
I. évfolyam. .V Nagyvárad, 1887. január 215. 4. szám.

MAGYAR PINCZERER LAPJA.
S Z A K - K Ö Z L Ö N Y .

IVIog-jolenili: miiitlen lióten, vasárnap.

Előfizetési dijak : Szerkesztőség és k iad óh ivata l: Hirdetési dijak:
Egész évre 6 ft —• krl Évnegyedre 1 ft 50 kr Áldás-utcza 301. szám Négy hasábos petitsor . . . . 3 kr.
Fél évre 3„  — Egy szám . 10 ,, 14. ajtó. Bélyeg illeték mindenkor . . . 30 „

A pinczér és a társadalom.
Két olyan fogalom ez olvasóim,'mely a mai sa

nyarú viszonyok között nem fér meg egymásmelleit.
Egy kis rikító pont, mely egy óriási körön 

kívül lebeg.
Bárminő demokratikus eszmék uralkodja

nak, bármikép hangoztassák bércen völgyön ke
resztül a jogegyenlőség és egyéni szabadság dia
dalát ; a pinczér állása most is csak pont marad, 
azon a nagy fényes körön kivlil, melyben a be
fogadottak egymásnak hódolva tisztelnek és tisz
tel tetnek.

Miért nem vagyunk mi a társadalom befo
gadott tagjai?

Miért nem élvezzük azt a jogot, amit egy 
hivatalnok vagy kereskedő ?

Hát mi nem becsületes úton szerezzük meg 
kenyerünket ?

A pinczér ép úgy él hivatásának mint az 
iparos, kereskedő vagy pap.

Sőt bátran elhiheti mindenki, hogy mi 
közöttünk is vannak müveit és sokoldalulag kép
zett emberek, hogy bármely testületnek becsü
letére válhatnak.

S mégis bennünket mellőznek.
Mert pinczérek vagyunk ; mert állásunk 

megkivánja, hogy embertársainkat fejbólintások 
között fogadjuk, mert kötelességünk előirja, hogy 
üzleti teendőink közepette menuette hajlongáso- 
kat csapjunk, mert mi akkor dolgozunk, mikor 
más eszik, mert mi akkor munkálkodunk, mi
kor más mulat, dorbézol.

Hát a kereskedő nem hajlong, bókol, mikor 
üzleti teendőjét végzi? ügyvéd nem követi kli
ensét az ajtóig ? a hivatalnok nem hunyászkodik 
meg hivatalos óráiban iratai közöt ?

Nagyon természetes, ha elvégezték a hely
zet urai, mig mi, ha szabad időnket élvezzük, 
hivatalos teendőinken kivtil is hajlongunk, munka 
után is az a szerepünk, a mi aközben volt.

A szolgaság rendeltetésünk.
Hol rejlik itt a hiba ?
Hol van itt az a Kain bűn, melytől nekünk 

kell lakolni ?
Hogy a társadalom száműzött mostohái va

gyunk, főnökünk az okai: azért, mert testületünk 
számos tagja nem fogja fel helyesen hivatását 
és a viszonyokhoz képest nem tudja magát al
kalmazni, hiányzik a kellő qualifikáczió a mű
veltség, a megkivántató képesség.

Befogad kebelébe oly egyéneket, kiknek elő
élete egy szégyenfolt, mely nemcsak önmagát, 
de bennünket is megmételyez.

Vannak olyanok, kik pinczérek nem voltak 
soha. Azzá teszi őket egy rongydarab, melyet a 
karjukra kapnak.

Hát honnan van ez?... Onnan, hogy a mi 
kasztunk nagyon kiméletes.

A társadalom osztályaiból kidobott foglal
kozás- és hivatásnélküli egyéneket befogadjuk, 
tápláljuk, istápoljuk.

Felvétetik magukat pinczéreknek, úgy vé
lik könnyű munta és még könnyebb élet vár 
reájuk. i

Tisztelt kartársak ! ezek a legveszedelmesebb 
eczisztencziák, tekintélyünk aláásói, kik könnyen 
felveszik, bitorolják nevünket és beszennyezik 
becsületünket.

Itt a baj ! Ezen kell segíteni !
Hát mit mondjunk azokról, kik ideig-óráig 

szerencséltetnek meg bennünket. Foglalkozás hiá
nyában beállanak időszaki pinczérnek. Itt az 
eredendő Kain bűn, ezért mellőznek bennünket
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azért nem ismeri el létjogosultságunkat a nagy 
társadalom.

Ha még főnökeink felkarolnák ügyünket, 
ha még különbséget tennének közöttünk, még 
segitve volna sorsunkon.

Történelem nem mutat fel reá esetet, hogy 
katonák hadvezérek nélkül nyertek volna csatát. 
Nem mutathat példát; mert ahol megbomlik a 
rend, ahol szervezett hadfiak helyett csőcselék
kel vegyült elemek vannak fej nélkül, ott győ
zelemről szó se lehet.

Nincsenek hadvezéreink, nem vagyunk szer
vezve, csőcselékkel vagyunk !!

