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Miért kell a Bihari Zeneiskola?
A tudomány és technika rohamos fejlődésének hatása alatt, minden téren megindult 

egy előre törő mindeneket átalakító folyamat Ezzel kapcsolatban a művészet minden ágában 
és így a zeneművészetben is egy uj irány megteremtésén fáradozik az emberi elme. Miért? 
Mert a régi utakon haladva már semmi ujjal nem tud alkotni. Azok akik nem néznek az 
elkövetkezendő események mélyére, mind ezt nem veszik észre.

Ennek a vajúdó kornak csak a nyomorúságát látják és érzik, de azt nem, hogy 
ebből a nyomorúságból fog megszületni a modern, a tisztultabb ember eszmekörének meg
felelően egy uj, egy szebb jövendő.

A különféle zenei áramlatok eme vajúdó és- fejlődő korszakában a cigányság is 
súlyos válságba jutott. Pedig a cigányság jobb sorsra érdemes. Éppen azért mm szabad en
gednie, hogy a magyarság lelkűidének semmiféleképpen sem megfelelő idegen zenei irányzatok 
leszorítsák őt a porondról. Ha a felszínen akar maradni, akkor neki is bele kell kapcsolódnia 
ebbe az általánosan megindított fejlődési folyamatba. Neki is uj utakon, uj célok felé kell 
törnie, mert különben lemarad a tova száguldó élet szekeréről és azt soha, de soha utói. nem 
éri többé.

A cigányságnak a magyar nemzet történetében elvitathatatlanul nagy érdemei 
vannak. Nevezetesen az, hogy a magyar dalt a mai kor részére megmentette. Ha a magyar 
dalt a maga iskolázatlan, de a benne rejlő őserőnél fogva, a magyar nemzet súlyos viszon
tagságainak közepette is a mai kor részére megtudta menteni, akkor azt az eljövendő kor
szakok részére is megfogja tudni iartani. De ez nem elég. A cigányságnak a magyar dalt a 
nagynevű Bihari, Boka, Czinka Panna szellemében és az ő útmutatásaik alapján meg kell 
nemesítenie. Még tovább kell menünk : meg kell teremteni az igazi magyar klasszikus zenét 
és a magyar operát. Mert a cigányság a veleszületett és elvitathatatlan tehetségénél és rá
termettségénél fogva erre egyenesen predesztinálva van. Ez az a cél amely felé a cigány
ságnak haladnia kell, hogy a helyét megállhassa, egy a mainál még fejlettebb korszakban is. 
De ezt kellő felkészültség, intelligencia és tudás nélkül elérni nem lehet. Most mar nem 
elég a veleszületett rátermettség és a magyar nótában rejlő őserő. A cigányság életében egy 
uj fejezetnek kell kezdődnie, hogy a benne szunnyadó őserő segítségével a maga elé kitűzött 
helyes célokat elérhesse. A cigányságnak sokat kell tanulnia, mégpedig törhetetlen akarat
erővel, kitartó szorgalommal, hogy magát teljesen kiművelhesse. A Cigány zenészek Orsz. 
Egyesületének vezetősége már évekkel ezelőtt látta, hogy a  c ig á n y sá g  a  ma* vurasoayok 
k ö z ö tt  c s a k  úgy  b o ld o g u lh a t, h a  ta n u l és magát szakszerűen képezted. Éppen azért 
két évvel azelőtt bölcs előrelátással életre hívta a cigányság egyik legújabb intézményét a



„Bihari zeneiskolát" , Tagadhatatlan tény, hogy az első években, voltak a zeneiskola 
körül bizonyos bajok, zökkenők. De minden kezdet nehézséggel jár. A cigányság vezetőiben 
akkor még nem volt meg a kellő gyakorlat ahhoz, amit egy minden tekintetben kifogástala
nul működő zeneiskola vezetése igényel.

Azóta okulva a múlt hibáin ezeket a hiányokat sikerült részben ki küszöbölni. A  
Bihari zeneiskolát teljesen újjá szerveztük. Nincs ok többé a bizalmatlan kodásra A Bihari ze
neiskola tanterve és szellemi irányítása garancia arra, hogy a Bihari zeneiskola ma már egy 
színvonalon áll bármely más magas tandijakkal dolgozó zeneiskolával. E m ellett úgy  a  
tandijak o lcsósága, mint az isk o la  lefektetett láncm enete m indenben a lk a l
m azkodik  a c igán yság  életkörülm ényeihez és ig én y eih ez .

