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T erei kérünk a magyar zenének
Működési alkalmakat. — Jobb béreket: Hatósági védelmet a 
nemzeti Ízlést rontó idegen és kontár invázióval szemben. — 

Rendet a zenekarokban!

Ö t  v i l á g r é s z .
minden kulturnépe olvasott és 
olvassa mostanában a magyar 
zene és a magyar cigányzenész 
újabb dicsőségét, amely hasá
bos tudósítások, színes illuszt
rációk szárnyain röpült szét a 
világ négy sarka felé,

A „Bihari zeneiskola" hire 
szárnyal most az egész vilá
gon. Amit a magyar lapok hí
rül adtak, azt angol, német, 
francia, olasz, spanyol, holland, 
dán, svéd és finn nyelveken 
adták tovább a müveit nem
zetek lapjai, Mind-mind beszá
moltak olvasóiknak a legújabb 
„kulturcsodáról" a jóakaratu 
túlzással elnevezett első ,, ci
gány akadémiáról' ',

A Bihari zeneiskola ime di
csőségére és büszkeségére vált 
az egész magyar nemzetnek. 
Kultúránknak és kulturfőlé- 
nyünknek egy újabb doku
mentuma jutott ezzel a világ 
tudomására s a magyar kul
túra arzenálja is gazdagabb 
lett egy fegyverrel, amellyel 
a magyar igazság kiverekedé
sére indulunk.

Egyik historikásunk azt irta 
rólunk, hogy ittunk a földke
rekség minden vizéből s ven
dégei voltunk az öt világrész 
minden nemzetének. Hát mi 
most megmutattuk öt világrész 
minden nemzetének, hogy kü
lönbek vagyunk minden más 
nép barátságában élő fajtánk
nál, — magyarok vagyunk! A  
mi büszkeségünk magyar büsz
keség és a mi kultúránk a 
magyar kulturfölény bizonyos
sága, dicsősége. Bura Károly

Az első és immár megvalósított 
programra: a zeneiskola felállítása 
után egyesületünk vezetősége már 
is hozzáfogott a reá várakozó leg
nagyobb leiadat megoldásásához: a 
magyar eigányzenészség szociális 
helyzetének javitásásoz. Ha van nél
külöző és szenvedő társadalmi ré
teg és loglalkozási ág, Magyaror
szágon, — pedig mennyi van — 
akkor szomorú igazságként és 
keserű jogosultsággal állapíthatjuk 
meg, hogy a küzködő és vergődő 
polgárság sorában

a m agyar c igán yzen ész  
társadalom  é l a  legyn a- 
gyofob szo c iá lis  nyom or

ban-
A tizenhárom vármegyére nyo

morított Csonka országban elné
mult a vigság, a kedv, megszűnt 
a jólét, a cigányzenész kereset 
nélkül maradt és ami a számára 
még ezen a leégett tarlón megma
radt volna, azt is learatta, felette 
előle az afrikai újabb sáskajárás az 
idegen jazz invázió,

A jazz valóságos egyptomi csa
páském zudult a magyar cigány
zenészre s tetőzte a veszedelmet, 
hogy ma már az idegenek nyo
mában

gom ba m ódra elszaporod
ta k  a  h az a i kon tárok  is,

akik a városok után a községek 
és falvak lakóira is kivetették há
lóikat. A fővárosi „jazz-tanfolya- 
mok" máról-hónapra „művészt" 
csinálnak az állástalan iparos se
gédből, kereskedő tanoncból s

kisebb nagyobb rajokban öntik az 
ország nyakára a nemzeti ízlést 
rontó s a magyar zenét veszélyez
tető sáska hadat.