Itt az égető seb.
A mostani háborús előjelek mindenkiben j 

harczias eszméket szülnek.
Itt az alkalom, hogy mi is szervezkedjünk !
A vendéglősök országos értekezletének harcz- 

terén vár reánk a győzelem habéra. Mozgósít
sunk ! Lássuk el magunkat mindenféle védelmi 
eszközzel, hogy emelt fővel léphessünk be abba 
a fényes körbe, a társadalom osztályai közzé 1 
A küzdelem után aztán áldásos béke vár reánk.

Egy érdekes közlemény.
A midőn lapunk negyedik számál érte el, örvende

tesen vesszük észre, hogy azt az ország minden részében 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag támogatni igyekszenek. 
Az ilyen lelkes pártolás csak növeli a nemes czélunkhoz 
való ragaszkodást.

Hogy ha ügyünk sok ilyen erkölcsi lámogalóval ren
delkeznék, mint az alább közölt czikk szerzője, úgy az 
nem veszne el, elérhetnek annak diadalát!

Nem leszünk hozzá semmi megjegyzést; íme, hadd 
álljon itt úgy a levél, mint az eszmegazdag, szakavatott 
tollal irt kitűnő közlemény.

%
Nagy-Bánya, 1887. január 19.

Becses lapja a .Magyar pinczérek lapja' számára 
a mellékelt közleményt küldöm, bár a .Vendéglősök 
lapjá'-ban inkább helyén volna, mert a vendéglői ipar 
képesítéséről szól, de hát a képesítés általános pinezér 
és vendéglős elválaszthatlanok, a lap czélja és törekvése 
is ugyanaz és igy azt hiszem, ha a szerkesztői czenzurán 
átmehet, a .Magyar pinczérek lapjá'-ban is közölhető. 
Becses lapjára vonatkozó nézetemet pedig engedje meg, 
hogy úgy mondja el, amint érzem, és csekély tehetsé
gemmel felfogni ludom a dolgot. Ha netalán tévednék, 
hogy bírálatomat keménynek találná, tulajdonítsa gyen

geségemnek és azon őszinte jókivánatomnak, mely szerint 
b. lapjának fölvirágozását szivemből óhajtom.

Ha a tisztelt Szerkesztő ur a vállalat megindítása 
előtt kérdez, azt mondtam volna, hogy ne indítsa meg a 
lapot, ne forgácsoljuk szét az erőket, hanem tömörüljünk 
a .Vendéglősök lapja' körül és egyesült erővel töreked
jünk a czél felé. De miuíán már megindftolta és jobban 
meggondolva a dolgot — azt tartom, hogy a nemes ver
seny ezen a téren sem fog ártani ; sőt az eszmék tisztá
zására. a dolgok alapos magatartására mind a . Vendég
lősök lapjára', mind a »Magyar pinczérek lapjára' nagy 
szükség van. Mindkét lap fe l fog  virágozni, csak szívből 
szóljanak és szívhez szóljanak, s az eszmék harczában a 
nemes czél elérése vezérelje tollaikat!

**  *
Iparunk és a képesítés.*)

E kérdésre nézve igen eltérők a vélemények. Az or
szágos iparegyesület igazgatósága is kimondotta, hogy a 
vendéglői ipar képesítéshez nem köthető. Sokan pedig 
úgy vélekednek, hogy a vendéglői ipar tulajdonképen nem 
is ipar hanem inkább üzérkedés; gyakorlásához nemki- 
vántalik egyéb, mint pénz és egy kis üzéri szellem s 
meg van a kvalifikáczió.

Elméleti ismeretekre, vagy olyan fizikai ügyességre, 
m*ly csak hosszabb gyakorlat által sajátítható el, egyál
talában nincs szükség, — s azt mondják : hogy N. N. 
czipészmesler, lám milyen ügyes vendéglős lelt.? ,»

Azt azonban elhallgatják, hogy hány ilyen ügyes 
mester bukott már meg a vállalatba, azt is figyelmen kí
vül hagyják, hogy az ilyen szerencsés vállalkozó, ha bol
dogult is, boldogulását csak képzett személyzetének kö
szönhette, üzletének vezetését ezektől tanulta meg.

Arról is megfeledkeznek, hogy okoskodásuk alapján 
mindenki lehet czipész, szabó, kereskedő, gyáros, vagya 
mi tetszik, csak pénze és hajlama legyen hozzá.

— Szóval oly téves nézeteket nyilvánítanak, hogy 
megcáfolására kénytelenek vagyunk szót emelni, és ki
mutatni, hogy okoskodásuk a józan ész előtt nem álhat 
meg, a vendéglői ipartól a képesítést el nem vitatja, 
mert a vendéglői ipar, nemcsak hogy nem ipar, de oly 
fontos tényező, hogy azt a nagy közönség nem nélkü
lözheti, a nemzet-gazda pedig a jólét és műveltség fok
mérőjéül tekinti. Azért egy szakképzet vendéglősnek sok
kal több oldalú ismeretekre van szüksége, mint más ipa
rosnak. Már a borkezelés magában véve egy szaktudo
mány, a különféle halok felismerésére, hogy nem tartal
maznak e ártalmas anyagokat; még vegyészeti ismere
tekre is szüksége van, a konyha művészet, a diszlako- 
mák rendezése, a nagyobb társas összejövetelek ellátása, 
a különféle élelmi czikkek ismerete, mind mind olyan

*) Midőn a vendéglői iparról, és a képesítésről szólunk 
magától értendő, hogy a kávésok és pinczérek képesítése is ben- 
foglaltatik, mert előbb pinezér, csak azután lesz vendéglős vagy, 
kávés.



