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Vidéki csoportjaink közül páran azzal a kéréssel 
fordultak a központhoz, hogy a központ tájékoztassa 
a vidéki csoportokat az egyesület ügyei felől, mert 
a vidék nagyon keveset tud az egyesület állapotáról, 
működéséről stb. Ha a folyó évi február 8-iki lapunk
ban a január 11-iki központi választmányi ülésről 
szóló jegyzőkönyvet figyelmesen átolvassák, abból 
mindenki értesülhet az egyesületben történtekről, de 
annak dacára főbb vonásokban ismét ismertetjük a 
kívánságoknak megfelelően az egyesület helyzetét 
és a jelenben aktuális ügyeket. Elsősorban a műkö
dési engedélyek állásáról akarjuk tájékoztatni tag
jainkat, A működési engedélyek ma már az egész 
ország területén életbe vannak léptetve. Az életbe 
léptetés nem történt egészen egységesen az ország 
egész területén. Vidéken igen sok helyen, különösen 
a  kisebb városokban és a nagyközségekben az életbe
léptetés már a múlt év őszén megtörtént, míg több 
nagyobb városban csak januárban hajtotta a rendőr
hatóság végre a rendeletet, Budapesten a szigorú 
életbeléptetés februárban történt. Hallottunk hango
kat, amelyek a budapesti cigányságot kvázi megvá
dolták azzal, hogy amíg a vidék rendesen fizeti a 
tagdíjakat és kiváltja a működési engedélyeket, ad
dig a budapesti helyicsoport tagjai az egyesülettel 
nem tőrödnek. Hát bizony, igen tisztelt lagtársak, 
ebben az állításban az ősszel volt is egy kis igazság. 
Azonban ez nem a nemakarásnak a következménye 
volt, hanem annak, hogy nemcsak vidéken nyo
masztó a gazdasági helyzet, hanem Budapesten is, 
sőt talán Budapesten még inkább, mint vidéken és 
így miután itt az életbeléptetés nem történt meg, 
csak februárban, azok a tagok, akiknek nagyon szű
kösek voltak anyagi viszonyai, halasztották kötele
zettségeiket addig, amíg lehetett. Most azonban, hogy 
a működési engedélyre szükség van, már a buda
pestiek is bejöttek az egyesületbe és a budapesti mű
ködési engedélyek kiadása már nagyrészt megtörtént, 
jelenleg is folyamatba van és remélhető pár hél alatt 
be is fejeződik, A  működési engedélyekkel kapcsola
tosan még egyszer elmondjuk a már többször hangoz
tatott és a helyicsoportokkal már közölt eljárásokat. 
Azt már tudjuk, hogy a belföldiek működési enge
délyét, hogy kell kikérni, A külföldiekre vonatkozóan 
a működési engedélyek kérése a központ által törté
nik, A helyicsoportnak be kell küldeni az illető kül
földi honos születési anyakönyvi kivonatát, vagy ke
resztlevelét. A központ ezután^ felszereli azzal a be
nyújtandó kérvényt és az ideiglenes engedélyt a 
Belügyminisztérium adja meg.

,  Figyelmeztetjük a külföldi tagokat, hogy ez az 
engedély csak ideiglenes engedély és arra szolgál, 
hogy addig, amíg az íleltő tag a magyar állampolgár
ságát megszerzi, igazolásul szolgáljon. Kívánatos, 
hogy ezek a külföldi tagok mielőbb szerezzék rr.eg a 
vísszahonosításhoz szükséges okmányokat, azokat 
küldjék be a központba, ahorman a belügyminiszté
riumba kérvénnyel fogják azt beterjeszteni, vagy 
egyenesen küldjék be a belügyminisztériumba. A kés
lekedés veszéllyel jár, mert a belügyminiszter meg 
fogja határozni az időpontot, amíg ezek az idegen 
külföldiek részére kiállított működési engedélyek ér
vénnyel birnak és erre az időpontra a tagnak az ál
lampolgárságát feltétlenül meg kell szereznie, mert 
ellenkező esetben ezek a, működési engdélyek hatá
lyukat vesztik és a tag: működési engedély nélkül 
marad,

