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Kongresszus.
i i .

A vendéglősök országos kongresszusára 
vonatkozólag múlt számunkban említettük, 
mily nagy előnynyel és horderővel birt volna, 
ha ez a pinczértestűlettel egyetértőén tartatott 
volna meg.

Nincs érdekünkben a főnök uraktól meg
tagadni a jó akaratot, de az bizonyos, hogy 
a pinczérlegyleteket is meg kellett volna ke
resni e tárgyban, mert ez egyletek már té
nyezők és hatáskörrel bírnak.

Az ily egyesült munkálkodás aztán kellő 
sikerre vezetett volna. Egy ily szövetkezetnek 
a legkisebb számítás szerint lett volna 10,000 
tagja !

Uraim ! Egy ily tekintélyes szánni tes
tület imponál és nagy dolgokat vihet végbe.

Ha most egyebektől egyelőre eltekintve 
— pl. a nyugdíjba befizetendő összegeket 
veszszük, körülbelőleges számvetés szerint is 
mily nagy összeg birtokába juthat a szövet
kezet s mekkora eredményeket mutathat 
majd fel !

!; , ‘A
A szövetkezeti nyugdíjba való beiratás 

dija volna pl. 1 frt. Ez megtenne, megte
hetne 10,000 frtot. Ha a tagsági dijat fi

írtban állapították volna meg, az első évben 
felrúgna az a nyugdíjalap 70,000 forintra.

Ehhez még bátran számíthatnék azt is, 
hogy egyes egyletek tehetségükhöz képest 
. szívest örömest adakoznának e szent ozélra, 
úgy, hogy az első ‘évben 80,000 forint alap
tőkével kezdhetné meg áldásos működését ez 
egylet s az abból folyó kiadásokat a befize
tés idejéhez képest már 20 évnél korábban 
is megkezdhetné.

Mereven ahhoz ragaszkodni, hogy a be
fizető csak 20 év múlva részesüljön csekélyke 
nyugdíjban, épen nem lehet. Mindazonáltal a 
befektetett tőke idők múltán a kamatok ka
matjaival együtt tudvalevőleg igen tekinté
lyes összeggé nőhet.

Eltekintve tehát egyes időközi segélye
zésektől, melyeknek kulcsát szintén megálla
pítani kell, húsz év múlva meglepő összeg 
kerekedik a befizetések és másnemű segélye
zések vagy adakozásokból, oly meglepő, hogy 
egyes tagjainak nem 120 forint, de 500, 600 
forintnyi nyugdijsegélylycl is szolgálhat.

llusz év alatt, uraim, valószínűleg ösz- 
szejönne másfél milliónyi tőke, ez pedig, fel
téve, hogy a kezelő személyzetet tisztessége
sen, de nem túlságosan dijjaznák, oly alap, 
melyből 500, 600 forint sőt tán több is
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jutna egy-eg'y nyugdíjazottnak, még ha ezer 
tagja is volna nyugdíjazandó.

Miért tehát, a roppant GO- forintnyi évi be
fizetendő összeg ? Az ily feltételek azon felfogás
ból eredhettek, hogy majd csak kevesen fogják 
ezt ily befizetések mellett igénybe venni.

A 'feltevés maga rossz alapból indult ki. 
Epén azért, mert óriási összeget kell évenkint, a 
tagoknak befizetni, lesznek sokan kénytelenek 
félreállani !

A nyugdíjintézménynek ezélja ez nem lehet. 
Ezt általánositni kell, amit csak úgy érhetünk 
el, ha kevesebb tagsági befizetésekre utaltatik 
minden egyes tag, Így reményt és kilátást ad
hatunk egyeseknek arra, ha nem örvendenek is, 
valami fényes anyagi jólétnek, hogy egykor tisz- • 
tességes nyugdíjban részesülhessenek.

Mily nagy horderejű és áldásos lett volna 
ez intézmény, ha ezt betegsegélyezéssel is össze
kötötték volna.

Kedves kartársaim belátására bízom, ítéljék 
meg, nem volt-e valamennyire egyoldalú dolog, 
hogy ö két czél egy alapra nem lett fektetve.

Örvendetesen tapasztaljuk ugyanis, hogy | 
legtöbb egylet —  Vagyoni állásának kimutatásé- I 
nál —  e tételre vonatkozólag mindig képes ki
mutatni bizonyos fenmaradt összeget.

De az ily nyugdíjalap gyarapításához más
ként, is járulhatnánk.

Előbbi czikkeimben világosan elmondottam 
t. kartársaimnak, miként kellene rendeznünk a 
közvetítést, azt is, hogy a mostani zűrzavaros 
helyzetbe e tekintetben egy kis rendszert miké
pen állapíthatnánk meg.

E tételnél eszmelánozolatnál fogva tehát a 
közvetítés rendezésének égető szükségét hang
súlyozom.