A Magyar Cigányzenészek Or
szágos Egyesületének jelenlegi ve- 
zetőssge már a tizenkettedik órán 
túl érkezett a baj megfékezésére, 
de habozás nélkül hozzálátott. Or
szágos kongresszust hivott össze a 
bajok teljes megismerésére s meg- 
tette a szükséges lépéseket. Az 
egyesület elnöksége körlevelet inté
zett a magyar társadalom minden 
tényezőjéhez. Főispánok, alispánok, 
vármegyei is városi vezetők, tár
sadalmi egyesületek, iparhatóságok 
testületek előtt fekszik immár az 
a kérelmünk, hogy

védjék m eg a m agyar  
zen ét és  adjanak uj teret 
mindenütt a  k iszorított

cigányzenekaroknak .
Remélhető, hogy ennek a felhí

vásnak a magyar társadalomban 
meg is lesz a kívánt visszhangja s 
várható hatása uj működési alkal
makat fog jelenteni a jazztól kiszo
rult, hely nélküli és éhező cigány- 
zenekaroknak.

Másik alapvető intézkedése volt 
egyesületünknek, hogy memoran
dumban kérte a működési enge
délyek országos szigorítását, mert 
csakis ezen az alapon indulhat meg 
egyöntetű eljárás a szociális bajok 
leküzdésére is. Ha valamnnnyi ci
gányzenész egy táborba tömörüli 
akkor könnyebben megvívhatja a reá 
várakozó gazdasági harcot. A kezdő- 
lépéseken már itt is túl vagyunk,
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a memorandum jó kezekben van 
s előreláthatólag eredménye is lesz.

Az első bérminimum táblázat, 
amely a főváros részére került, 
ugyancsak

a  jobb b érek  e lé r é sé n e k  
a lap ja .

Az egyesület vezetősége tuda
tában van annak, hogy ezt a mun
kaadóra ma még reá nem erőszakol
hatja, de erős remény van arra, 
hogy kölcsönös megértéssel, lépés- 
röl-lépésre ezeket a mérsékelt 
gényéket elfogadtassa. Ahol pedig 
a létminimum szankcionálva lesz, 
az egyesület megleli a módját is 
annak, hogy a kikötött béreket min
denki szerződése szerint megkapja.

A vidék — sajnos, ettől a lé
péstől még messzebb van, de ezért 
magára és szervezetlenségére ves
sen! Ahol rendes szervezeteink 
vannak, ott hamarább bekövetkezik 
a bérjavitás. A vidéken áll tehát, 
hogy a szervezettség erejével áll
jon az egyesület oldalára és akkor 
az egyesület megteremti számára 
a jobb megélhetést, Nem hatalmi 
szóval, de gondos előkészítő mun
kával, a helyi társadalom és ható
ságok támogatásával.

Megtanulhattuk azt, hogy azok 
a bérmozgalmak vezettek mindig 
sikerre, amelyeknek legtöbb volt 
az indokuk és amelyeket erős 
szervezettség kísért. A magyar ci
gány zenész mai Ínsége eléggé 
hangosan kiált segítségért és ha meg 
lesz hozzá a kellő szervezettsége, 
akkor az egyesület munkáját e-té- 
ren is s iker fogja koronázni.

Összetartó és egyakaratu tábor 
harca nem is lehet eredménytelen, 
ha annak célja igazságos. A ma
gyar cigátiyzenészség mozgalma 
pedig nemcsak igazságos, de jogos 
is, mert a megélhetés elemi felté
teleiért harcol. (na.)
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Váltsa ki
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uj ta g s á g i ig a zo lván yát.

a  r ég iv e l n em  játszhat.

P ékár Gyula
eg y esü le tü n k  d ísze! n ők é .

Tiszteiéiben elnökeink beiktatása (Inne- 
pélyesen fjg megtörténni.

