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első fecskék
m ár megjelentek a magyar 
cigányzenészség borús egén s 
uj reményeket fakasztva hir
detik a mi, régen várt tava
szunk eljövetelét, a magyar 
nóta, magyar cigányzene fel
támadását.

Kaposvár©!! tilos az idej^ee zenei
Ozory rendőrfőtanácsos feb ruár e lsejétő l be tilto tta  az idegen 
m uzsikát. M egm entett félszáz cigányzenész családot. H atároza 

tá t m egküldtük az ország összes hatóságainak.

Tavaly Keszthely érdemes
főbírója nyúlt tollához s egyet
len aláírással megszabadította 
a fürdő és környékét a nye- 
lcergő jazz-bandáktól, most 
pedig Kaposvár közbiztonsá
gának legfőbb őre adott ki 
rendeletet s polgármesterével 
egyetértve jazz-tilalom alá vette 
városát.

A  főszolgabíró a magyar 
tengeren s a magyar fürdők
nek mutatott követésre méltó 
példát, a  kaposvári rendőrfő
tanácsos Ozory István „pedig 
a magyar városoknak. Ök az 
első fecskéi az eljövendő ma
gyar tavasznak is, mert ők is
m erték fel leghamarabb, minő 
nerrueti veszedelmet jelent a 
magyar Ízlésre, erkölcsökre a 
jazz-pestis.

A  magyar hatóságokra, a 
hazafiasán gondolkozó Ozory- 
akra vár a feladat, hogy az 
erkölcsöt tébolyító, jazz-pestist 
kiirtsák. A  legféltettebb ma
gyar k incsnek: a nemzeti szel
lemnek tesznek ezzel szolgá
latot, mert a magyar nóta, a 
magyar dal, a magyar Géniusz 
becses ékessége.

Örömmel adjuk hírül, hogy vi
déki hatóságaink részéről iiiegtör- 
tént az első lépés arra, hogy a 
káros, idegen zenei inváziót meg
fékezzék s ezzel szemben a magyar 
dalnak, a magyar cigányzenének 
biztosítsák az őt megillető uraimat 
és fejlődési lehetőségeket. Kapos
vár polgármesterének és az ottani 
rendőrség vezetőjének Ozory István 
rendőrfőlanácsosnak köszönhetjük 
az első, régen várt nemzeti szel
lemű megmozdulást.

A kaposvsri rendőrség vezetője 
ugyanis a cigányzenészek kaposvári 
csoportja előterjesztésére határoza
tot hozott, amelylyel ez év február 
elsejétől kezdve megtiltotta Kapos
várott a jazz és egyébb idegen ze 
nők működését és ezzel uj megél 
hetési lehetőségeket teremtett an 
nak a közel félszáz kaposvári ci 
gányzenész családnak, amelyet a 
jazz már-már éhhalálra ítélt.

A nagyjelentőségű és remél
hetőleg többi vidéki hatóságaink 
részéről is követésre érdemesnek 
tartoti határozatot szószerint itt 
adjuk: 
ad 211 köz.

1930.
A Magyar Cigányzenészek Or

szágos Egyesülete kaposvári^ cso- 
nortia nevében Kovács Jenő Jó
zsef elnök által előterjesztett kéré
sének helyt adok és a hatósági 
támogatás megadása erdekeben 
tudomásara hozom az összes 
dekelteknek, hogy a m. kir.

er-
Bel-

Hirlep
I. r.övt 

19 
ügyminiszter Ur 1901 : évi 04.P/J 
számú rendeletének 1. §.-ában fog
lalt jogomnál fogva 1930 február 
1-től kezdődően megkövetelem a 
a nyilvános helyek zenéltetni akaró 
tulajdonosait (bérlőit) hogy a ze- 
nélieléshez szükséges rendőrható
sági engedélyt megszerezzék.

Véghatározatom az 1901 : XX. t. 
ez, 8. §-a alapján felebbezésre való 
tekintet nélkül azonnal végrehajt- 
hatónak mondom ki.

I n d o k o k :
A Magyar Cígányzenészek Or

szágos Egyesülete kaposvári cso
portja nevében beadott panasz ki
vizsgálása során megállapítást nyert 
az, hogy a Kaposvárott lakó és itt 
illetőséggel biró cigányzenészek 
közűi mintegy 40 cigányzenész 
család van jelenleg önhibáján kívül 
foglalkozás és kereset nélkül, akik 
más foglalkozást nem tanultak.de 
a mai nyomasztó munkanélküliség 
mellett még akkor sem tudnának 
foglalkozáshoz jutni, ha tanultak 
volna.