A közvetítés rendezésétől kiszámithatlan jö
vedelme lehetne a nyugdíjintézetnek. És e tekin
tetben bátran merjük állítani, hogy a mi inté
zetünk volna a legjobb és legerősebb alapra fek
tetve, mert — tekintve a szent czélt, mindenki

örömmel fizetne mind a közvetítésért, mind a 
betegsegélyző pénztár javára, tudván, hogy ami 
fenmarad itt, vagy ott, az vagy egészen, vagy 
annak jó része a nyugdíjalapra fog fordítani.

Önérdekének szolgálatára, önseg iyezéséndk 
eszközlésére mindenki kész rendes körülmények 
között. Tudva mindenki annak igazságát, hogy 
segits magadon, az Isten is megsegit,! szívesen 
járul ily áldozatok megtételéhez, mert „áldást11 
várhat értté később teljes bizonyossággal. Erősen 
fogják remélmi s hinni is, hogy a mit most köl
tött, azt majd öreg napjaira igénybe veheti.

A nélkül, hogy támadó váddal illetniük a 
szállodás és főnök urakat, teljes tisztelettel je
lentjük ki, hogy ezeket a szándéklatokat teljes 
figyelmen kivül hagyták. Ekként magunkra va
gyunk hagyatva, hogy segítsünk magunkon, a 
mint tudunk.

A főnök urak támogatása logfőlobb annyi
ban fog kitűnni, hogy az elhelyezésnél a maguk 
előnyére lesznek tekintettel és természetes, hogy 
ebből majd mi is huzhatunk egy kis előnyt.

Tisztelt barátaim és pályatársaim !
Ne hagyjuk elveszni ügyünket! Nézzétek 

a vendéglősök országos kongresszusát ! Mi akar 
az lenni? Ott rólunk, nélkülünk akarnak hatá
rozni. Ki hatalmazta fel őket, ha mi ott tekin 
télyos számban nem vagyunk képviselve?

Hát járszalagon vezetett gyermekek vagyunk 
mi ? Hát. saját, javunkat és jövőnket ne küzdjük 
mi ki, csak azért, mert némely főnök urak ha
ragos képet vágnak rá ?

Nem, édes barátim, nem !
„Országos pinezér-szövetkezeted kell alaki

tanunk.
Miként ?
Sokkal könnyebben fog menni, mint a 

„Vendéglősök országos szövetkezete !“
Jövő számunkban majd részletesen mondjuk 

el e tárgyban nézeteinket.

M. B.
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A „Magyar Pii) ez érek Lap]a“ 
t. olvasóihoz.

-  A z  Ih á s z  G y ö r g y - f é l e  ü g y b e n .  -

A »Vendéglősök Lapjá«-nak felfuvalkodott szer
kesztője, látván lapunk komoly irányát * tiszta, szántó kát, 
hogy m indenütt és mindenkor a pinezérek jogos érdekeit 
fogja védelmezni, de látván azt is. hogy minden jóravaló 
pinozér, ki a pinozértestűlet ügyét veszni hagyni ném 
akarja, élénken pártolja lapunkat, anélkül, hogy valaha 
Ihász úrról csak egy szét is szóltunk vötna, lapjának múlt 
havi számában, »Hívatlan kontárok - ez. alatt kíméletlenül 
nekünk ront s minden rágalm at ellenem és munkatár
saim ellenirányoz,,

B ántotta valaki ezt' az ■ em bert ?
Hát nem kötekedés és kenyerének remegve féltése 

indította arra ezt az Ihászt, hogy reánk förmedjen a 
nélkül, hogy valaha csak nevét is. említettük volna.

Hogy azután megmondottuk, ki ő. roppant dühhel 
ront nekünk lapjának legközelebbi számában.

Undorodunk itt, közleni az egészet, csak a javát 
idézzük. Lássák és' olvassák kartársaim  s Ítéljék meg, 
lehet-c ilv emberrel, m int Ihász György, szóba, álloni.

Amért becsületünk védelmére keltünk,'azt mondja' 
rólam, hogy állatias dühhel tombolok, tajtékzó szájjal 
fenevad m édiára harapok, üvöltök ! Hogy részeg és bo
lond vagyok. Hogy lapom sűrűit eszmékkel megtömött, 
csodabogár, és boiondgomba-gyüjtemény, szennyes sajtó 
termék, r

Most teljes önérzettel kérdem t. kartársaim at ; lo- 
ket-e ily emberrel többé tisztességes vitába bocsátkozni ? 
Hisz akiben csak egy parányi jó  Ízlés van, beláthatja, 
hogy ily fajta, megtámadással szemben nincs m it tenni, 
m int megvetni az illetőt és tovább haladni becsülettel 
kitűzött czélnnk felé.

