
VII. ÉVFOLYAM 8 SZÁM.
m ggjggjfflmg M A G Y A R

BUDAPEST, 1930. SZEPT. 20.

A MAGYAR CIGÁNYZENÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS SZAKKÖZLÖNYE
Szerkesztőség és k iadóhivatal: Budapest, 
Vili., Rökk Szilórd-u. 35. Telefon : J. 363-43.

Laptulajdonos: M a g y a r  C i g á n y -  
z e n é s z e k  O r s z á g o s  E g y e s ü l e t e

Az augusztus 22-iki közgyűlés uj vezetőséget 
választott. Ideje volt, mert a régi vezetőség egyes tag
jai már majdnem tönkretették az egyesületet. Az uj 
vezetőség megkezdte a romok eltükaritását és egy
ben a komoly munkát.

Az eg y esü le tb en  m ár rend é s  c sen d  van l
Nem úgy az egyesületen kívül. Vannak olya

nok, akik még mindég lehetetlennek tartják, hogy a 
cigányság összeségének józan gondolkodása, igaz
ság-érzete és az a szeretete, mely önzetlen, régi ve
zetőihez fűzi, elmozdította őket aró! a pozitióról, 
melyet nem a cigányság javára töltöttek be. Miután 
nem ülhetnek a trónon,- beálltak trónkövetelőknek és 

egy  ré sz t fütik a  c igányság  Síászé- 
keny ré szé t, m ás ré sz t kivüSátló eg y é
neknél é s  Siafóságofcrcál dolgoznak- 

a z  eg y esü le t ellesett 
és a vesztett trón visszaszerzéséért.

Akkor, amikor még a jelenlegi trónkövetelőka 
trónon ültek és amikor megkezdték egyes vezető 
férfiaink ellen a támadások sorozatát, megmondot
tuk nekik, hogy hagyjanak fel az üldözéssel, mert 
kénytelenek leszünk ellenük védekezni. Igyekeztünk 
nekik megmagyarázni, hogy vádjaik alaptalanok és 
hogy azok a kívül állok, kiknek tanácsára cselek
szenek, önös célokat akarnak elérni.

Ugyan akkor megmagyaráztuk azt is, hogy mi 
nem akarunk senkit sem támadni, de, ha rákény- 
szeritenek bennünket lesznek fegyvereink, melyekkel 
ű támadásokat visszaverjük és vigyázzanak, mert a 
fegyverek sebeket is fognak ejteni, melyekbe a se
besült el is vérzik.

Hiába volt az intelem, konokul haladtak az

igazságtalanság utján, megindították a támadásokat, 
neki szaladtak fegyvereinknek és mosi mint „üldözöt
tek" panaszkodnak a sebek miatt.

Ugyiátszik azonban, hogy a hatalmi téboly erő
sebb, mint a sebek okozta fájdalom. Tudomásunk 
van róla, hogy

m ost az  egyesü le ten  kívül do lgos
nak tovább a  bukott nagyságok

és igy igyekeznek a cigányság egységét ismét meg
bontani és maguknak uj poziíiót teremteni, akár az 
egyesület tönkretételével is.

Bsméi felem eljük intő szavunkét!
Mi a további támadásoktól nem félünk, az 

egyesületet sem féltjük, de minden újabb támadás 
ellen védekezni fogunk.

Ismét megmondjuk előre, 
e rő s fegyvereink vannak a védeke
z é sre , ha belefcénysxerltenek h a sz 

nálni fogjuk azokat
és lehel, hogy ismét sebeket ejtünk, talán súlyosab
bakat mint előbb.

Hagyják hát abba az egyesületenkivüli akna
munkát, térjenek józan észre, mert újabb támadása
ikat sem fogja az annyira áhított siker koronázni, 
hanem ismét csak az igazság halálos sebeket osztó 
fegyvereibe szaladnak bele.,

kis az  ügyet a  m agunk ré szé rö l e sen  
fníő szavunkkal lezártuk 

és csak arra törekszünk, hogy eltűnjön a egyesület
ből az önkényeskedés káros időszakának még az 
emléke is.

Az egyesület tagjaihoz szólunk még. Sem most. 
sem a jövőben nern akarjuk sem hivatalos lapunk
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hasábjain, sem egyebütt a múltak szereplőinek bű
neit felhántorgatni, az eseményekről csak annyit írunk, 
amennyit feltétlen szükséges minden tagnak tudni. 
Nem a gyűlölködés, hanem a megbocsájtás utján 
megyünk előre és visszük előre az egyesület és az 
összcigányság érdekeit, de elvárjuk a tagoktól, hogy 
megértéssel és jóakarattal kisérik munkánkat.
********** '-.-•.-■m *************** ************ J ***>*•