Megállapítást nyert az is, hogy 
a közelmúltban és jelenleg is más 
városokból jött zenészek nyertek 
Kaposvárott alkalmazást.

A kaposvári zenészek kevés 
megtakarított pénzüket már fel
élték, keresethez nem jutnak s 
mint itteni illetőségűk a városból 
el nem távolíthatók. így család
jukkal gyermekeikkel a legnagyobb 
nyomornak néznek elébe. Ez a 
körülmény nemcsak a közrend és 
közbiztonság szempontjából aggá
lyos, hanem maholnap közsegé
lyezésre szorulván, Kaposvár me
gyei város közönségének is anyagi 
megterhelést fog jelenteni.

Á rendelkező részben hívatko-
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zott 1901: évi 64.573 B. M, számú 
rendelet 1. §.-a többek között ki
mondja, hogy nyilvános helyeken 
bármely hangszerrel kereseti cél
ból való játszáshoz rendőrhatósági 
engedély szükséges. A kialakult 
gyakorlat országszerte az volt, hogy 
a rendőrhatóságok c jogukkal vagy 
egyáltalán nem éltek, vagy csak 
igen ritkán akkor és ott, amikor 
és ahol azt valamely körülmény 
szükségessé tette. Hogy ez a szük
ségesség most itt fennforog, a fenti 
tényállás mellett kétségtelen.

Nemzetünk mai elesettségében, ha
zánk szomorú megcsonkitottságában 
minden tradíciók fenntartása és meg
óvása, minden magyar nemzeti ér
tékünk, így a világszerte híres ma
gyar cigányzene, a magyar nóta 
épségben való megőrzése minden ma
gyar embernek hazafias becsületbeli 
kötelessége, különösen a hatáság em
bereinek annyival is inkább, mivel 
a nagyméltóságu m. kir. Belügy
miniszter ur minden bizonnyal 
ugyanily intencióktól vezetve az 
1924. évi 117.134 Vili. számú ren
deletében a cigányzenészek egye
sülete és annak helyi csoportjai 
hatósági támogatását a hatóságok 
vezetői részére hivatali kötelességgé 
is tette és elrendelte, hogy a ze- 
nélésí engedélyek kiadásánál a ci
gányzenészek érdekeire figyelem
mel legyenek.

A helyzetei és állásfoglalásomat 
Kaposvár megyei város polgármes
terével ismertettem, aki elvi állás
pontomat teljes egészében magáévá 
tette és a hatósági támogatás meg
adását a maga részéről is a leg
melegebben pártfogolta.

Ennek folytán felhívom az összes 
nyilvános helyek zenéltetni akaró 
tulajdonosait (bérlőit] arra, hogy a 
rendelkező részben megállapított 
időponttól kezdődően, tehát f. évi 
február I-től a zenéltetéshez szük
séges rendőrhatósági engedély nél
kül zenéltetni tilos és az ez ellen 
vétők az 1901 : évi 64.573 B. M, 
sz. rendelek szerinti kihágási bün
tetéssel (200 P-ig terjedhető pénz- 
büntetés, behajthatatlanság esetén 
15 napig terjedhető elzárás) bűn
tetteinek. Figyelmeztetem az ér
dekelteket arra is, hogy a jövőben, 
esetleges anyagi károsodásuk el
kerülése céljából, a z.enéltetési en
gedélyi inár a szerződés megkö
tése előtt szerezzék meg.

Egyidejűleg figyelmeztetem a ké
relmezz) helyi c-oport elnökségét 
és tagjait, hogy amennyiben meg
állapítást nyerne az, hogy a fenti

intézkedésemet visszaélésszerűen 
a bérek ugrásszerű felemelésére 
akarják felhasználni, a zenéltetni 
akaró tulajdonolok (bérlők) jogos 
érdekeinek megvédésére minden 
lehetőt el fogok követni.

A birtokon kívüli fellebbezés ki
mondását illetve az azonnali vég
rehajthatóságot 40 családnak a nyo
mortól való megmentését, tehát 
halasztást nem tűrő sürgős szükség 
indokolja, valamint azon körül
mény, hogy rendelkezésem érvény
ben lévő miniszteri rendeletben 
gyökerező jogomnak ujrafel vétele.