Vegyék pinezértársaim a » Magyar pinezérek lapjá«- 
nek uj évtől m egjelent számait kezükbe. A gőgös »Ven
déglősök lapjából* öt szám, a magunkéból eddig 1.0 szám 
jelent meg. Miután átnézték, Ítéljék meg pártállás nélkül 
kartársaim , hol vannak lapomban azok az őrült eszmék és 
bolond gombák V

Tessenek elolvasni lapom vszérczikkeit, m elyekmind- 
egyike a pinezérek ügye egy-egy égető kérdésének m eg
vitatása —- s fejtegetésével foglalkozik. Van-e a másik 
lapban csak harmadrész annyi ügyünk is tárgyalva V

Vagy a pinezérek ügyével foglalkozni, azt a tisz
tesség határai között védelmezni örült eszme és bolond 
gomba ?

Mit tehet az országos pinozértestűlet- arról, hogy 
Ihász György ur a vendéglős uraknak adta be a de
rekát ?

Mi ocsmány szavait nem viszonozzuk! Magunkat 
ily alacsony színvonalon tartott vitával be nem mocs
kolják ; ha Iliász ur ilyesmiben gyönyörködik, — ám 

ifolytassa 1
Azon kartársaim, kik tiszta szívből óhajtják a pin

ezérek javát és magukat ...gyermekként vezettetni nfem 
akarják.- belátták eddig és belátják ez után is..hogy mit 
aka mnk mi. A pinezérek testületé oly hatalm as tényező, 
mely bátran ki fogja vinni egyetértéssel a jobb jövőt.

Ezért fáradunk. Ezért hisszük, hogy minden ilyen 
utszéli megtámadások ellenében ka'rtárgaim az" igaz ügy 
mellé állanak!

Mert igaz marad mindig az a közmondás, hogy : 
^segíts magadon, az Isten is m egseg ít!«

A  s z e r k e s z t ő .

L e v e ! e z é s.
Budapest, 1887. márez. 10-én.

T. szerkesztő ur !
Fogadja ipártársu latunk nevében köszönetünket, 

hogy szives volt b. lapjában az alakuló egyletünk pro
gram inját felvenni, erre vonatkozólag van szerencsém 
értesíteni, hogy folyó hó 2-án az alakuló közgyűlés 
m egtartatott' és igen látagato tt v o lt,,a z  egylet megala
kultunk tekinthető, a mennyiben 120 tag ezen első alka
lommal alairásilag kötelezte m agát az egyletbe lé p n i; 
u-gy hiszem kezdetnek ez elég.

Elnöknek közfelkiáltással Miskey Lajtos Lajos kávé
házi t-ső segéd lett megválasztva, választmányi tagok a 
tényleges megalakulásig Saner Mukí, Szabófy Vará'sdy 
József, Jam m er Hermán, Órabér Lajos, Audorfi Lajos, 
Mark Rezső, titkárnak alulírott magam.

Az alapszabályok most kidolgozásom alatt vannak ; 
annak idejében lesz szerencsém azokból egy tisztelet 
példányt átküldeni.

Nem m ulaszthatom  el ez alkalommal becses figyel
mét a leendő vendéglősök congresussára felhívni és a 
mennyiben én ipart.ársülatunk képviseletében abban részt 
fogok venni, szívessen vállalkozom tudósítások beküldé
sére*) feltéve, ha ajánlatomat elfogadni méltóztatik, mert 
bizony bizony sok lesz ott a megbeszélni való.

Baráti üdvözlettel
S u l i é i  M i k s a ,

ipa rtá rsn la ti titkár.

*) Nagyim szívesen fogadjuk, hisz a dolog m inkrt é r
dekel. Amint te tszik  látni, lapunk egyes számaiban m ár meg is 
emlékeztünk róla. Minden vágyunk és szándékunk egy orsz. 
piuezérszövetkezöt létesítése. És ezt cl is fogjuk érni mennél 
hamarább. S z e r k.
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Brassó, 1887. márcz. 9.
Kedves barátom !

Nem tudom, de nincs is rá szó, azt az örömet 
lcirni, melyet érezek, hogy lapod valóban dús tartalom 
mal jelenik meg, úgy, hogy lapod eddigi számai többet 
mondtak el érdekünkben, mint más lap óvok során ke
resztül ; s örülök valóban annak is, hogy lapod körül 
kartársaim  oly sokan és élénken sorakoznak.

Lapod valóban szépen halad, s komoly iránya előtt 
még azok is meghajlanak, kik eddig nem voltak vele 
tisztában, hogy mi czélod van, de a kik később mégis 
megértették igaz, tiszta, becsületes, jó  szándékodat.

Szavamra mondom, hogy m ióta csak fennáll az 
Ihász lapja, nem volt oly tartalom gazdag, mint lapod 
bármelyik utóbbi száma.

Haladj, kedves barátom, utadon elfogulatlanul. Ne 
törődjél ellenségeiddel. Már is látja minden jóravaló 
pinczér, hogy a mit Ígértél, azt fényesen beválto ttad!

