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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 — életüket, vérüket feláldozva —• mint 
az emberiség előretörekvésének martyrjai örök 
emléket szereztek maguknak a hálás utódok 
között.

Régi jelszó s örökre igaz marad hogy „egye
sült erővel“ 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 elkeriilhetlen, és e kérdéseknek a tár
sadalmat is meg akarjuk nyerni, kellő sulylyal 
és tekintélylyel csak úgy léphetünk fel, ha meg
győződésünk fo g a na tosítá sára  barátokat, p á r tfo 
gókat, testvériesen küzdő sorsosokat találunk. Más
ként azon a nagy utón, melyen nagy czélok 
felé törekszünk, egymagunkra hagyatva, kiesik 
kezünkből e legnemesebb, mert legjogosultabb 
küzdelem fegyvere.

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

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

mérvű javitása szempontjából testvérekként sora
kozzanak s egy szivei lélekkel szádjának síkra mind
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, 
czéljainkat s törekvéseinket egy lapban hangosan 
tudtára  ad juk  a, társadalom nak.

De ezeken kívül 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 liazafiság s nemzeti érzület ápolása és fej
lesztése is feladatunk köréhe 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 pinczérek lapjá“-nak pártfo- 
golását és fentartását még más szempontok is 
kivánják . . .

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

A „M agyar p inczérek lapja“ tehát őzéiül a 
következőket, tűzi k i: meghatározza a pinczérek 
hivatáskörét és képesítését előmozdítani igyekszik 
egyleteinknek virágzását; a művelődés- és ön
képzésre buzdítás által tekintélyéit 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 előmozdítsa, s bebizonyítsa, 
hogy ezen iparhoz is szakképzett, erők kellenek, 
mert máskép annak fejlődése gátolva van s szebb 
és jobb jövőt csak úgy vivbat 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
véháztulajdonosok érdekeinek előmozdítása mel
lett a pinczérek ügyeit nem karolta fel eléggé.

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

A „Magyar pinczérek lapja“ helyet ad ésalkal- 
matnyujt minden előfizetőnek, hogy ügyünk érdeké
ben kérdést tegyen, vagy felvilágosítással szolgáljon.

„Hivatalos rész1' 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 
piliczértársaink közt hazánk nyelvét s ez által a 
magyarosodást terjeszsze.

Az „apró hírek"  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 függ, 
kéijiik 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.

A pinezér-modorról.
Nem akarunk erkölcsi oktatásokat adni.
A társadalom minden rétegében fent és alant talál

kozunk egy külső formával, mely sokszor az ember bel
sejét tükrözi vissza, és ez — a modor,

A ki az élet színpadán sürög-forog, a ki ember
társaival ériutkezik, annak e külsőséggel birnia kell.

S míg az emberiség nagyobb része önmagára veszi 
azt, megszokva, vagy utánozva, addig a pinozér elsajá
títja hivatásból.

Nem csoda. A pinczérek a nagy társadalom összes 
nemeivel vannak minden nap összeköttetésben.

Így tehát gyakran előfordul, hogy a divat-uracsok 
hajlongásait, feszes fejbókjait elsajátítják, vagy k a rik a 
túrákat utánoznak. Némelyeknél ez tetszésre talál ugyan, 
de annál többen vannak, kik gyűlölettel fordulnak el az 
ilyenektől.

A pinozérnek illedelmes állás a bókja.
így köszön, igy szolgál ki. Vannak olyanok, kiknek 

magatartásuk olyan viszás, hogy úgy néznek ki, mintha 
hosszú vasrúd volna belsejükben.

Magatartása ne legyen feszült, de leereszkedő sem.
Nincs annál rútabb valami, mint mikor a lest, moz

gékonyságát mesterkélten, nem pedig önakaratból hasz
náljuk.

Nincs szebb a természetesnél.
Még az arczkifejezésben is van sokszor hibáztat

ható. Legczélszerübb, ha a vendég elölt illő komolysággal 
állunk, annak kérdéseire röviden és egyszerűn felelünk.

Ne iparkodjunk idegen, vagy műszakikkal ékes
kedni. Igyekezzünk a megjegyzéseket lehetőleg kikerülni.
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Miként a színpadon nagyon furcsán veszi ki ma
gái, ha a szereplő-személy egy helyben áll, éppen oly 
kirívó, ha a pinczér dolga hiányában, mint fatörzs, egy 
helyben áll, mozdulatlanul.

