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Boldog ünnepeket.
Beköszöntött a szent karácsony ünnepe és 

magával hozta a betlehemi jászolból kiáradó vég
telen szeretetet, mely testvérekké teszi az embereket.

A szeretetnek a szent ünnepén köszöntelek 
Benneteket testvéri szívvel!

Tizenhat esztendeje már annak, hogy rásza
badult az emberiségre a háború gyilkos réme. Négy 
esztendeig szedte, rabolta az emberiség legdrágább 
kincsét: az életet. Elhullottak kegyetlen kaszája 
alatt testvéreink, gyermekeink, rokonaink.

A gyilkos rém kimúlt, de borzalmas végren
deletet hagyott; az enberek szivében a gyűlöletet 
egymás iránt. Elűzte a szivekből a betlehemi jászol
ból kiáradó isteni szeretetet.

Nem fegyverrel, de álnoksággal, rosszakarat
tal, pusztítják egymást az emberek. És ez még szo
morúbb, mint a háború, mikor parancsra tették azt, 
amit azóta önkéntesen cselekesznek.

Testvéreim a mi sorainkba is befurakodott 
az egymást pusztítás vágya. Rosszakaratú emberek 
igyekszenek megbontani egységünket. Testvéreink 
egy hiszékeny részét hangzatos szavakkal szédítik, 
csak azért, hogy saját önzésüket kielégíthessék és 
saját ügyük szekerének tolására használják fel őket.

Mi, az egyesület vezetősége, ezeket a rossz 
indulatu egyéneket sem gyülötjük. Biztosan tudjuk, 
hogy felébred egyszer lelkiismeretük szava és saját 
maguktól rájönnek, hogy a legrutabb bűn : elárulni 
saját vérünket. — Mi csak Benneteket óvunk test
vérek, hogy el ne szédüljetek az üres szavak pufo- 
gásától, hogy ne hadjátok magatokat eltántorítani 
tőlünk, a titeket igazán szerető vezetőségtől beteg- 
lelkű emberek humbugja .által.-

Nyújtsunk kezet egymásnak, most a szeretet 
szent'ünnepén elfeledve az esetleges félreértéseket, 
olvadjon fel a neheztelés a szent ünnepség meleg
ségében.

Én, akit bizalmatok az egyesület élére állí
tott, nem mint elnökötök hanem, mint a ti test
véretek, kívánom, hogy a jó Isten áldjon meg mind
nyájatokat, minden áldásával. — A szent karácsonyfa 
alatt költözzön szivetekbe a béke és a szeretet és 
mcgbékült szívvel mondjuk el mindnyájan az ünne
pi szent igéket :

Dicsőség a menyországban Istennek, békes
ség a földön a jóakaralu embereknek.

Testvéretek 
Banda Marci

<XX>00<XXX>000<><X><W>ó<*̂<>00<>W

Gyökeres rendszerváltozás 
az elhelyezés ügyéiben.

Tekintettel arra a sok panaszra, ami mind
untalan felmerült az elhelyezőkkel szemben a múlt
ban. elhatározta a választmány, hogy az elhelyező
irodában hivatalos elhelyező ügynököt egyáltalán 
nem tart. Utasítást adott a vezetőségnek, hogy bont
sa fel az eddigi viszonyt az ügynökökkel. Egyben 
utasította a vezetőséget arra is, hogy készítésé el 
az egyesület elhelyező irodájának hivatalos szerző
dés nyomtatványait.

A nagybőgős és cimbalmos szakosztály ha
tározatai szerint.

A nyomtatványok már el is készültek és ren
delkezésre állnak az egyesület irodájában.

Az elhelyezés a jövőben úgy történik, hogy 
bárki önmaga is leszerzőthet és kérhet szerződés 
nyomtatványt az irodában, melyet, ha a [kiállítás, 
vagyis a szerződés megkötése után az irodában le
bélyegeztet, az egyesület ugyanoly védelemben ré
szesíti, mint azelőtt az ügynök által megkötött 
szerződéseket. —

A prímás és a tulajdonos közötti szerződé
sen kívül a prímás szerződést köt a tagokkal is,
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mely szerződési a tag kap kézhez. Ez egy rövid 
nyomtatvány, mely ugyancsak a nagybőgős és cim
balmos szakosztály határozatai szerint készült és 
ugyancsak az egyesületi irodában kapható.