f is  egyesüket m indenkor, min* gé
anya Sgy®kszik seg íten i tag ja in , d® 
akik  e llene törnek, kem ény  k é z b e  
ű iköcnek, nsely ha  kei! büntetni is  tud.
Legyen rend és csend az egyesületben és az 

egyesületen hívül és folytatódjék a komoly munka.
E>2\  vJátrost jre n ö

Ilovszky János nyilatkozata
a véget ért m esterséges háborúról, a  cigányság feladatairól és 

lesújtó vélem énye a  cirkuszról.
Látogatást tettünk ilovszky János föv. biz. tag

nál egyesületünk tiszteletbeli elnökénél és megkértük, 
hogy nyilatkozzon mikép ítéli most az egyesület hely
zetét. — Tiszteletbeli elnökünk mosolygós derűs arc
cal fogad dolgozó szobájában. Leülteit és én azon
nal adom föl a kérdéseket, mert tudom, hogy nagyon 
elfoglalt ember:

— Igaz-e, hogy neheztel Nagyságod az egész 
cigányságra ?

— Cseppet sem. — Még azokra sem haragudnék 
akik a cirkuszt csinálták, ha ebből folyólag anyagi 
kár nem érte volna a cigányságot. A cirkusz csiná- 
lókra azonban haragszom. Ezekre sem személyi ok
ból neheztelek, hanem azért, mert amit másfél éven 
át nagy nehezen szívós munkával megteremtettem, 
azt néhány hét alatt tönkre tették. Pedig csak egy 
esetben van fejlődés, ha

b é k é i ,  r e n d e t ,  k ö lc s ö n ö s  m e g «  
foecssifiést, sz e re te te d  flegyeS- 
mesefftségeft é s  h a la d á s t m utat

■ V tl****************  * * * ^  t  w v  -v*- W * * * *  -W * f - t  r W'vs**)*!* *

T estvéreim !
A közgyűlés bizalma az egyesület elnöki szé

kébe ültetett. Én a bizalmat köszönettel fogadom. 
Nem azért vállalom az elnöki tisztet, hogy elnök 
legyek, hanem azért, hogy a ti bajaitokon tudjak 
segíteni. Engem nem szükséges elnök urnák szólí
tani, hívjatok csak Marci bácsinak, mert én ma is az 
vagyok nektek.

B-Ssa v a l a k i n e k  v a k a r n a  p a n a s z a  v a ra  
c sa k  jójöífi hozzám ,

a cigányság. Ex esetben jövő
jük kedvezőbb Bess.

MARAKODÁS, HAZUDOZÁSOK, NAGYKÉPÜS- 
KÖDÉSEK ÉS HATALMI TULTENGÉS SOHA JÓT 
NEM HOZOTT,
c é l s z e r ű n e k  t a r t a n á m ,  h a  a z  E g y e 
s ü l e t  s o k a t  f o g l a l  k z n é k  a t a g o k  
n a p i  é l e t é h e z  t a r t o z ó  k í v á n s á g a i 
n a k  t c l j e s i t h e t é s é v e l  é s  t e l j e s e n  
s z a k í t a n a  a z o k k a l  a m ú l t b e l i  t ö 
r e k v é s e k k e l  a m e l y e k e t  a B u r a  r e 
z s i m  k i v á l t  a z  u t o l s ó  h ó n a p o k b a n  
m e g h o n o s í t a n i .

Bucsuzósunkor mikor már az ajtóban voltam 
még utánam szólt Ilovszky János : ” Mondja meg 
Szerkesztő ur a cigányoknak, hogy mindig szeretem 
őket. Ha tehetek as érdekükben, a jövőben is meg 
fogom tenni. Üdvözlöm Banda Marcit és az egész 
cigányságot!

- ó -

hacsak lehet segítek rajta. En a magam részére nem 
akarok, semmit, én csak azt szeretném, ha a cigány
ság állapotán tudnék javítani. Azért kérlek benne
teket, hogy támogassatok engem és a vezetőséget, 
mert akkor magatokat támogatjátok. Legyetek egy 
kis türelemmel, a munkát már megkezdtük, várjátok 
be szépen az eredményt, nem sokára bekövetkezik. 

Éra az* akarom , hogy m inden c igány
nak m eglegyen a renden  m eg é lh e 

tés®. E zért d o lg o zo m !
Isten áldását kérem rátok és az én munkámra!

Banda Marci.

Működési engedélyi minden tag szerezze meg, mert enélkül nem lehet muzsikálni!! 1
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A közgyűlés.

Egyesületünk f. é. augusztus hó 22-én tartotta 
utolsó rendkívüli közgyűlését. A közgyűlésen Dr. 
Páskándy János min. titkár ur, mint miniszteri biz
tos elnökölt.

