képesítését előmozdítani igyekszik 
egyleteinknek virágzását; a művelődés- és ön
képzésre buzdítás által tekintélyek  emelésére fog 
hatni s ezt annál is inkább teszi, mert már csak 
közel napok kérdése, hogy az ipartörvény a pin
czérek képesítését is szabályozza. Es ez meg fog 
felelni saját czélunknak is, amennyiben ez gá
tolni fogja hogy a társadalom különféle eleme a 
mi iparágunkban minden előtanulmány nélkül 
működhessék.

Lapunk azon lesz, hogy a pinczérek ipará
nak rendszeresítését előmozditsa, s bebizonyítsa, 
hogy ezen iparhoz is szakképzett, erők kellenek, 
mert máskép annak fejlődése gátolva van s szebb 
és jobb jövőt csak úgy vívhat ki magának, ha 
ez iparág gyakorlói szigorúbb feltételek mellett 
működhetnek.

A közelmúltban megindult „Vendéglősök 
lapja11 hasonló intentiókat vallott, de a tapasz
talat bebizonyította, hogy a vendéglősök és ká- 
véliáztulajdonosok érdekeinek előmozdítása mel
lett a pinczérek ügyeit nem karolta fel eléggé.

Ez indilott bennünket arra, hogy függetle
nül a fönnebbi vállalattól, kizárólag és körülm é
nyesen  saját ügyünkkel és létkérdésünkkel fog
lalkozva e lapot megindítsuk.

A „M agyar p inczérek lapja“ helyet ad és alkal
mat nyújt minden előfizetőnek, hogy ügyünk érdeké
ben kérdést tegyen, vagy felvilágosítással szolgáljon.

„H ivatalos rész“ czimmel rovatot nyitunk egy
leteink hivatalos közleményeinek.

„Csarnok“ rovatunk kitűnő erők által lesz ve
zetve, hogy az olvasóinak kellemes szórakozásul 
és hasznos kutforrásul szolgáljon. De legneme
sebb feladatát e rovat abban fogja találni, hogy 
pinczértársaink közt hazánk nyelvét s ez által a 
magyarosodást tcrjeszsze.

Az „apró h irek11 rovatában tudomást fognak 
venni t. előfizetőink az egyes üzletek, valamint 
azok személyzetének változásáról.

S miután minden, még a legszentebb válla
lat, sikere is annak anyagi támogatásától füqg, 
kérjük barátaink és pinczértársainkat, hogy e szent 
czélu vállalatnak köré csoportosulva, azt anya
gilag is támogatni és pártfogolni szíveskedjenek.

Kibontva a zászló kedves barátaim! Tö
mör phalanxot erős gárdát kell képeznünk a sa
ját létünk érdekében folytatandó szent küzdelem 
mezején. Mert szép bárkinek is követni buzditó 
példáját, de megelőzni másokat, a fenséges esz
mék harczában még nagyobb, és szebb gon
dolat !

És talán önmagunk is érezni és élvezni fog
juk az összetartás sikereit, szivünket fönnen fogja 
dobogtatni annak kedves meggondolása, hogy 
azok, kik utánunk következnek a mi áldozatkész
ségünkért örömmel fogják nekünk nyújtani az el
ismerés és hálás megemlékezés koszorúját.

A szerkesztőség.

Pinczérek képesítéséről.
Hogyha képesítésről akarunk szólani, mindenek elölt 

arról kellene gondolkodnunk, hogy a tanonczok tanulási 
ideje meghatároztassék. És itt a fő baj. Mi ezt -  mostanában 
nem tehetjük, mert még más ipar-ágnál a lanonczot sze- 
gödtetik, addig nálunk ilyesmivel a főnökök nem törődnek.

De hát kit is nevezünk mi tanoncznak ? Hisz nálunk 
nincs is tanoncz, mivel a vendéglői üzletekben a személy
zet, következő rangfokozalra van beosztva: van föpinczér, 
éthordó, borfiu, és sorházakban csaposlegény. Már most 
kiket nevezhetünk ezek közül tanulóknak? A föpinczér 
sem lehet, az, de segéd sem, mint ű nem húzván fizetést, 
az általános forgalomból kamatot kap, amiből aztán ő 
fizeti az éthordót, borfiut és csaposlegényt.

Hanem aztán az utóbbiak sem tanonczok, mint 
fizetéses kiszolgálók, s e szerint a fent elősoroltak alap
ján az országos iparegyesületnek igazsága látszik lenni, 
midőn kimondta, hogy n. mi iparunk nem lehet képesí
téshez kötve, mert hol a tanoncz nem képesített, olt a 
segéd sem az s ekként a vendéglős maga sem.