Nyugtassa meg lelkedet az, hogy minden úttörőnek, 
minden kezdeményezőnek, ki mások javáért fárad, sokat 
kell tűrnie. Te szerencsével ragadtad meg a zászlót: ne 
félj, kartársaid nem fognak elhagyni soha !

Isten veled !
S k l .  . . .

- -ví* - -I'V VÍV Ti'VVi,? Vv,- vcv-fro* -pcg.
------  : < -: r  t t a n a  *': ü -v.

RNOK.
v vjv Vív ?i? vív vív :;,t yiVViv jiiyc'

A borravaló .
Sok gondolkozás után végre elhatároztam, hogy 

meg nézem a budapesti kiállítást.
Végtelen örömmel gondoltam ez utazásra. Kire

pülni unalmas fészkemből, m eglátni hazám fővárosát s 
élvezni annak szépségeit s gyönyört adó helyeit, s nem 
csak ezeket: hanem kedves hazám iparának productióit, 
hisz ezek olyan vágyak, a melyek ha beteljesednek, va
lóságos édent képeznek az ilyen falusi embernek az éle
tében. Azért is gondoltam én oly kéjes gyönyörrel ez 
utazásra.

Össze csomagoltam, s édes remények között indul
tam az állomáshoz.

A váró-teremben egy ismerős törzsvendégünkkel ta
lálkoztam a ki szintén útra készen állott.

— Ah ! jó napot Béla '. hová utazik V s barátsá
goson nyujtá felém kezét'/

— Én Budapestre a kiállítás magtekintése végett. 
És Szeiey ur ha,‘szabad kérdeznem ?

— Én Sz . . .be utazonm hivatalos ügyem végett, 
de nagyon örvendek, hogy együtt utazhatunk, igy lega
lább könynyebben fognak eltelni az utazás unalmas órái.

— Ah koszönön a kegyet Szeiey ur, ilyen nagy 
szerencsére nem is gondoltam, hogy utitársul fogadjon 
egy ilyen szegény társadalm i rabszolgát, mint én.

— Hagyja el a bókolást Béla, magának m int kál
vinista embernek, nem áll jól, elég ha otthon hivatalból 
kell azt tennie.

Nem sokára egy Il.-od oszt. coupé puha kényel
mes párnájára dűlve eregettük czigarettánk bodor füstéit. 
Gyönyörű őszi nap volt, a nyár m intha érezte volna, 
hogy nem sokára letűnik uralkodása, égetően eresztette 
a nap forró sugarait a coupé ablak táblájára, m iáltal nagy- 
hőség tám adt, s ugyan csak töriilgettük a verejtéket a 
homlokainkról. K inyitottam  az egyik ablakot s a f'ris 
lég egészen felvidított bennünket.

— No ezt jól tette Béla ! m ert m ár majd meg- 
fultam a hőségtől. H át mondja csak, Béla, szólt hozzám 
fordulva Szeiey ur, nem sajnálta otthagyni az édes »ott- 
hon«-t s egy ilyen nagy utazásra adta a fejét V

— Higyje el Szeiey ur, áldom a sorsot, de legin
kább főnököm belegyezését, aki megadta erre a szabad
ságot; nem is képzeli mily élvezettel szívom a szabad
ság levegőjét. Ha reá gondolok, hegy 5 éve ki sem moz
dultam e kis város falai közül, örökösen a rideg hiva- 
tásnakélve, most e szabadság ! egesz telkemet betölti. Meg

I aztán, a kis városi élet egyhangú unalmas ferde szoká- 
j sai s egészségtelen társadalm a, lehetetlen, hogy az em

bert fásulttá nem csak, hanem világgyülólővé ne tegye.
— De mondja csak Béla, m iért ez indokolatlan 

kifejezés ?
— Nagyon is indokolt uram  ! Azt hiszem uram 

hogy olyan társadalmi élet a milyen B. városunkban 
van, nem nevezhető > gészségesnek a hol minden osztály 
farkasszemet néz egymással, s a hol lépten-nyomon, a 
boszu, az önérdek s a haszonlesés burjánzik, és legin
kább ott, a hol és a kikről első sorban a társadalom jog
gal elvárná, és követelhetné, hogy állásuknál és képes
ségüknél fogva ne az élvhajhászatban találják hivatá
sukat, hanem a közjóiét, s az egészséges társadalom 
megteremtésében.