Amit előző számunkban még 
csak óhajként jeleztünk, az bekö
vetkezett: Pékár Gyula Öexellen- 
ciája a magyar cigányzerészség 
iránt érzett nagyrabecsülése jeléül 
elfogadta a felajánlott díszelnöki 
méltóságot és közölte egyesületünk 
vezetőségével, hogy beiktatási ün
nepélyén, — amit a közel jövő
ben tervezünk — személyesen is 
részt vesz.
t Ezt a míndenképen örvendetes 
és megtisztelő elhatározást Ilovszky 
János tb. elnökünk a legutóbbi 
küldött közgyűlésen bejelentette 
és közölte az egyesület azon ter
vét is, hogy úgy Pékár Gyula dísz- 
elnöki, mint a legutóbb megválasz
totta tiszteletbeli társelnökök be
iktatását. ünnepélyes keretek kö
zött fogjuk megtartani.

Ilyenformán az uj díszelnök 
felavatásával egyidőben történik 
meg Lukács Ödön min. tanácsos, 
Szörtsey Józsel kormányfőtanácsos 
dr. Kriiger Ajadár orszgy, képvi
selő, vitéz zámborí Geher Gyula 
alezredes, dr, Sándor Jenő min, 
titkár tiszteletbeli társelnök beik 
tatási is.

A beiktatási ünnepély idejéről, 
valamint részletes programjáról az 
egyesület vezetősége a tagokat 
annak idején megfelelő módon ér
tesíteni fogja,

F ig y e lm e s te S é s ! Felhívjuk 
egyesületünk tagjait, hogy akár 
betegség, akár baleset bejelenté
seiket nyomban tegyék meg, mert 
az elkésetten, vagy időn túl — 
(felgyógyuláskor) tett bejelentése
ket, még orvosi bizonyitványnyal 
sem vehetjük figyelembe.________ Az elnökség.

É rtesíté s . A prímás szindiká
tus tagjai panaszaikat és sérelmei
ket egyesületünk hivatalos helyi
ségében Rácz Kovács Lajos titkár
ral közöljék, hogy azokat a 
vezetőség idejében orvosolhassa.

Kérelem
a fővárosi z e n e k a r v e z e 
tő k h ö z  é s  z e n e k a r o k h o z !

Közeledik Szent Karácsony ünnepe, amikor a szeretet melegénél ünnepelni fog az egész hivő világ. Lnnepelni fogunk mi is, de vájjon ünnepelni fognak-e a mi szegényeink, a mi árváink, ami elhagyottaínk?A Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete megteszi a maga kötelességét, de az ereje ma még gyenge ahoz, hogy szándékát óhajához mérten megvalósítsa Sok lesz a kérő 
szó, oz esdeklé.sre nyújtott kéz és kevés a segítség!A Megváltó születésének ünnepe előtt kérő szóval fordulunk a fővárosi zenekarvezető urakhoz és zenekarokhoz. Gondoljanak ami nagy családunk, a cigányzenészség elesettjeire s szivük és nemes elhatározásuk szerint járuljanak hozzá karácsonyísegitő akciónkhoz.

Arra kérjük a fővárosi zene
karvezető urakat és zenekaro
kat,, hogy karácsony elölt húsz 
napot áldozzanak a nemes célra. 
November 25-től dec. 15.-ig 
tegyen félre minden működő 
zenekar egy részt a karácsonyi 
segélyezés céljaira és ezt decem
ber hó 18-ig szolgáltassa be 
egyesületünk pénztárába.

A segélyezés módját a ki
osztást, valamint az elszámo
lást az egyesület elnöksége és 
a prímás szindikátus 3 tagja 
közösen fogják intézni és agy 
a befolyt adományról, mint a 
segélyekről nyilvánosan elszá
molnak.

Tisztelettel
A jóléti bizottság Magyari Imre

a prímás
szindikátus elnöke
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H Í R E K .

A MAGYAR CIGÁNYZENÉSZEK ORSZÁ
GOS EGYESÜLETÉNEK SZÉKHELYE
Budapest, VIII. József-körut 16 sz, 

(Savoy Hotel.)

Telefon: József 398—62.