De hát tássuk, ki és mi segíthet leghamarabb e bajon ?
Egyszerű rá a feleletünk !
Hassanak oda a főnök urak, hogy üzleteikben ne 

borfiut tartsanak, hanem tanonczol szerződtessenek s a 
szolgálati időt kitűzzék. Addig ne engedje elfoglalni az 
éthordói állást,nig a tanonczok bizonyilványnyal nincsenek 
ellátva. A főpinczéreknél pedig ne azt vegyék képesítés
nek, hogy milyen biztosítékot tudnak adni, hanem, hogy, 
fokról-fokra emelkedve azon állásra képesittessék. Az 
ilyen főpinczérekből lesznek aztán a képesített vendéglősük.

Ekkor az országos iparegyesület maga, fog oda
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törekedni, hogy a vendéglős és személyzete képesítettek 
legyenek.

Kérdeni merjük mi pinczérek, kinek a tekintélye 
fog emelkedni ezáltal ? Mindenesetre a főnök uraké, és 
csak az után következik a mienk.

És ki gátolt meg e czélunk elérésében leginkább ?
Sajnálattal kell kijelentenünk, hogy különösen a vi

déken vannak egyes, még a régi kortól visszamaradt ven
déglősök, kik a kor haladásával, intő szavával semmit 
sem gondolnak, s mindezek daczára látszólag irányadó 
szerepet visznek, s mintegy oda kiállják minden nemes 
törekvés elé, hogy: megállj ! és egyszerűen minden jó 
és nemes eszmére, amely a kor haladását tekintetbe ve
szi, csak azt mondják, hogy ,lári-fári 1* ezt nem lehet 
keresztül vinni, ezért kár fáradni — és így tovább.

És mivel bizonyítják be, hogy az ily nemes törek
véseket. lehetetlen meglétesiteni, hát megint csak azzal hogy 
„lári-fári !< Azt hiszik ugyanis, — nem tudván nemesen 
gondolkozni — hogy nemes eszmékre mások sem képesek, 
— mert az ő tanuk és egész éltök törekvése csak ez a 
háromszorozott rövidke szó, hogy : pénz, pénz, pénz !

Anyagimádó korunk rabszolgái az ily ferde felfo
gású főnökök, kik szerént. pénz nélkül nem is ember az 
ember. Pedig nagy emberek nagy eszméket, vittek keresz
tül pénz nélkül is.

Mi ugyan nem vagyunk nagy emberek, de hála Is
tennek, sokan vagyunkí És mint kis emberek is, ha so
kan összeállunk, keresztül viszszük és foganatosítani fo g 
ju k  azon eszméket, melyeket azok a csekély számú n a
gyok nem tudnak, vagy jobban mondva, nem akarnak 
keresztül vinni.

Uraim és pályatársaim !
Ne maradjunk hátra, ne hagyjuk magunkat félre

vezettetni a fent jelzett kisebbségtől, mert ők, Istennek 
hála, csakugyan kisebbségben vannak a maguk csökö
nyösségével. Törjük meg eme kisebbség akaratát s hagy

juk messze-hálra őket. Mit törődnek ők velünk ? Magukat 
az élet gondjai és feladatai közepeit, biztosítva látván, miért 
foglalkoznának velünk? Annál kevésbbé a mi jövőnkkel ?

Az idő, melyben ok felszedték magukat s meggaz
dagodtak, nekik igen kedvező volt, akkor nekik könnyű 
volt, gyarapodniok s nem tudják, vagy nem akarják tudni: 
minő küzdelmeken megyünk keresztül mi.

De, legyen elismerés és legyen tisztelet a kivételek
nek. Vannak az országban sokan oly tisztes főnökök, 
kik javunkat akarják s érettünk, a mi jólétünkért saját 
érdeküket nagylelkűen föláldozzák. Ezektől a tiszteletre 
méltó uraktól kell tanulni és példát venni, ha ezáltal 
egyelőre valamit nélkülözünk is.

Nem kell azok rosszakaratú oktatását meghall
gatni, kik arra intik kedves társainkat, hogy : ne törőd
jenek egyleteinkkel, sem e lapokkal, melyek épen az ő 
érdekeiket védelmezik, mert aki ily tanácscsal áll elő, az 
egyenesen azt akarja, hogy pinezér-társaim soha se

értesülhessenek a maguk dolgairól és soha se olvashas
sák, hogy mi és hol fáj nekünk ?

Ily hamis tannal fellépő főnöktől el kell fordulnunk, 
mert épen nekünk van nagy szükségünk egyletekre, 
önképzö-körökre, szaklapokra. E tényezők felhasználása 
mellett szerezhetjük meg a kellő szakképzettséget, mihez 
a szaklapok olvasása nélkülözhetetlen. A mi pályánkhoz 
ugyanis, nemcsak szakképzettség kell, hanem kellő fokon 
álló műveltség is.