Mint már azt a január il-iki központi választ
mányi ülésünkön is hangoztattuk, betegsegélyzö pénz
tárt óhajt az egyesület felállítani. A betegsegélyzö 
pénztár szervezete olyan lesz, mint az egyesület 
szervezete. Az egyes helyicsoportoknak külőn- 
kiilön kell pénztári fiókokat felállítani. Ezeknek a 
szervezetére vonatkozó részletes utasítását később 
fogjuk közölni. Egyelőre csak annyit, hogy igen üd
vös volna, ha már most a vidéki csoportok az elő
készítő munkálatokat megkezdenék. Ily irányban a 
váci helyicsoport az úttörő, amely február 24-én egy 
nagy, tánccal egybekötött hangversenyt rendezett, 
melynek tiszta jövedelmét a létesítendő betegse
gélyzö alap javára fordítja, Igen helyes volna, ha 
példáját a többi helyícsoportok is követnék.

Az ország minden részéből igen sok panasz ér
kezik hozzánk a gazdasági viszonyok mostohasága 
miatt és ezzel kapcsolatban több helyen panaszkod
nak arról is, hogy a most divatos jazz-bandok mind
jobban és jobban kiakarják szorítani a cigányzenét. 
Tagadhatatlan, hogy igen nehéz gazdasági helyzet
ben vagyunk. A budapestieknél és a vidékieknél is 
egyformán nehéz a megélhetés. Ez ne csüggesszen 
el bennünket, mert a gazdasági viszonyok mostoha- 
sága nemcsak a zenészekre vonatkozik, hanem ál
talában az ország minden lakosára és minden egyéb 
foglalkozású polgárára. Ennek dacára nem szabad 
tétlenül néznünk a viszonyok folytonos romlását, 
különösen pedig azért nem., mert fenyeget bennün
ket ezen kívül még az idegen muzsika térhódítása 
is. Kedves Taytársak ezzel kapcsolatban egy olyan 
térre lépünk, amely felett már hatalmunk van. Ne 
féljenek a Tagtársak attól, hogy ídegenmuzsika akár 
jazz, — akár szalonzenekar hangszereiről hangzik 
is az fel veszélyezteti a mi ősi magyar zenénket. 
Évszázadok óta él a magyar nóta Magyarországon
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és nem is fog innen eltűnni, Épen úgy, ahogy szá
zadokon keresztül a mi vállunkon nyugodott a ma
gyar nóta fejlődése, ezekben a ránknézve veszélyes 
időkben még inkább így van. Mi vagyunk hívatot
tak arra, hogy küzdjünk a magyar nóta sértetlen
ségéért. Ezt a küzdelmet meg is fogjuk vívni, ez a 
meggyőződésünk, azonban hogy az eredmény bekö
vetkezzék, annak egy igen fontos előfeltétele van 
dolgozni kell. A kultúra fejlődésével fejlődtek az 
igények is. Ma már nem elég a magyar nótát úgy 
játszani a cigánynak, hogy az a zenekar csak lár
mázzák, hangzagyvalékot adjon, amelyből kícsendül 
a prímás hegedűjén a dallam. Ma már tiszta fejlett 
összhangokat vár a közönség a cigánytól, nemcsak 
úgynevezett suszter bassust. Azért a zenekaroknak 
fokozott mértékben kell tanulníok, próbákat tar
tani, az összhangokat simítani, az összjátékot 
egyenessé, precízzé tenni.

Ami gyönyörű, szép régi nótáinkat nem szabad 
mintegy általános, sablonos összhang keverékkel 
előadni, hanem minden nótát megszínezní szerkeze
tének, hangulatának megfelelően. Az egyes szóla
mokat külön-külön megállapítani, a többivel ösz- 
szeegyeztetní. Meg fogják látni kedves tagtársak, 
hogy ha ezt így csinálják, ismét visszatér a vendég
lőkbe, kávéházakba, bálokba az ismert vagy bána
tában vagy örömében mulató magyar úr alakja, aki 
szívesen hallgatja a valamikor sokszor hallott nó
tát, amely most felfrissülve, megfiatalodva, jól be
tanulva és a magyar úr fejlett hallásának és kívá
nalmainak megfelelően csendül fel újra.