Magyar Pinczérek Lapja.

dolgok, melyek részben elinéleii, részben pedig gyakorlati 
1 anulmányozás állal sajátíthatók el.

Az üzleti fogásokat, a könyvvezetési, a vendégek 
ügyes és tapintatos kiszolgálási módját nem is említem, 
mert ezek oly általánosak, melyek kisebb-nagyobb mér- 
ékben mindenféle üzletnél megkivánlatnak.

Ezeket tehát mellőzve csak arra szorítkozom és csak 
azt említem meg, hogy kávéházaink ma már nemcsak 
üres szórakozási helyek, hanem úgyszólván oly közmű
velődési intézmények, hol a hírlapirodalom és sok más 
folyóiratok egész halmaza áll a nagy közönség rendel
kezésére. Szállóink a kereskedelem és közlekedés tekin
tetében nélkülözhetlenek. Vendéglőink ől ezeren meg eze- 
ren táplálkoznak. Nyári üzleteink kényelmes berendezése 
és jó konyhája, még a fürdők jóhirét is növeli, és ter
mészetes hogy a betegek üdülésére is befolyással van.

Szóval a vendéglői ipar oly fontos tényező, hogy 
mind a közművelődés, mind a közerkölcsiség, mind a köz
egészség tekintetében szükséges, hogy törvény által sza- 
bályoztassék, szükséges, hogy az azt gyakorlóktól egy 
bizonyos kvaliíikácziö megkívántassék.

Hogy a kvaliíikáczió milyen mértékben volna kí
vánatos, azt egy szakbizottság állapítaná meg. — Annyi 
bizonyos, hogy közművelődési tekintetben meg követelendő 
volna a helyesírás, fogalmazás, nyelvtan, számtan, könyv - 
vezetés, földrajz, természettan, vallás, történelem, és talán 
a magasabb ismeretekből, pénzügytan, nemzetgazdászat 
népisme, szépirodalom stb. Szóval, a vendéglősnek oly álta
lános ismeretekkel kellene bírnia, hogy a müveit közön
séggel való érintkezésben — udvarias és előzékeny legyen 
és bármiről társalogni tudjon.

Szakképzettség és a közegészség tekintetében pedig ki 
kellene terjeszkedni iparunknak elméleti tanulmámjozására 
a különféle élelmi czikkek tápértékére, a konyha művé
szetre, a borkezelésre, a gyakorlati fogásokra, és az egész
ségtan szabályára is. Ez utóbbira annyiban volna szük
ség, mennyiben a közegészség hanyatlását leginkább a 
szeszes italok élvezetének tulajdonítják, iparunk gyakor
lóit pedig az italok meghamisításával vádolják. A köz
egészség pedig annyira fontos, hogy a kormány és a ha
tóságok mindent elkövetnek annak kedvezőbbé tételére. 
Statisztikusok, nemzetgazdák, népnevelők szintén azon 
munkálódnak, hogy a közegészség kedvezőbbé váljék. — 
Mennyivel szükségesebb tehát a vendéglői ipar iak a ké
pesítéshez való kötése, — és mennyivel szükségesebb a 
törvény által való rendezése ?

Közerkölcsiség tekintetében pedig igen kívánatos 
volna egy olyan erkölcsi feltétel, vagy kvalifikaczió, 
melynek gyakorlati alkalmazása által, ama téves előíté
letek, hogy üzleteink a közerkölcsiség megmételyezői és 
a  dobzódás barlangjai, megczáfolhatók volnának, és a 
netaláni visszaélések is meggátoltatnának; — mert a 
közerkölcsiség sülyedését is üzleteink elaljasodásának 

tulajdonítják, gazdáikat pedig lelketlenséggel, lélek-ku-

fársággal, meg — tu Íja isten — mi mindennel nem 
vádolják. Pedig hát a hiba nem annyira az egyénekben, 
mint inkább a rendszertelenségben és a törvények hiá
nyosságában keresendő, ha a vendéglői ipar befolyás
sal van a közerkölc-iségre : mennyivel szükségesebb ak
kor egy bizonyos erkölcsi kvalifikáczió ? és mennyivel 
szükségesebb a képesítéshez való kötése?

Hiszen a törvény intencziójából is önként követke
zik, hogy a midőn iparunkat engedélyhez * kötötte: 
egyszersmind a képesítéshez való kötését is czélozta. 
(ipartörv. 10. §.) Azon intézkedése is oda irányul hogy 
iparunk gyakorlására helyi „sztbályrendeletek* készít
tessenek, és „üzlete nk száma számhoz köttessék* — 
és az »illető egyén megbízhatóságától tétessék függővé.* 

Sőt ebben nem csak a képesítés szüksége, hanem 
oly erkölcsi feltétel köveleltetik, mely szerint a vendéglői 
ipar gyakorolhatása — csak becsületes és erkölcsileg 
kifogás alá nem eső, egyéneknek engedtessék meg. (ipar
törv. 12. §.) Még a rendőri elleenőrzés is jellemzi ipa
runk fontosságát, (ipartörv. 13. § ) s azt bizonyítja hogy 
a vendéglői ipar képesítéshez is köttessék !