Ekkor] a közvélemény is el fogja ismerni, hogy a 
mi iparunk is követel bizonyos mérvű szakképzettséget 
s belátja, hogy a mi iparunk is képesített ipar, s köve
telni fogja, hogy a törvény a képesített minőségét és fel
tételeit mondja ki a mi iparunkra i s ! . . .

És a felsoroltak életbeléptetésének első sorban is a 
főnök urak fogják hasznát venni s mi csak másodsor
ban ; mert ha oda törekszünk, hogy iparunk képesítés
hez legyen kötve, az üzletek nem fognak úgy felszapo
rodni !

Lesz annak más nagy erkölcsi haszna is. Meg lesz 
gátolva az erkölcstelenség, melynek most sok vendéglői 
hely kényelmes tér gyanánt szolgál.

Most is ugyanis sokan jogtalanul bitorolják ipa
runkat. Külömbözö czimek alatt napról-napra szaporod
nak az üzletek, s mert egymás mellett megélhetés ez ál
tal küzdelmesebb, pinezérnőket, kassier nőket tartanak, 
kiknek egész más teendőjük van ott, mint a felszolgálás. 
Természetesen ez által minket, pinezéreket ikorositanak, 
mert a tisztességes üzleteket gyengítik, ahol ily esetek
ben aztán pinezért sem fogadhatnak fel.

Kisebb, városokban pedig még azt sem nézik, hogy 
ki a pinezér, hanem azt fogadják fel, akit előbb-utóbb 
találnak ; úgy aztán ki más van megrövidítve, mint épen 
az a pinezér, aki gyermek-korától mindig ezen a ke
nyerén tengődik s ezt a nehéz pályát futja, mig egy má
sik, alig pár nappal az előtt, czipész s most pinezér, ki
nek egy kissé jó képe van s egy pár forinttal olcsób
ban szolgál, jobban boldogul.

De hát az ilyen csak szolgál, mint egy szolga, s 
mint. pinezér nem állja meg helyét. Elég sajnos azonban 
hogy azután nekünk, kik szakmánkat jobban értjük, az 
ilyen miatt, nélkülözni kell. hogy az ilyenek kasztunkat 
is megszégyenítik.

Ezért kell kedves barátaim és pinezértársaim, han
gosan követelnünk, hogy iparunkat a képesítéshez kötött 
iparágok közé sorolja a törvény.

Mily eszközöket használjunk e czélunk elérésére, 
azt jövőre mondom el.

M. B.

A p i n a z é r n f f k .
Akkor, a midőn a sajló fegyverével kezünkben kelünk 

védelemre a társadalom terén, hogy szétoszlassuk az 
irániunk tanúsított rósz előítélet ködét; ugyanakkor a
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nemesesszközzelküzdve, lámadni is fogunk egyszersmind, 
sujlani oda, hol szent törekvésünk akadályozva ős a 
közerkölcsiség vesszélyeztelve van.

Ezúttal olyan ekzisztencziáknak izenünk háborút, 
kiknek szereplései éppen törekvésünknek állják útját és 
munkás foglalkozásunk köpenyege alatt megmételyezik 
a társadalmat, megrontják a közerkölcsiséget.

A pinczérnök ezelc.
Ha csak az általános elvi szempontokat, vesszük 

figyelembe, tudjuk, hogy az ilyen foglalkozás, nem a nö 
rendeltetésének keretébe vág.

A nők hivatását nem részletezzük, speczialis ese
tünkre térünk vissza.

A gazdák jóhiszemüleg úgy vélik, hogy az ilyen 
hölgyek a jognélküli czim alatt nem annyira a kiszolgá
lás, mint inkább a vendégek édesgetése gyakoroltatik és 
ezáltal az üzlet lendületet nyer.

Nagyon csalódnak. Az ilyen üzleti speculaczió nagy 
reakoziót szül. A látszólagosan nagy üzlet forgalomnak 
utóhatásai nagyon kellemetlenek szoktak lenni.

A tapasztalat bizonyítja, hogy a pinczérnök az üz
letnek nem hogy használnának, hanem ellenkezőleg ár
tanak, úgy annyagilag, mint erkölcsi szempontból.

A pinczérnök foglalkozásaik álarcza alatt családi 
zavarokat idéznek elő és minden bajok kútforrásai.

Példákat tudunk felhozni, hogy sok család boldog
talanságát azok idézték elő.

Jó családapa, ki csendes tűzhelyet alapított magá
nak, ilyen nők társaságaiban ki hagyta aludni a csa
ládi szentély tüzét; melynek aztán az lelt következmé
nye, hogy a társadalom egyik tevékeny tagját; a nő tá
maszát, és a gyermekek fentartójukal veszhették el benne.