— Igazán nem értem Béla, hogy mit akar maga 
ezzel mondani, jóllehet igaza van, de mi köze önnek 
egyáltalán a társadalmi élet jó vagy rósz szokásaihoz ? 
önnek a hivatása más, ön pinczér; ha teljesiti hivatását, 
jó, ha nem, úgy elmehet, pláne oly embernek, m int ön, 
pinezérnek, nincs joga, de lia van is akkor sem szabad 
bírálókig nyilatkozni!
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— Igaz Szeley ur de nem Jelietek róla, ha Isten 
nemesen érző szivet adott lielém. s nem nézhetem nyu
godt lélekkel azt, hogy »állásimk« a társadalomban le
nézett és megvetett. És miért V mert szolgálunk, hisz 
az egész emberiség szolgál a legalsóbb hivataltól kezdve 
a legfelsőbbig s ki tudja, líogy a kik a felsőbb réte- 
gekbenélnek, nem nagyobb szolgálatot fejtenek-e ki a 
létfen tartásért, m int itt alant V

— Nem itt a »bibi« ; megmondom én m indjárt 
magának Béla !

Élénk érdeklődéssel tekintettem  Szeley urra, kinek 
férfias alakja, őszbe vegyült haja, s szigorú arezvonásai 
bizonyos tekintélyt kölcsönöztek neki.

— Látja B é la ! ne haragudjék meg, ha szavaim 
talán önt sértenék, de kijelentem előre, hogy az. a mit 
mondani fogok, az egyéni meggyőződésem.

Az a mi önöket a nagy világ előtte lealacsonyitóvá, 
vagy mint ön mondta, megvetette teszi, az a „Borra
való". Ennek az elfogadása teszi önöket a világ előtt 
azzá, a m int m ár említettem. A „borravaló" a legjelle- 
mesebb embert is haszonlesővé teszi, ha alkalma van 
reá s rabszolgává az előtt, a ki azt adja. Én meg'bo- 
csájthatatlan bűnül rovom fel ezt magának a társada
lomnak, mely ezt megszokottá tette  s istápolta és ístá- 
polja most is, de csak azért, hogy egy egész osztály e 
bűnös szokás m iatt a nagy társadalomba lenézett legyen.

— Látja Szeley ur 1 — mondám én — milyen 
igazságtalan a v i l á g Á  nagy embereket, a kik nem egy
két krajezárt, hanem százakat és ezreket fogadnak el 
borravalónak, a társadalom  nem Ítéli el. sőt talán még 
bizonyos érdem az a mai »chic«-es világban. Hanem az ! 
ilyen szegény ördögöket, m int mi, azon csekély pár kraj- 
czárnak az elfogadásáért megvetnek és kigunyolnak.

— Az m egint más, — feleié ö —  m ert inig a nagy 
emberek borravalói csak titokban eszközöltetnek, addig 
az önökké nyilvánosan, üzérkedésből megy.

— Higyje el Szeley ur, bogy évtizedek és száza
dok fogunk letűnni az örök semmiség homályába, mig 
az meg fog valósulni, hogy a borravaló végkép kiszo
rítva lesz.

Mert uram, am it szolgálatkészségünkért nyíltan ad
nak, az nem alamizsna. Ha valamely m unkáért nyíltan 
fizetnek, abban nincsen semmi megszégyenítés. Szégyen 
és gyalázat inkább az, ha valamely m agasabb rangú 
ember titokban fogadja el a fáradságán.felül cső ajándékot.

Mély csönd lett, csak a gép egyhangú zakato
lása hallatszott ; lassankint elálmosodtam s elaludtam. Egy 
erős csengetés felébresztett jelezve. Sz . . . be érkeztünk. 
I t t  Szeley ur kiszállt.

— No Isten vele Béla, szollott hozzám kellemes

utazást ! gondolkozzék a felett a mit mondtam. Isten

A bécsi kávéházak.
(Folytatás és vége.)

Vagy tán azért, hogy soirék és bálok után még 
egy negyed órácskát tölthessfmk ?

Ezek olyan kérdések, a melyekre nincs felelet. Hol 
van Oedipus, a kinek kedvéért a kávéházi Sphinx a mély
ségbe veti m agát V

Emberek, kik tágas otthonukban a legnagyobb ké
nyelemben kártyázhatnának, ezt pi'innipialiter csak kávé
házban teszik. »Az ördög tud ja : m iért?  mint a » Kék
szakái <-hnn mondják.

Ugyan azok az asszonyok, a kik férjeiknek a leg
kisebb szabadságot sem engedélyezik, máskülönben egész 
természetesnek tartják, hogy az utóbbiak egy pár órát a 
kávéházban töltsenek. Ezen szónak mindenhatósága előtt 
térdet hajtanak. A férjnek azt kell tenni, a m it neje 
akar, de a kávéházba menetel az ő érinthetetlen szent 
joga. E fölé még a hitvesi autoritás sem emelkedhetik. 
A vendéglőben is lehetne játszani, de az korántsem esik 
az embernek olyan jól. Aztán a vendéglőben korántsem 
uralkodik az a teljes szabadság, mint a kávéházban szo
kásos : ingujjban tarokkozni. Hogy az ingujjban csinált 
»zsidó* minő élvezetet nyújt — azt el lehet képzelni, 
érezni, de sohasem lehet hűen leírni. Még a slsibicze- 
lés* is csak a kávéházban kellemes.