A magyar nóta ilyen reformján kívül foglal
kozni kell az újabb darabokkal is. Tessék az új da
raboknak a kottáját megszerezni, azokat betanulni 
és a közönségnek folyton nyújtani valami újat. Az 
természetes, hogy a közönség nem fog egy kávé
házban vagy vendéglőben heteken keresztül minden
nap ülni, ha a zenekar programmja. nem változik cs 
minden este újra azokat a darabokat ismétlik. Ter
mészetes, hogy ezt a közönség egy-két nap alatt 
megunja és másik helyiségbe megy, ahol újat hall. 
Ha azonban kedvenc megszokott cigányjának a he
gedűjéből hallja az új és új darabokat, nem fog 
máshova menni és ezáltal a viszony a zenekar és a 
közönség között melegebb, barátibb lesz.

Hogy elősegítsük ennek a munkának az előbbre 
haladását, lapunk következő számaihoz partitúrá
kat fogunk mellékelni. E partitúrák között lesznek 
újdonságoknak partitúrái és lesznek magyar nóta 
partitúrák. Reméljük, ezáltal nemcsak a magyar 
muzsikának, hanem a cigányság ügyét is szol
gáljuk. ,j, o.

K o iv  lehet aaxdagsá  
tenni az Egyesületet ?

Irta: Dr. Farkas László.

A Jegyzők Országos Árvaház Egyesületét régen 
ismerem. Judom, hogy sok jegyző-árvát nevel díjta
lanul. Elmentem tehát a Jegyzők Házába (József 
körút 41.) levő igazgatósághoz, hogy beható informá
ciókat kérjek arról, hogyan hozták össze a jegyzők 
azt a nagy vagyont, amivel ma rendelkeznek. És mi- 
képen lehetne azt a Cigányzenészek Egyesületének 
utána csinálni?

Az igazgató úr lekötelező szívességgel tárta fel 
előttem úgy a vagyoni helyzetet, mint az utat és mó
dot, ahogyan azt a jegyzők összehozták. A cigányze
nészek vagyoni és kereseti viszonyai ugyan rosszab
bak, mint a községi jegyzőké, de igen tanulságos lesz 
elolvasni, mit tud létesíteni az összetartás és a kari 
érdek felismerése és ápolása!

Lássuk először, mije van a Jegyzők Egyesüle
tének?

Van egy székházuk Budapesten, József körút 41, 
sz. alatt. Tehermentes. Forgalmi értéke 4000 millió 
korona, Egerben iníernátus (nevelő intézetük) van, 
hol 85 jegyző-árvát teljesen ingyen nevelnek és ta
níttatnak, Ez az egri székház 3500 millió koronát ér. 
Ennek fele azonban még nincsen kifizetve. Az egy
leti vagyon jövedelméből azonfelül hogy 85 árvát tel
jesen ingyen nevelnek, még segélyeznek 249 jegyzői 
gyermekeket tanulmányaik befejezésében és 200 
jegyzői özvegynek nyújtanak segélyt, mit ezek a 
nyugdíjon felül élveznek. Az évi segélyek összege 
2900 millió vagyis 2 milliárd K, Tervbe van véve a 
budapesti székházban főiskolai iníernátus, hol azok a 
jegyző-gyermekek fognak ingyen ellátást kapni, kik 
Budapesten egyetemre vagy más főiskolára járnak. 
Mihelyt felszabadulnak a budapesti székházban a la
kások, szálló szobákat fognak ott berendezni avégből, 
hogy a Budapestre feljövő vidéki jegyzőknek a. szék
házban otthonuk legyen.