Az aranyifjuságról nem is szólunk. Annak csak fé
lig árthat.

Ahol pinczérnök ördögi mosolya gyakorol reájuk 
vonzerőt, ott az aranyifjuságból csak az ifjúság ma
rad meg.

Az üzlettulajdonosok ne higyjék azt, hogy ártal
mukra törekszünk, mert az ö érdekük a mienk egy
szersmind.

Az a vendég, ki festett arczu bábja mosolyáért 
leissza magát — igaz — talán több bort fogyaszt, mintha 
pinczér szolgálná ki ; de az sem kell figyelmen kívül 
hag\ ni, hogy az pénz, mely különféle alakban a pinczérnö 
magánpénztárába vándjrol, oroszlánrész ama bor á rá 
hoz képest, mely a vendéget az asztal alá degradálja.

S a mi még elszomorítóbb, számos esetet tudnák 
felhozni arra nézve, mily szerencsétlenségeket szoktak 
előidézni.

Az öngyllkoságok statisztikáján kellene végigpillan
tanunk, megtalálnék, hogy sok ifjú ezekért oltotta ki 
reménydús életét és sok hütlenül elhagyott feleség a 
pinczérnö szép szemének csábjáért keresett a halálban 
megnyugvást.

Felhivjuk e körülményre a vendéglős urak figyel
mét. Ne hagyják magukat e szemfényvesztés állal elra
gadtatni I A közjó érdekében mellőzzék a pinczérnőket, 
és ne várják be az állam beavatkozását!

Mutassák meg, hogy munkálkodásunk teréről leszo
rítani nem hagynak bennünket!

Adják fényes tantijeiét annak, hogy törekvéseink 
előmozdítói akarnak lenni!

Legyenek azon, hogy a közerkölcsiség sülyedésének 
nem ütnek fel tanyát !

Ezt kívánja a humanitás. Cz .. . y

Egy pinezér önéletrajza.
(Folyt, és vége.)

Bor-flu, az volt a nevem.
így szóllitolt a nagyságos ur is — a jegyző. Sze

rettem azt az urat, mert nagyon tréfás ember volt, ki
vált mikor vadászat után foglyokkal telt tarisznyával jött 
hozzánk és kérdező :

— Lőttél már nyulat ?
— Nem I
— Hát fogolyt?
— Azt sem 1
— Hát mit?
— Bakot — feleltem neki, a mire aztán mosoly

gott egyet, pedig az nem volt szokása.
Napjaim egyhangúan folytak. A falusi élet nem fé

nyes, de nyugodt. Alig volt szabad időm, hogy felidézett 
emlékeimnek éljek. Munkám elfoglalt és annak gyümöl
cse elfeledteté a múltat — el mindent, csupán öt. nem, 
kinek kezei erről a bú-barázdált arczról kényeket töröl
tek, midőn a munka fáradalmait kipihenendő, nyugodni 
tértem, szemeim előtt kilomborult az ő fenséges alakja, 
a midőn hívott: ,Jer velem, én megkérem atyámat l‘ 
Nem megyek, itt maradok dolgozni! — álmaim azonban 
nem hallgattak reám, hanem oda vittek, hol engem nem 
, bor-fiunak", hanem Jenőnek neveztek.

** *
Másfél évig voltam a faluban, azután azt monda 

főnököm, hogy nem nekem való e hely, menjek vala
mely városba s képezzem ki magam, ügyességemből jó
solja, hogy gyakorlott pinczér leszek.

160 frlom volt akkor. — Egy egész vagyon 1
Mennyi birsalmát kellett volna lopnom a nagybá

tyám kredenczéről, hogy ennyi pénzem legyen I . . .
És ez becsületes pénz, munkám gyümölcse!
Kínos elválás után főnököm kíséretében elin' .11 a 

kocsi. Az az áldott asszony, főnököm neje, könyezve in
tett utánam .Isten veled’-et. Ez fájt legjobb-o.
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Hát engem szeret valaki ? Én ériem könyeznek, kit 
elhagyót! mindenki, kinek nincsen se n k ije? ...

. . . Heggel három órakor érkeztünk Sárvárra, hol 
ébren vártuk be a munkaidői.

Főnököm szép ruhákat vett pénzemért, azt monda, 
ne úgy tegyek, mini az egyszerű pinczér, ki midőn kér
dezők, mennyi fehérneműje van, azt feleié:

—• Egy luczat. Tizenegy gallér és egy ing . . .  . A 
koffer pedig egy czukor-papiros,

Szivemre kötötte, hogy pénzemre vigyázzak a őriz
kedjem a baráloktól, s egy meleg kézszorilással búcsút 
veit tőlem.