A. W. kávéim ban több ideig láttam  egy közlced- 
veltségii énekest a rendes partnerjával játszani. És egy 
rendes »kibicz« mindig mellettük volt Rendesen — 
mindnyájan tudnánk erről egy dalt énekelni — tudva
levő dolog, bogy a »kibiez« egyike a föld legborzasztóbb 
teremtményeinek. Különösen ezen fontéiulitett, egyik kép
viselője ezen emberfajnak oly okosan és eszélyesen vi
selte m agát, hogy m int ilyen közkedveltségé volt és szí
vesen is látták.

Sohasem beszélt bele a játékba, de megfeszített ér
deklődéssel kisérte annak kimenetelét. Egy alkalommal 
az énekes rendkívüli discrctiójúért ki akarván őt tüntetni, 
tanácsért folyamodott hozzá, hogy »Mit játszszék most ?«

»Bocsássom m egkérem *, szólt az megszégyenülve, 
»én nem tudok piquet-et játszani.«

Hátha a bécsi kávéházak varázsereje azon körülmény
nek tulajdonítható, hogy oly hihetetlen mérvben nyújt 
olvasni valót. Az ember egész nap nyelheti a hírlapo
kat és a marqueur mindannyiszor újabbat hoz elébe. A 
kisebb külvárosi kávéházakban is a vendegek egészen 
magától érthetően kérik a íRevue des deux Mondes«-t,
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vagy a Mayer-féle sConservations-Lexikont* még ma
holnap megérjük, hogy a vendég ily módon fog rendeln i: 
»Egy tlieát rummal és Schoppenhauer >Welt als Wille* 
und »Vorstellung«-ját.

Igazán bámul atramélfó, hogy némely ember minő 
rengeteg olvasmányt képes megemészteni. Láttam  gyönge 
szervezetű embereket,V hogy harminc?, hírlapot egymás
után olvastak...

Tehát a. nagymérvben felhalmozott olvasnivaló ké
pezné ennek m agyarázatát. Vagy azon kényelmekben ke
resendő, melyet a bécsi kávéház nyújt ? Ott levőinket 
irhát az ember és a m agáét oda cZim eztetheti; ott há- 
borithatatlanul szundikálhatod át délutáni álmodat és kü
lönös .proteetio mellett még vacsorát, is készíttethetsz 
magadnak. Klubot, otthont, találkahelyet és irodát, 
mindezt és még többet feltalálhatsz a bécsi kávéházban; 
természetesen csak a törzsvendégnek, aki mindezek mel
let a (izetöpinezérben mindég rendelkezésére álló kölcsön- 
forrásra. is talál.

Pizetöpinezérek és szabók mindég hiteleznek... Te
hát már volna elég magyarázata a kávéházak vonzerejé
nek, de ez sem kimerítő.

A bécsi kávéházakat Németországban imitálták. Én 
ezen imitatiókat Berlin, Köln. Frankfurt, Mainz és.a  
többi városokban meleg érdeklődéssel tanulmányoztam.és,' 
azon meggyőződésre jutottam , hogy a bécsi kávéház a 
bécsi főidben gyökeredzik. Exportálva emlékeztet azon 
északnémet komikusokra, a kik bécsié,sen gondolnak be
szélni. lm lehetőleg gyakran »holter«-t mondanak..; Ali 
közel vagyunk a kelethez és talán éppen ez documen- 
tálja rokon voltunkat az Orient-el. hogy ilyen kávéházi 
életünk van. Mi úgy csináljuk, m int az arabok és törö
kök, kik a fekete kávénál, csibnkkal a szájukban ülnek 
vagy mesemondókat, hallgatnak.

A mesemondó nekünk törzsvendég-társunk, la el
mondja a legiijablijbireket, a mik a világban előadódnak. 
Sehol sem tárgyalhatnak kényelmesebben a világesemé
nyek m int a kávéházban. A legérdekesebb discussió fo
lyik, a midőn egy idegen belevegyül — a legudvariasabb 
bocsánatkéréssel - egy elöltünk egészen ismeretlen 
egyéniség, a ki eddig ugyan naponta bosszú idő óta kö
zelünkben ült, a nélkül, hogy a száját kinyitotta volna.

Nem akarok tökéletes lenni, különben fel kellene 
számolnom a specieseket; a »Katonai kávéházat*, a 
melyben ozivil a embert csak félvállról nézik ; a Medieus- 
kávéháznt, a melynek fizetőpinczérjénél tnezutszámra van
nak a Hyrti és Rokitauskyk bezálogositva ; a hölgy-kávé- 
házak, a melyeket hölgyek nem látogatnak stb.

Szándékomban volt, m egállapítani, hogy mi képezi 
a bécsi kávéházak oly kimondhatatlan varázsát.

