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Tagtársak! A f. hó 26-án d. u. 4 órakor tartandó tisztújító köz
gyűlésünkön minden tag ott legyen!

Szebb
Ezen köszöntésben foglalt jókívánságunkkal üd

vözöljük kedves olvasóinkat, tagjainkat, jóbarátain
kat és mindazokat, akik mozgalmunknak megindí
tása, fejlesztése és fentartása körül valamilyen for
mában közreműködni szívesek voltak.

Szebb jövőt kívánunk a io év óta velünk egy 
harcot harcoló baj társainknak, akik önzetlen, időt, 
fáradtságot nem kímélő munkásságukat annak a 
szent célnak szolgálatába állították, hogy lapunk 
megindulhasson, hogy egy szenvedélyek, pártok, 
munkásmozgalmakat kisajátítani akaró érdekeltsé
gek fölött álló és uralkodó, az igazságot mindenki
nek bátran a szemébe mondó sajtónk megteremtése 
körül zivvel-lélekkel közreműködtek, hogy a tár
sadalomnak mostoha gyermekeit, a pincérséget és 
a szakmánk egyéb alkalmazottainak érdekeit védő, 
bátor, szókimondó, minden küzdelemre alkalmas lap
nak, a »Magyar Pincérének megjelenését áldozat- 
készségükkel lehetővé tették.

Tudjuk, hogy az ut, amire lapunk megindításá
val léptünk, nem virágokkal, hanem tövisekkel van 
szegélyezve. Tudjuk, hogy az a harc, amit kezdünk, 
nem katonásdijáték lesz, hanem komoly harc az ellen 
a sok igazságtalanság ellen, amely a különféle uta
kon haladó, gyermekálmot, délibábot hajszoló pincér
séget még csak a csatározásokat sem folytató tétlen
sége alatt érték.

Megfogjuk mutatni a célt, melynek elérését min
den szaktársunk tartsa legfőbb feladatának, de rá
mutatunk az eszközökre is, amelyeknek ügyes és 
te:vszcrü használatával, az isteni és emberi törvé
nyek adta jogainkba vetett rendíthetetlen bizalmunk
ban azokat keresztül is visszük.

M. N. MIIZÉUM KÖNW/RA
...Htrlnfahamj . ló i i

I. növedéknapló

jo v o t
-sz.

Nem szélmalom harcot hirdetünk, hanem ko
moly, elszánt küzdelmet kívánunk mindenkitől, aki 
igaz lélekkel kívánja a maga és szakmatársainak bol
dogulását. Félre minden intrikával, félre most a szét
húzással, evvel a speciális pincérbetegséggel, hogy 
a testünket rágó nagy nyavalyát egyesült erővel ki
metszhessük. Hiszen oly sok és fájó sebünk van, 
hogy azok orvoslásának elhanyagolása a legnagyobb 
veszélyt, a halált jelenti számunkra. Hiszen olyan so
kan vagyunk, hogy ha minden egyet akarnék, puszta 
ököllel titánokat sújthatnánk porba. Akarjunk és 
tudjunk hát egyek lenni, hogy soká ne késsen a 
szebb jövő.

Virradat!
Ismét egy hajnalhasadás a magyar pincérség fel

hőségén, hogy szakszervezetünk lapja a mai napon meg
indult. Mert mi't jelent ez? Nagyon sokat I Ezideig csak a 
némaságra voltunk kárhoztatva, s csak néhány szóval 
tudathattuk szaktársainkkal egyesületünk olyan dolgait, 
amelyek hosszabb megbeszélést igényeltek volna.

Azonkívül lapunk megjelenése mutatja azt, hogy 
szakszervezetünk léte és fenntartása oly pillérekre van 
építve, amely dacolni tud minden megrázkódtatással 
szemben is.

Büszkén vallhatjuk, hogy szakszervezetünk, nem tá
mogatással járni tudó beteg szakszervezet; hanem, le
rázva magáról minden gát és kerékkötő elemet, a ko
molyság és felelőség tudatával átihletett összefogó ele
mek ̂ céltudatos működése, amely erőbe és a jövőbe vetett 
tántorithatlan bizalommal eltelt elemek megerősödése: 
amely elem hivatva van a jövőben arra, hogy szakszer
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vezetünk kibontott zászlaját oly kezekbe fogja tudni tar
tani, amely zászló a jövő boldogulását fogja mutatni.