Sárvár kis mezőváros ugyan, de szebb, mint Ba- 
gamér — gondolám — s mentem állomási keresni.

A főutezán haladva, egy czim tűnt szemembe: 
, Tarjai János, hely-szerző.'

Betértem, hátha ez ludna valami üzletet szerezni 
nekem.

Egy kövér ur fogadott.
— Mi kell öcsém ?
— Pinczér vagyok és munkát keresnék !
— Hol volt leguloljára ?
—■ Bagaméron, a nagy-korcsmába.
Erre aztán kaczagott egyet.
— Hát aztán mit tud maga ? Miféle dolga volt Ba

gaméron ?
— Felszolgáltam, takarítottam, az edényt súroltam, 

a vendégek lovait az istállóba vezettem, mint falun szo
kás vala 1802-ben.

Az az ügynök pedig úgy nevetett erre, hogy majd 
megütötte a guta.

Azt gondolám, hogy a föld alá sülyedek szégyenem
ben. Ez az ember engem nevet, engem kaczag.

— Uram, — felelém neki, — én fáradságát nem 
kívánom ingyen, én megfizetek azért, ha keres állomást 
jó, ha nem, Isten önnel! és távozni készültem, ámde ö 
visszatartott.

Várjon barátom, én látom, hogy önben munkakedv 
van, én pártfogásomba veszem, ámde tudja meg, hogy 
ön nem pinczér, mert a falu és város közt különbség 
van, falun lehetett az. de itt nem. Hanem újra fogjuk 
kezdeni, ön tanulni fog, s egy év múlva, ha munkakedve 
nem lazul, akkor mint pinczér működhetik nemcsak itten, 
hanem bárhol, a ár Pesten i s !

— Akár Pesten is! E szó kellemes benyomást tett 
reám. Pesten, a fővárosban lenni, ah! tulboldoggá tette  
szó. Én még Pesten is lehetek ? . .  .

— Uram, — felelém, — köszönöm tanítását, legyen 
pártfogóm, legyen apám. mert nekem nincsen senkim, 
elhagyatva állok mindenkitől, elfeledve, gyámolitó nélkül. 
Elragadtatásomban megcsókoltam az ügynök kezeit.

— Jöjjön velem barátom ! — mondá.
Egy .él óra múlva az első vendéglő termeiben jár

káltam a vendégek közölt, kik talán nagyobb urak le

hetlek, mint a bagaméri tekintetes jegyző ur, mert nem 
beszéltek hozzám . . . mert büszkék voltak.

Sárváron mégis szabadabbnak éreztem magam. Há
rom évi ottlétem alatt, jobban tanultam megüsmerni az 
embereket és a társadalmat Én is mozogtam benne s ez 
okozta azt, hogy tapasztalataim gyarapodtak, — bárha 
pénzem csökkent. Jövedelmeimmel takarékoskodtam 
ugyan, egy részét félre leltem, a másik részel szükség
leteim fedezésére fordítottam. Végre szűknek, hiányosnak 
találtam helyzetemet, régi vágyaim éledni kezdetlek ben
nem. Pestre, a fővárosba menni ! . . . Sok töprengés 
után végre czélom kiviteléhez fogtam.

Főnökömmel — ki bár sajnálta, hogy eltávozom — 
leszámoltam s úgy találtam, hogy ládám fenekén kerek 
400 forinlocska van.

Még egy vissza pillantás a tarka, változatos múltra. 
Egy barátaim körében eltöltött vig estély . . .  és men
jünk tovább ! . ..

** *
Az a palota-sor, azok a szép külsejű házak, fényes 

kirakatok, fényes ruházatú emberek, gyönyörű tájék — 
majd elkápráztatták szemeimet.

M nél nagyobbnak láttam a várost, annál jobban 
éreztem kicsinységemet.

A Terézvárosban béreltem ki magamnak egy hó-, 
napos szobái, melynek szőnyegeire nem mertem lépni 
azt gondolván, hogy az asztal-leritő. Takarítónőm ligyel- 
mezlelelt arra, hogy ezek arra valók, hogy az ember 
járjon rajta.