A miniszteri biztos ur kiküldését azok a vi
szálykodások tették szükségesé, melyeket a volt el
nök felidézett.
A közgyűlés elölt a hangulat megpattanásig feszült 
volt és hogy a közgyűlés ennek dacára a komoly
ság jegyében folyt le és eredményes munkát végzett, 
az elsősorban Dr. Páskándy János miniszteri biztos 
urnák köszönhető, aki oly feltétlen pártatlansággal 
és tapintattal vezette le a közgyűlést, hogy annak 
eredménye tényleg az összcigányság akaratát fejezi ki.

Ezért a nemes és igazságos munkájáért egye
sületünk itt is a legnagyobb és leghálásabb köszö
netét fejezi ki.

A közgyűlés lefolyásáról tudósításunk a követ
kező :

Dr. Páskándy miniszteri biztos ur megnyitotta 
az ülést és megállapította a jelenlevők részvételi jo
gosultságát. A formalitások elintézése után

Bura Károly emelkedett szólásra: Eljölt a köz
gyűlésre, hogy megmutasa, hogy nem fél. Ö csak 
az egyesület érdekeit védi. Felpanaszolja, hogy 
Ilovszky tb. elnök ur kitétette az Emke kávéházból.

Ezután Dr. Páskándy kérdést intéz a lemondott 
választmányi tagokhoz, hogy lemondásukat fenn 
tartják-e. Miután lemondást fenntartó választmányi 
tag nem jelentkezett, a lemondást érvénytelennek 
jelenti ki. - Felolvassa Orsolya Géza alelnök le
mondó levelét, melyet a közgyűlés tudomásul vesz.

Következik Lillin József főtitkár jelentése, mely 
tárgyalja a május 29-iki hangverseny óta történteket.

Dr. Páskándy megóilapitja, hogy e tárgyban 
határozathozatalnak nincs helye a közigazgatási el
járás befejezéséig, itt csupán az ügy megvilágításá
ról lesz szó.

Most az impressárió kérdés merül fel, melyre 
vonatkozólag a közgyűlés úgy határoz, hogy azt vá
lasztmány elé utalja. Ezek után

Ilovszky János tb. elnök ur emelkedik szólásra. 
Miután szükséges, hogy a tagok részletesen tájé
kozva legyenek a nótaünnep után történtekről és az 
elszámolásról, beszédét a lehetőséghez képest rész
letesen hozzuk.

3

Ilovszky János : Mélyen tisztelt Közgyűlés I 
Másfélévé vállaltam el az egyesüld tb. elnökségét, 
attól a szeretettől indítva, melyet a cigányság és a 
magyarnóta iránt érzek. Ez alatt az idő alatt min
dent elkövettem a cigányság érdekében. Felállítottuk 
a zeneiskolát és segélyeket kértem és kaptam az 
egyesület részére.- A  nótaünnepet fáradságot nem 
kiméivé megrendeztem és ennek dacára lelkiisme
retlen támadásokban volt részem. Az elszámolás 
teljesen tiszta. A jegyeket az F. T. C. pálya bo- 
csájtotta ki és számolta el. Az elszámolást az egye
sület 8 tagja előtt ejtette meg. A megmaradt jegye
ket átszámolta és felmutala, az eladott jegyek árát 
kifizette, úgy hogy elszámolása teljesen rendben van 
és ezt a főváros is igazolta azzal, hogy a számo- 
dást elfogadta.

A z egyesület pénze sosem volt elveszve.
Azt nem júliusban tette be a bankba a ren

dezőség, hanem már május 10-én nyitott Bura és 
Fóris egy folyószámlát a Leszámítoló Banknál, a- 
melyet a bank igazol (itt felmutatja a bank levelét). 
Ettől az időponttól kezdve folytak be oda a r.óta- 
ünnep bevételei,

abból soha senki egy fillért fel nem
vett, nem is vehetett, m eri csak
Bura és Fóris a láírására adnak ki 

pénzt.
A pénz ma is egy összegben ott van. Ezt Bura 

mind igen jól tudja, mert hozzá érkezett a banktól 
minden értesítés, mikor folyószámlára összegek foly
tak be, mégis azt meri állítani, hogy az egyesület 
pénze nincs meg és ő nem tudja hol van.

Bura Károly erre még mindég azt állítja, hogy 
nem tudja hol a pénz.

Erre Dr. Páskándy tisztázza a helyzetei: Bura 
tudja, hogy a barikban van 8 6 0 7  P. és azt 
is elism eri, hogy Torm a pénztáros kapott 
3 0 9 5  P-f, tehál jogtalanul állítja, hogy a pénz 
nincs meg.
Ilovszky azzal folytatja beszédét, hogy az elszámo
lás végleges összeállítását éppen Bura és ügyvédje 
Varga Béla akadályozták meg. Varga az iratokat, 
melyek Géher alezredestől érthetetlen módon az ő 
lakására julottak, elzárla azzal, hogy erre neki ha
tósági utasítása van.— Felolvassa Dr. Paizs városi 
fogalmazónak őhozzá intézett levelét, melyben ér
tesíti, hogy semmiféle utasítást Vargának nem adóit.