A képesítés által azonban a czél még nem lesz 
elérve, a nehézségek melyek iparunk fejlődését és anyagi 
előhaladásunkat gátolják, nem lesz elhárítva, azért mind 
a közegészség tekintetében, mind, a közerkölcsiség követel
ményeinek meg felelőleg, mind a törvény intencziójából ki
folyólag, szükséges a vendéglői iparnak még azon mó
don való rendezése is, hogy :

a regále jog az állam által megváltassék! 
a bérlők által gyakorolt corruptió megszüntettessék! 
az italmérések szabad verseny tárgyaivá ne tétessenek ! 
üzleteink szenna a népesség arányához képest szám

hoz köttessék!
a pinezérnők alkatmazása is eltiltassék !
Végül pedig ezen intézkedések keretében a vendég

lősök még oly morális testületté alakuljanak, — hogy a 
netaláni visszaéléseket meggátolják, a tisztességtelen ele
mektől iparukat megtisztítsák, társadalmi ügyeiket ren
dezzék, az ifjúság kiképeztelését gondozzák, a humánus 
jótékonyságot nagyobb mértékben gyakorolják, intézmé
nyeiket a korszellem követelményeinek megfelelőig át
alakítsák, és igy »egyesült erővel* az „országos szövet
kezetét*, és az „országos nyugdíj intézetet* is meg ala
pi tsák ! ! ! Adja Isten, hogy úgy legyen 1

Vass János.

A vendéglősök országos értekezlete.*)
A vendéglősök, szállodások és korcsmárosok ipar- 

társulata elhatározta, hogy az 1887-ik év elején egy or
szágos értekezletet fog a fővárosban megtartani, melyre a 
meghívók a veudéglősök lapja által az egész országban

*) E hozzánk beküldött közleménynek szívesen adunk té rt, 
bár némi részben nem osztjuk nézetét. Szerk.
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szétküldettek. Czélja a leendő értekezletnek (őkép az or
szágos szövetség és a regale ügy megvitatása, ezt vettem 
ki ama programmböl, melyet az idézet lapban olvastam.

Hogy eme eszme nem valami nagy pártfogásra talált 
az országban, kitűnik már abbéi is, hogy körülbelül 600 
meghívó vissza lett küldve, azok pedig kik elfogadták, és 
eddig is megjelenésüket bejelentették nem képezhetnek 
országos többséget kartársaík felett, s igy kérdés most 
már létre jön-e az országos értekezlet, s ha létre jön 
— lesz-e hivatva oly határozatokat hozni, melyek talán 
azokra is kihatnak, kik nem jelentek meg illetőleg kép
viselve nem voltak ; ezek oly kérdések, melyek megfon
tolást érdemelnek, különben az egész értekezlet határozatai
val együtt csak szappanbuborék lesz.

Az értekezlet czélja jó és nemes, sőt fölötte czél- 
szerü, de szerintem már a kezdeményezés is el lett hi
bázva, mert nincs határozott programmja; mert prog- 
rammnak csak nem nevezhetem avendédlősök lapjában 
közélett felhívást. El van hibázva már azért is, mert a j 
vendéglősök azt hiszik, hogy ők egy külön kasztot ké
peznek és a fővárosban székelő 2 kávés ipartársulatot az 
értekezletre meg sem hívták.

Jó lehet, hogy a vendéglősök és kávésok két ille
tőleg három külön álló ipartársulatot képeznek — sze
rintem ez mégis egy és ugyanazon test, ép úgy vannak 
ezek egymással összekötve, mint a férj feleségével. Bi
zonyságul szolgáljon, hogy Budapesten alig van 3 szálloda 
kávéház nélkül. A vidéken pedig minden szálloda ká
véházzal van egybekötve sőt a vidéki egyletekben a ven
déglősök és kávésok egy testületet képeznek.

Tehát, mire való ez az elkülönítés, hisz a mi nekünk 
fáj, az a kávésoknak is fáj. egy a bajuk, egy a szenve
désük, s igy együttesen kellene eljárni.

Elsietve volt a vendéglős ipartársulat benyújtott 
kérvénye a fővárosi tanácshoz a kényszerlársulat kiesz
közlése végett, miért nem várták be az országos érte
kezletet, hogy mit határoz majd az s akkor nem elkülö
nítve, hanem a törvényhozáshoz kelleti volna memoran
dumba folyamodni a magyarországi vendéglősök és ká
vésok nevében, — nem hiheiem, hogy az országgyűlés 
nem méltányolta volna azon indokokul, melyekkel a kér
vény támogatva lett volna. Nem hiheiem, hogy Magyar- 
ország törvényhozása ezer és ezer adófizető polgár jo 
gos és a kor igényeinek megfelelő, sőt életkérdéssé vált 
kérelmüket, oly indokolatlan módon visszautasitotta volna, 
mint azt a fővárosi tanács most a vendéglősöknél tette, 
mert hogy a vendéglősök és kávésok a képesítéshez 
kötött ipar ágak közé felvéve legyenek-e vagy nem, — 
az nem lehet többé egyes hatóságok véleményének át
engedve. Ez országos kérdés, ezt csak a törvényhozás 
lesz hivatva elintézni, és itt nem szabad egyes ipartár
sulatoknak elkülönítve fellépni, hanem együttesen az összes 
magyarországi vendéglősöknek és kávésoknak.