Véghatározatom ellen tehát bir- 
lokonkivülí feiebbezésnek van he
lye. A felebbezést a m. kir. ren 
dörség székesfehérvári kér. főka
pitányéhoz, kell cimezni és a kéz
besítéstől számított 15 napon belül 
hivatalomhoz kell benyújtani.

Erről értesítem, Kovács Jenő 
József elnököt, valamint a jelenleg 
zenéltető összes nyilvános helyek 
tulajdonosait (bérlőit), valamint Bé- 
sán Antal vendéglős, elnök utján 
a kávésok, vendéglősök és korcs- 
marosok szakegyesületét.

Kaposvár, 1930. jan. 16.-án,
Ozory István 

r. tanácsos,
a kapitányság vezetője 

A kaposvári rendőrség vezetője 
ezen hazafias szellemű határozatát 
megküldte a Magyar Cigányzené- 
szek Országos Egyesületének is, 
amely természetesen örömmel ér
tesült az első nagyobbszabású 
rendőri megmozdulásról. Egyesü
letünk elnöksége nyomban átiratot 
intézett Ozory István rendőrfőta
nácsoshoz s ebben hálás köszöne
tét fejezte ki azért a hathatós tá
mogatásért, melylyel kaposvári 
tagjainkat védelme alá vette.

Ez a véghatározat,— irtuk,— visz- 
szatükrö/.i Nagyságodnak nemes 
jó szivét, amellyel a szükségben 
levőknek pártjára áll és vissza
tükrözi azt a hatalmas erejű ha
zafias érzést, amelylyel az ide
gen zene által kikezdett nemzeti 
kincs, a magyar nóta megmenté
sére törekszik. Ha minden köz- 
igazgatási hatóság ilyen helyes 
nézőpontból nézné a magyar 
ügyeket és ilyen magyar szivvel 
intézné azokat, a magyar nem
zeti igazság hamarabb elérné 
célját. ,.

Egyesületünk elnöksége elhatá
rozta, hogy megindított országos 
akciója kiegészítéséül Ozory főta
nácsos határozatát megküldi az 
ország összes rendőrhatóságaihoz 
és kérni fogja a határozatban is 
említett belügyminiszteri rendelet 
szigorú végrehajtását.
'a  ra » a  w a  m w~ia m w ea í  í j

Opszébos mazplmet
BUfpt 0 BŰÉ.

A  Rádióiban töfsb te re i  
k é m e k  a  m a g y a r d a ía a k
Megírtuk, hogy a magyar dal 

megmentése érdekében megindított 
akciónk egyre szélesebb viszhangra 
talál — sorainkkon túl, — a ma
gyar társadalom soraiban is. Ennek 
tulajdonítjuk a hozzánk egyre sű
rűbben érkező leveleket is, ame
lyekbe a vidék szólal meg és na
gyobb teret kér a rádióban is, — 
a magyar dalnak és cigányzenének.

Legutóbb Egerből kaptunk ilyen 
panaszos levelet, amelyben ’nrob- 
vai Hrabovszky Géza ny. pénz
ügyi titkár a következőket Írja: 

Kedves Elnök Uram 1 
Hetek óta tartó megfigyelésem 

alapján sajnosán tapasztaltam, hogy 
a Rádió központ a magyar cigány
bandáknak és veleegyütt a magyar 
nótának hétről-hétre és napról- 
napra kevesebb szerepet juttat és 
ma holnap oda jutunk, hogy a 
lelketlen kenyér kérdés harcában 
a nyugati zene cigánybandánkat 
még a rádióból is ebből a külön
ben hivatalos állami jövedelmi in
tézményből is kifogja szorítani.

Mi vidéki, igazi régi magyar úri 
társadalom a rádió igazgatóságánál 
leveleink utján mindent meg te
szünk, hogy szegény elárvult Ha
zánkban elsősorban a magyar zene 
c magyar dal méltó helyet foglaljon 
el a már a csömörlésig menő jazz- 
muzsika melett, de úgy látom a 
rádiót egyed uraló klassikus muzsi
kus vezetők az egyénenkénti ké
relmekre rá se hederitenek. Itt 
nincs más ut, mini országosai ozga lom 
keretében nyomást gyakorolni az 
illető urakra, mert a magyar nótát 
s vele együtt a mi minden hálára 
érdemes cigánybandánkat elpusz
tulni nem engedhetjük. Éhez azon-
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bán országos nevű emberekre van 
szükségem.