Így dolgoztak Buráék és így támasztottak 
szándékosan zavarokat az elszámolás körül. Az ira-
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tokát a hatóságnak kellett elvenni tőlük és ezért 
kellett nekünk a hatóság előtt elszámolni és ezért 
nem számolhattunk el a vezetőség előtt. Az elszá
molást a főváros tudomásulvette.

Bura Károly velem már a hangverseny előtt 
is tiszteletlenül viselkedett. Egy választmányi ülésen 
nyilványosan becsapta rám az ajtót. Ezért később 
bocsánatot kért, valamint még két Ízben bocsána
tot kért egyéb tiszteletlen viselkedések miatt.

A nótaünnep és az ellenem indított támadá
sok után aug. 12-én előzetes bejelentés után meg
jelent lakásomon Bura teljesen megtörve és meg
alázkodva bocsánatot kért és hangoztatta, hogy őt 
idegen emberek rosszakaratuan befolyásolták. Ő tel
jesen meg van győződve, hogy alaptalanul táma
dott és ezért felesége lelkinyugalmára hivatkozva 
kért bocsánatot, és ezt Írásba is adta lemondó nyi
latkozatával együtt.

Ilovszky kérdésére Bura az  előadói- 
la k a i m egerősíti.

Majd Ilovszky folytatja: A bocsánatkérések 
után Bura megkért, hogy szóljak érdekében az Em■ 
ke kávéház tulajdonosának. Ezt meg is tettem. Ezek 
után elutaztam nyaralásom folytatni. Másnap kap
tam Burától egy botrányos hanga levelet, melyet 
nem átall az újságban is leközölni, és melyben a 
bocsánat kérést visszavonja.

Az egész bocsánat kérés tehát 
szín játszás volt

és azért történt, hogy ő az Erőkében szerződést 
kapjon. Ezt el kellett mondanom, hogy a közgyű
lés tisztán lásson —

Szalai Lajos (Budapest) Elmondja, hogy több 
Í7.ben igyekezett békét közveteteni, de nem sikerült. 
A személyi harcoknak meg kell szűnni az egye
sületben.

Dombi István (Budapest) Bura a régi képvi
selőházban tartott taggyűlésen az ellenzéket kivezet
tette, a junius 13-iki közgyűlésen nem engedte a 
Nagyságos urat beszélni. — Az elszámolásra nem 
akart kitérni, csak annyit emlitetl meg, hogy Bura 
akkor lett ellenség, mikor a nagy plakáton az ő 
neve nem volt József főherceg és Vass miniszter 
urak neve mellett kinyomva nagy betűvel, hanem 
csak a többi prímás között, akikre olyant mondott, 
hogy nem is akarja ismételni. Ilovszky nagyságos 
úrral úgy bánt, hogy magunk is resteltük. Úgy vi
selkedett, mint egy basa. — Bura 1929-ben ellene-

szegüli az egyesület válaszlmányának. meri a mini
málist, amit a választmány elhatározott nem haj
totta végre és mikor én ezt említettem neki, szí 
mondta: nem érdekel. Automata telefont sem akart 
felállítani, ami pedig az elhelyezkedést megköny- 
nyitené. A julius 13-iki közgyűlés bizalmatlanságot 
szavazott neki, mégis itt ül. Dr Járosi ügyvéd urat 
felfüggesztette és megbízta Dr. Vargát a perek vi
telével. Dr, Varga a Gábor féle pert elvesztelte, pe
dig Járosi doktor ur ott volt, hogy ellássa a tárgya
lási. Nem tudla az iratokat felmutatni, és azt állí
totta, hogy az egyesület autonómiája fel van füg
gesztve. Ezért vesztettük el a pert. Bura a múltkori 
közgyűlésen nem adta meg a szót a Nagyságos ur
nák.—Bizalmatlansági indítványt nyújt be Bura ellen.

Rácz Józsi (Budapest): Ugyancsak bizalmat
lansági indítványt terjesztett elő Írásban Bura ellen. 
Indítványozza, hogy a választmányt utasilsa a köz
gyűlés, hogy Burát vonja felelősségre azokért a ká
rokért, melyeket az egyesületnek okozott.

Farkas Géza (Szentes): Szintén bizalmatlan 
Bura iránt. Addig a csoport nem fizet, amíg Bura 
az elnök. A csogort Banda Marcit kívánja elnöknek.

Szalai Pepita Gyula (Budapest): Védi Burát és 
felpanaszolja, hogy az impressárióktól nem kap helyet,

Rafael Sándor (Csongrád): A múlt közgyűlésen 
nem végeztünk semmit, mert az elnök bezárta a 
közgyűlést. A csoportnak az a kívánsága, hogy ál
lítsuk vissza a 160 P-s segélyt, vagy szállítsuk le a 
tagdíjat. Kerem a miniszteri biztos urat, hogy has
son oda, hogy a működési engedélyt terjeszék ki 
az ország minden községére.