A pinezérnek legyen sasszeme, fürkésző tekintete, 
hogy a vendégnek minden akaralát, mozdulatát ; sőt 
gondolatát is kitalálja és iparkodjék teltei megelőzni, 
annak szándékát.

Még az öltözködés is milyen nagy szerepet játszik 
a pinczérnél.

A kirívó, felette tarka öltözék mellőzendő, ez az 
ízetlen különczködés visszatetszést szül. Legfőbb a ru
házat tisztasága.

A vendég távoztával élesen hangzó köszönés helyett 
inkább fejbólintással mutassa tiszteletét.

A pinezérnek igen előnyére szolgál a találékonyság 
és az emberismeret.

Számos vendég hiúsága megköveteli azt, hogy neki 
az öt megillető tisztelet megadassák. A czimezési foko
zatok tanulmányozása nem mellőzhető.

Sok minden ilyen aprólékos dolgok vannak, melyek 
mindenike, egy-egy fontos kelléke a pinczér modorának.

De mindezeket felülmúlja azon tudomány, mely az 
összes mély tudományok közé még nem vétetett fel és 
mely a pinczér veleszületett tulajdona és ez az alkal
mazkodási képesség, a vendégek szeszélyének tanul
mányozása.

Erre nincsen szabály, ez az ügyes pinczérrel szü
letik, mely előnyt csak hosszas gyakorlat és nagy meg
figyelés után érhetni el.

Sok minden olyat elmondtunk itt, a mit sokan 
tudunk, de tessék elhinni, vannak olyanok, kik nem 
tudják, de legtöbben, kik nem akarják tudni. A pinezér- 
modorról máskor többet. Mustár.

A pinezérnők védője.
A .Szabadság* múlt szerdai számában a , Közönség 

köre* czimü rovatban egy közlemény jelent meg a pin- 
czérnőkről szóló czikkem ellen.

Miután lapunk olvasóit bizonyára érdekelni fogja 
minő a lapunk czikke ellen irt közlemény, mind arra 
vonatkozó válaszom, ime, átvesszük azt egész terjedel
mében :

,T. szerk. ur! A Nagyváradon megjelenő pinczér új
ságban egy társadalmi czikk jeleni meg, amely hangza
tos frázisok segélyével igyekezik erkölcsöt prédikálni sa  
mikor ezt teszi, úgy jár, mint az ördög Debreczenben, 
amelynek a tógája alól kilátszott a —■ túl áh. A mikor 
ugyanis a czikkezö a pinezérleányok által tört nő kiszol
gálást erkölcstelennek mondja s arra az eredményre lyu
kad lei, hogy a pinezérleányok a családok boldogságát 
zúzzák össze (J) tisztán kiolvasható a sorok közül a czél- 
zás egy helybeli közbecsülésben álló vendéglős ellen, a 
ki sörcsarnokában pinezérleányokat alkalmaz és a kinek

mellesleg mondva — kitünően megy az üz'ete. Vagyis itt 
is kilátszik az a bizonyos — lóláb.

Az én nézetem szerint egy lapnál nem az afőczél, 
hogy egyes üzlettulajdonosok — ha mindjárt mellékes 
utón is — megtámadtassanak, hanem az, hogy a lap 
által kitűzött komoly czél lehetőleg eléressék.

A vendéglőkben a pinezérnők alkalmazása általános 
és úgy Német-, mint Prancziaországban mindenütt ta
lálhatni pinezérnőket, a kik egyáltalán nem zúzzák szét 
a családok boldogságát.

Az pedig, hogy a pinezéreknek a pinezérnők kon- 
kurrencziát csinálnak, éppen nem hiba az, ha egy nő 
valamely tisztességes téren ugyanazon képességnek felel 
meg, mint a férfi.

Soraim közlését kérve, vagyok a t. szerkesztő urnák
Nagyváradon, jan. 11-én.

tisztelője:
E g y  érdeklődő.*

A .Magyar pinczérek lapja* — nem a .Magyar 
érdeklődök* lapja.