Az a kérdés merült fel ezek hallatára bennem, 
hóimét tudták és mennyi idő alatt a jegyzők ezt az 
óriási vagyont összehozni? Ezen kérdésemre kapott 
válaszk a következők voltak: A Jegyzők Egyesülete 
régi alakulat. Fennáll vagy 40 esztendeje. Az első 
1—2 évtizedben azonban igen lassan fejlődött. A tu
laj donképeni nekilendülés a háború óta van. A va
gyongyűjtés is erre az időre esik. A legnagyobb erős
sége az Egyesületnek az összetartás, a vezetőségben 
való hit és bizalom és annak felismerése, hogy az 
egyesülésben nagy erő rejlik. Idegen forrásból eredő 
pénz a Jegyzők Egyesületének vagyonában nincsen. 
Az egész vagyont a saját erejükből hozták össze,

II.

Lássuk már most. miből hozták össze ezt az 
óriási vagyont a jegyzők?

Az egyesületnek alapját a tagdijak vetették meg. 
Ma is a tagdíjak képezik a legfőbb bevételi forrást. 
Tagdíjhátralékos egyleti tag nincsen. A második és 
igen tekintélyes bevételi forrás a Jegyzők Kereske-

Hangszerkészítők, hangszerkereskedők, zeneműkiadók legered  
menyesedben a Magyar Cigányzenészek Lapjában hirdetnek.
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deinii Részvénytársasága, illetve ennek jövedelme. Az 
Országos Árvaház Egyesület mellett ugyanis létesítet
tek egy kereskedelmi részvénytársaságot, azt beje
gyeztették a törvényszéknél. Ennek a részvénytársa
ságnak az igazgatósága azonos az Árvaház Egyesület 
igazgatóságával, aminek az a határtalan nagy előnye 
van, hogy az Árvaház igazgatása nem kerül költségbe, 
mert a kereskedelmi részvénytársaság jövedelme 
nemcsak eltartja  az igazgatóságot és az összes tiszt
viselőket, hanem jelentős összegeket szállít be az 
Árvaház Egyesület pénztárába is. Ezzel megszüntet
ték a jegyzők azt a  visszás állapotot, ami sok jóté
kony intézmény megölő betűje, hogy tudniillik az 
igazgatás felemészti a jövedelmet és a jótékonycélra 
alig marad valami. Megismertetem ezek után tisztelt 
olvasóimmal, mi az a Kereskedelmi Részvénytár
saság?

Mint a neve is mutatja, kereskedik. Vesz és elad. 
Üzletkörébe főleg azokat az árukat öleli fel, amelyek 
a jegyzőknek szükségesek. Ez a részvénytársaság 
szerzi be és szállítja a jegyzőí irodák összes szükség
leteit. úgymint papir, íróeszközöket, nyomtatványokat, 
továbbá a községek számára tűzoltási felszereléseket, 
leventék felszerelését. Kikeresi a legolcsóbb beszer
zési forrásokat, hol elsőkézből kapja az árut és azt 
tisztes polgári haszon mellett adja tovább. De foglal
kozik más cikkek adás-vételével is. Ha például egy 
vidéki jegyzőnek bicikli vagy gyerekkocsi kell, meg
szerzi azt és mint kereskedő a gyárostól vagy nagy- 
kereskedőtől több-kevesebb százalékot kap, Áz árut 
aztán forgalmi áron eladja a jegyzőnek annyiért, 
amennyit, az az üzletben különben is fizetett volna. 
A százalék ellenben a kereskedelmi részvénytársa
ságé marad. Nincsen jegyző Magyarországon, aki 
máshol venne valamit, mint a saját részvénytársasá
gánál, feltéve, hogy azt ott megkapja. Máshol csak 
akkor vásárol, ha ott megkapni azt az árut nem le
het. A kari összetartás oly nagy mértékben ki van 
fejlődve a jegyzők között, hogy még mások bevásár
lásait is, hacsak lehetséges, ide terelik, A. mesés 
eredmény mutatja, hogy valósággal csodákat lehet 
művelni az összetartás révén,