Minden lépésem pénzbe került. Egy havi ottlétem 
alatt a következő kiadási tételeim voltak :

Kapudij (pedig sohasem maradtam időn túl künnl 
3 írt ; szomszédom kutyájáért (mely az én kosztomat 
ette) takarilás-dij 2 frt ; két betört soudain ablak (me
lyeket a szél ütött ki) 1 frt 80 k r ; csengelyü rongálás 
(sohasem használtam a csengetyüt) 4 frt 60 kr ; eltéve
désből való hazavezettetésért 1 f r t ; ellátás és lakásért 
30 f r t ; egy elszökött jogászért, kinek szobája az enyém 
mellett volt s kivel czimborasággal vádoltak, mert egy
szer együtt jöttem fel vele a lépcsőn — kártérítés 16 
frt ; piperékért — melyeket egy földszinten lakó cassiernö 
rendelt s eltagadott, az eladónöt hozzám küldvén fel, ki 
rikácsoló hangján olv lármát csapott, hogy a házmester 
rendőrség hívással fenyegetett — 8 frt; ezelőtt há
rom hónappal Sajó Kálmán pinczér állal részletfizetésre 
vett óra egy részlete, mely elleni védekezésem daczára 
az ügynök azt mondá, hogy ösmer, milyen országos csaló 
vagyok, ha nem fizetem ki, felpofoz ! — 6 f r t ; az adó
hivataltól Slern K. magánzó fizetési meghagyása fegyver
adóért — végrehajtás terhe alatt — hiába mondám, 
hogy én nem vagyok az — 1 frt 50 k r ; a fűtő állal 
szobámba rejtett és a pénzügyőrök által megtalált ma
gyar dohány miatti pénzbírság s a börtön kikerüléséért
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egy kis megvesztegetés — 30 ír t ; egy pinczór ügynök
nek. ki helyszerzést igén — 15 frt.** *

Betegen fekszem a három-dob ulczáhan .. .
V. L.

B e k ü l d e t e t t .
nayyváradi első általános munkás-beteyseyélyző-cyylet 

pénztári kimutatása 1886-ik év január 1-től decz. 31-iy.
B e v é t e l :

Takarékpénztári maradvány 1885. évről 1555 42
Kezelési pénz január hóra 1886. évről 188-22
Heti járulékokból befolyt.................... 4154-55
Beiratásokkól b e fo ly t.........................  287*—
Tagsági könyvekből befolyt . . . .  42 20
Bál jövedelem 1886. évben . . . .  358 08 
Adományok özvegy- és árva-alapra . 40-—
Kamat a takarékpénztárakból . . . 160'12 5041-95

Összesen: 6785 59
Tagok létszáma 1886. év v é g é n .................... 605 tag
Beteg volt a lefolyt év alatt és pedig fekvő beteg 159 . 
Járó beteg........................................................... 53 .

Összesen.- 212 tag
Ezen számból m eggyógyult................................199 tag
M eghalt...................................................................... 7 .
Gyógykezelés alatt v a n .........................................6 »

Összesen: 212 tag
K i a d á s :

Betegsegélyezések.............................  1308-30
Temetési költségek .........................180*—
Gyógyszertári számla ...................  353-91
Fürdőkre.................................................. 30-30
Ásványvíz és s e b é s z e t ..........................14-35
Szülési já ru lé k ................................... 810
Irodai költségek .............................. 497-13
Bélyeg és posta .............................. 5-32
Kórházi költség.........................................36*20
Kórházi többlet visszafizetés . . . 23-40
Gyógyszertári többlet visszafizetés . 1-06
Orvos f iz e té s e ................................... 470-88
Titkár fize tése ..................................  420-— 3348-94
Biharmegyei takarékpénztárba elhe

lyezve 1886. végén......................... 1636-14
Biharmegyei keresk. bankban elhe

lyezve 1886. végén......................... 1552-65
Biharmegyei keresk. bankban özvegy-

és á rv a fa la p ra .............................  41-25
Kezelési pénz 1887. január hóra . . 206-60

Összesen: 6685-59
Az egylet tiszta készpénzvagyona 1886.

év v é g é n .......................................  3436-64
Néhai Doppe Károly hagyatéka, mely

még nincs elszámolva....................50"—
Nagyvárad, 1887. január hó 1.
Muntyán János elnök; Bugyi Sándor alelnök ; Nagy 

József titkár; Pelikán Ignátz pénztárnok; Cseh Mátyás, 
Plander János, Eisenmaun József, Beretzky Imre. ülnö
kök ; Laksz József, ifj. Nagy József, jegyzők; Konvitska 
Ferenoz, Fenessy Sándor, Gyagyovszky Károly, szám- 
vizsgálók; Fehér Károly, Berta István, Elidesz Venczel, 
Szeredy István, felülvizsgálok.

H í r e k .
— Azon tisztelt kartársak és ilyybarátok, leik elő

fizetési pénzeiket méy be nem küldték, fiyyelmeztetnek, hoyy 
a leyközelebbi számunk csak azoknak lesz elküldve, kik 
előfizetőkul jelentkeztek. Másrészről felkéretnek t. előfize
tőink, miszerint lakás-, vayy alkalmazás-változás esetére 
lapunk kiadó-hivatalát értesíteni szíveskedjenek, nehoyy a 
lapok szétküldésében fennakadás történjék.