Lapunk bizonyos eszmék terjesztése és kivitelének 
módjai felől hoz egyes csikkeket. Személyekkel, mint 
ilyenekkel, kivált olt, hol a mi elvitázhatatlan érdekeink 
mellett kell harczolnunk, egyáltalán nem foglalkozik.

Semmiféle specziális esetre, vagy helyre nem gon
doltunk.

Higyje el érdeklődő ur, hogy kíméletlen szavak, de 
semmiféle földi hatalom sem képes az igazság diadalának 
útját állani.

Én minden érdek nélkül, a tiszta tényekre hivat
kozva Írtam e czikket, felhozva abban oly dolgokat, 
melyeket eltagadni, egy józanul gondolkozó és becsüle
tesen érző egyén sem fog.

Tiltakozunk önérzetünk egész komolyságával az 
ellen a roszakaratu föltevés ellen, mintha bárki is la
punknál bármelyik helybeli vendéglősre czélzolt volna.

Ama megjegyzésére, hogy Német- és Francziaország- 
ban mindenütt találni pinezérnőket, csak annyi vála
szom, hogy feledi érdeklődő, miszerint ott más a fel
ügyelet és más a társadalmi rend; mig itt a pinezérnöi 
állás erkölcsi tekintetben felelte rósz következményeket 
von maga után gyakran.

Hanem, egyebet mondok. Nagyon sajnálnám, ha a 
.lóláb* lálományában sínylődő, magasan érdeklődő urnák 
szarvai volnának, ha valami pinezérnő igéző tekintetének 
hatása alatt irta volna meg közleményét.

Ama nézetét, hogy a lapok állal kitűzött komoly 
czélt elérjük, én is osztom és vallom.

Egyébként örvendek érdeklődő érdeklődésének, mert 
ez nekünk és megvitatott ügyünknek nagyon fényes 
elégtétel, csikkemmel ugyanis azt bizonyítottam be, hogy 
igaz ügy mellett harczolok: s ez az az igazság talált — 
nagyon is talált, hogy szinte fájt az érdeklődőnek.

Béke velünk 1 C z . . .  jv
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Egy hangedli önmagáról.
Hol születtem ? nem tudom. Azt mondják, hogy az 

öreg totyakos Rumburgi természetes íia volnék.
Ráhagytam.
Már zsenge koromban azon tűnődtem, vájjon e 

czudar világban, milyen fontos szerep jut reám l?
Az államhivatalt rendkívül utáltam, a magánszol- 

gálalot gyűlöltem. Életpályámat egy váratlan körülmény 
szabta meg.

Egy vasárnapi napon olt találtam magam a ,Vesd- 
elmagad' vendéglőben.

Az élet nehézségeit csak akkor kezdtem megismerni, 
midőn Franezi a hóna alá csapott. Fejem ott lógott a 
végeden űrbe, lábam pedig a folytonos lóbálástól, majd
nem megpókosodott.

Körülnéztem. Egy elegánsan diszitelt étteremben 
találtain magam.

A terem falai ártatlan fehérségben tündököltek, az 
ablakokról drappszinü pókhálri-guirlandok csüngtek alá 
különféle hosszúságban. A petróleum-lámpák drótcsillárai 
köré végelgyengülésben kimúlt légymilliárdok rakódtak. 
A teremben hat különböző alakú asztal volt elhelyezve, 
mely köré a törzsvendégek közép számmal csoportosul
tak. Tetszett.

Mindent egyszerre meg nem figyelhettem, mert gaz
dám hol zsebébe ültetett, hol pedig karjára vett.

Különben Franezi sikkes gyerek volt, fekete, göndör 
fürtökkel.

Nemes hivatásommal nemsokára tisztában voltam. Egy 
pisze órás nagy henczegve gazdámrakiáltolt, hogy az asz
tal nedves. Nyomban oda fektetett. Teleszivtam magam.

Az első korty nem a legjobban esett, de annál 
mohóbban nyalakodtam később, midőn az asztal pezs
gővel volt megnedvesitve.

Nehéz mesterségembe lassankint beletörődtem.
Már sokszor az öngyilkosság eszméjével foglalkoz

tam; különösen, mikor az általam annyira utált uj-bort 
voltam kénytelen az asztalról felszürcsölni. Egyszer majd
nem a mosogató dézsa vizébe öltem magam. Gazdám 
jutott eszembe, kit rajongóan szerettem, ügy ügyelt reám, 
úgy dédelgetett.