Hiábavaló törekvés !

Félek, hogy előbb fognak síromnak átadni, m int
sem ezen felvetett kérdésre a helyes, választ meg adhatnám.

Ú j d o n s á g o k .

* T. olvasóinkhoz. Mindazon kartár
sainkat s lapunk olvasóit, kik előfizetéseikkel 
hátralékban vannak, vagy kik lapunkat meg- 
tarttván, ügyünk igaz szeretetéből maradtak 
meg előfizetőinknek, tisztelettel kérjük, hogy 
lapunk biztosítása szempontjából ne csak az 
előfizetési dijat megküldeni, de társakat is 
mennél többet megnyerni szíveskedjenek. Mi 
azon édes reményben tesszük e felszólítást, 
hogy azok, kik látják komoly szándékunkat, 
a pinezérek igaz ügyét veszni solia nem 
hagyják !

A szerk.
* A vendéglősök országos értekezlete f. hó 29.

és 30-án fog megtartatni Budapesten. Sok fon
tos tárgy fog ott szőnyegre kerülni, sok üdvös 
intézkedés megtételét, várják országszerte kart.ár- 

I sainlc. Óhajtandó volna, hogy ahhoz értéi szakéin- 
! kereket lehetne ez értekezleten való részvételre 
i megnyerni. Mert e két nap fontos lesz ügyünk

re nézve és a jövőbe messzire kiható. Yajha a 
i vendéglősök értelmisége adna e napokon találko

zót egymásnak! Miután az értekezlet oly napra 
esik, mely után csak néhány nappal később ér
tesíthetjük olvasóinkat; azért jónak láttuk lapunk 
akkori számának megjelenését közvetlen a, gyű
lés utáni napra tenni, hogy kartársainkat az ered
mény felől rögtön értesíthessük. E őzéiből lapunk 
főmunkatársa Cz. Gy. az értekezleten személye
sen résztveend, hogy mentői bővebben tudósít
hassuk lapunk szives olvasóit a nagy nap moz
galmairól.

* L a p u n k  m a i  számához mellékelve veszik t. ovasó- 
ink S i l b e r m a n n  I g n á c :  »közvetitő és elhelyező* 
intézet tulajdonos, »Hirdetését* Mint igen életrevaló 
vállalatot ajánljuk az érdeklődő közönség b. figyelmébe.

s r  s  - .✓
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*  U j p in c z é r - e g y le t i  e ln ö k .  Szombathelyről írják 
nekünk. Bors.'Viktor egyleti elnök, kinek érdemdús mű
ködése a legnagyobb elismerést vívta ki magának, 
pinczóregyleti elnöki állásáról — elfoglaltsága miatt — 
leköszönt és helyotte egy hozzá méltó egyéniség, Hainz- 
an Jám s a dunántúli vidéken jó hírnévben álló vendég
lős, választatott meg közfelkiáltással. Hainzman János 
nagy érdemei mellett sziigségtelen szót emelni : az ő 
neve elég garanczia arra nézve, hogy egy egylet fel
virágoztatását biztosítsa. A midőn e feletti örömünknek 
adunk kifejezést, jól tudjuk hogy előde, bár megszűnt 
az egylet elnöke lenni — lelkileg az egylettel lesz, nem 
fogja elhagyni; annak mindig hfl oszlopa támogatója 
leend. Az utóbinak pedig nem hiányzik, más, hogy a vol 
elnök nyomdokába lépve, fáradhatatlan munkálkodását és az 
egylet érdekében teendő minden lépését, minden igye
kezetét siker koronázza !

*  K l im a t ik u s  f ü r d ő .  A  biharfüredi gyógyfürdőt, 
tulajdonosa, városunk derék főpapja Távéi Mihály ur ö 
méltósága, mint értesülünk, Solymosv "Elek, a fővárosi 
közönség sziumüvész-kedvenezének- hosszobb időre, bérbe
ad W, ki annak a nagy közönség igényeihez képest leendő 
legalkalimisabhíés legkényelmesebb-berendezésén fáradozik.

*  Z á lo g n é lk ü l i  z á lo g c z é d u la .  Egy vidéki főpinezért 
furcsán főzöt le a napokban egy'fiatalember. Pénzre volt 
szüksége, a főpinezérhez fordulva felvett tőle biznyos ősz- 
szeget biztosítékra ; egy zúlogczédulára. A főpinozér jó 
biszgmüleg félretette, amikor már a határiak' elérkezett, 
a tárgyat ment kiváltani, mily nagy lön ijedelme, midőn 
a zálogczédula-tulajdonos” tudtára adta, hogy a fiatal em
ber édes anyja már kivette a tárgyat, azt állitván, hogy 
a zálogjegy elveszett. A főpinozér most a rendőrséghez 
ment panaszra, ott keresi jegos tulajdonát.