Hogy mily alapon kérelmezzük a törvényhozás előtt

a képesítéshez kötött iparlestületek közé való felvételt, 
azt majd az országos értekezleten lesz szerencsém előadni.

A fanoncz kérdés, égető szükség — hogy megvitat- 
tasson és életbe léptettessen, úgy a vendéglősök, minta 
kávésoknál.

Az elhelyezési kérdés szinte rendezésre vár, de nem 
úgy, mint azt t. Valter Ferenez alelnök ur indítványozta 
— szerinte egy központi elhelyező iroda volna az egész 
országban részére létesítendő, legyen nekem megengedve 
erre vonatkozólag egy későbbi czikkemben szerény véle
ményemet majd nyilvánítani.

Sellei M.
A fővárosi kávés, és kávémérő 

ipartársulat titkára.

Töredék egy csecsemő naplójából.
Julián után Cz—y.

Megjöttem, megszülettem. Nagyon tévednek, kik azt 
vélik, hogy egy magáról nem tudó gyermek módjára kezd
tem először belélekzeni a levegő balzsamát, hanem mond
hatom úgy éreztem magam, mint komolyan fonlogató 
bölcs, mintha legalább is száz esztendő óla azon törtem 
volna fejem, hogy érdemes lesz-e élni. E lenni vagy nem 
lenni, töprengéseim, közepette alig láttam napvilágot, má
rts egy nem valami rokonszenves külsejű éltes asszony
nyal ismerkedtem meg, ki minden kímélet nélkül meleg 
fürdőbe pottyantolt és ott, mint valami vörös ezéklát főni 
hagyott.

.Hát úgy vagyunk!?' E meleg fogadtatásnak mond
hatom nem igen örvendtem, sőt nagy energiával tilta
koztam e barbar bánásmód ellen.

A kannibali vénség azonban nem sokat törődött ve
lem. Ezer szerencséje, hogy ,az okosabb enged' bölcs 
mondást tartottam szem előtt és igy-hallgaltam . ..

.Azt hiszem leány' mondá végre ez asszony.
Atyám erre. ki közelemben állott, szomorúan össze

vonta sürü szemöldeit. Anyám ellenben boldog megelé
gedéssel mosolygott felém.

Megvallom atyám haragja nagyon felboszantott, an
nál is inkább, mert azt meg nem érdemeltem. Kevés 
vártáivá mondám: .Tisztelt szüleim! Ne higyjenek ez él
tes némbernek, nem vagyok biz’ leány, ellenkezőleg fiú 
a szó szoros értelmében.

A jelenlevők sajnos nem értettek meg. Mentül job
ban kiabáltam, annál jobban mellőzték kifakadásaimat. 
Ehhez járult még az is, hogy atyám mondá: ,Lám vi
sít, ez csak női teremtés lehet.'

A rehabilitálás csak később történt.
Miután az asszony a meleg vízben már eléggé főni
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hagyott; kivett, megszáritott és kis szünet után zavartan 
mondá : .Bocsánat! tévedtem, mégis fia a lelkem!*

Anyám úgy látszik nem kellemesen fogadta e té
vedés, mig atyám boldogan legellette rajtam szemeit, ma
gam pedig az örömtől eltelve néhányszor elkiáliotlam ma
gam. A lelkes felkiáltás hallatára atyám nevetgélve ha
jolt reám, mondván: .szónok lesz a fiezkól*

Ezután nagy párnába göngyöltek. Aesculap vénhedt 
leánya, kit. eleinte szakácsnőnek néztem, bár postán fel
adandó csomag módjára hosszú fonallal ugyancsak jól 
összekötözött, mégis férfiasán viseltem magam: hall
gattam.

Néhány kanálnyi theával kínáltak meg, mit elfo
gadtam, bár a rum hiányzott belőle. Az éltes asszonyság 
karjára vett, aztán egy hatalmas termetű nőnek adott 
át ünnepélyesen, honnan később atyám karjaiba kerül
tem, ki ily szavakkal fogadott: .Légy üdvözölve állalam 
kedves fiam. Büszke vagyok reád, mert jól sejtem, hogy 
szellemdus ember válik majd belőled* . . .

.Oh, kérem — u ra m !...*  vetém közbe udvariasan. 

.Te nagygyá leszesz* — folytatá — hatalmas nép
szónok, mint Lassale, Gambetla, vagy Hermán Oltó.* 

.Nagyon sajnálom, de nem osztom nézetét* mon
dám neki kissé ingerülten, .nincsenek demokratikus haj
lamaim, nem akarok Lassale lenni, és magáért szép He
lénáért sem hagyom magam agyonlövetni. Az emberi élet 
bár unalmas állapot, ámde mit tegyünk ? Ha már egy
szer arra ítéltek bennünket, hogy éljünk, akkor nyugod
junk meg sorsunkban.*

.Hogy visít a gyerek!* mondá atyám haraggal.ügy 
látszik mély bölcseleti okoskodásaimat nem ériette meg, 
mert véleményének resultatuma az volt, hogy ilyen vi
sítás után azt lehetne hinni, hogy leány vagyok.