Azért aztán kellemetlenül érintett, mikor hatalmas 
kebléből nehéz sóhajokat eresztgetett.

Szegény Franezi I A vendéglős leányába lett sze
relmes. A Miczibe. Kis fülem meghallotta. A reszeltorru 
csapos makogta el a Biri szakácsnőnek, úgy tudtam meg.

Meg kell adni, szerelme tárgya szép kis sápadt te
remtés volt.

A dolog iránt magam is kezdtem érdeklődni.

Azt is megtettem, hogy egy alkalommal annyi bá
torságot vettem magamnak, hogy szerelmes gazdámat 
szép szavakkal vigasztaljam, buzdítsam.

.Menjen fel már hozzá, tudom, hogy viszontszereti. 
Mondja meg, hogy izé .. .hogy.. . '

Nem hallgatott reám. Nem érteit meg. . . .  Kétkézre 
kapott s bár sör után a bort ki nem állhatom, — bele
itatott egy giesshüblivel vegyitett bortócsába.

Ezután a Micziékhez kerültem. Fürdőre küldtek. A 
sok éjszakázás után bizony jól esett a szappanlével telt 
deszka-bazen; kellemes volt a meleg gőz.

Hát még mikor a ragyás Náni néni a bazen szélén 
egy nagy szappandarabbal jól megllottirozott.

Ezer szerencse, hogy testi szervezetünk kiállja a 
meleget, különben ott pusztulnánk a meleg vas csinosító 
művelete alatt.

Ennek végeztével a Miczike vett oltalom alá.
Képzelhetni, milyen boldog voltam, midőn — tár

saim bosszúságára — egészen elkülönített. Ebből tudtam 
meg, hogy ő is szereli Franczit. Csak azt nem bírom fel
fogni, hogy ismert reám. Annyi tény, hogy néhány szál 
rózsaszínű selyem szállal még felismerhetöbbé tett s az
tán ah — meg is csókolt . .  .

Egy heti fürdői kúra után megint a gazdámhoz ke
rültem.

Arczom megcsókolt helyét, hiába mutattam . . .  nem 
értett meg.

A Franezi egy délután végre találkozott Miczivel. 
De kárukra.

A Miczi édes apja szigorúan megtiltotta a találko
zást. Franezi le volt verve. Én is.

De hát lehet-e megtiltani a szerető szivek találko
zását? .. . Nem 1 . . .

Éjjelt ütött az ebédlő ketyegő fali órája. Minden 
egyes ütésénél Franezi szive jobban dobogott.

Az étteremben már összesen két lámpaláng pislo
gott. Egy a csapos álmát világitotla be, a másik fényé
nél két vasúti kalauz nyelte az ürmöst.

Gazdám felhasználta az alkalmat.
Mint tolvaj hirtelen kiosont. Lábujhegyen közeledett 

Miczi lakása felé.
A másik pillanatban kinyillott annak ajtaja. Miczi 

édesen susogta:
— Franezi, te vagy ?
Igen üdvösségem, én vagyok 1 —
Mintha a város tornyainak valamennyi harangját 

félreverték volna, olyan kongás-bongás hallatszott fejem 
felett. Két szív dobanása volt az. A nagy harangozást 
egy édes csók ezuppanása szentelte be.

Hogy mit susogtak, nem tudtam kivenni. Különben 
el is voltam foglalva. Arra ügyeltem, vájjon nem jön-e 
valami félelmetes ellenség, ki e boldogokat megzavarja 1 ? . .

Nem hiába verték félre a harangot. Nehéz léptek 
közeledését hallottam. . .
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ügy susogtam, úgy kiabáltam. A szerelmesek nem 
vették észre figyelmeztetésemet: boldogan néztek egymás 
szemébe.

A félelem előfogott. Ha a mérges apa őket, tetten 
kapja, mi lesz velük ?

A veszély nőttön-nőtt. .  . jaj, végük!.,.
Az apa hálószobájának ajtaja hirtelen felnyílt, mire 

Franczi feleszmélve, egy ugrással künn termett.
Do oh végezet! mikor maga után becsapta az aj

tót., engem az ajtószárny odacsipett: ott rekedtem.
A dühös apa meggyujtá a gyertyát. A remegő leány 

mentegetödzött. Azt füllentette, hogy a o-iapos járt ott, 
az hozta fel a pinczekulcsot.