Fel tehát'szaktársaim! Tömörüljünk odaadó elszánt
sággal és vissza nem riadó vasakaráttal e kibontott 
zászló mellé és adjunk erőt azoknak, kik c zászlót, 
a mi jövendőnk útmutató szimbólumát a kezükben tart
ják. -- mert az összefogásban rejlik az erő s ez az 
•erő meg fogja szilárdítani még jobban azon alapzatot, 
amelybe kibontott zászlónkat beépítettük.

Sághy.

A fiatalokhoz
Szeretnék a költő melegségével, az iró mély

ségével, a publicista meggyőző erejével szólni hoz
zátok. ifjú kartársaink, kik kikerülvén az iskola pad
jaiból, most indultok neki egy sokkal nehezebb is. 
kólának: az Elet iskolájának. Színes, meleg emlé
kek egész raja suhan át lelkemen, mikor teátok gon
dolok. Eszembe jut a- boldog perc, mikor sok-sok 
évvel ezelőtt mi is ott álltunk, kezünkben a vég
bizonyítvánnyal, az iskola öreg falai előtt s lelkűnk
ben némi meghatódottsággal, de sokkal több büszke 
örömmel, a fiatalság mindentváró, mindenben bizó 
mámoros boldogságával hagytuk magunk mögött az 
iskolát.

Azután bizva-bizó lélekkel, erős akarattal dol
gozni kezdtünk. A sors szerteszórt bennünket. Kik 
valamikor együtt indultunk útnak. De mindegyikünk 
többé-kevésbé elérte a célt. A célt. mely az volt: dol
gozni s becsületes munkánk révén existenciát te
remteni magunknak s családjainknak.

Nem volt minden fáradtság, minden csalódás 
.nélküli az ut, melyet megjártunk. De végeredmény
ben aki dolgozni akart és tudott. az élhetett. Mert 
mikor mi indultunk útnak, akkor még aki dolgozni 
akart, mindig talált munkaalkalmat, mely létfen- 
tartását biztosította.

Igaz, hogy akkor egy boldog Nagymagyaror- 
szág várta évente a munkára serdült fiatalságot! 
De ma ...  ?! Mélységes szomorúság s féltő aggódás 
szállja meg a lelkem, ha a mára gondolok. Ezekre a 
gondterhes, sivár, kietlen napokra, melyek rohanva- 
rohannak egymás után, alig-alig hozva egv-cgy biz
tató sugarát a szebb, boldogabb jövőnek.

És látlak benneteket, fiatal Kartársaim, amint 
ott álltok az fiiét előtt s révedező szemmel, a bi
zonytalanság kinos tapogatódzásával keresitik az 
utat. melyen elinduljatok. Mert kicsiny ez az ország 
s mi olv sokan vagyunk!

Engedjétek hát meg fiatal Kartársaim, hogy a 
mikor ott álltok az Élet előtt s tétova tekintettel 
meredtek a bizonytalan jövő elé, megértő meleg
séggel nyújtsam felétek kezem, hogy elvezesselek 
benneteket egy meleg, családias otthonba, hol a 
hozzátok hasonló, titeket szerető, értetek féltő gond

dal küzdeni akaró kartársaitok várnak reátok melfeg 
szívvel, baráti készséggel, testvéri szeretettel.

Egyesületünk ez az otthon, mely reátok vár, 
mely szeretettel hívogat benneteket.

A múlt tapasztalatai igazolják, hogy mindeti 
téren, minden pályán legkínosabb volt a kezdet ne
hézségeivel megküzdeni. De hatványozottan kinos és 
gyötrelmes a kezdet nehézségeit legyőzni ma, mi
kor iparunk, kereskedelmünk pang, mikor a munka- 
nélküliek ezrei hasztalan, hiába futkosnak munka- 
alkalom, kenyér után.