III.
Vonjuk le tehát a tanulságot a jegyzők példájá

ból, Lemásolni az esetet nem lehet. Mert mások a 
cigányzenészek kereseti és életviszonyai, mint jegy
zőké. Először is azok jövedelme biztos, másodszor na
gyobb, mint átlagban a cigányzenészeké. Könnyebb 
volt tehát nekik vagyont összehozni. Harmadszor nin
csen köztük visszavonás és bizalmatlanság. A kisebb 
kereseti lehetőségből azonban nem következik más, 
mint szerényebb keretek között kell valóra váltam a 
Cigányzenész Egylet megizmosodását. Ha évi két
milliárd koronát nem is tud egyesületünk jótékony- 
célokra fordítani, azért nem szabad a törekvést abba
hagyni. Ha nem is lesz egyesületünknek 4 milliárdos 
székháza a József körúton, azért igyekezni kell minél 
jbb anyagi jóléltet teremteni. Ha átgondolom, mennyi 
tere lenne a jótékonykodásnak a cigányzenészek kö
rében! Hány elöregedett cigányzenész van, aki öreg
sége miatt nem jár bandába és nélkülöz! Hány apát
ián árva várja a segítséget?! És honnét várjanak se
gélyt, ha nem a cigányzenészek társadalmától! Milyen 
üdvös lenne a tehetséges gyerekek számára a_ tovább
képzést előmozdítani. Barátságos otthont létesíteni, 
hol — nem mint most, idegen kávéházban, •— hanem

saját, bár szerény hajlékában az Egyesület minden 
tagja kellemesen erezhetné magát. Milyen üdvös lenne 
egy alap létesítése, amelyből a saját hibájukon kívül 
kereset nélkül maradt cigányzenészek segélyt kapná
nak, És ki tudná felsorolni azt a sok jogos óhajt, amit 
a cigányzenészek egy jobb jövő, egy kellemesebb élet 
megvalósítása tekintetében joggal támasztanak?!

Az Egyesület vezetősége a mai szerény keretek 
között is csodálatos szép eredményeket tud felmutatni. 
Hát ha meglenne a tagokban az a kötelességérzet, 
amit az Egylettel szemben mindenkinek éreznie kell, 
— ha az Egylettől mindenki nemcsak kapni szeretne, 
hanem annak is megadná a magáét, akkor még sok
kal fényesebb eredményeket tudna felmutatni a ve
zetőség.

Sok baj okát abban látom, hogy a megélhetésért 
való küzdelemben nem tart össze a cigányság. Ha 
muzsikálásra kínálkozik alkalom és a góré napi 80 
ezer korona fizetést ajánl egy embernek, akadnak, 
akik elvállalják a szerződést a feléért. Jól tudom én 
és belátom, hogy az a zenész, aki hónapok óta állás 
nélkül van, megelégszik a kenyérrel és lemond a ka
lácsról, Ámde ezzel az eljárással árt önmagának és 
árt az egész cigányzenészi karnak. Ha sikerülne tö
möríteni és jobb belátásra bírni az egyesület tagjait 
és ha sikerülne őket felemelni arra a magaslatra, ahol 
más szabad pályán működők a jobb megélhetés érde
kében kartellbe lépnek, egész más világ járna a ci- 
gényzenészekre. Az én gyerekkoromban még ismeret
len fogalom volt a fizetés. 30—40 esztendővel ezelőtt 
csak a tányérozás volt a jövedelem. Csak bálokban 
és alkalmi mulatságoknál volt alku. Ma más a. hely
zet, fizetést adnak a kávésok és szállodások. Ha szi
gorú megállapodás létesül, hogy mennyi a legkisebb 
fizetés, amit el szabad fogadni és ha azt a cigány
zenészek szigorúan be s tartják, jobb fizetéseket lehet 
elérni, mint ma vannak, Osztályozni kellene a loká
lokat. Nagyobb és fényesebb helyiség fizessen többet, 
kisebb hely kevesebbet.