E g y e s ü le t i  ir o d á n k  h iv a ta lo s  
ő r á ! : ü n n e p  k iv é t e lé v e l  m in 

d e n n a p  d . u , 2  — 6 - i g

L a p u n k  ezen száma a küldött 
közgyűlésre tekintettel jelent meg 
későbben, mert a rendkívüli köz
gyűlés fon tűs határozatairól mielőbb 
értesíteni óhajtottuk tagtársainkat.

Uj t i tk á r u n k .  A legutóbbi 
rendkívüli küldöttközgyűlés, amint 
az tudósításunkban is olvasha 
tó — az. egyesület második tit
kárául Rác Kovács Lajost válasz
totta meg, Rác K. Lajos ez.ídeig 
ellenőrként működött egyesületi 
életünkben, de nem volt egyetlen 
egyesületi akció, amelyben túl 
ellenőri hivatásán, — részt ne vett 
volna. Különösen [áradhatlan te
vékenységei fejtett ki a Bihari zene
iskola megszervezése és rendbe
hozatala körül s agilis, buzgó har
cosa volt eddig is minden tevé
kenységünknek. A közgyűlés Lilin 
József ügyvezető titkár ajánlására, 
egyhangú hozzájárulással válasz, 
tóttá titkárul s bizonyos, hogy ebben 
a minőségben még fokozattabban 
kivívja kartársai elismerését,

B ra s s ó i K o z á k  íiá fao r s í r 
e m lé k e .  Egyesületünk volt el
nökének Kozák Gábornak október 
végén díszes síremléket állított 
családja. Az arcképes emléket 
egész csendben ayatták fel a Ke
repesi úti temetőben.

Aki rádión tányéroz, Nemrégen 
uj prímás muzsikált a rádióba s mikor 
a műsort befejezte odakiáltott tréfásan 
a rendezőhöz:

— Szívesen muzsikálok én ül is 
csak az a baj, hogy dróton nem lehet 
tányérozni I , . .

— Pedig csalódon. Két napra reá 
öl pengőt kapott ti postán egy vidéki 
uriasszonylöl, aki azért küldte a külön 
honoráriumot, hogy bebiznyitsa, hogy 
rádi.tjn is lehet tányérozni. A rádió 
tudniillik továbbitotta a prímás tréfás 
megjegyzését is.

A d o m á n y . Farkas Vince a 
zenede céljaira 2 P. adományozott.

R endkívüli
November ötödikén, a budapesti 

és vidéki csoportok nagy érdek
lődése közben lezajlott ..egyesüle
tünk rendkívüli küldött — közgyű
lése, amelynek egyb^hív'ását nagy
fontosságú kérdésék elintézése tette 
szükségessé.— A rendkívüli kül
dött gyűlés a napirend anyagához 
mért komolysággal tárgyalta a ki
tűzött ügyeket a közel három óra 
hosszat tanácskozott a magyar cí- 
gányzenészség legaktuálisabb teen
dőiről és feladatairól.

A közgyűlést Bura Károly elnök 
nyitotta meg, aki a tanácskozás 
vezetésére Ilovszhy János tb. el
nököt kérte fel. Jelen voltak : 
Budapest részéről: Radics Béla dísz- 
elnök, Orsolya alelnök, Magyary Imre 
Rác Tóni, Bujka Pacek Márkus, Gás
pár József, Szendrey Gyula, Kollár Gyű 
la, Oláh Lajos, Parádi József, Sípos 
Ferenc, Balogh József, Foris Sándor, 
Rác K. Lajos, Torma Gyula, Járóka 
Sándor, Bognár Béla, Budi János, Ko
vács János, Járóka Pái. A vidék ré
széről : Farkas Géza (Szentes), Lollé 
György (Jászberény), Budai István 
(Hódmezővásárhely), továbbá : Játosi 
Jenő dr. ügyész, Lillin József titkár, 
Mázor Béla szerkesztő és Kovács Ilon
ka jegyzőkönyvvezető.