Budai István (Hódmezővásárhely), Bukás Jenő 
(Pápa), Lóié György (Jászberény), Lóié Kálmán 
(Törökszentmiklós), Zsákai István (Makó), helyicso
porti kiküldöttek erélyesen foglaltak állást Ilovszky 
János tb. elnök ur mellett azzal, hogy Bura iránt 
bizalmatlanok.

Ilovszky János: Felteszi a kérdést van-e vala
kinek kifogása az elszámolás ellen ? Ű a z  e l s z á 
mo l á s é r t  v á l l a l j a  a f e l e l ő s s é g e t ,  nem 
úgy, mint Bura, aki önállóan intézkedett, de most 
semmiért sem akar felelősséget vállalni.

M U S I K A
Zongora- és Hangszerkereskedelm i r.-t .

adja kölcsön a zongorát a BIHARY
zeneiskolának díjmentesen.

Budapest, VII., Erzsébet krl. 43, Telelőn : J. 450-Ö3.
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Dr. Páskóndv János : Felteszi a kérdést, hogy 

van-e valaki, aki az elszámolást kifogásolná ? — 
Miután senki sem jelentkezik. Dr. Páskándy hatá- 
rozatilag ki mondja, hogy

a  közgyűlés liovszky János ib . e l

nöknek a nótaünnepéllycl kapcso

latos elszám olását helyesnek találja  

az ellen senkinek sincs kifogása.
Dombi István visszavonja indítványát és 

csatlakozik Rácz József indítványéhoz.
Dr. Páskándy elrendeli a szavazást arra, 

hogy ki legyen az elnök: Bura Károly, vagy Banda 
Marci.

Az ülést 5 percre felfüggeszti, ezután kihirdeti 
a szavazás eredményét, mely szerint

az  egyesület elnökévé Banda M arcit 
választották meg

28 szavazattal Bura Károly 19 szavazata ellené
ben.

Bura Károly szavazás közben szó nélkül el
távozott.

Dr. Páskándy: Banda Marci megválasztását 
határozalilag kimondja, egyben Rácz József indít
ványa szerint utasítja a választmányt, hogy a fe- 
lelősségrevonás kérdésében határozzon.

Dr. Páskándy előadja, hogy a múlt közgyűlé
sen egy mulasztás történt, amennyiben a közgyűlés 
ügyészt nem választott. Felteszi a kérdést, hogy 
ohajt-e a közgyűlés ügyészt választani mire 
a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel választja 
meg ügyésznek Dr. Járosi Jenőt az egyesület volt 
ügyészét, kit Bura jogtalanul felfüggesztett.

Banda Marci: köszönetét mond a bizalomért 
és egyben kijelenti, hogy ő csak abban az esetben 
vállalja az elnökséget, ha liovszky Nagyságos ur 
mellette marad.

liovszky János tb. elnök átmenetileg mara
dok tb. elnöknek és ha látom az osztatlan bizal
mat, szivem egész melegével fogok Önökkel 
együtt dolgozni.

Ezután a közgyűlés egyhangúlag megvá
lasztja alelnökké párisi Horváth Vilmost és tit

káré Rácz Zsigát.
Több tárgy nem lévén a miniszteri biztos ur 

a közgyűlést bezárja.
A közgyűlés liovszky János, Banda Marci, 

Dr, Járosi Jenő éltetésével lelkes hangulatban 
ért véget.

A „Bihary“ zeneiskola 
II. évfolyama
szeptember hó 15-én megnyílt

tandíj havi 4 P. féltandij havi 2 pengő |

A  választmány ülé
sei és határozatai.

Augusztus 27-én tartotta a választmány első 
ülését, melyen Banda Marci elnök indítványára egy
hangúlag elhatározta, hogy tagdíj befizetési ked
vezményt ad. Azok a tagok, akik három hónapnál 
többel vannak elmaradva szeptember 1-től október 
15-ig 16 P. lefizetés helyett 5 P lefizetése mellett 
léphetnek be uj tagnak.
Ebben az 5 P ben bennfoglaltatik egy havi tagdíj 
is. A központi választmány ezen határozatához 
hozzájárult a helyicsoport választmánya is.

A választmány a közgyűlés utasitása értelmé
ben határozott Bura Károly felelősségre vonása 
tárgyában.

Elhatározta a választmány, hogy felhatalma
zást ad az ügyésznek arra hogy Bura Károly 
alapszabályellenes működéséből kifolyóan az egye
sületet ért károkért ellene megtegye a törvényes 
lépéseket.

SchuncSaV. J. hangszer gyáros
adja kölcsön a vonos hangszereket 
a BIHARY zene iskolának díjmentesen.