S s ü lö k !  Hosszától* fo r d u lo k  ! A  c ig á n y s á g  jö v ő je  
fo ro g  K o c k á n . ír a s s á to k  lbe m ie lö itö  és ta n ita s 
s á to k  g y e rm e k e ite k e t  a  HIÉjari ze n e isk o lá ib a .

Ti pedig cigány ifjak! A cigányság szemefénye, a cigányság minden reménysége, a 
cigányság jövő generációjának letéteményesei, jertek! Jertek ide és  itt kitárté szorgalom m al 
és törhetetlen akaraterővel tanuljatok. V értezzétek föl m agatokat a tudás hatalm as fegy
verével, hogy azután a cigányság zászlaját m agasra em elve, m ég az elkövetkezendő k orsza
k ok  sok  évszázadán át hirdethessétek a cigányság zenei ráterm ettségét, a c igányság  m a
gasba törő zenei kultúráját, a cigányság sok  évszázados d icső ség ét.

Bálint János
a tanügyi szakosztá ly  vezetője.

Az elmúlt évben néhány rosszakaratú ember, 
majdnem a tönk szélére juttatta az egyesületet. Ezért 
az egyesület vezetősége az eléje kitűzött célokat nem 
valósíthatta meg oly mértékben, mint ahogy azt óhaj
totta. Az elmúlt rezsim esztelen pazarlása majdnem 
megrendítette az egyesület anyagi helyzetét. Minden 
olyan embert, aki azon dolgozik, hogy az egyesület 
tönkre menjen, itt a közgyűlésen meg kell bélyegezni. 
(Általános helyeslés.)

Testvéreim, egyes emberek a Gábor Áron szö
vetség kebelében Hungária zeneszakosztályt áliilanak 
össze. Ennek ugyan semmi létalapja nincs, de szeret
ném, ha sikerülne, hogy belássák a félrevezetettek, 
hogy közönséges becsapásról van szó.

Minden erőnkkel igyekszünk a kiadásokat 
csökkenteni, felmondtuk az évenként több mint 4000 
pengőbe kerülő régi helyiséget és kivettük ezt, amely 
sokkal alkalmasabb az egyesület céljaira és csupán 
1900 pengőbe kerül évenként.

Kéri a titkári jelentés tudomásul vételét.
A közgyűlés a jelentést egyhangúlag tudomásai

veszi.
Ezután Dr. Járosi Jenő ügyész terjesztette elő a 

távollevő könyvelő helyett a számadásokat: Amint a 
titkári jelentésből méltoztattak látni a helyzet nem 
valami rózsás volt. A mérhetetlen rosszakarat, mellyel 
az egyesületet el akarták törölni a föld színéről, az
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Fi közgyűlés.
Julius hó 9-én tartotta a központ ez évi rendes 

küldött közgyűlését. A közgyűlésen megjelent a köz* 
ponti vezetőség: Bálint János ügyv. alelnök, Horváth 
Vilmos alelnök, Rácz Zsiga titkár, Fórizs Sándor fő- 
ellenőr, Torma Gyula ellenőr, Lakatos János és Já 
róka Sándor számvizsgálók, Kovács Gyula választ
mányi tag, Dr. Járosi Jenő ügyész és Lillin József 
főtitkár.

A helyi csoportok részéről a következők voltak 
jelen : Bakos Károly és Rácz Lala, Budapest, Kiss 
Elemér, Turkeve, Lóié Kálmán, Törökszentmiklós, 
Farkas Géza, Szentes, Burai Ernő, Mezőtúr, Sztojka 
Károly István, Kispest, Rafael Sándor, Csongrád, 
Stammler Béla, Pécs.