ilyen szívvel lélekkel magyar 
ember Haraszti Emil ur, aztán 
Quintus álnév alatt működő ur, 
akik a Bartók—Kodályizmus zene 
irodalmát a Budapesti Hírlapban 
közzétett pompás cikkeikben már 
régen pozdorjává zúzták. Ezen kí
vül Budapesten él a magyar dal 
és zenészek kitűnő barátaja Markó 
Miklós ur uiságiró, aki a Cigány
zenészek albumát megirta és ki
adta. Ezeknek az uraknak a köz
reműködésével óhajtanám az or
szágos mozgalmat megindítani. 

hrobvai Hrabovszky Géza 
nyug. m. kír, pénzügyi titkár.

Megnyugtatásul közölhetjük, hogy 
a Rádió vezetősége, — ha nem is 
válaszol külőn-külőn minden le
vélre, — iparkodik eleget tenni a 
felhangzó kérelmeknek s ezt annál 
inkább megteheti, mert a magyar 
dalt és cigányzenét nemcsak a mi 
vidékünk, de az egész világ rádió 
közönsége szívesen hallgatja és 
várja.

Pápán felállították
a második v Bihari" zeneiskolát.

— A pápai csoport sikere. —

A nagy áldozatok árán létesített 
budapesti Bihari zeneiskolának ha
marosan megszületett a párja: a 
második magyar cigányzenész is
kola. Pápa városa vallhatja magá
nak a második cigányzenész isko
lát, amit ottani csoportunk agilitása 
hozott létre.

A pápai cigányzenész iskola ala
pítása a csoport január 8-iki rend
kívüli közgyűlésén történt, ahol 
Birkás Jenő elnök bejelentette, hogy 
Szalay Lajos törvhat. tag szives 
támogatása mellett sikerült meg
teremteni az iskola létföltételeit. 
A város anyagi segítséget helyezett 
kilátásba, Lengyel Gyula tanár pe
dig dij talanúl vállalkozott az oktatás 
ellátására,

Lilin József központi titkár, aki 
részt - vett a közgyűlésen, hálás 
köszönettel adózott a lelkes támo
gatásért s nagy elismeréssel mél
tatta a pápai csoport működését 

ds, amellyel megteremtette a ma
gyar cigányzenészség második kul- 
turhajlékát. A pápai cigányzenész 
iskola a „pápai II. Bihari zeneis
kola" nevet viseli.

Üdvözöltük
Bethlen miniszterelnököt.

(A Hágai egyezmény sikeréért.)
(A miniszterelnök válasza.)

Központi vezetőségünk az el
múlt szerdán ülést tartott, amely
nek egyetlen tárgya volt: a hágai 
egyezményről érkező jelentések 
gazdasági megvitatása, A vezetőség 
természetesen politikamentesen — 
őrömmel mérlegelte azokat a gaz
dasági és pénzügyi kilátásokat, re
ménységeket, amelyek az egyez
mény megkötését kisérik s amelyek 
előreláthatólag erős gazdasági fel
lendülést hoznak eltikkadt gazdaság 
életünkbe is.

Mivel pedig a magyar cigányze
nészség sorsa és boldogulása szó. 
rosan össze van nőve a gazdasági 
fellendüléssel, központi vezetősé
günk a hágai egyezmény megkö
tése alkalmából táviratilag üdvö
zölte Bethlen István gróf minisz
terelnököt, aki Hágában egész sor 
ellenséggel szemben sikerrel védte 
meg Magyarország érdekeit.

Az üdvözlő távirat Így hangzott: 
Gróf Bethlen István 
miniszterelnök urnák

Budapest
A Magyar Cigányzenészek Orszá
gos Egyesülete mai ülésében, mély 
hódolattal emlékezett meg Nagy
méltóságod államférfim munkájá
ról, amellyel Hágában a magyar 
ügyet sikerhez vitte. Alkotására, 
a magyar nemzet szebb jövőjére 
isten áldását kérjük

Bura Károly
elnök

Az üdvözlő táviratra a kormány
elnök szintén táviratilag felelt: 

Bura Károly elnök urnák 
Üdvözlését őszintén köszö
ni és köszönetének a Ma
gyar Cigányzenészek Orszá
gos Egyesülete előtt való 
tolmácsolását kéri

g ró f Bethlen István
miniszterelnök

M e t g a l a l k ú l í
k a p o s v á r i  c sop oriu n lí.