Ilovsz.ky János tb, elnök elsősor
ban közölte a közgyűléssel, hogy 
a napirend első pontja némi mó
dosítást szenved amennyiben az 
újonnan megválasztott tiszteletbeli 
dísz és tb. társelnökök a mai ülé
sen nem vehettek részt és így az 
egyesület uj illusztris vezetőinek 
beiktatása majd közelebbi időpont
ban, országos taggyűlés keretében 
fog,— ünnepélyes formák között 
megtörténni. Meleg szavakkal üd 
vözölte Lukács Ödön min, taná
csos képviseletében megjelent Már- 
tonffy István számtanácsost, majd 
elrendelte a megjelentek tagsági 
igazolását.— A közgyűlés ezzel a 
feladattal Mázor Béla, Rác K. La
jos és Rác Antal tagokat bízta meg

Mialatt az igazoló bizottság fel
adatát teljesítette, a közgyűlés meg-

közgyűlés
kezdte a napirend tárgyalását. Já 
rosi Jendő dr. egyesületi ügyész

a  „ B ih a ri z e n e is k o la "
megszervezéséről referált a köz
gyűlésnek és lendületes szavakban 
számolt be azokról a küzdelmek
ről, amelyet az iskola iélesitése 
érdekében a közel múltban és je 
lenben is véghez vittek. Az el
vetett mag ime kikelt és ma már 
büszkén hirdeti a magyar cigány
zenészek kulturális törekvéseit.— 
Hálás szaaakkal mondott köszöne
tét flovszky János tb, elnöknek, 
akinek szeretetteljes támogatása 
tette lehetővé megfelelő alap elő
teremtését s elismerőleg méltatta 
Bura Károly elnök energikus irá
nyítását, amely végeredményben 
az iskola kapuinak megnyitásához 
vezetett.

Beszámolt ezután Járossi dr. az 
iskola létszámáról és anyagi tér
tiéiről, Az iskola létszáma egyhó
napos hullámai után megállanodott- 
nak tekinthető s előreláthatólag 
90—100 növendék fogja tanulmá
nyait végezni. Az iskola megszer
vezése és felállítása 1500 pengőt 
emésztett fel,fenntartása pedig havi 
700 pengős kiadást jelent.— Kéri 
hogy a közgyűlés mindezek hoz
zájárulását adja meg.

Farkas Géza (Szentes) nagy öröm
mel veszi tudomásul az előadó be 
jelentését. Kéri azonban, hogy ezek 
után a vidékre is gondoljon a ve
zetőség, ahol szintén nagy szükség 
van a továbbképzésre.

llovszky János tb. elnök kifejti, 
hogy bármilyen nagy áldozatokat 
is hozott az iskola érdekében az 
Egyesület, azt a nemzeti zene fej
lesztése érdekében meg kellett tenni 
Az Egyesület iparkodni fog az il
letékes tényezők támogatásával a 
költségek pótlásáról gondoskodni 
s a tekintetben ő maga is szívesen 
segíti elő a vezetőség törekvéseit 
(Éljenzés) A szentesi küldött fel
szólalására kijelenti, hogy amint az 
országos ellenőrzést kérdése meg
oldására jut és a vidék is nagy 
számmal bekapcsolódik, aközpont 
gondoskodni fog a vidéki iskolák 
megszervezéséről is,

A közgyűlés ezután az előadó 
javaslatait egyhangúlag tudomásul 
vette az iskola költségeit megsza
vazta.
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Ezután Járossi dr. a vidék nagy 
problémájáról.

A z o r sz á g o s  e llen ő rzés
egységes eljárásáról tett jelentést. 
Az egyesület vezetősége memoran
dumot terjesztett a belügyminister 
ur elé s a közel jövőben várható 
annak eredménye.