Felhívjuk a tagok figyelmét arra, hogy akár 
önmaguk szerződnek, akár ügynök utján kötik a 
szerződést, feltétlenül az egyesületi blankettán szer
ződjenek.

Mi ebből az előny?

1. A felmondási idő 15 napban van meg
határozva. —

2. A szerződést a tagnak is alá kell Írni, 
ami által a tag is és a primás is biztosítva van. —

3. A tagnak meg kell kapni a szerződésben 
irt fizetést.

4. A primás biztosítva van, hogy a tag ren
desen teljesiti kötelességét és nem hagyhatja ott, 
mikor jólesik neki.

5. Ki van kötve a választott bíróság, ami 
szintén igen foqtos, mert bármi baj is van a tulaj
donossal, a választott bíróság pár hét alatt elintézi 
minden költség nélkül.

Saját maga ellen vét tehát minden tag, ha 
nem egyesületi szerződés nyomtatványon szerződik.

A szerződés nyomtatványok a következő árakon 
kaphatók :

Primás és tulajdonos közti szerződés: 50 f.
Alkalmi szerződés : 50 f.
Primás és tag közötti szerződés : 30 f.

C i g  á n y - s o r s .
(Prológ-Történet)

A szentesi helyicsoportnak 1930 noü. 12-én tartott hangversenyén 
felolvasta Lillin J ó zse f főtitkár.

Fejebubján lyukas kalap volt,
A vállain óriás kabát,
A  nadrágnak hire-nyoma sem,
S már prímásnak nevezte magán 
így járt házról-házra egyedül,
Mert árva volt — rongyos kis cigány 
Hóna alatt volt egy hegedű,
Játszott rajta, mint a csalogány.

Arany kedvet égetett lelke,
A szemében lángolt ragyogás;
Hogy miből élt ? — maga sem tudta 
Szive tűz volt, életdobogás. . .
És ez vitte utón, ultalan,
Fáján szólt a kócos nyirettyű,
Evett ha volt boldog-gondtalan,
S párnája lön a vén hegedű.

Aztán felnőtt, legényember leit;
Éj-szemei, mint tűz s lángnyilak 
Gyújtottak már s hol csak hegedült, 
Lányszivek fájón kinyíltak. . .
S a Nagy-Élet dalt dúdolt vele,
0  meg húzta a szív-himnuszát. . .
A kis cigány Isten remeke 
Híressé lön, világtól csudáit!

Hegedűje megért öt falut,
Császároknak sokat muzsikált,
Mosolyogtak császárlányok rá. . .

S gomblyukából lángolt vérvirág,
Mit úgy kapott titkos utakon !
Az aranyat megvetette már. . .
Hej, mert a dal kék egekebe uan,
Földön marad minden ami sár!

Nagy hírre nőtt, Megérdemelte.
Isten sokszor így alkot csodát 
Az árvákat nem feledte meg.
Küldte nekik csengő aranyál,
S elszáliak Így legszebb évei,
Hogy mi a kincs ? — sohse tudta azt,
A pacsirták daloltak neki!
Ö meg ölelt minden szép tavaszt!

Aztán ősz jött! Vad zimankós tél! 
Nyirettyűje két felé törött. . .
S visszakerült falujába le 
Ott élt újra rongyai között. . .
Hogy, mi történt? Feledésbe ment 
Elhunyt a tűz szemeszögletén,
Elviharzott sok év regement. . .
S Ő fáradtan köhécselt szegény. . .

A faluja nagyra-becsülte,
És előtte a szív nyitva volt,
Italt, ételt küldöttek neki,
Kellett is az I . . . Már csak haldokolt! 
Sírján nem állt hitves, se gyerek,
Mégis csurgott arany könnypatak. . .
Tán meg sem halt, csak ott szendereg. . . 
Az igazak óh csak alszanak.