Budapest, IV., Magyar-utca 18,
Telefon : Aut. 843-79.
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Károsodás érte az egyesületet azáltal, hogy 

Bura Dr. Járosi ügyészt alapszabály ellenesen fel
függesztette és ugyanígy megbízta az ügyek vitelé
vel vitéz Dr. Varga Béla ügyvédet. A konkrét ká
rok : Dr. Gábor Illés elleni per elvesztése, a 
Dr. Járosi által indított per elvesztése, azon kia
dások , melyeket Bura alapszabály ellenes és ön 
kényes vezetése alatt nem az egyesület érdekében 
utaltatott ki, továbbá a második közgyűlés költ
ségei, melyeket Bura az által okozott, hogy az aug. 
5-iki közgyűlést alapszabály ellenesen feloszlatta.

Megbízta ezután a választmány az elnökséget 
a minimölás előkészítésével és a Bihary zene
iskola megnyitásénak előkészületeivel.

Szept, 2-án tartott ismét ülést a köÉlkonti vá
lasztmány és utána a helyicsoport választmánya is.

Lillin titkár beszámol arról, hogy
Bura K áro ly  a helyicsoport elnök

ségéről lemondott
Írásban. Az egyesület két takarékkönyvét pedig át
adta a pénztárosnak.

A választmány a jelentést tudomásul veszi.
Ezután részletesen tárgyalta a választmány a 

minimálás kérdését, melyet már tavaly elhatározott, 
azonban a határozatot Búra nem hajtotta végre.

E kérdést össze kel! kapcsolni az elhelyezés 
kérdésével. A választmány az összes eshetőségeket 
megtárgyalta. Végleges döntést a legközelebbi ülé
sen fog hozni, mikor az elnökség minden részében 
előkészíti az ügyet.

Ezzel a cigányság legnehezebb kérdése kerül 
megoldásra. Az elnökség oly uj tervekkel jön választ
mány elé, melyek a kérdést közmegelégedésre vég
legesen megoldják.

OpOOOOOCOOOOOOOOOOOCáOOOOOCÖOOOOOOCOéOóOééöOOOOOOOOóOOOOOOóO 
8 Tagdíjét mindenki rendesen fizesse be, § 
8 mert ha 3 hónapnál többel elmarad, uj 8
R tagnak kell belépni és a belépési dijat X
p uiból kell megfizetni. |

§«»ocxxöowo<>xoocxx<>óx>oooo<»^^

Az  e l h e l y e z é s  
k é r d é s e . .

A választmány a múlt ülésen foglalkozott ö 
cigányság legnehezebb kérdésével az elhelyezéssel.- 
Az elhelyezés kérdését csak egy módon lehet meg
oldani : a minimúlással kapcsolatosan. Mi is hát tu
lajdonkép a minimálás 7

A m inim álás a z , hogy minden kávé 
házra és vendéglőre külön-külön  

m egállapítja  a z  egyesület, hogy a 

tagnak mi a legkisebb fizetése na
ponként.

Már most akár melyik impressério köti le a zenekart, 
annál kevesebbet, mint amennyi meg van állapítva, 
a tagnak nem szabad fizetni. Ha egy kávéházra meg
van állapítva, hogy ott a fizetés naponta mondjuk 
4 P. ott a tagnak ezt a négy pengőt okvetlen meg kell 
kapni, akár mennyit is kap az impressárió és a prímás.

Ezzel elérjük azt, hogy az árakat nem lehet min
den nap lejebb és lejebb vinni, mert az impressárió 
nem adhat olcsóbban tagokat mint ahogy' meg van 
határozva.

Most már csak az a fontos, hogy a tagok is 
tartsák magukat a minimáláshoz. Ne menjenek el 
olcsóbbért játszani, mint a hogy meg van állapítva. 
Ezt nehéz betartani, mert mindenkinek nagyon kell 
a kenyér, de a betartás felett az egyesület szi
gorúan fog őrködni. Olyan szerződést, mely a mi- 
nimálóst nem tartja be, nem bélyegezük le. Ily eset
ben ezenkívül eljárunk az impressárió ellen is és 
a tag ellen is, aki elment olcsóbbért.

A minimálástól eltekintve egyébb újítást is 
behoz az elhelyező iroda a munka nélküliek ér
dekében.