Dlszelnök: T ó tcy  Z a jo s  
Elnök: K o v á cs  J e n ő  Jós& ef

Az egyesülésben és szervezke
désben rejlő erő országos egyesü
letünket is egyre közelebb iuttatia 
azokhoz a célokhoz, inelveket a 
magyar czigányzenészség megmen
tése és felkarolása érdekében ki
tűztünk. Ékes bizonyság erre a 
kaposvári jazz-tilalom, amelyet la
punk más helyén közlünk s ame
lyet közös küzdelmeink jelentős 
sikeréül könyvelhetünk el.

A határozat másik üdvös ered
ménye az lett, hogy oltani s eddig 
külön utón haladó hal-társaink is 
belátták az együttműködés szük
ségét s nyomban a határozat meg
jelenése után bejelentették csatlako
zásukat a budapesti központhoz.

Kaposvári csoportunk ez év ja
nuár hó 23. napján tartotta tiszt
újító közgyűlését, amelyen dísz- 
elnökül: id. IToky Lajost, elnökül: 
az eddigi vezetőt Kovács Jenő 
József festőművészt, alelnökül: ifj. 
Egly Ernő lapszerkesztőt és Barcza 
József zenészt, főtitkárul: Berta 
József hírlapírót, titkárúl: Takács 
Gyula máv. hivatalnokot, jegyzőül: 
Fonyó István hírlapírót, pénztáro
sul : Barcza Jenő zenészl, ügyészül: 
Barabás Ferenc ügyvédet, ellen
őrökül : vitéz Balogh Károlyt és 
iíi. Tóky Lajost választották meg. 
Választottak ezenkívül 9 tagú vá
lasztmányt is.

Örvendetes, hogy kaposvári kar- 
társaink a csoport vezetőségét so
raikon kivül álló tényezőkkel is, 
megerősítették, mert Így a csoport 
szélesebbkörü és hathatós támo
gatásra számíthat.

Váltsa ki
uj ta g sá g i ig a zo lv á n y á t

a  rég ive l nem  Játszhat.
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H Í R E K .

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

(Savoy Hotel.)
Telefon: József 398—62.

E gyesü leti iro d á n k  h iva ta los 
ó rá i: ünnep  k ivé te léve l m in

d ennap  d. ii. 2 - 6 - íg

F elh ívás
v idék i csopo rtja inkhoz  i

Felhívjuk a vidéki helyicsopor
tok vezetőségeit, hogy az ország 
minden városában indítsanak ak
ciót zeneiskolák felállítására. Tud
juk azt, hogy a vidéki városok 
hivatalos vezetőségében épen úgy, 
mint a városok úri polgárságában 
sokan vannak olyanok, akik min
denkor szeretettel viseltettek a 
magyar cigányzenészek iránt. A 
vidéki vezetőségek tehát lépienek 
érintkezésbe a jóindulatú úri kö
zönség egyes tagjaival és kérjék 
akciójukhoz támogatásukat.

Pápai kartálsaink munkálkodása 
legyen példaadó a többi helvicso- 
portok vezetőségének is !

Köszötict-rayilvánílás. A 
Magyar Cigányzenészek Országos 
Egyesületének vezetősége ezúton 
fejezi ki hálás köszönetét Lengyel 
Gyula állami tanitóképezdei tanár
nak, azért a kedves áldozatkész
ségéért, hogy szives volt díjtalanul 
elvállalni pápai kartársaink és azok 
gyermekeinek zeneiskola kere
tében történő oktatást. Ezért a 
jóságáért az egész ország cigány
zenész társadalmának hálája kí
séri őt munkájában.

Fig-yeiEjaerfetés! 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 elnöüség.
ff jgyeim  íSZÍKÍSS. Felhívjuk 

azon tagok figyelmét, akik 
ezídeig működési engedélyei
ket nem kapták meg, de ok
mányaikat már beadták, je
lentkezzenek az irodában Ko
vács Ilona tisztviselőnél.

EGYESÜLETI — 1 
KÖZLEGÉNYEK.„

Felhívás
& asenekarv^ete urakhoz!

Egyesületünk vezetősége fel
sőbb figyelmeztetésre kinyo
matta a „Hiszekegy" partitú
ráját czígányzenekarok hasz
nálatára.

A ,,Hiszekegy" a tönkretett 
magyarság nemzeti imája. Min
den magyar cigánynak hazafias 
kötelessége tudni s ünnepélyes 
alkalmakon játszania kell min
den magyar czigány zenekar
nak.