I r ta : csillag Lakos István 
a  vidéki városok Kultur Szövetségének főtitkára. 

Szentes, 1930. XI. 7-cn.

Zöld szinü tagsági igazolványát váltsa ki, mert anélkül nem muzsikálhat!!
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Bura K áro ly a cigányság 

ellen.
Pitykegom bhoz dolm ány k e re s te tik ! !

Hiába no kellemes valami az a bársony szék! 
Még akkor is kellemes, ha nem miniszteri szék, ha
nem a cigányzenészek elnöki széke. Ha már egy
szer abban valaki benneült úgy látszik nehéz kikel
ni belőle, vagy legalább is nem altaródzik !

Ezt mutatja az a nagy igyekezet, amellyel 
mindenáron uj egyesületet akar csinálni Bura Károly 
az egyesület volt elnöke. Olyan féle akarás ez mint 
mikor valaki talál egy pitykegombot és azt mondja, 
uram Isten pilykegombot már adtál, mostmár csak 
egy dolmányt adj még hozzá és akkor lesz pityke- 
gombos dolmányom,

így van az „uj egyesülettel" is. Elnök? az  

m ár v a n ! Természetesen Búra Károly. Egyesület 
az még nincs. (Nem is lesz.J De hát nem is az a 
fontos, hanem az, hogy az „elnök" ! Egyesületet meg 
majd ad hozzá a jó Isten.

Igaz, hogy, amint egy meghívón olvassuk 
egyelőre Bura Károly még nem végleges csak amo
lyan ideiglenes elnöke a nem létező „Magyar Ci- 
gényzenészek Országos Betegsegélyző és Önsegély
ző Egyesületének", de azért mégiscsak „elnök" ez 
a fontos neki. Hogy mennyire fontos kilátszik abból, 
hogy mint „elnök" indulót irt Hoower-nek, az ame
rikai köztársaság elnökének és úgy küldte el, mint a 
cigányok elnöke. Itt meg talán nem az induló volt fon
tos, hanem hogy az „elnök ur“ küldte 1 I

Hát hagy valaki mindenáron „elnök aiar-e 
lenni, vagy sem, ez teljesen az Ő magán ügye és eb
be nem is lenne beleszólásunk, hanem abba, hogy ez
zel a beteges ambícióval félrevezesse a mi szegény 
tagjaink legszegényebb részének egy töredékét, abba 
már igenis beleszólunk, mert kötelességünk, figyel
meztetni tagjainkat!

Első sorban az uj egyesületnek a terve leve
gőre van építve. Mindaddig, amíg a mi egyesületünk

működik, semmi más olyan egyesületnek nem ad a 
belügyminisztérium alapszabályt, amit különben még 
be se nyújtottak, mely ugyanazokat a célokat tűzi ki 
maga elé, mint amik a mi egyesületünk céljai. Másod
sorban betegsegélyző egyesület megalakulását nem 
is engedélyezheti egyáltalán a belügyminisztérium, 
mert ilyenek alakulását a törvény kizárja. Szóval

az uj egyesület m egalakulásának hi

ányoznak a  törvényes előfeltétele!.

De ezen kívül lássuk csak mit is akarnak az 
uj egyesülettel csinálni a tagoknak ? A mint egy tá
jékoztató cédulájukról olvassuk,

e lső  so rb an  pénzt aka rn ak  

tőlük elszedn i.

Még hozzá nem is kis pénzt 

E t a v o n k é n t  4 -  P - l .