Ez ujabbi sértés nem a legkellemesebben érintette 
férfias egyéniségemet. Elfordítottam fejemet és indigná- 
czióimnak világos tanujelét adtam akkor, midőn unat
kozó színházlátogató módjára elaludtam.

A mikor újra felébredtem, atyám és anyámat han
gosan vitatkozni hallottam. Figyeltem.

No lám csak 1 a keresztelésről volt szó, azon tana
kodtak, milyen, nevet ruházzanak reám. Garmanizáló 
atyám a Richard nevet gondolta jónak ; ,nem rút név* 
mondá. Lowenbercz Richard, Wagner Richard stb. slb. 
nagy embereket csak Richard név illethet, meg.*

.Az isién szerelmére csak Richard ne* veté közbe 
atyám. Akkor mindig Richardra gondolnék és igy nem 
volna egy nyugodt éjszakám.

.Hívjuk hát Mihálynak. Ez igen kedvelt név. Mun
kácsi Mihály stb . . . valóban művészeti név.*

.Csak olyan badarságokat ne beszélj. A kocsisodat, 
ki megszökött, Mihálynak hitiák, a szinlapragasztó Burák 
is Mihály névnek örvend; minden hetest vagy szolgát 
Mihálynak kereszteltek.

.Legyen hát Géza, Árpád Ernő vagy Menyhért.*

,Nem nem, a nevek nagyon közönségesek.
Hát vájjon hogyan venné ki magát, ha Mózesnek 

keresztelnék.
Anyám erre hallgatott. Én azonban közbeszóltam. 

Bocsánat uram, ez már töbn a tréfánál.. . .
(Folyt, köv.)

Pinezér-gondolatok.
Azt. mondják, hogy az embernek két laskája van, 

melyeket elöl és hálul hord. Az elől lévőben a mások, 
a hátulsóban a saját hibáit rakja. A pinczérnek is két 
táskája van, csakhogy mindkettőt hátul hordja és mind
kettőbe a mások hibáit rakja.

A pinczér mindenki iránt barátságos szokott lenni, 
csak azt nem szereti, ha a vendég hozzá barátságos, 
mert érzi, hogy az ilyen bizalmat egy komoly pillanat 
szokta követni.

A számoló pinczérnek átka : egy nyári eső, mikor 
a szabadban legtöbb vendégek vannak. Mustár.

H í r e k .
— Mindazon tisztelt előfizetők, k ik  előfize

tési pénzeiket m ég be néni küldték, felkéretnek  
annak teljesítésére, nehogy a lapok szétküldésé
ben fennakadás történjék.

— K özgyűlés. Az aradi pinczér-betegsegélyző és 
temetkezési-egylet e hó 18-án délután 2 órakor saját 
helyiségében rendes évi közgyűlést tartott. A gyűlés tár
gyai voltak: 1. Elnöki jelentés. 2. Számvizsgálók kimu
tatása az 1886. évi egyleti vagyon tekintetében. 3. A 
tisztviselők újra választása. 4. Indítványok és nyílt kér
dések. 5. A jóváhagyott alapszabályok bemutatása. 6. 
Az aradi vendéglősök és kávésok egyesületének 193/1886. 
közgyűlési átiratának előterjesztése és megvitatása.

— A győri pinczér-egylet évkönyve küldetett 
be hozzánk. Az évkönyvet szerkesztő: Wiedemann Já
nos egyleti jegyző. Közli a múlt hó 9-én tartott évi köz
gyűlés eredményét, melyből kitűnik, hogy az egylet va
gyona : 750 frt 45 kr., továbbá hogy az egylet szépszámú 
tagokkal rendelkezik. Az egyesület teljes felvirágzását 
szivböl óhajtjuk.

— H alálozások . Grosz Dániel, a nagyváradi .For
tuna* kávéház derék bérlője, e hó 18-án két heti súlyos 
szenvedés után, élte 40 ik évében elhunyt. — Temetése 
másnap délután ment. végbe, nagv részvét között. — 
Győrről írják nekünk : Szabi An.al, a .Fehér hajó* 
szálloda 22 év óta volt főpinezérje, hosszas szenvedés 
után, élte 52-ik évében elhunyt. A boldogultnak földi 
maradványait e hó 11-én helyezték örök nyugalomra. 
Béke lengjen az elhunytak nyugvó porai felelt!
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— Szálloda átalakítás. A nagyváradi „Bárányka* 
szálloda újjá lesz alakítva. A város főmérnökét bízta 
meg a terv elkészítésével. A bemutatott, terv szerint 
Nagyvárad városa egy díszesen emeletre épült szállo
dával fog szaporodni.

— A pozsonyi pinczér-egylet báljáról lapunk 
első számában már részletes tudósítást hoztunk. Ezúttal 
hozzá leszszük, hogy nevezett egylet körében a bálra 
való előkészület, igen élénk. A pozsonyi intelligenczia 
személyes látogatásával fogja megtisztelni a tánczmulat- 
ság rendezőit. A bál tiszta jövedelme a pozsonyi pin- 
czér egylet betegalapja javára fordittátik.

— Öngyilkosság* Mérget ivott e hó 17-énKlemen- 
csics Irma 26 éves r. k. pinczérnő, ki Budapesten a 
Dobutcza 27 számú pinczekorcsmában volt alkalmazva. 
Eszméletlen állapotban találták meg, mire azonnal a 
rendőrséget értesítették és ellenmérget adtak be neki. 
Daczára anyujtott orvosi segélynek, aligha marad élet
ben, mertveszedelmes belső sérüléseket, szenvedett. Miu
tán kihalgatni nem lehetett, nem is tudják miért akart 
megválni az élettől.