Felhívjuk ennélfogva az 
összes magyar czigányzeneka- 
rok vezetőit, hogy a partitú
rákat, — amelyek díjtalanul 

rendelkezésre állanak, — 
egyesületünknél mielőbb sze
rezzék be és azt, — úgy ha
zafiaskötelesség — érzetből, — 
de a felsőbb utasításra is te
kintettel, — sürgősen és pre
cízen tanitsák be.

Tisztelettel
Bura Károly elnök.

F& l& ivás íag ia in 'tc fjox ;!
Felhivjuk tagjaink figyelmét, 

hogy a tagdijakat pontosan 
fizessék be. Ez nem csak az 
egyesületi rendhez tartozik, ha
nem megóvják önmagukat is 
ások  kellemetlenségtől,

Nem egyszer kell az alap
szabályszerű segélyre jelentke
ző tagot vagy hozzátartozóját 
elutasítani azért, mert három 
hónapnál hosszabb idővel el 
van maradva, dacára annak, 
hogy előzőleg hosszabb ideig 
rendesen fizető tag volt.

Aki három  hőraapnaí töb
be! e l vari m arad v a  a z  m in
den  jo g á tó l e lesik .
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Budapesti cigÉnpeneiwif
játszani!*.

Amerikai kávéház Oláh Móritz
Astória 
Bagolyvár 
Baross kávéház 
Bizánc kávéház 
Boció kávéház 
Britannia szálló 
Budai Vigadó 
Budapest kávéház 
Cigler étterem 
Debrecen étterem 
Dénes étterem 
Dunapalota 
Emke kávéház 
Erzsébet királyné sz. 
Esplenade 
Exellsior
Fehérvári kávéház 
Gebauer kávéház 
Gellért szálló 
Hébel kávéház 
Hungária szálló 
Hollandia (Hága) 
Irredenta kávéház 
Jobb mint otthon 
Kakuk étterem 
Keleti kávéház

Pertics Pál 
Flórika Jancsi 
Soványka Nándor 
Balogh Jancsi 
Rigó Jancsi 

Pertics lenő 
Búj ka Berci 

Farkas Béla 
Rác Pali 

Banda Marci 
Sárai Elemér 
ifj. Radics Jenő 
Bura Károly 
Csorba Dezső 
Bartók Vili 
Rác K. Lajos 
Bujka Jancsi 
Rigó Tóni 
Id. Berkes Béla 
Sípos Ferkó 
Magyari Imre 
Lakatos Flórig 
Radics László 
Farkas József 

Budai Gyuszi 
Zsolnai Lajos

Két tér vendéglő 
Király kávéház 
Kispipa
Korona Vigadó 
Kovács kávéház 
London (Anglia)
Makk hetes 
Margit park kávéház 
Márvány menyasszoy 
Metropol szálló 
Merkúr kávéház 
Munkácsy kávéház 
Molnár étterem 
Ostende kávéház 
Park kávéház 
Pannónia bávéház Ujp
D umlAnl'q p A11Á

Korodi Gyula 
P. Horváth Béla; 
Bodrics Béla 
Gyémánt János 

Mursi Elek 
Veres Károly 
Parádi Józsi 

Lakatos Gyula 
Dulii Károly 
Kócé Gyula 
Bujka Ödön 
Oláh Berci 

Horváth Béla 
Horváth Gyula 
Gondi Dezső 

, Horváth Péter

Pátria kávéház 
Posch étterem 
Pozsgai étterem 
Rivéria
Royal szálloda 
Rózsadomb étterem 
Seifert kávéház 
Spoiarich kávéház 
Széchenyi kávéház 
Trombitás étterem 
Vén diófa étterem 
Valéria kávéház 
Westend kávéház 
Zöldfa étterem 
Zürich (Schweiz)

Kurina Sinii 
Lakatos Gyula 

Torma testvérek 
Sipos Sanyi 
Bura Sándor 
Rácz Jórsi 

36. Rác Laci 
Farkas Jenő 
Kolompár Aladár 
Torma Tóni 
Dénes József 
Károlyi Árpád 
Gáspár Lajos 
Czicea József 
Csorba Gyula

Kiadásértés szerkesztésért felelős:
dr. Járosi Jenő,

Főtnunkatárs: M ázor B éla
Bárd-nyomda VII., Miksa-ucca 17. 

Felelős vezető : Bárd J. 
Telefon : J. 422-29.
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