Te szegény cigányzenész, aki még a mi egye
sületi tagdijunkat, a havi 1 P. 60 f-t is alig tudod be
fizetni, honnan fogsz Te havonta 4 P-t. fizetni ? - Igaz, 
hogy ennek ellenében Ígérnek 1 De még mennyit 
Ígérnek ! Ha nekem egy ígéretért fizetnem kell, mielőt 
fizetek elsősorban azt kell megvizsgálnom, hogy a 
nagy .Ígérő" teljesileni tudja-e ígéretét. Röpcédulán 
ismertette az uj egyesület az Ígéreteit. — Miután két
szer kettő az négy és nem lehet se 3, se 5, ceruzát 
vettünk a kezünkbe és kiszámítottuk, hogy ha a 
befizetéseket munka nélküli segély, beteg segély 
stb. cimen — amiket mind Ígérnek — egy fillér költség 
levonása nélkül mind kifizetik a tagoknak, akkor sem 
tudják csak a felét kifizetni annak, amit Ígérnek! 1 
Úgy gondold el ezt Te szegény cigányzenész, hogy 
valakinek odaadsz 4 P. ez a valaki azt mondja neked 
hogy megrázza a 4 P-t a markában, erre a négy pen
gőből 6 P. lesz és azt odaadja neked. Úgy, hogy ez 
képtelenség 7 A négy pengő az négy pengő marad, 
akármilyen elnök rázogatja is a markában I

Ha az „elnök" ur mindenáron segileni akar a
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szegény cigányságon, ne ilyen Ígéretekkel tegye azt, 
hanem nyúljon be egy kicsit a takarékba, ahol 
az a sok pénz van, amit nagyrészt szegény cigányok
kal keresett, mert ő bizony a saját hegedűjével vajmi 
keveset keresett volna, ha a hátamegett nincs a segít
ség, a banda, markoljon abba a nagy pénzbe, rézo- 
gasson meg 10 -20 .0 00  pengőt a markába és azt

ossza szét a szegény cigányok közt!

Ez igen. Ez segítség volna! Ha a vol

na, ott nem volna ! !

Na de még ez mind hadján lenne ! Elvégre 
még ha valaki csak Ígérget és nem ad, az nem oly 
nagy vétek. A komolyabb része a dolognak az, hogy 
Bura nem elégszik meg azzal, hogy az uj egyesület a- 
laptalan alakitásával minden áron zavarni akarja a mi 
egyesületünk komoly működését, sem azzal, hogy a 
tagokat uszítja az egyesület ellen, hogy olyan híreket 
terjeszt, hogy nem kell tagdijat fizetni, hogy egyesület 
tönkrement stb. hanem ezen kivül

eljár az egyes hatóságoknál, hogy

elfürészelje az egyesület működését!

Azt akarja, megszűnjön az az egyetlen intézmény, a- 
mely a cigányság ügyével törődik, a bajokon igyek
szik segíteni és mindenütt sikra szél a cigányság vé
delmében ! I A cigányságnak ezt az egyetlen támaszát 
is tönkre akarja tenni! I Mindezt miért ? Mert nem ő 
az elnök!

Mit szóltok Ti szegény cigányok arra, hogy 
valaki a saját fajtája, a saját vére ellen dolgozik ?

És mit szóltok ahoz, hogy az elnök ur a nyo
morgó magyar cigányzenészeket foglalkoztatná, ki
tette bandájából magyar síposát, aki két évig játszott 
vele és bevett egy román állampolgárt síposnak aki 
most jött be Magyarországra, hogy elegye előletek a 
kenyeret.

így szeret benneteket az „elnök" ú r!
Mi nem félünk

az aknamunkától. Mi megyünk tovább az igazság

egyenes utján. Nem félünk a hatóságoktól sem, mert 
igen jól tudjuk, hogy a

mi nagyon fisztelf hatóságaink tisztá

ban vannak az értéktelen puffogtatá

sok indító okával és nem vetnek gá

tat a mi becsületes törekvéseinknek.