Farkas Géza és Budai István a 
vidék sérelmeit tették szóvá külö
nösen az engedély nélküliek és a 
kontárok elszaporodását sérelmez
ték. — A közgyűlés a felszólalá
sokat helyeslőleg tudomásul vette 
s elfogadta az előadó előterjeszté
sét is.

Ezután Mázor Béla az igazoló 
bizottság nevében jelentette, hogy 
az elnökségen és vendégeken kí
vül, húsz küldött és vál. tag van 
jelen, akiknek mandátumátigazol
ták. A közgyűlés a jelentést tudo
másul vette, majd reátért a
b e te g s e g é ly e z é s  é s  nyugdíj
kérdés tárgyalására. Lillin József 
titkár vázolta a cigányzenészség 
socialís bajait, melyek indokolta 
tették, hogy a vezetőség a jövő-, 
az aggkor kérdéseivel foglalkozzék, 
Részletesen lejtegeti a Társadalom
biztosító Intézet előnyeit és javas
latot terjeszt elő, hogy az egyesü
let az önkéntes belépés lehetőségét 
iparkodjék megteremteni,

Radics Béla diszelnök korainak 
tartja a kérdést, mert előbb az 
egyesület anyagi megerősítésén kell 
munkálkodni. — Szeretné ha az 
egyesület tevékenységében a ze
nekarvezetők is nagyobb részt fog
lalnának le maguknak és ha a 
vezetőség iparkodna minél több 
alapitó és pártoló tagot gyűjteni. 
(Helyeslés.)

A közgyűlés Ilovszky tb. elnök 
megnyugtató szavai után az előadó 
javaslatát elfogadta.

A testü le ti b iz to sítá s
kérdéséről Rác K. Lajos ellenőr 
olvasta fel előadói javaslatát. A 
vezetőség tárgyalásokat folytatott 
családi biztosítás bevezetéséről, 
amelynek révén felemelhető lenne 
a halálozási járulék és az egyesü
let bizonyos segélyezési alapot te
remthetne, Beszámolt a legelőnyö
sebb ajánlatról amelynek terheit 
és várható eredményeit részletesen 
kifejtette. Végül előterjesztette, 
hogy a testületi biztosítást a vá
lasztmány arra alkalmas időben, 
amikor erre az egyesület anyagilag

eléggé erős lesz, megvalósítandónak 
tartja.

Orsolya alelnök az egyesület mai 
helyzetében aggodalommal venné 
az újabb megterhelést, hasonló ér
telemben szólalt fel Lillin titkár is, 
de rámutatott arra, hogy a javas
lat nem is óhajtja a rögtöni életbe
léptetést. Mázor Béla számadatokat 
sorol fel arról, hogy az egyesületet 
a múltban milyen mértékben vet
ték igénybe a halálozási járulékok. 
Volt idő, amikor az egyesület nem 
tudta teljesíteni vállalt kötelezett
ségét s ez a javaslat is csak azt a 
célt akarja szolgálni, hogy ama al
kalmas időt elérve, biztosítsa a 
tagok járulékait és bizonyos tőke
képzésre is módot adjon. A jelen
legi helyzetet azonban ő sem tartja 
erre alkalmasnak. Rác K. Lajos 
emlékeztet arra, hogy egyidőben 
az egyesület ugyancsak szoronga
tott helyzetbe jutott, s ez bekövet- 
kezhetik egy járvány esetén újab
ban is.

A közgyűlés végül kimondta, 
hogy a lestüleli biztosítás kérdését 
visszaadja a választmánynak azzal, 
hogy azt megfelelő időpontban új
ból tárgyalja le s döntés végett 
mutassa be. Majd Mázor Béla szer
kesztő a módosított alapszabályok
ról tett jelentést. Az alapszabályok 
rövidesen elnyerik a miniszter jó
váhagyását, Javasolta, hogy az Így 
egységitett alapszabályokat az egye
sület megfelelő számban nyomassa 
ki és minden régi és uj tagnak 
küldje meg, Az indítványt egyhan
gúlag elfogadlak.