Legjobban én remegtem. Ha észrevesz, végük. A mi
től tartottam bekövetkezett. ..

— Hát ez mi? — Kiált reá az apa mérgesen. — 
Hát a csapos hangedlivel jár, he ! ? —

Azután a bőszült apa az étterembe rontott.
Hogy mi történt ott ? nem tudom.
Másnap Franczinak el kellett hagyni állomását, el 

a várost, és legdrágább kincsét : Miczik é t . . .
** *

Azóta tiz év múlt el.
Egy Kreasz kollegám elmesélte, hogy Franczi Steier- 

országban nyitott egy vendéglőt. A Miczi apja most bánja 
csak, hogy leányát hozzá nem adta feleségül, de még 
jobban Miczi, ki egy gazdag kövér kucséberhez ment 
feleségül.

Engem most is ereklye gyanánt őriz. Pedig megér
demelném, hogy apró darabokra hasítson, mivel árulójuk 
lettem.

Most vezeklem ügyetlenségemért. A Miczi asszony
ság ruhaszekrényében sorvadok. Nem is járok fürdőre.

Azóta a Náni néni is kilódult az árnyékvilágból. Azt 
mondják a pokolba szegődött szapulni.

Gyenge tagjaim velem is azt sejtetik, hogy nemso
kára nekem is el kell hurczolkodnom.

Megyek, pusztulok.
De hát vájjon hogy lesz oda fönn ? Viszontlátják-e 

egymást ők ? . . .
A sápadt Miczike meg a göndör Franczi . ..

Cz . . . .  y.

Pinczér-gondolatok.
Azon tűnődőm, ki volt az első pinczér ? Nem az, a 

ki az úrvacsorán kiszolgált ? Ha igen, — akkor szent a 
mi hivatásunk.

A pinczér legkevesebbet néz a zsebére ésczipöjére, 
mert az fogyatékán áll, s legtöbbet a vendég keze moz
gására, mert annak sokszor fontos jelentősége van.

Némely pinczéreknek két féle hibájok van.

1 szőr : Hogy pinczérek.
2 szór: Hogy nem azok (paczer).

A pinczér sohsem szokott gibiczelni, mert a gibicz 
vizet iszik, s a pinczér a víztől — fázik !

Az éthordó pinczér legjobban szereli azt a vendéget, 
ki tudja mit rendel, de nem tudja mit eszik.

Ha igaz az, hogy minden ember arról álmodik éjjel, 
ami nappal vele történik, akkor a pinczér .különlegességet' 
képez, mert a pinczér nem hall egyebet, mint .kérek' 
és .fizetek,' s ö se nem kér, se nem fizet !

A pinczér mindenhez és mindenkihez előzékeny, 
csak a gyomrához nem : mert ha az kér valamit tőle, 
azt feleli: Csitt!

A pinczér nem szokott sajtot enni, mert az ét
vágyat csinál. V. L.

H í r e k .
— Azon tisztelt kartársalc és ügybarátok, kik az 

előfizetési pénzeiket még be nem küldték, felkéretnék annak 
teljesítésére, nehogy a lapok szétküldésében fennakadás 
történjék.

— A nagyváradi .Pino.zér'-egylet e hó 12-én 
a .Fekete sas' szálloda éttermében délután 4 órakor 
választmányi ülést tartott. Jelen voltak : Julier Vilmos 
elnök, Hillinger Lipót alelnök, Szerszám Győző pénztár
nok, Kalicza Károly jegyző, Stern Hermann, Kornhauser 
Jakab, Seress József, Verchovina Lajos, Czeglédy Gyula, 
választmányi tagok. — Julier Vilmos elnök a gyűlést 
határozatképesnek mondja ki, s felhívja Szerszám Győző 
pénztárnokot, hogy az évi pénztári számadásait terjeszsze 
elé. Szerszám Győző számadásait előterjeszti, s kéri a 
felmentvényét. Elnök felhívja a választmányt, hogy ne
vezzen meg két tagú számvizsgáló bizottságot, kik a 
pénztári számadásokat megvizsgálják. A választmány egy
hangúlag Stern Hermann és Seress József urakat kéri 
fel a számadások megvizsgálására. Több rendbeli ügyek 
elintézése után a számvizsgáló-bizottság jelenti, hogy az 
idő előrehaladottsága miatt a számadások átvizsgálása 
a jövő gyűlésen fog eszközöltetni, mire azt a választ
mány egyhangúlag elfogadta. Az elnök ezzel a gyűlést 
berekeszti.