Az uj egyesülettel kapcsolatban még csak egy 
érdekességet jegyzünk fel. December 17-én volt nagy 
gyűlés. Ennek a gyűlésnek a programmján több tárgy- 
pont szerepel: helyiség kérdés, elhelyezés, sőt még bi
zonyos küldöttség megalakítása is, mely az egyesület 
ellen van hivatva felvonulni. Ez azonban csak mind 
cim volt arra, hogy gyűlést lehessen tartani I A gyűlés 
valódi célja az volt, hogy Bura Károly felhívta a jelen
levőket, hogy a községi választásokon szavazznak az 
ő pártjára. Mert kérem „elnök" fellépett ám városatyá
nak az egyik párt listáján. Igaz, hogy akkorát bukott 
hogy az már bukfencnek is nevezhető, és az is igaz, 
hogy ezt mindenki tudta előre, mert olyan helyen volt 
jelölve, valószínűleg tudta ő maga is, de nem tudta az 
az 50— 60 kis szegény cigányzenész aki ott volt a gyű
lésen és nagyban éljenezte Bura Károlyt a városatyát!

Most még egy komoly szót! Ne higyje senki, 
hogy a lentieket mi Bura személye ellen irluk. Szó 
sincs róla, csak

kötelességünknek tartottuk felvi- 

iágositani a tagokat és kötelessé

günknek tartottuk megvédeni az 

egyesületet

az efféle humbugokból származható esetleges kelle
metlenségek ellen.

r í  Zöld szinü tagsági igazolványát vált- jjy 
a - sa ki, mert anélkül nem m uzsikálhat!
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Nóta pályázat.
Az október havi számunkban kiirt nótapá

lyázatunk a tagok osztatlan érdeklődésével találkozol!.
Az eddigi eredmény igen biztató. Az ország 

minden részéből és Budapestről is szép számmal 
érkeznek be nóták és akad köztük több hangulatos 
igazi magyar nóta.

Az a nagy érdeklődés, mely kiséri pályáza
tunkat és pályázatunknak az a célja, hogy rajta mi
nél többen vehessenek részt, arra indít bennünket, 
hogy a pályázat határidejét mely eredetileg 1930 de
cember 31-ig meghosszabitjuk.

Ezért a pályázat határidejéül most már vég
legesen 1931 március 31-ikét jelöljük meg.

Tekintettel arra, hogy a nóta pályázat felté
telért többen nem olvasták október havi számunk
ban és arra vonatkozólag kérdést intéztek hozzánk, 
a feltételeket újból közöljük:

Joga van pályázni minden egyes egyesületi 
tagnak saját szerzeményű magyar nótával.

A legjobbnak ifiéit szöveget és a leg
szebbnek ta lá lt dallam ot 1—1 drb. 2 0  

K -á s  arannyal d ijjazzuk.

A pályaműveket 1931 március 31-ig kell szer
kesztőségünk címére : Budapest, Vili., Rökk Szilárd 
u. 35. beküldeni. A pályamű mellett fel kell tüntetni 
a szerző nevét és lakcímét.

A pályaművek elbírálására az egyesület el
nöksége állít össze zsűrit kiváló cigányzenészekből 
és egyéb a magyar zenét kultiváló kiválóságokból.

Szerkeztőségünk jogosult a beérkező pálya
művek bármelyikét (szöveg és dallam) lapunkban le
közölni.

A nótapályázatra beérkezett művek 

közül adjuk a kö ve tkezé t:

A veszprémi nagy templomban . . .

A veszprémi nagytemplomban 
Szomorúan zug a harang 
Temetik a legszebb ólmom,
Az elvesztett boldogságom.

Azért sir a szegény lelkem,
Mert elhagyott, kit szerettem,
Jaj Istenem mit vétettem,
Hogy oly nagy a büntetésem.

Irta: veszprémi Kiss Jancsi.

K edvezm ényes beiratkozás.
Tekintettel a rósz gazdasági viszonyokra el

határozta az egyesület vezetősége, hogy a három 
hónapnál több tagdíj befizetéssel elmaradt tagnak 
1931 január 5-ig azt a kedvezményt nyújtja, hogy 
összesen 5 P. lefizetése ellenében ismét felveszi a 
tagok sorába őket. Ezen 5 P-ben benne van a bei- 
ratási dij, az igazolvány dija és egy havi tagsági dij.