A kezdet gyötrő nehézségeit akarjuk nektek 
megkönnyíteni, az első lépések bizonytalanságán aka
runk átsegíteni s az első szárnypróbálgatások siker
telensége szülte csüggedésteket akarjuk legyőzni ak
kor, midőn kitárjuk előttetek Egyesületünk adatait 
s igaz kartársi együttérzéssel hívunk magunk közé 
benneteket.

Magatokkal szemben tartozó kötelességtek, hogy 
megértsétek, hogy mindig is, de különösen ma csak 
az egyesülésben a tömörülésben van az erő. Maga
tokra hagyatva, széjjel szórva egyedenként, csaló
dásoktól, megpróbáltatásoktól kísérve, vajmi hamar 
szárnyaszegetten adjátok föl a harcot.

De ha majd itt lesztek köztünk s látni, érezni 
fogjáátok, hogy nem vagytok egyedül, hogy első 
szárnypróbálgatásaitokat megértő, baráti, tapasztalt 
kezek irányítják, akkor csüggedő lelketck megtelik 
bizalommal, uj erő száll karjaitokba s sziveteket 
jól cső melegséggel fogja fűteni az a tudat, hogy 
nem vagytok magatokra hagyatva, hogy egy egész 
tábor áll mellettetek, melynek minden tagja szerető 
testvéretek, megértő barátotok!

Kartársaink! Nyitva az ajtónk! Várunk benne
teket !

-S. o.

Aki »itthagyott« 
bennünket

Ne hogy elbizza magát, Gregorits ur, nem azért 
foglalkozunk b. személyével, mintha valami förtel
mesen nagy súllyal esne a latba, oh dehogy! Csak 
néhány szóval válaszolni akarunk a » Pincérek Lapja 
cimen megjelenő szalonnatakarónak alkalmas nyom
tatványban napvilágot látott: Helyszűke miatt rö
vid válasz«-ra. Hogy mi igaz a Baráth István és 
Vrezsnyovszky Nándor stilisztikai tudománya vagy 
tudatlanságából, azt most - egyenlőre — nem firtat
juk, mert ezen a téren Önnek sem kell egy kis 
butaságért a szomszédba mennie, azonban valamiben 
nagyot hazudott Ön, kedves Gregorits ur. Ugyanis, 
rettenetesen csodálkoznunk kell azon, hogy egy em
berben olyan gyenge lábon álljon az igazságérzet, 
mint önben, mikor megmeri kockáztatni, leirni azt
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a mondatot, hogy »igaz, hogy engem a keresztények 
megrágalmaztak alaptalanul csupán bosszúból, mert 
ott hagytam őket s ezért hatóság előtti rágalma
zásért bepereltem őket...« Mit gondol, ha véletlen 
lelke lett volna annak a papírnak, amire ezt a för
telmes hazugságot leírta, nem-e égett volna el szé
gyenében? De egyébként is, úgy beszél ön, mintha 
már mind kihaltak volna azok az emberek, akik 
élő tanúi még ma is az Ön büntetőtörvénykönyvbe 
ütköző ténykedéseinek. Vagy talán elhagyta a me
móriája? Na, majd egy kicsit — de egyenlőre csak 
röviden visszatérünk a múltba és magunkkal visz- 
szük Önt is.

Ugy-e emlékszik, mikor 1925 májusában az 
akkori vezetőségünk Önt, a viselt dolgai miatt fel
szólította, hogy állását hagyja el. Ezen felszólí
tást Ön egyszerűen nem vette tudomásul, mely kö
rülmény folytán a választmányi ülést az Ön tudta 
nélkül, idegen helyen kellett összehívni, ahol Szé
kely János központi elnökünk is megjelent. Hogy 
itt mik hangzottak el Ön ellen, eiég ha csak annyit 
említünk meg, hogy a központ felszólította az 
egyesület vezetőséget, hogy Ön ellen haladéktalanul 
tegye meg a bűnvádi feljelentést sikkasztás miatt, 
amiről az akkor felvett jegyzőkönyv tanúskodik. Ek
kor ismét rá kellett parancsolni Önre. hogy az iro
dát ne látogassa, mert még mindig, mint bogáncs 
ragaszkodott a titkári álláshoz. Hogy akkor a veze
tőség miért nem jelentette fel Önt, annak köszönheti 
csupán, mert a választmány ezt ellenezte azért, hogy 
az Ön által elsikkasztott pénzeket vissza úgy sem 
kapjuk, a szennyeseinket pedig ne tegyük ki az 
ablakba. Annyiba is maradt volna az egész pisz
kos ügy, sőt, ugyanezen év szeptemberében, a meg
boldogult Dénes Miklós elnök utasítására, akit ön 
közben »megfőzött«, pénzbeszedőnek állítottuk be,, 
noha a választmány ezt ellenezte. Mit mondjak ezen 
»müködésére?« Itt is sikkasztott. Hogy mennyit? 409 
ezer, azaz négyszázkilencezer koronát. Ezen összeg
ből a megbízatásunk megvonása után a feljelentéssel 
való fenyegetéseink árán apróbb tételekben a na
gyobbik részt visszafizette, azonban 12 pengő 36 
fillérrel még mai napig is fut.