— A fővárosi k áv és és l.avémérö ipartársulat, 
folyó hó 26-án a régi polgári lövölde helyiségeiben jó- 
tékonyczélu tánczmulatságot rendez, melynek jövedelmével 
a társulat, segélyalapjához járulnak. Az estélyen a 23-ik 
ezred zenekara fog játszani.

— Mily hosszú a nap ja n u á rb a n  ? Január 1-én 
a nap 7 óra 50 perczkór kelt s 4 óra 17 perczkor nyu
godott le, tehát nap hossza 8 óra 27 perczkor volt. 31-én
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a nap 7 óra 30 perckor kél s 4 óra 57 perckor nyug
szik le, tehát a nap hossza 9 óra 27 perckor lesz. E 
szerinl a nap január havában éppen egy órával nő.

— Üzletátvétel. Heszman Károly, a székesfehér
vári vasúti vendéglő derék főpinczére megvette Buda
pesten a nagy-korona-utczai Berger-féle vendéglőt.

— Atilla. Frakk, klakk, lakk — mai napság ez 
egy hálózó ifjú szentháromsága. Ha helépünk egy csil
lárfényes terembe, fecskefarkok röpködnek előttünk, mö
göttünk, s a chapeau mechanique csattogása veri a taktust 
a csárdáshoz. Hová tűntek azok az idők, mikor déli if
júkon zsinóros atilla feszült s a sarkantyúk ritmikus pen
gése vegyült el a húrok édesen zengő nótáival. Mint a 
,P. K.‘-ban olvassuk. 1857-ben mi szintén a frakkok I 
divatját éltük, néhány jogász ifjú szövetkezett, hogy az 
európai divatot kiküszöbölve, atillásan fognak megjelenni a 
bálokban. Megemlítjük neveiket, maradjanak az utó-korra, 
mert abban a spitzlis sportsmannos világban ez legin
kább is volt olyan hazafias tüntetés, mintha ma fáklyás- j 

zenét adnának a legnagyobb magyarnak, — ha t. i. az 
itthon volna, Geöcze Bertalan, Damokos Antal, Prarnovszky, 
Nyéki Gyula, Kardoss Kálmán és Gosztonyi János. Ugyan
csak itt olvassuk, hogy több főrangú nő is magyar ing- 
vállat, csipkés fejkötőt viselt ugyanakkor és igy járták, 
rakták őseink tánczát, még ezerszerte szebben, hódítóbban 
nézve ki igy, mint ez idegen nemzetek majmolt köntö
seiben. Álom ez csak, rege ez csak, ma már megírja az 
újságíró, elolvassa a publikum — de nem követi senki 
és a pinczér nem követhet senkit: fecskefarku ruhájá
ban lebben végig a hosszú éttermen.

— A budapesti kávés és kávémérő ipartársulat 
az évi közgyűlését, február 9-én tartja meg. Ezt azért 
sietünk megemlíteni, mert egyes fővárosi lapok a köz
gyűlés megtartását e hó 9-ikére jelezték.

— A pozsonyi pinczér-egylet jövő hó 3-án a 
, Magyar király* szálloda nagy termében zártkörű bált 
rendez. A rendezőség a következő urakból áll: Kovacsevits 
István elnök, Huster János alelnök Navratyl Antal jegyző 
Pressberger Károly tánczrendező, Bizottsági tagok: Albert 
Károly, Kriszte Károly, Polatsek János, Kiszkalt Károly, 
Kövér Ignácz, Labbner Gusztáv, Riedl Károly, Renk 
Ferencz, Schölkshorn János, Stabl János és Compa 
György urak.

— A kávéházi játékszobák ellenőrzési ügyében 
a főkapitányság újabb intézkedéseket tett Budapesten. 
Fölszólította az összes háztulajdonosokat, hogy újítsák 
meg a játékszoba tartására vonatkozó jogosítványukat. 
Egyúttal elvileg kimondatták, hogy ezentúl csak oly já 
tékszobára adnak'engedélyt, mely nyílt összeköttetésben 
álló az egyéb kávéházi termekkel. Zárt. vagy általában 
be nem jelentett helyen tiltva lesz a játék.