— Szerszám Gytfző ur, ki a >Fekete Sas* szál
lodában mint főpinezér 12 évig működött, s ez idő alatt 
úgy a közönség megelégedését, mint barátai és ismerősei 
tiszteletét vívta ki, eme állásáról végleg lemondott és 
átvette a »Fekete Sas* kávéházat bérletbe. Bár a pin- 
ezéri-kar benne egyik legtevékenyebb tagját vesztette el, 
előrehaladásának csak örvendhetünk. Üdvözöljük uj ál
lásában! Reméljük, hogy eddigi pártfogását ezután sem 
fogja megvonni tőlünk.

— Választmányi ülés. A nagyváradi pinezérek 
betegsegélyzö-egylete e hó 12-én tartja választmányi 
ülését. E gyűlésen sokféle fontos ügyek fognak tár
gyaltatni.

— Uj főpinezér. A .Fekete Sas* szálloda Szer
szám Győző ur főpinezéri állásának lemondásával uj 
főpinezért nyert. Vészeli Ernő karlársunk foglalta el ez 
állást. Reméljük, hogy elődének nyomdokában fog ha
ladni. Gratulálunk!

— Dr. Barabás Béla, az aradi vendéglősök buzgó 
titkára, Arad sz. kir. város törvényhatósági bizottsági 
tagjává választatott.

— Újonnan berendezett kávéliáz. Komhauser 
Jakab, a .Nemzeti* szálloda bérlője, a kor igényeinek 
megfelelőleg, díszesen berendezett kávéházát megnyitotta.

— Emberismeret. Egy müncheni hírlap kiadója 
arra a furfangos gondolatra jutott, hogy pár napos vál
lalatát sör igérésével fogja felvirágoztatni. Az előfizetési 
felhívásban tiz hordó kitűnő sört igér olvasóinak. Ugyanis, 
jan. 22-én, lapjának 10. számában ezt a mondatot nyo
matja; E lap birtokosa egy hordó sört kap. E tiz pél
dányt a többiek közé keverik és a ki ily számhoz jut, 
csak a szerkesztőséghez kell küldeni a hordó sörért.

— Hibaigazítás. Lapunk előző számában a .Mu
rányi* szálloda czimét tévesen közöltük, melyet azzal a 
Megjegyzéssel hozunk helyre, hogy Murányi Gusztáv szép 
berendezésű üzletét .Aádor* szálloda czimen nyitotta 
meg B.-Csabán.

Tájékozás végett
közölni fogjuk a hazai nevezetesebb szállodák névsorát.

Nagyvárad.
. Nemzeti szálloda* bérlő: Kornhiiuser Jakab. , Szarvas 
vendéylö* tulajdonos Schenker Mihály.

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS:
MUZSALYI BÉNI.

Munkatársak: Czeglédy Gyula, Wercbovina Lajos.



H I R D E T É S E K .

A. nagyváradi takarékpénztár tulajdonát képező általam bérletben tartott a kis- 
piacz közelében Kert-utcza 80-ik szám alatti vagyis volt Bucsányi-liáz

8i 3>* €
%%

10 vendégszobával a kor igényeinek vnegfelelőleg berendezve. Továbbá diszes étterem 
berendezés nélkül. Szép nagy berendezett nyári kert, pincze, konyha, 30 lóravaló is
tálló, a légszesz mindenütt, bevezetve: minden órában kiadandó.

Bővebb felvilágosítással szolgál a bérbe adó vág)’ a szerkesztőség.
Megjegyzendő, hogy a háznál egy jómenetii kávéház van, ami előnyére van 

az üzletnek. A szobák úgy berendezéssel, mint berendezés nélkül kiadók.

Kornháuser Jakab.

IA J
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! ! Nagyobbitott uj üzlet ! ! A

DEUTSCH és BREIER J

kézmü- és divat-áru raktára !
Nagyváradi Zöldfa-utcza. ®

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

megkülömböztelőleg ébresztenünk sikerült, arra buzdított bennünket, hogy
elsőrangú bel- és külföldi gyárosokkal ,

összeköttetést eszközölvén, azon helyzetbe jussunk, hogy

kitűnő minőségű czik keket gyári árak mellett
bocsáthassunk áruba. Dús készletünkből alantabb sorolunk nehány czikket, 
figyelmét felhívjuk, kérvén további szives pártfogását.

melyre a n. é. közönség b.