Reméli a vezetőség, hogy igen sokan igény- 
beveszik-e a kedvezményt annál is inkább, mert 
január 5 után ily kedvezményt többé nem nyújthatunk.

Kérelem
a tulajdonos u ra k h o z!

Mint lapunk más helyén megemlékeztünk 
róla, a választmány az elhelyező iroda újjá szerve
zését határozta el.

Az egyesület hivatalos elhelyezőt nem tart. 
A zenészek önmaguk is leszerződhetnek. Az egye
sület irodájában a választmány által megállapított 
szerződés nyomtatványok állnak úgy a zenészek, 
mint a tutajdonos urak rendelkezésére.

Akár a zenész maga szerződik, akár ügy
nök utján méltóztatnak szerződtetni a saját érdekük
ben csak a hivatalos nyomtatványon kössék meg a 
szerződést.

Ennek igen sok az előnye a tulajdonosokra 
nézve. Elsősorban az elhelyező iroda az ezen nyom
tatványon kiállított szerződéseket lebélyegzi és igy 
azokat az egyesület az eddigi védelemben részesíti. 
Ez maga is egy biztosíték a tulajdonosok kezében 
arra, hogy a leszerződött zenekar pontosan betartja 
szerződésbeli kötelezettségét.

Ezen kívül e szerződésekben ki van kötve 
az egyesület és a Kávés Ipartestület által alakitolt 
választott bíróság hatásköre és illetékessége. Amint 
a múltban már több Ízben tapasztalhatták a tulajdo
nosok e választott bíróság eljárása elsősorban költ
ség nélküli, másodsorban a rendes bírósági eljárás 
hosszadalmassága helyett, röviden, pár hét alatt el
intézi a peres ügyet. Ez kimondhatatlanul nagy e- 
/öny és költség kímélés.

Ezért kérjük a tulajdonos urakat, hogy bár
miként, akár ügynök utján, akár egyenesen a ze
nésszel kötik meg a szerződést, mindenesetben a 
hivatalos szerződés nyomtatványt használják.

Reméli a vezetőség, hogy ezzel az elhelye
zés igen rendezetlen kérdését úgy a tulajdonosok, mint 
a zenészek szempentjából kielégítően oldotta meg.
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Természetes ezen megoldás teljes eredmé

nyessége csak úgy következhet be, ha a tulajdono
sok ragaszkodnak a hivatalos szerződés nyomtat
ványhoz.
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A B ihary zeneiskola.
A múlt számunkban is felhívtuk a Bihary 

zeneiskola növendékeinek szüleit, hogy a gyerme
kek hátralékos tandiját fizesse be és a jövőben pon
tosan tegyen eleget a tandíj fizetési kötelességének.

Ennek dacára, sok szülő nem fizette be sem 
a hátralékot, sem a folyó tandijat. Az egyesület ve
zetősége épp ezért kénytelen volt az iskola növen
dékeinek létszámát csökkenteni. Az egyesület sajnos 
a közel múlt botrányos eseményei miatt anyagilag 
nincs abban a helyzetben, hogy a tanárokat telje
sen a maga pénztárából fizesse. Ezért kellett a lét
számcsökkentést keresztülvinni.

Felhívjuk a szülőket ismételten, hogy a tag
dijat pontosan fizessék, nehogy a tanítás emiatt fenn
akadást szenvedjen. Az iskola eddigi nagyon szép 
és komoly eredményei veszélyeztetve lennének a 
tandíj be nem fizetése által.

Becsületbeli kötelessége a cigányságnak, 
hogy ezt a mindenkép elsőrendű intézményt feltét

lenül fenntartsa. Ez nemcsak a vezetőségnek, hanem 
az egész cigányságnak igen fontos érdeke.

Szívesen tanítanánk minden gyermeket in
gyen, ha nem lenne oly szűkre szabva anyagi erőnk.

Szülők! mindenkinek becsületből be kell 
fizetni a tandijat 11!

A  p r o g r a m m o k a f .
Egyes prímások még mindig vonakodnak ki

állítani. A szerzők szövetkezete ismét panasszal for
dult hozzánk emiatt.