— Tejvizsgálat. A tejnek a piaczokon való meg
vizsgálása körül eddig a legnagyobb rendszertelenséggel 
járlak cl s a íéjvizsgálattal megbízott közegek gyakran

még a jó tejet is kiöntötték. Minthogy ez az állapot nem
csak a termelőkre, hanem a fogyasztókra is káros, a 
fővárosi vegyész javaslatot tett a tanácsnak, hogy a fő
város területén teleppel biró első rangú tejtermelők, mint 
Cséry Lajos, Dréher Antal vaali (Fehérmegye) uradalma, 
Légrády Károly és a központi lejcsarnok-szövetkezet 
közönséges teje vizsgáltassák meg és ennek eredményéhez 
képest állapíttassák meg a normál tej ereje és minősége, 
mely azután a rendes piaczi tej vizsgálatok alapjául szol
gáljon. A tanács ennélfogva felkérte a nevezett termelőket, 
hogy a tej próba megejtése végett naponkint egy liter kö
zönséges fejt tejet küldjenek a főv. vegyészhez. A vizs
gálat után, mely a teheneknek a főváros környékén való 
táplálkozásra s egyéb, a tej minőségére befolyással biró 
körülményekre is ki fog terjeszkedni, a normáltej szabály- 
rendelelileg fog megállapittatni, ép úgy, mint a külföld 
nagyo b városaiban meg van állapítva, mihez képest a 
tej piaczi vizsgálata jövőben nem lesz az illető közegek 
egyéni belátására bízva.

Ü z l e t i  v á l t o z á s o k .
Bariiay Adolf főpinczér átvette a .Vadász kürt* 

szállodát M.-Szigetben.
Kudla János M.-Szigethről, a .Szarvas* szállo

dában N.-Károlyban főpinczéri állást nyert.
Kronsnabel Rudolf főpinczér N.-Károlyból Nagy

váradra érkezett.

Tájékozás végett
közölni fogjuk a hazai nevezetesebb szállodák névsorát.

Debreczen.
, Arany Bika* szálloda, bérlő : Fehér Hermán. ^Ko

rona' szálloda, bérlő: özv Kovács Ignátzné. , Fehér ló* 
szálloda, bérlő : Kopeczki Antal. . Telegdy* szálloda, bérlő : 
Gorove Adolf.

Nyíregyháza.
»Nagy* vendéglő bérlő: Weinburger Bernát. ^Eu

rópa * szálloda tulajdonos : Rózsakerti. »Hársfa* szálloda 
bérlő: Brener Ferencz.

Szerkesztői üzenetek.
L. K. Királyház. Sorait vettük, rendben van.
R. J. Kolozsvár. N. V. Várja jegyese bucsuzás végett.
1)-S. J. Kolozsvár. A fánkról a jövö számban.
K. II. N. Szalonta. Lapunk nemcsak a helyi érde

keket karolják fel. Igyekezni fogunk, hogy a .Pinczérek 
lapja* az egész országban elterjedt legyen.

Lajos Debreczen. — Közleménye nem elég kimerítő, 
azért mellőzni vagyunk kénytelenek.

E  . . . s. Szatmár. Köszönettel vettük. ...
A . . . s B . . a. N.-Várad. Verse a papírkosárban 

várja az üdvözítőt.
N. .1. N. Bánya, várom közleményét.

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS:
MUZSALY1 BÉNI.

Munkatársak: Czeglédy Gyula, Werchovína Lajos.
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A nagyváradi takarékpénztár tulajdonát képező általam bérletben tartott, a kis- 
piaoz közelében Kert-utcza 80-ik szám alatti, vagyis volt Bucsányi-ház

e

/s.X
10 vendégszobával a kor igényeinek megí'elelőleg berendezve. Továbbá diszes étterem 
berendezés nélkül. Szép nagy berendezett nyári kort, pincze, konyha, 30 lóravaló is
tálló, a légszesz mindenütt bevezetve: minden órában kiadandó.