— Humor. Pinczér: (egy nótákat kurjongató ven
déghez) „Hallja kérem, itt netn szabad énekelni.* Ven
dég: „Azért kurjongatok.*

— A modern korszelem kivánaima képen Pá- 
risban tavaly ugyancsak fényesek voltak az úgynevezett 
gyermekbálok. Az ifjú uracsok lánczosnőiknek 10—25 
frtos virágcsokrokkal kedveskedtek, a kisaszonykák to- 
ilettjei elegánsak voltak s a bál fényre vetélkedett a 
felnőttekével. A kis uracsok közül többen pezsgőtől fel- 
hevült kedvvel, mámorosán tértek haza a bálról. Az idén 
azonban elhatározták, hogy az öltözékek a gyermekbá
lokban lehető egyszerűek legyenek, a buffetben sütemény és 
fagylalton kívül sémi sem fog felszolgá látni, s mivel a 
virágillet orvosi vélemény szerint ártalmas : el van tiltva 
gavallérok részéről lánczosnőiknek a virágcsokor aján
dékozása.

Azon tisztelt előfizetők, kik üzleti állomásaikat vál
toztatják, kérni fogjuk bennünket azonnal értesíteni, hogy 
a lapokat rendesen megkaphassák.

Üzleti változások.
Berger József a helybeli „Apolló* szállodában 

fizető pinczéri állást, nyert.
Olló Rezső Szegedről Nagyváradra tette át la

kását.
Barnay Ignácz a nagy-károlyi „Szarvas* kávé

háznak lelt számoló pinczére.
Knepfel Ede Kun/élegyházán a „Korona* szállodát 

díszesen rendezte be.
Weíchinger Károly, a „Hungária* kávéház és 

étterem bérlője, kibérelte a Frohner-féle szállodát Deb- 
reczenben.

Kellel* Kálmán kartársunk Bajám nyert főpinczéri 
állást, a „Nemzeti szállodádban.

Korcsák N., az Alföld egyik ismert füpinczére, 
mint bérlő, átveszi a „Sas* szállodát H.-M.- Vásárhelyen.

Yáczi Lajos kartársunk Budapestről áttette állo
mását a „Slom* szállodába Eperjesen.

Kiss Ernő, ismert főpinczér Periászon (Torontál- 
megye), üzletet nyitott.

B rukner Mihály, az alföld egyik veterán fő pin
czére Budapestről, Szentesen nyert állomást.

Jónás Lipót, a „Korona* szálloda bérlője, a egy 
kávéházat rendez be Debreczenben.

Kacz Vilmos Debreczenből, főpinczéri állást fog
lalt el B.-Újfaluban.

Tájékozás végett
közölni fogjuk a hazai nevezetesebb szállodák névsorát.

Szatmár-Németi.
„Korona* szálloda, tulajdonos : Slafkovszki Lajos. 

„Hungária* szálloda, bérlő: Márkusz Márton. „ Gróf Károly 
Ház szálloda bérlő : özv. Fridman Simonné. „Zöldfa* szál
loda bérlő : Walkovits Sámuel. , Rózsa* ssóWodalulajdo- 
nos : Rózsa István.

M.-Sziget.
Korona* szálloda, bérlő : Gorove Sámuel, „ Vadász

kürt* szálloda, bérlő: Ösztreicher Sámuel.

Szerkesztői üzenetek.
S. J. Beregszász. Ama kérdésére, hogy Moskovits 

József vendéglős és főpinczérje lapunkra előfizett.ek-e ? 
Értesítjük, hogy bizony nem. De hát nem is reflektálunk 
reá, tudjuk, hogy M. nem tud olvasni. Hogy a főpinczér 
miért nem járatja, azt hisszük, hogy ő is abban a baj
ban szenved.

V. S. Szombathely. Levelét várjuk, intézkedjék.
V. J. h.-Bánya. Közleményét köszönettel vettük, 

várjuk^további erkölcsi támogatását. Levél legközelebb 
megy, addig is üdv.

H. E. Zala-Egerszeg. A mire kértem.
G. J. Szombathely. Intézkedései felől választ várok.
B. M. Szentes. Sorait megkaptam, nagyon szép, 

várom.
V. Lajos Eperjes. Köszönettel vettük. Szerezzen több 

ügybarátot.
Dobos József Kolozsvár. Fánkja részére még nem 

volt hely. Melegedni félretettük.
Schlesinger János Beregszász. Hol késik az éji ho

mályban ? ...
K. S. Szathmár. A gyűlést nem kell bevárni. Jöhet.
Szilágyi Lajos Ungvár. Köszönet az érdeklődésért. 

Szerezzen több olyan pártfogót, mint önmaga.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS:

MUZSALYI BÉNI.
Munkatársak: Czeglédy Gyula, Werchovíiia Lajos.