Bálint János ügyv. alelnök megnyitja a közgyű
lést, bejelenti, hogy Banda Marci elnök betegsége 
miatt nem tudott megjelenni és felmentését sürgönyi- 
leg kérte. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes,

Ezután Lillin József főtitkár számol be titkári 
jelentésében az elmúlt év eseményeiről. Örömének ad 
kifejezést, hogy az egyesület közgyűlése a sok vihar 
és megrázkódtatás után ismét nyugodt lélekkel, ko
moly szándékkal ült össze, hogy az egyesület ügyeit 
elő bbre vigye.
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egyesület anyagi helyzetét igen meggyengítette. Ami
kor Ilovszky János tiszteletbeli elnök urunkat sikerült 
az egyesület ügyeinek megnyerni, vele együtt kivívtuk 
a hatóságok támogatását. Ezt a támogatást ma nem 
élvezzük az elmúlt botrányok miatt. így pedig nagyon 
nehéz az egyesületnek haladni. Előterjeszti a mérleget, 
mely szerint a vidéki helyi csoportok befizettek 2348 P 
69 f., a budapesti helyicsoport pedig 5704.64 f. tag
sági dijat stb.

Kéri a közgyűlést, hogy úgy a titkári jelentést, 
valamint a zárszámadásokat hagyja jóvá. A közgyűlés 
igy határoz.

Ezután beszámol az ügyész az egyesület perei
nek állásáról: A volt elnök, Bura Károly tavaly ön
kényesen felfügesztett az állásomtól, és nem fizette ki 
fizetésem. Ezért az egyesületet bepereltem, meg is 
nyertem a pert, azonban lemondtam a jogerősen meg
ítélt tőkéről. Mikor az aug. 22-iki közgyűlés egyhan
gúlag ismét megválasztott, egyben utasított arra is 
hogy Bura ellen a kellő lépéseket tegyem meg. Be is 
pereltem vagy 9000 P. erejéig, ezt a pert első fokon 
meg is nyertem, remélem másod fokon is megnyerem. 
Most egyezkedési tárgyalások vannak folyamatban az 
egyesület többi követelésére vonatkozóan. Ha ezek 
nem végződnek eredménnyel, azért is pert fogok in
dítani.

Bejelentem, hogy Ilovszky János tb. elnök ur és 
én sajtó utján elkövetett rágalmazásért pert indítottunk 
vitéz Dr, Varga Béla ellen azokért a cikkekért, melye
ket a Cigányzenészek Lapja 1930 julius 21-iki számá
ban irt rólunk. A bíróság meg is bűntette Dr. Vargát 
és pedig 5000 P pénzbüntetéssel, mely behajthatatlan
ság esetén 100 napi fogházra változtatandó át.

A Dr. Gábor Illés-féle pert Dr. Varga, felfüggesz
tésem ideje alatt sikeresen elvesztette, végleg. Én 
azonban perujitási keresetet adtam be, aminek a bí
róság helyt is adott, ami azt jelenti, hogy a pert, mely 
már 6 éve húzódik, most elölről kell kezdeni.

A közgyűlés ezután teljhatalmú megbízást ad Dr. 
Járosi Jenő ügyésznek, hogy a hátralékos tagdíjakat a 
tagokon bírói utón behajtsa.

Stammler Mihály pécsi kiküldött kéri, hogy ezen 
határozatot a közgyűlés vidékre is terjessze ki. A 
közgyűlés igy határoz. Elhatározza továbbá azt is, 
hogy a vidéki csoportok vezetősége terjessze fel a 
hátralékosok nevét és az ügyész ezekkel szemben is 
tegye meg a lépéseket a bíróság előtt.

Bálint János alelnök kérésére a közgyűlés a régi 
vezetőségnek a felmentést megadja.

Ezek után Lillin József főtitkár előterjeszti a 
kandidáló bizottság javaslatát,

A választás megejtése előtt emlékezetbe idézi 
azt a nemes és nagy munkát, melyet Ilovszky János 
székesfőv. tanácstag ur kifejtett a magyar cigányze- 
nészség ügyében.

A közgyűlés hálásan és őszinte tisztelettel üd
vözli a tiszteletbeli elnök urat és felkéri, hogy a jö
vőben is részesítse a magyar cigányságot hathatós 
támogatásában. Utasítja az elnökséget a határozat 
közlésére.

A közgyűlés ezután szeretettel emlékszik meg 
Pálos Ödön igazgató urnák a szegény, öreg cigányok 
ügyeiben kifejtett hathatós és önzetlen munkásságáról. 
Hálájának és nagyrabecsülésének azzal óhajt kifejezést 
adni, hogy felkéri Pálos Ödön igazgató urat, hogy az 
egyesület második tiszteletbeli elnöki állását kegyes
kedjék elfogadni. Utasítja a vezetőséget, hogy erre 
kérje fel a tb. elnök ural.