Bó'vebb íelvilágositással szolgál a bérbe adó vagy 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.
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kézmti- 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 

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

Összeköti elést eszközölvén, azon helyzetbe jussunk, hogy
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bocsáthassunk áruba. Dús készletünkből alantabb sorolunk néhány 
figyelmét felhívjuk, kérvén további szives pártfogását.

gyári
szik két.

arak melleit
n. é. közönség b.inelvre

1 női ruha 10 int. 
minden színben 

2 50

1 vég törlő vászon 
hangedli 

t frt

1 abrosz
(í személyre fehér 

1 frt

1 finom 
schiffon ing 

1.10

1 Paplan 2 szemé
lyes török minta 

2 20

1 Polgár 
k a 1) á t 

1.80

1 női ruha dupla 
szélés 

8 forint

1 vég SchilTon 
80 rőfös 

4-00

J abrosz
fi személyre tarka

1 50

1 finom 
tarka ing 

.10

1 Paplan 2 szemé
lyes piros 

2.75
l takaró pokrócz 

1.10

1 fekete Terno 
ruha 10 rőf 

4  frt

L vég
gyermek vászon 

4.50

abrosz szalvétával 
12 személyre da- 

masck 8.50

1 finom 
nyakkendő

80 kr.

1 Paplan 2 szemé
lyes Cascbmir 

4  frt

1 ablakra 
jutte függöny 

2.20

1 posztó ruha 
minden színben 

4 frt.

1 vég kanavász 
vagy Sephir 

5 50

1 tarka abrosz 
szalvétával >2 
személyre 875

1 db. czérnavászon 
lábravaló 

6) kr.
1 Mádra ez 

5 frt
2 straf

szőnyeg 8 rőf 
1. 0
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Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint eddigikézmu- vászon és divutáru
raktáramhoz még egy dúsan berendezett

c z i p ő r a k t á  r t
csatoltam.

Kül- és belföldi első forrásokkal léi rejött 
vagyok, hogy lisztéit vevő m igényeinek

összeköttetéseim által azon kellemes helyzetben

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 kiterjeszleni kérném, — bátor vagyok alanti árjegyzékemre és , jel-
szavamra* figyelmeztelni, melynek szigorú megtartásáról a n. é. közönséget biztosítva, maradiam

alázatos tisztelettel

W a l l e r  s t e i  n S.
2. Nagyváradon, Zőldfa-utcza, Zöldfa-szálloda alatt.

Á r je g y z é k  k é z in 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 i e k r ő l :
egy pár női egész brünnel czugos czipő 2 5 -tól 3.50-igi koczkás női ruha kelmék 15 krtól 20 krig

egy szinti dupla széles 40 krtól 55 krig n » .) ■> Chágrain „ ., 2.80-tól feljebb
legújabb sziliben jPeluse* dupla széles szövetek 62 krért „ » » » gems ,, 3.35
házi ruháknak való Creton 18 krtól kezdve ,, ,, „ „ keztyü bőr ,, .. 3*50
finom toil Creton >bordűrrel* 25 krtól 35 ig „ „ „ M üsse (imitált) .. „ 4 frt.
egy vég fehér siffon 30 rof 5 frt 10 kr. •, ,, „ .. „ franczia sarokkal 4.60
,, ,, czérna vászon 30 rőf 4 frt 90 kr. ,, „ .. reggeli czipő 1.25 krtól kezdve
,, ,. 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 

virágos csinvat 'c l krtól kezdve
„ „ leány „ 2 írttól
„ „ Hu „ 2.60 krtól

és több e szakmába vágó czikkek amiket helyszűke miatt 
elő nem sorolhatok.

,, férfi ,. elegáns kiállítás 3 írttól 5.80 krig.

Azonfelül mindennenü különlegességeket 
rendeléseket fogadok el.

tartok rakláron. — Kívánságra mérték szerint
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mely a budapesti szakmunka kiállítás alkal
mával elismerő disz-oklevéllel tüntettetett ki, 
elvállal

éllapok, meghívók, falragaszok, menü
kártyák, körlevelek

és minden a könyvnyomdái szakmába vágd 
munkák

pontos, gyors, olcsó és Ízléses ki
állítását.

ÜZLETHELYISÉG;
NAGYVÁRADON, ÁLDÁS-UTCZA 5. SZ.

Nagyvárad, nyomatott Hollósy Jenő könyvnyomdájában.