Múlt havi számunkban is nyomatékosan fel
hívtuk a prímások figyelmét programmadási köteles
ségükre. Most ismét figyelmeztetünk mindenkit, hogy 
a programmot egyszeri felhívásra azonnal állítsa ki. 
A programm kiállításából semmi hátrány nem szár
mazik sem a prímásra, sem a zenekarra, mint azt 
többen hitték.

Ez kötelesség úgy a szerzők szövetkezetével 
mint a tulajdonossal szemben, akitől a szövetkezet, 
amennyiben a prímás nem a programmot esetleg 
kénytelen lesz a további engedélyt megvonni.

Ezért tessék a programmokat akadálytalanul 
kiállítani.

Budapesti
c igán yzen ekaro k

játszanak .
B agolyvár 
B aross  kávéház  
B izáncz 
Bodó
Bohém  mulató 
B udapest kávéház  
Czigler étterem  
D ebreczen étterem  
D énes étterem  
D una palo ta  (Ritz) 
F.mke káv éh áz  
Erdélyi borozó 
E rzsébet k irá lyné sz. 
F eh érv ár káv éh áz  
F eh ér Holló étterem  
G ellert szálloda 
Iredcnta kávéház  
K akuk étterem  
K eleti káveház

sz. Rigó Tóni 
ifj Deb. Kiss Béla 
Horváth Béla 
id. Kiss Béla 
Horváth László 
Csorba Gyula 
Rácz Pali 
G áspár Lajos 
Múrsi Elek 
ifj. Berkes Béla 
Banda Marci 
SzikszaiK. Lajos 
Kóczé Gyula 
Nyári Gyula
Horváth Feri (Dundus)

Deb. Kiss Lajos 
Radics László 
Budai Gyuszi 
Vulás Laci

K etter vendéglő Dombé Laci 

M eiram are k áv é h áz  Bodrics Béla

L ovrana kávéház  

M olnár étterem  

O rszágház  buffet 

O stende káv éh áz  

P ark  kávéház

Vidék Gyula 

Horváth Bála 

Csóka Feri 

Toll Árpád 

Gondi Dezső

Lakatos étterem  Rózsadomb Magócs K. 

P annón ia  szálloda Rácz Béla 
P hiladelph ia kávéházF arkas Vincze 
P á tria  k áv é h áz  Sovánka Nándor
Pozsgay étterem  Torm a T qn i és G yu la 

R aposa  étterem  Dani Gyurka
Royal szá lloda  Búra Sándor
Seifer k áv é h áz  Sipos Sanyi
P ilseni sö rk ert Balogh Károly
Spolarich  kávéház  Farkas Jenő 
S zéchenyi kávéház  Kolompár Aladár 
T rom bitás étterem  Torma Tóni 
V éndiófa étterem  Dénes Józsi 
V alé ria  kávéház  Sárai Elemér

W e s te n d  k áv é h z  Lakatos T óni és Misi 

A tlantis k áv é h áz  Horváth Gyula 
Zöldfa étterem  Lakatos Gyula 
Pozsony k áv é h á z  Czicza Józsi 
P alac  szá lloda  Kurina Simi
A storia  szá llo d a  Veres Károly 
B ritan ia  S zálloda Pertis Jenő 
H ungária  szá llo d a  Magyar Imre 
Újpesti P an n ó n ia  k áv é h áz  Vörö Misi 
K ispesti New-York Horváth Péler 
V adászkü rt szá lló  Radics József 

KÜLFÖLDÖN:
P ertis  Pali 
Rigó Jancsi 
K ároly Á rpád 
B alogh Jancsi 
Pege Józsi

W ien
Götternburg
Berlin
Köln
Amsterdam

Kiadásért és szerkesztésért felelős :
Dr. Járosi Jenő

Paulovits-nyomda Vll., Wesselényi-u. 30.
Felelős v ez e tő : Paulovits Imre 

________ Telefon: J. 373-13 .
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