Ezután a közgyűlés egyhangúlag a következő 
tisztikart választotta meg : központi elnök : Rácz Zsiga. 
Alelnökök : Radics Lajos és Bujka Márkus. Ügyész: 
Dr. Járosi Jenő. Főtitkár : Lillin József. Főpénztáros : 
Torma Gyula. Titkár : Csíki János. Főellenör : Fórís 
Sándor. Ellenőr : Lakatos János. Számvizsgálók : Bar- 
bos Károly és Rácz János. Jegyző : Csorba Gyula.— 
Választmányi tagokul a köveskezőket választotta meg ; 
Bálint János, Rácz Lajos, Oláh Ernő, Lakatos Károly, 
Magyari Imre, Sáray Elemér, Ráduly Mihály, Rácz 
Sándor, Budi János, Horváth Vilmos, Kotlár Gyula, 
Horváth László, Rácz Antal, Pertis Jenő, Rácz Béla, 
Bencze József, Kiss Lajos, Horváth László, Kovács 
Károly, Rigó Gyula, Králik György, Kovács Gyula, 
Rácz János, Rigó Jancsi, Medgyaszay József, Piroska 
József, Fórika János, Balog Gyula, Bertók Vilii, Rácz 
•Lala. Póttagok a következők : Járóka Pál, Czicza Jó
zsef, Farkas József. Járóka Sándor, Csapai Gyula, 
Pécsi József, Szadlaí Albert, Kolompár Aladár, Bódi 
Zoltán, Kunyó Vilmos.

Ezután Rácz Zsiga elnök átveszi a közgyűlés ve
zetését. Megköszöni a bizalmat. Kifejti, hogy az egye
sület még sosem volt ily nehéz helyzetben, mint ma. 
Egy év előtt a cigányság tudatlanságát kihasználták 
rossz akarók és háborúskodást szítottak. Régi idő óta 
résztveszek — folytatta -  az egyesület vezetésében. 
Voltam alelnök, titkár elnök stb. Az eddigiekhez vi
szonyítva ma a legrosszabb a helyzet. A tagok 96%-a 
nem fizet. Mindig azt vetik az egyesület vezetősé
gének szemére, hogy nem nyújt semmit a tagoknak. 
Hát lehet nyújtani akkor valamit, mikor a tagok se 
nyújtanak semmit az egyesületnek ? Még ebben a hely
zetben sem felel meg a valóságnak, hogy nem nyúj
tunk semmit, mert igenis kivittük, hogy a rádió na
ponta 2—3 zenekart is szerepeltet, a dzseszt háttérbe 
szorítottuk legalább 70%-kal. Ezek is eredmények.

Az uj vezetőség azt akarja, hogy az egész ci
gányság mellé álljon. Épp azért azt a javaslatot ter
jeszti a közgyűlés elé, hogy azok a tagdíj fizetéssel el
maradt fagok, akik f. é. augusztus hó 24-ig befizetnek 
az egyesület pénztárába 5 P-t azok ismét felvétessenek 
az egyesület tagjai közé, Az 5 P-ben benne van a be-
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iratási díj, a tagsági igazolvány, söl még egy hónapi tag
sági dij is!

A közgyűlés az elnök indítványát egyhangúlag 
elfogadja.

Ezután köszönetét szavaz Bálint János volt alelnök- 
nek azért a nehéz és nagy munkáért, mellyel a ze
neiskola és az egyesület ügyeit a legválságosabb idők
ben rendületlen kitartással intézte.

Dr. Járosi Jenő : az alapszabályok 22. §-ának 
módosítására tesz javaslatot, ennek következtében a 
közgyűlés az alapszabályokat a következőkép módo
sítsa : „Úgy a fizetésre való felszólítás, valamint a ta
gok sorából való törlés az egyesület hivatalos lapjában 
teedő közzé.

A közzététel pótolja a 25, §-ban előírt kézbesítést.
A törlési és kizárási határozat a közléstől számi' 

tott 15 nap alatt a központi választmányhoz benyúj
tandó fellebbezéssel a közgyűléshez fellebbezhető."