* A  k i t  a s o r s  k e g y e i .  Egy. pofók ábrázatu, tejfe- 
lesszáju boriin az : Z. S. Zimonyhól. A kiszolgálás alkal
mával eszébe ju to tt ci szám, megtette a lutrira. Fortuna 
Istenasszony számjait hozatta ki és most a fürge bor- 
fiunak nagy öröme mellett goudjai vannak. Azzal nincs 
tisztába, hogy c nyert summa bírásakor vájjon nem jó 
volna mindjárt a vendéglős állásnál kezdeni ? Képesítés 
jöjjön el a te országod !

*  N y i lv á n o s  k ö s z ö n e t .  Fogadják hálás kőszönete- 
mét Vörös János vendéglős ur Csapról, Márkus Márton, 
VValkovits Sámuel urak Szatmárról, Scliwarer Károly ven
déglős ur N.-Szőllősről, továbbá Kalocsái Zsigmond, Ka
locsai Sámuel, Óvári János, Landlbauer Kálmán főpin- 
ezér urak s minden jó barátom, kik irántam jó indula
tukat, barátságukat kimutatták. Felkérem továbbra is 
fentnevezett vendéglős urakat, mint barátaimat, szíves
kedjenek ez után is hathatós pártfogásukkal engem tá
mogatni. Királyháza 1887, február 23.-án.

Elefántdol, vendéglős.

*  L a p u n k  s z e r k e s z t ő je ,  Muzsalyi Béni néhány nap 
óta hazánk legnevezetesebb városait látogatja mog. Kőr
útjában az egyes pinpzéregyWek szellemi működésének 
megvizsgálását vette czélba ; amenyiben azok állapotát 
óhajtja szemmel tartani.

*  E g y  p in e z é r n ö  t ö r t é n e t e .  Vájjon a „Sas“ ven
déglő bérlője. H i 11 i n g qr ur sőrcsarnokának egyik pin- 
ezérnőjét melyik vendégüie ismerte volna, ki ez előtt 
mjntegy ötnegyed évvel1 szolgáltatta ki kecses mozdula
tokkal a sört. Zádor (recte) Zablatán Mariska volt az, ki 
e csarnokban mint főpaéezérnő volt alkalmazva. Később 
Nagy Márton ur ezukrászd újában is volt és csak „Szőke 
Mariska" neyen itmert'ék. Folyó hó 8.-án a brassói köz- 
kórházban jobb lábát amputálni kellett térden felül, 
A boldogtalan majd három havi kínos szenvedés után 
adta reá magát, hogy válasszon lába és a halál között. 
Az orvosok, bár mindent elkövettek, nem tndták más 
úton az életnek megtartani. Betegsége csont-szú volt. 
Minő élet elé nézhet most már e nyomorék,

*  S z e r e lm i  d r á m a .  Ismét egy szomorú esetről ér
tesítenek bennünket, melynek okát ismét a pinezérnőben 
kell keresnünk. Hát kell-e annál megdöbbentőbb példa, 
mint a Nagy-Szebenben történt szerelmi dráma. Vagner 
Sándor folyó hó 10-én délben agyonlőtte m agát, de 
előbb még rálőtt kedvesére, egy pinczér-leán.yra is. Ez 
a nő volt halálának okozója. Csáb-szavaival magához 
édesgette. Az azelőtt komoly fiatalember a pinozérleány- 
nál a vendéglőben töltötte ideit, az ivúsnak adta magát, 
szerelmes lett a pinezér-leányba, ki az édesgetés után a 
fiatal embert hűtlenségével keserítette el. A pinezérnö 
állása nem engedte, hogy mindig egyért dobogjon szive, 
és ez előidézte a megrendítő katasztrófát. Az öngyilkossá 
lett fiatal ember szörnyet halt, a meghalt kedves alig 
marad életben. A nagyszebeni eset nem az első. Vájjon 
meddig fogják a vendéglősök a pinezérleányokat üzletük
ben alkalmazni, vájjon mikor fogják végre belátni, hogy 
e bajok ellen több Ízben emelt szavaink igazak voltak és 
jóslatunk nem egyszer híven beteljesedett. Ily intő példa 
pedig eléggé megtaníthatná őket az okulásra 1 . .

Mnlt évi termésű első osztályú mintegy 
hetven hektoliter kitűnő fajszőlőből szűrt bor 
eladó.

Bővebb értesítést nyerhetni e lapok 
kiadó hivatalában.



W M M M w m i m m m m m .  w m m m & m m w m w m m m m m m m m m i m
H I E D E T É S .  $|

Legjutányoeubb árak mellett eladandó

egy kassza, egészen uj dominók, kávéházi teljes fel- i  
szerelések, márványasztalok, kávés konyhai eszközök m
értekezni lehet: G L Ü C K  A D O L F  pinczór egyleti ügynöknél D E B R É C Z E N D E N .  '%
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