Erre vonatkozólag Szalai Lajos a következő 
tervet dolgozta k i:

„Minden nap legalább 50 munka nélküli tagot 
tudunk kenyérhez juttatni a helyettesítési rendszerrel 
Erre vonatkozóan már igen sok tulajdonossal beszél
tem, akik ezt el is fogadták. Ez nagyban enyhíteni fog
ja cigánynyomort.
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A jövőben a szakosztályunk határozattál szi

gorúan be kell tartani. A tagok kapjanak szerző
dést úgy, ahogy ezt elhatározta a szakosztály, hogy 
ne lehessen őket egyik napról a másikra az uccá- 
ra tenni és hogy kapják meg az őket megillető 
minimálást. Felmondani a tagnak csak 1-én lehet 
15-ére, vagy 15-én 1-re. De viszont a tag is csak 
igy mondhat (el a prímásnak. A tag a mostani 
helyzetében ha elsején nem tud bandái kapni, e- 
gész hónapban hely nélkül marad, 15 napos fel
mondás mellett van ideje és alkalma zenekarba 
jutni, Viszont ez a prímásnak is jó, mert 15 nap 
alatt tud rendes tagot kapni. Azért is jó ez a 
prímásoknak, mert különösen kisebb bandáknál nem 
mehet el a tag egyszerűen szombat, vasárnapra ki
segíteni, hanem ott kell maradnia, mig a szerződése 
szól. Ezzel elérjük azt is, hogy a kisebb zenekarok 
is jól összetanulnak és együtt maradnak és nem 
mondhatják a tulajdonosok sem, hogy azért nem 
fizetnek mert minden nap változnak a tagok. Így 
lehet nagyobb fizetéseket is elérni.

Az állandó zenekar arra is jó még, hogy a fi
atalabb zenekar vezetők könnyebben el tudnak he
lyezkedni, mert hisz jó, összetanult bandájuk lessz. 
Könnyebben is szerződteti a tulajdonos a zeneka
rokai, ha tudja, hogy össze vannak tanulva.

Az elhelyező irodát az egyesület már a legkö
zelebbi napokban felállítja.

Eltekintve az egyesület hivatalos elhelyezőitől 
mindenki köthet szerződést, csak az egyesületi nyom
tatványon kösse meg. Ha minimális fizetési betaríja, 
az elhelyező iroda a szerződést lebélyegzi A jövő
ben nem lessz tehát senki kitéve annak, hogy nem 
kap szerződést, ha impressáriók nem szerződtetik, 
mert mindenki maga is leszerződhet és az elhelye
ző iroda épp úgy lebélyegzi a szerződési, mithaimp- 
ressárió kötötte volna.

F elh ívás a  z e n e k a r  vezetőkhöz !
A szerzők szövetkezetének Igazgatósága pa

naszt emelt elnökségünknél, hogy egyes zenekar- 
vezetők a műsor beszedő közegeknek nem hajlan
dók a műsorokat killitani, sőt gorombáskodnak velük. 
Nyomatékosan figyelmeztetjük a zenekarvezető ura
kat, hogy műsort adni kötelességük.
Kérjük, hogy a beszedő közegekkel megfelelő ud
variassággal bánjanak. Annál is inkább kérjük ezt. 
meri amint tudják a szerzők szövetkezete a Biharv 
zeneiskolánkat állandó évi segélyben részesíti, szó
val hozzájárul ahoz, hogy az iskolái fenntarthassuk. 
A müsorbeszedőkkel szemben tanúsítóit helytelen 
viselkedés azonban könnyen oda vezethet, hogy a 
szövetkezet vezetősége a segély folyósitását beszün
teti. Ez ismét csak az Ö3sz cigányság kára lenne.

A műsor beszedőkkel szemben tehát saját ér
dekükben megfelelő, udvarias viselkedést kérünk.

Hz  e g y esü le t re n d e s e n  m űködik.
Rossz akaratú híresztelések hangzanak arról, 

hogy az egyesület megszűnt. Ez nem felel meg a 
valóságnak. Az egyesület rendesen működik úgy mint 
azelőtt. Rendesen folyósítja a segélyeket, szept. 15-én 
megnyitja a zeneiskolát. Felhívjuk a tagokat, hogy a 
rosszakaratú híreszteléseknek ne higyjenek, mert e- 
zek csak arra jók, hogy cigányság ügyét megrontsák. 
A tagdijat mindenki rendesen fizesse meg, mert ha 
elmarad nehéz pótolni a hátralékok

Yé!5 ru lia seg é ly  akció .
Az egyesület elnöksége a nagyméllósógu Népjóléti 

miniszter urnái megtelte a kellő lépéseket aziránt, 
hogy a téli ruhasegély akció kereteiben a szegény 
cigánygyermekek is kapjanak ingyen ruhát, cipőt.

Annakidején az egyesület rendesen fizető, de 
szegény sorsú tagjai kérhetik a segélyezést gyer-m

Működési engedélyt minden tag szerezze meg, mert enéikül nem lehet muzsikálni! 11 |
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mekeik számára. Segélyben részesülhetnek még az 
oly árva gyermekek is, kiknek aíyuk az egyesület 
rendes tagja volt.

Tagdíj befizetési kedvezmény.
A központi választmány és a helyicsoport vá

lasztmánya az elnökség előterjesztésére elhatározta, 
hogy a tagdíj fizetéssel hosszabb idő óta elmaradt 
tagoknak, tekintettel a nagyon rossz, gazdasági és 
kereseti viszonyokra, tagdij befizetési kedvezményt

Panaszkodnak a Berény féle zene
kar tagjai.