1 női ruha 10 mt. 
minden színben 

2.60

1 vég törlő vászon 
hangedü 

r frt

1 abrosz
6 személyre fehér 

1 frt

1 finom 
schiílbn ing 

1.10

1 Paplan 2 szemé
lyes török minta 

2.20

1 Polgár 
k a b  á t 

1.80
1 női ruha dupla 

szélés 
H forint

1 vés Scliiffon 
30 rőfös 

4*60

1 abrosz
6 személyre tarka 

1.60

1 finom 
tarka ing 

1.10

1 Paplan 2 szemé
lyes piros 

2.75
1 takaró pokrócz 

1.10

1 fekete Temo 
ruha 10 rőf 

4  frt

1 vég
gyermek vászon 

1.60

, abrosz szalvétával 
12 személyre da- 

masck 8.50

1 finom 
nyakkendő 

30 kr.

1 Paplan 2 szemé
lyes Caschmir 

4 frt

1 ablakra 
jatté függöny 

2.20
1 posztó ruha 
minden színben 

4 frt.

1 vég kanavász 
vagy Sephir 

660

1 tarka abrosz 
szalvétával 12 
személyre 3 76

1 db. czérnavászon 
lábravaló 

6ö kr.
1 Madracz 

5 frt
2 straf

szőnyeg 8 rőf 
1.20

u r m r  Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.
h O + O + O + O + O + O + O + O + O + O O + O + O + O + O + O + O + O + O + O + O
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J e l s z a v a m :  j ó  é s  ö l e s  ó á r u k !

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

raktáramhoz még egy dúsan berendezett

c z i p ö r a k t á r t
csatoltam

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

jó, finom és olcsó árukkal
minden irányban megfelelhessek.

Midőn még a t. ez. közönség eddigi nagyrabecsült bizalmáért köszönelemet kifejezném, és
azt továbbra is újabb czikkeimre kiterjeszleni kérném, — bátor vagyok ulanli árjegyzékemre és ,jel-
szavamra* figyelmeztelni, melynek szigorú megtartásáról a n. é. közönséget biztosítva, maradtam

2.

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

Nagyváradon, Zőldfa-utcza, Zöldfa-szálloda alatt.

Á rje g y z é k  k é z m ü á r u k b ó l: Á r je g y z é k  n ő i, f é r f i  és g y e rm e k  lá b b e l ie k r ő l :
egy pár női egész Imiiméi ezugos czipő 2 50-tól 3.50-igkoczkás női ruha kelmék 15 krtól 20 krig

egy színű dupla széles 40 krtól 55 krig „ „ „ „ Chágram „ „ 2.80-tól feljebb
legújabb színben »Peluse* dupla széles szövetek 62 krért „ » ,• ,, gems „ ,, 3.35
házi ruháknak való Creton 18 krtól kezdve ,, „ „ keztyű bőr ,. .. 3-50
finom toil Creton >bordűrrel* 25 krtól 35 ig „ „ ., ., lisse (imitált) „ „ 4 frt.
egy vég fehér siffon 30 rőf 5 frt 10 kr. •> ,, i, ii „ franczia sarokkal 4.60 

„ •• reggeli czipő 1.25 krtól kezdveezérna vászon 30 rőf 4 frt 90 kr.
.. Hollandi 42 rőf ,, fél (regatta) .. 2.25 krtól kezdve
.. Creás vászon 7 frt 20 kr ,, ,, gyermek czipő 65 krtól kezdve

Kanavász ágyneműre 5 írttól kezdve „ „ leány „ 2 írttól „
virágos csinvat i7 krtól kezdve ,, ,, fiú 2.60 krtól ,,
és több e szakmába vágó czikkek amiket helyszűke miatt ,, férfi elegáns kiállítás 3 írttól 5.80 krig.

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

rendeléseket fogadok el.
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^ xxxxxxxxxxxxxxxxxx^
g Kiadó vendéglő, p
X Nagyvárad közelében, egy X 
X jó forgalmú mezővárosban, Q

X egy vendéglő x
négy vendégszobával és ká- X 
véliáz minden berendezéssel H 
együtt, továbbá egy szép ud- X 
var, istálló azonnal kiadó.

^  Bővelib felvilágosítást a ki- 
X adóhivatal. 4

öxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

II O L L Ó S  Y J E N Ő
ÚJONNAN FELSZERELT

mely a budapesti szakmunka kiállítás alkal
mával elismerő disz-oklevéllel tüntettetetl ki, 

i elvállal

étlapok, meghívók, falragaszok, menü 
kártyá'*, körlevelek

és minden a könyvnyomdái szakmába vágő 
munkák

pontos, gyors, olcsó és Ízléses ki
áll Kását.

j
ÜZLETHELYISÉG:

NAGYVÁRADON, ÁLDÁS-UTCZA 5. SZ.

Nagyvárad, nyomatott Hollósy Jenő könyvnyomdájában.