Cr
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DEUTSCH és BREIER g

kézmü- és divat-áru raktára 5
Nagyvárad, Zöldfa-utcza. ®

Nagyérdem ű k ö z ö n ség !
+  Azon kiváló bizalom, amelyet a n. é. közönség s t. vevőinkben rövid fennállásunk daczára oly
Q  megktilömböztetőleg ébresztenünk sikerült, arra buzdilolt bennünket, hogy

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

kitűnő minőségű czikkeket gyári árak mellett
bocsáthassunk áruba. Dús készletünkből alantabb sorolunk nehány czikket, melyre a n. é. közönség b. 
figyelmét felhívjuk, kérvén további szives pártfogását.

1 női ruha 10 int. 
minden színben 

2.50

1 vég törlő vászon 
hangedli 

; frt

1 abrosz
0 személyre fehér 

1 frt

1 finom 
schiffon 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 
3 forint

1 vég Schiffon 
30 rőfös 

4-60

1 abrosz
6 személyre tarka 

1.50

1 finom 
tarka ing 

1.10

1 Paplan 2 szemé
lyes piros 

2.7 o
1 takaró pokrócz 

1.10

1 fekete Terno 
ruha 10 rőf 

4 frt

1 vég
gyermek vászon 

4.50

abrosz szalvétával 
12 személyre da- 

masek 8.50

1 finom 
nyakkendő 

80 kr.

1 Paplan 2 szemé
lyes Caschtnir 

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 3 75

1 db. ezérnavászon 
1 ábravaló 

6 1 kr.
1 Madracz 

5 frt
2 straf

szőnyeg 8 rőf 
1 .0

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.

8  Az 5 milliónyi teljesen befizetett, részvénytőkével 1881-ben Bécsben megalakult és az osztrák-korona ’jjj
§) országokban ez idő óta működő és jó hírnévnek örvendő jp

í „B é c s i  b i z t o s i f ö  t á r s a s a
és

Bécsi élet- és járadék biztosító intézet11

n a g y v á r a d i  f ő ü g y n ö k s é g é t
s
i
ii(Sas-utcza, ,Biharmegyei takarékpénztár* épületében)

® megnyitván, van szerencsénk ezennel a t. közönség tudomására hozni, miszerint úgy a tűz-, jég*- és szá llít-  ̂
S mányi üzletágban szokásos biztosilásokat, valamint élet- és já ra d é k -b iz to s ítá so k a t is a lehelő legelőnyösebb E 
8j feltételek mellett elfogadunk, a mennyire netaláni kár esetén azoknak gyors, pontos és igazságos rendezését tűz- S 
®zük ki egyik főfeladatunkul, reméljük, hogy a bi/.lositő-közönség teljes bizalommal forduland hozzánk s k e re s i!  
§> fel társaságunkat. m

Nagyvárad, 1886. decz. 1. óBudapest, 1880. nov. 30.
A magyarországi fiók-igazgatóság :

Tisza László, Ágoston József,
igazgató. vezértitkár.

A nagyváradi föügynökség

Tóth Jenő, Zádor Dezső,
főügynök. titkár.

| Vidéki ügynökségek átvétele iránti kérvények fentjelzett föügynökség-g 
R bez intézendők. I
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Az őszi és téli idényre
a legjobb s leg-jutányosabb

f é r f i  r  1 1  Bi  ú  k
a legújabb szabás szerint

csak

Fehér Izrael
ferfi-ruha raktaraban kaphatók

és megrendelhetők
(Olaszi) Fő-utcza; az újonnan épült , Bazár* 

mellett.
kapuja

E g y é v i ö n k é n te s e k  s z á m á r a  k a to n a i és  
b á rm in e m ű

E G Y E N R U H Á K .
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|  R itk a  alkalom , g
Miután üzletemet végképen feloszlatni és ^  

az árukészleteimet legrövidebb idő alatt, érté- ^  
kesiteni óhajtom, valamennyi czikkek u. m.

J  Eumburgi- és Creász vásznak
4$ asztalneműnk,
VJ d iv a to s női rn h ek e lm ék  és b rü n n i férfi- 
2  szövetek , fek e te  se lym ek, k é sz  férfi és 
j p  női fehérnem üek , sző n y eg ek  stb .

*K tetemes leszállított áron
í j  eladatnak. 7-

H e l d  H e r m á n  P i a
A  Szt.-L ászló -tér Sughó-ház.
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Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint eddigi
kézmii- vászon és divatáru

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.

2. Nagyváradon, Zőldfa-utcza, Zöldfa-szálloda alatt.

Árjegyzék kézm üárukból;
koczkás női ruha kelmék 15 krtól 20 krig
egy szinü dupla széles 40 krtól 55 krig
legújabb színben »Peluse« dnpla széles szövetek 62 krért
házi ruháknak való Creton 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 frltól kezdve

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

elő nem sorolhatok.

Á r je g y z é k  n ő i, f é r f i  és  g y e rm e k  l á b b e l ie k r ő l :
egy pár női egész brünnel ezugos czipő 2 5 '‘-tói 3.50-ig 

„ Cbágrain ,, ,, 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 írttól „
fiú „ 2.60 krtól „
férfi ,, elegáns kiállítás 3 írttól 5.80 krig.

Azonfelül mindennenü különlegességeket tartok raktáron. — Kívánságra mérték szerint 
rendeléseket fogadok el.
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Nagyvárad, nyomatott Hollósy Jenő könyvnyomdájában.