Jött azután, a következő év 1926. tavaszán, 
pontosan március 26-án az évi szokásos hatósági

pénztárvizsgálat, mely alkalommal a vizsgálatot in
téző Sennyey dr. tanácsjegyző látva az Ön idejében 
elkövetett szabálytalanságokat, utasította a vezető
séget, hogy Ön ellen a bűnvádi feljelentést sik
kasztásért tegye meg, mert ellenkező esetben az 
egyesület vezetője ellen a VIII. kér. elöljáróság ut
ján ő teszi meg a feljelentést bünpalástolás címen. 
Ekkor tettük meg a feljelentést ön ellen, amit Ön 
is nagyon jól tud és azt is tudja ,hogy ebben az 
ügyben már érdemleges tárgyalás is volt, még pe
dig a kir. ügyészségen, de az ön szerencséjének 
köszönheti, hogy bizonyos okok miatt a tárgyalást 
mindig elnapolták.

Azt hisszük, hogy a fentiekből mindenki ért
hetett, még Gregorits ur is, sőt talán az úgynevezett 
»Pincérek Szaktanácsa« is. Hogy az utóbbi elneve
zés alatt mit értsünk, nem csak én nem tudom, de 
még nem sikerült senkitől megtudnom, hogy tengeri 
szörnyeteg-e, vagy fából vaskarika.

Nagyon sajnáljuk, hogy az első számunkban 
már ezzel az üggyel kapcsolatban Gregorits István 
személyével kellett foglalkoznunk, azonban tartoz
tunk ezzel magunknak, a pincérség összeségének, de 
leginkább az igazságnak is. Sz-ő.

H ÍR E K
K ö z g y ű l é s ü n k

A f. évi február hó 26-án d. u. 4 órakor tartja 
szövetségünk az évi rendes tisztújító közgyűlését. Se 
regszemlél fogunk tartani, hogy lássuk, hányán va
gyunk és hogy megállapíthassuk, vajon kik hiányoz
nak még, akiknek fegyvertársulása esetén bajain 
kát sikeresen orvosolni tudjuk.

Mint minden évben, az idén is beszámol a sző 
vétségünk vezetősége az elmúlt év fontosabb moz
zanatáról. összefoglaló képét ad a múlt évi munká- 
ja 101.

Legyen ott minden tagja, minden katonája tá
borunknak, hogy lássa és hallja az elvégzett munk.it, 
hogy jogánál fogva megbírálhassa azt, amennyiben

A já n o s h e g y i v e n d é g lő
f ű t ö t t  t e r r a s z á r ó l
a világ legszebb kilátása nyílik. :: Kitűnő konyha, elsőrangú italok

V e n d é g l ő s :  E  R  B  E  R  J Á N O S

munk.it
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pedig jótanácsai vannak, azt elmondhassa. 
Egyébként közgyűlési programinunk a következő:

1. Elnöki megnyitó. Tartja: Kirnbauer Alajos 
elnök.

2. Titkári jelentés. Tartja: Szabó József ügy
vezető titkár.

3. Pénztári jelentés. Tartja: Fodor Zoltán, pénz
tárnok.

4. A munkásság gazdasági helyzete és annak 
megjavitási eszközei. Szónok: Székely János közp. 
elnök.

5. A vezetőség lemondása és uj vezetőség vá
lasztása. Az uj vezetőség megválasztására az indít
ványt megteszi: Horváth Géza.