Panaszos levelet kaptunk Rácz Elek taglársunktól, 
ki a Berény féle zenekarral ment külföldi turnéra.

Panaszolja, hogy a napi fizetés 25 P. de ebből 
oly sok levonás van, hogy csak hetenként 15 P-t 
bírnak hazaküldeni családjuknak. Figyelmezteti a 
tantársakat, hogy annyi fizetésért !e nem szerződje
nek, ha berény impressériói szerződtelni akarják őket.

nyújt. Eszerint
azok, akik három hónapnál több idei 
tagdíjja l vannak elm aradva és uj fia- 
goknak akarnak belépni, 16 P. be® 

irafiási és tagdíj heíyeifi csupán 
5 pengőt fizetnek.

Ebben az összegben benne van már egy havi 
tagdíj is.

A kedvezmény 1936 október 15-ig vehető 
csak igénybe. Ezen időn tu! ismét 16-P-t kell fizetni.

Igyekezzék tehát mindenki tagságát ez alatt az 
idő alatt rendezni.

a a a a a a B B H H a a a a a B n a a a  
m

m

D
El
ra
m
H
II
SÍ

A  „ B I H A R I ”

ZENEISKOLA 
II. ÉVFOLYAMA 

SZEPTEMBER 15-ÉN MEGNYÍLT.

Tandíj havi 4  3*. féliantlij Snawi 2 P.

19

B

H I3 B H S H ÍB I ÍB 9 ÍB ÍS B B

Budapesti 
eig ányssnekarok  

Jáissanak.
Bagolyvár 

Baross kávéház 

Bizáncz

Bodó

Bohém mulató 

Budapest kávéház 

Czigler étterem 

Debreczeii étterem 

Dénes étterem 

Duna palota (Ritz)

Emke kávéház 

Erzsébet királyné sz. Csóka Dezső 

F ehérvár kávéház Horváth Péter 
F ehér Hoüó étterem Horváth Feri (Dundus) 

Gellért szálloda Deb. Kiss Lajos 
Iredenta kávéház Radics László 
K akukk étterem  Budai Gyuszi 

Keleti kávéház H. Farki,» Béla

sz. Rigó Tóni 

ifj Deb. Kiss Béla 
Kóczé Antal 

Hegedűs Gyula 
Horváth László 

Villás Laczi 

Rácz Pali 

Gáspár Lajos 
Múrsi Elek 

ifj. Berkes Béla 
Tóth Pista

K ém ényseprő étterem Csóka Feri 

K etter vendéglő Tóth Pista

K ispipa Bodrics Béla

K ovacsevics étterem  S x ík m i H. Lajos 

Lovrana kávéház Farkas Gyula
Margit kávéház B. Farkas Józsi

M. sziget Mórltus éiierem 36-ik Rácz Latzi 

Munkácsy kávéhoz H. Búra Lajos

Molnár étterem  Horváth Bála
O stende kávéház Toll Árpád
Fark kávéház Gondi D< zső
Lakatos étterem  Rózsadomb Toll Jancsi 
P annónia szálloda Rácz Béla
Philadelphia kávéházFarkas Vincze
Pátria kávéház 
Pozsgay étterem 

Raposa étterem 

Royal szálloda 
Seifer kávéház 
Pilseni sörkert 
Spolarich kávéhá;: 
Széchenyi kávéház 
Trom bitás étterem 
Véndiófa étterem

Sovónka Nándor
Torma Tóni é» Gyula

Dani Gyurka 

Búra Sándor 
Sípos Sanyi 
Búra Károly 
Farkas Jenő 

Kolompár Aladár 
Torma Tóni 
Dénes Józsi

V aléria kávéház Sárai Elemér
W estend kávéház Lakatos Tóni és Misi

A tlantis kávéház Korodi Gyula
Zöldfa étterem Lakatos Gyula
Pozsony kávéház Czicza Józsi
Palac szálloda Kurina Simi
A storia szálloda Veres Károly
fi rí tan ia Szálloda Pertis Jenő
H ungária szálloda Magyar Imre
Újpesti P annón ia  kávéház  Vörö Misi
Kispesti New-York Gyallai Aladár
V adászkürt szálló Radics József

KÜLFÖLDÖN:
Pertis Pali Wien
Rigó Jancsi Götterriburg
Károly Á rpád Berlin
Balogh Jancsi Köln
Pegc Józsi Amsterdam
H orváth Gyula Wlisingen
Csorba Gyula Breda
Szalay Lajos Detmald

Kiadósért és szerkesztésért felelős:
Dr. Járosi Jenő

Paulovits-nyomda VII., Wesselényi-u.30. 
Felelős vezető : Paulovits Imre 

Telefon: J. 373-13.
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