Ha ezáltal növekednék a jövedelem, több jutna 
az Egyesületnek is,

IV.
Az Egyesület jövedelmének szaporítására és az 

Egylet gazdaggá tételére nézve lenne néhány javasla
tom, de ezekről, valamint az aggfcori biztosításról 
majd a másik alkalommal. Utóbbiról most csak any- 
nyit írok, hogy a népjóléti misztériumban törvény
javaslaton dolgoznak, amelyet a miniszter az ország- 
gyűlésen való benyújtás előtt ankéten be fog mutatni 
az érdekelteknek és az értekezleten elhangzó módo
sításokat lehetőség szerint figyelembe fogja venni. 
Értelekeztem e tárgyban Papa Géza helyettes állam
titkár úrral, aki szives volt és a Cigányzenészek Or
szágos Egyesületét az én jelenlétemben bevezette 
abba a jegyzékbe, amely az ankétra való meghívandó 
egyesületek neveit tartalmazza.

Tagjaink csak a hivatalos köz- 
vetítők által vállalhatnak állást.

Vezetőség,
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Cigányzene vagy nem cigányzene
Nagyon gyakran halljuk ezt a kérdést feltenni 

ott, ahol zenére van szükség. Érvek hangzanak el
lene, érvek mellette. Majd a divatot is segítségül hív
ják a vitatkozók, aztán a közönség szeretetére hivat
koznak és egyéb kifogásokra. Mindenről szó esik, 
csak arról nem, hogy aki igazi magyar muzsikát akar, 
aki gyönyörködni kíván azkba a közismerten szép 
magyar melódiákba, amelyek a magyar népdalok sa
játosságai, az csak cigánymuzsikát hallgathat, mert 
a magyar cigányzenészek ennek az igazi művészei.

Ezeket az igazi magyar ősrégi népdalokat nem az 
iskolázottság; húrjain, hanem az átérzés húrjain kell 
játszani, amit pedig igazi érzéssel, igazi magyar len
dülettel csak a magyar cigányzenész tud, Mennyi ma
gyar öröm, vígasság, mennyi magyar bánat és szomo
rúság van a cigánymuzsíkában. Az igazi és jó magyar 
cígánymuzsika, üdít, felemel, bánatunkban enyhít és 
ha szükség van rá, velünk szomorkodik. Ezt érezzük 
át, akik vitatkozunk, hogy milyen muzsika legyen, ci
gányzene vagy nem cigányzene. Mert divat jön, divat 
megy, az ízlés változik, mint a női szeszély. A társa
dalom felemel és letaszíthat mindenféle zenét, csak 
egy biztos, hogy a cigányzene mindig a magyar társa
dalom zenéje volt, lesz és marad, igazi magyar pedig 
csak cigányzene mellett mulat és vígad,

Egy gázsó.
maaaaama mmamaMmmmaamaaeiBmíaKmBmmmamismmmBB

Cigánybál.
A Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete 

Budapesti Helyicsoportja az idei cigánybáiját is a 
szokásos napon csonka-csütörtökön tartotta meg 
Kálvária-téri helyiségében.

A bál este 10 órakor kezdődött, míkoris megér
kezett a helyicsoport elnöke Füredi Fábián és meg
adta a jelt a bál kezdetére.

A cigányzenekar rázendített a hagyományos ci
gánycsárdásra:

Lesz még cigánylakodalom, 
mire dr. Farkas László Váci Bözsikével, ifj. Füredi 
Fábián Kovács Teszikével a budapesti helyicsoport 
gépiró kisaszonyával és Saáry Ákos központi titkár 
Vadas Jenemével nyitották meg a táncot.