6. Az uj elnök székfoglalója.
7. Indítványok.
8. Zárószó. Tartja: Saghy József.
A közgyűlésre a tagsági igazolványt mindenki 

hozza magával.

Tisztelettel kérjük a m. t. olvasóinkat, hogy la
punkat előfizetésükkel támogatni sziveskedjenck. La
punk tartalmából minden olvasónk meggyőződhetett, 
hogy azért a néhány fillérért, amibe lapunknak egy- 
egy példánya kerül, sokkal többet nyújtunk, lapunk
nak pedig minden egyes előfizető egy oszlopot je
lent.

Előfizetési ár: 1 évre 6.— P, félévre 3. P.
Egyes szám ára 20 fillér.

Lapunk technikai okokból 15-ike helyett 24-én jelent
meg.

— Noficzer Béla főpincér szaktársunk, aki Biró 
Dénes ur országos hirü éttermében hosszú éveken ke
resztül, mint főpincér járta az iskolát, a Mester-u. 
6. sz. alatt lévő Lindmayer-féle vendéglőt teljesen 
átalakítva és minden kényelemmel berendezve, meg
nyitotta. Nagy jövőt jósolunk és sok szerencsét kí
vánunk neki.

— Pécsi csoportunk vezetőségének. Tisztelet
tel kérjük a vezetőséget, hogy szaklappéldány-igény- 
lésüket minden hó 10-ig okvetlen jelentsék be a 
kiadóhivatalunknak, hogy a lap zavartalan küldése 
fennakadást ne szenvedjen.

— Szegedi csoportunk vezetőségének. Csáby 
titkár testvérünknek még a régebben tett megren
delése alapján küldjük a kívánt lapmennyiséget, de 
ha esetleg a jövőben azt megváltoztatni volna szán
dékuk, úgy kérjük azt velünk idejében tudatni.

Választmányi ülés. Közgyűlésünk után az első 
választmányi ülésünket március 6-án, kedden, d. u. 
4 órakor tartjuk, melyre ezúton is meghívjuk a vá
lasztmány tagjait is. Pontos megjelenést kér az el
nökség.

- Radányi lédé főpincér tagtársunk a »IIangya« 
fogy. szöv. tulajdonát képező Füzesgyarmaton levő 
Központi Szállodában, szövetségünk utján, üzletve- 
zető-főpincéri minőségben nyert alkalmazást.

— Elsőrangú vendéglő, 10000 lakosú állami
Kiadóvállalat R.-t. Budapest, IX., Köztelek-utca 1.

lakótelepen egyedüli joggal, olcsó bérrel eladó, ( ’im 
a kiadóhivatalban.

Egyesületünk helyiségei, a in. t. tagjaink ré
szére egész éjjel nyitva vannak. Kérjük tagtársain
kat, hogy Fodor Zoltán vendéglősünket látogatásuk 
kai támogassák.

Hirdetések

H E N N E F E L D
szabadalm azo tt jégszekrény  és sörkim érő készü
lékek gyára i n g y e n  k ü l d  á r j e g y z é k e t

Budapest, VI. Gróf Zichy Jenő-utca 5 
Telefon: Aut. 115—29

GRÓF DESSEWFFY URADALOM

tokaji borai elsőranguak
Á rjegyzéket i n g y e n  küld BORS 
ISTVÁN vezérképviselete B pest,

IV., Váci-utca 46. sz. T elefon: Aut í 812—93

GUTTMANNT
elszak íthatatlan  pincér- és sz a 
kácskabátja i örökké tartanak .

RÁKÓCZI-UT 16.

Zwack
likőrt és konyakot igyunk 
és ajánljunk.

K ó s t o l j a  m e g
a  R é s z v é n y  S e r f ő z d e  
„ P a r a c e l s u s "  s ö r é t .

Soha m ást nem  fog inni!

Palugy ay borok, pezsgők
a legjobbak
B u d a p e s t  — Budafok.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, VIII., Scitovszky-tér 3. Tel. J. 376—99.

Felelős kiadó: Kirnbauer Alajos.

Nyomdaigazgató-• Bornemisza üábor.