Utoljára az időközi választásokra 
került a sor. A megüresedett tit
kári állásra egyhangúlag Rác K. 
Lajost választják meg; az időköz
ben megüresedett választmányi 
tagi helyekre pedig megválasztat
tak : Magyar! Imre, Bujka Pacek 
Márkus, Szendrei Gyula, Oláh 
Lajos, Torma Antal, Bence József, 
Búzás Lajos, Sárközy Márkus, K. 
Karcag Gyula, Megyaszay Antal, 
Oláh Ernő, Jónás Árpád, Járóka 
Pál, Bura Géza, Gáspár Lajos, 
Rácz József.

Végül a közgyűlés Lillin titkár 
javaslatára jegyzőkönyvi köszöne
tét szavazott Ilovszky János tb. 
elnöknek, aki fáradságot, időt nem 
kiméle dolgozik a cigányzenészség 
érdekeiért és mint iránytű mutatja 
a helyes utat. — A közgyűlés az 
elnök éltetésével véget ért.

Astórla
Baross kávéház 
Bizánc kávéház 
Bristoli szálló 
Britannia szálló 
Budapest kávéház 
Debrecen étterem 
Dénes étterem 
Ernáé kávéház 
Erzsébet királyné sz. 
Exellsior
Fehérvári kávéház 
Gebauer kávéház 
(jeliért szálló 
Hungária szálló 
Hollandia 
Irredenta kávéház 
Jobb mint otthon 
Kolozsvári 
llakuk étterem 
Ketter vendéglő 
Király kávéház 
Kovács kávéház 
London (Anglia)
Margit park kávéház 
Márvány menyasszoy 
Merkúr káyéház 
Munkácsy kávéház 
Molnár étterem 
Ostende kávéház 
Park kávéház 
Palace
Pannónia kávéház Ujp. 
Pannónia szálló 
Pátria kávéház 
Pozsgai étterem 
Palermó kávéház 
Ritz szálló 
Royal szálloda 
Seifert kávéház 
Spolarlch kávéház 
Széchenyi kávéház 
Trombitás étterem 
llfa film Berlin 
Vén diófa étierem 
Valéria kávéház 
Westend kávéház 
Zöldfa étterem 
Zürich (Schwelz)

Pertics Pál 
Soványka Nándor 
Sárai Elemér 
Kecskeméti Rác J. 
Pertics Jenő 
Farkas Béla 
Banda Marci 
Horvát DundusF, 
Rigó Jancsi 
Csorba Dezső 
Toll Jancsi 

Egri Jancsi 
Lakatos Gyula 
Id. Berkes Béla 
Magyari Imre 
Lakatos Flóris 

Radics László 
Farkas József, 
járóka Feri 

Budai Gyuszi 
Dombi lózsef 
LakatosMisi.Tón 
Mursi Elek 
Veres Károly 
Vidék Gyula és t. 
Duili Károly 
Bujka Ödön 
Oláh Berci 
Horváth Béla 

Horváth Gyula 
Gondi Dezső 
Horváth Rezső 
Horváth Péter 
Radics Béla 
Kurina Sfmi 
Torma testvérek 
Tóth Pista 
Ifj. Radics Jenő 
Bura Sándor 
36. Rác Laci 
Farkas Jenő 
Kolompár Aladár 
Torma Tóni 
Balogh Jancsi 
Dénes József 
Bura Károly 
Purcsi Pepi 
Czicia József 
Csorba Gyula

Kiadásértés szerkesztésért felelős:
dr. Járosi Jenő,

Főmunkatárs: Mázor Béla

Bárd-nyomda VII.; Miksa-ucca 17. 
Felelős vezető : Bárd J. 
Telefon : J. 422—29,
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