Asszonyok: Saáry Ákosné, Német Jánosné, Ko
vács Jánosné, Berki Míhályné, Berki Istvánná, Bei- 
feld Zsígmondné, Albert Benuisné, Radulec Dániel- 
né, Mészáros Györgyné Boros Antalné, Oláh Ist
vánná, Krekács Gézáné, Vadas Német Ferencné, 
Vadas J enőné, Berki Jánosné, özv. Oláh Sándorné, 
Horváth Jancsiné, Kanizsai Csapi Ivánné, Lakatos 
Ignácné, Csipák Aladárné. Jónás Lajosné, Jónás 
Mártonná, Radícs Jánosné, Bujka Lajosné, Oláh 
Sándorné, Zsolnay Jánosné, Radícs Tamásné Fried- 
mann Gézáné, Ónodi Józsefné, Balogh, Kálmánná, 
Farkas Lajosné, Bárdos Ferencné, Németh Dezsőné, 
Balogh Jánosné, Német Sándorné, Kiss Matild, Kiss 
Teréz, Oláh Míhályné, özv. Berki Józsefné, Bohut 
Sándorné, Bodor Rezsőné, Bodor Józsefné, Csámpai 
Vilmosné, Daniné, özv. Markovics Istvánná. Sárközi 
Míhályné, Tótfalusíné, Járóka Istvánná, Balogh Er- 
nőné, Bodor Istvánná, Farkas Matild, Rusné, Színi 
Pistáné, Járóka Míhályné, Járóka Sándorné,

Leányok: Kovács Tériké, Kovács Ilona, Krekács 
Erzsi, Horváth Juliska, Horváth Bözsi, Vadas Né
meth Rózsi, Berki Betti, Váczi Böske, Horváth Mar

gitka, Kanizsai Danyi Gizi, Jónás Bözsike, Radics 
Annuska, Radícs Kató, Dandi Ibis, Zsoldos Bo
risba, Bárdos Magda, Loso Ilona és Járóka Rózsi,

A szép sikerű mulatság a legfényesebb jókedv
ben a hajnali órákig tartott.

HÍREK-
H a l á l o z á s .  Naprói-napra fogyatkozik a 

cigányzenész társadalom sora, A nagyok, a régiek tá
voznak, hogy helyet adjanak az uj, a fiafal generaiiónak, 
A régiek, a híresek közül megint kettő dőlt ki az élet
sorból.

Balogh Károly és Bodrics Lajos cigányprímá
sok kartársunk és barátaink távoztak körünkből. Teme
tésükön a Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete 
képviseltette magát és Saáry Ákos titkár mondott 
búcsúztatót az egyesület nevében. Nyugodjatok békében!

T a g g y ű l é s  A budapesti Helyicsoport f. é. 
márc. hó 10-én taggyűlést tartott, melyen a tagok igen 
szép számmal megjelentek. A gyűlésen Füredi J. Fábián 
elnök, Rácz Zsiga központi ügyvezető aletnök, dr. Farkas 
László és Lilin József a csoport főtitkára szólaltak fel. 
Felszólalásaikat a ragok nagy figyelemmel hallgatták 
végig.

A  h e l y u  s o p o r l  ez
úton figyelmezteti tagjait, hogy akinek működési enge
délye már kiáliitatoít azt mielőbb vegye át a pénztáros
nál, mert az ideiglenes engedélyeket meghosszabbítani 
nem lehet, s a lejáratokkal a tagok csak kellemetlen
ségnek büntetésnek teszik ki magukat.

Heiyícsoportck figyelmébe, !927. március 15. 
és 20-íka között megjelenik a ,,Cigányzenészek al
buma" új kiadásban.

Marko Miklós hírlapíró szerkesztésében, mely
nek ára aranyozott piros díszkötésben külföldre 
ajánlottan feladva 23 pengő, Magyarország terüle
tére ajánlva bérmentve 20 pengő.

E műben a világ minden részéből sikerült mint
egy 400 élő és elhaitprimás képét összegyűjteni 40 
banda képpel és 25 különböző rajzzal, melyek ere
deti jeleneteket öröktíenek meg a cígányzenészek- 
kel kapcsolatban a régi jóvilágból Cinka Pannától 
kezdve. Valóságos történeti munka a cigányokról.

A kiadásért és szerkesztésért felelős: dr Járosi Jenő, 
Budapest, Vili., Rökk Szilárd-utca 35.
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egy alig használt ió karban levő 

M I G M O & í gyártmányú í r ó g é p  
Az eladás ügyében értekezni lehet az
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egyesület helységében Saáry urnái. Ugyan
i t  ott az ára is megtudható.
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Weinberger-nyomda, Vitt. Német-u. 27. Telefon J. 22—37..:
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