Ezután az indítványok következnek,
Farkas Géza Szentes indítványozza, hogy úgy a 

központ, mint az egyes helyicsoportok készítessenek 
egyesületi zászlót. Reméli, hogy a zászló össze fogja 
az egész cigányságot. — A közgyűlés az indítványt 
egyhangúlag elfogadja. — Lóié Kálmán Törökkanizsa 
kérdi, hogy az elmaradt tagok régi tagoknak miként 
vehetők fel. Dr. Járosi indítványára a közgyűlés úgy 
határoz, hogy ha e tagok a folyó tagdijaikat fizetik 
és közben a hátralékukat törlesztik, úgy a hátralék le- 
törlesztése után ismét felvehetők régi tagoknak és 
azok jogait élvezik.

Dr. Járosi Jenő ügyész bejelenti ezután, hogy 
tekintettel az egyesület rossz anyagi viszonyaira havi 
240 P fizetéséből havonta 40 P-t elenged azon re
ményben, hogy ha a viszonyok javulnak, ismét vissza 
lesz állítva régi fizetése,

A közgyűlés a bejelentést köszönettel tudomásul
veszi,

■ Dr. Járosi a zeneiskola újjászervezésére vonat
kozó tervezetet olvas fel, mely szerint a zeneiskolát 
a jövőben egy szakosztály vezeti az előterjesztett terv 
szerint. A közgyűlés a tervezetet egyhangúlag elfo
gadja.

Ezután a közgyűlés Dr. Járosi indítványára Bá
lint Jánost kéri fel a szakosztály vezetésére, egyben 
pedig tekintettel Bálint Jánosnak a zeneiskola létesí
tése és vezetése körül szerzett nagy érdemeire, őt az 
egyesület tiszteletbeli alelnökévé választja meg.

Bálint János a tisztséget köszönettel elfogadja.
Ezután Dr. Járosi indítványára a közgyűlés a 

zeneiskola tanügyi szakiskolájának tanácsadójául a ma
gyar cigányság egyik büszkeségét, a kiváló prímást, 
Magyari Imrét választja meg egyhangú lelkesedéssel, 
ezzel a zeneiskolát az ő felügyelete alá helyezte.

Helyettes vezetőnek a közgyűlés Bujka Márkust, 
titkárnak Fóris Sándort, szakosztályi tagoknak Laka

tos János, Barbos Károly, Csili János cs Rácz János 
urakat választja meg.

Raffael Sándor Csongrád, csoportja nevében, mint 
már több Ízben is megtette, előterjeszti azon óhajt, 
hogy az 1.60 P tagdíj ellenében állítsák vissza a 
régi temetkezési segélyt.

Rácz elnök válaszában kifejti, hogy most az egye
sület nincs abban a helyzetben épp a tagok részvétlen- 
lensége miatt, hogy a segélyt felemelhesse. A köz
gyűlés a választ tudomásul veszi azzal, hogy amint a 
helyzet változni fog, határozni fog a segélyek össze
géről.

Farkas Géza Szentes, orvost és patikát is sze
retne ingyen. Ha a tagok és a vendéglősök naponként 
egy csekély összeget befizetnének, meglehetne oldani.

Dr. Járosi bejelenti erre, hogy Pesten is van ha
sonló megmozdulás. Ha 100 tag összejön és hetenként 
1 pengőt befizet, meg lehet oldani a kérdést, azonban 
ez csak az egyesület támogatása mellett, de attól füg
getlenül oldható meg. Ha Pesten sikerül megalakítani 
ezt a csoportot, úgy a vezetőség értesíteni fogja a vi
déket is. A közgyűlés a választ tudomásul veszi.

Kiss Elemér Turkeve. Kéri, hogy az 1.60 P tag
díjat szállítsa le a közgyűlés, ezenkívül, hogy a veze
tőség járjon el az illetékeseknél aziránt, hogy a mű
ködési engedélyeket az ország egész területére terjesszék 
ki.

Rácz elnök válaszában elmondja, hogy a kiter
jesztés csak törvény utján lehet. A leszállítást pedig 
az egyesület anyagi helyzete most nem engedi meg.— 
Egyben miután más tárgy nincs, megköszöni a tagok
nak a megjelenését és bezárja a közgyűlést.

Díszhangverseny az Angol 
Parkban.

F. é. augusztus hó 12-én egyesületünk 101 tagú 
monstre zenekara hangversenyezett az Angol Parkban. 
A zenekart Magyary Imre, Rácz Béla és Rácz Zsiga 
prímások vezették. A közönség, mely majdnem 5000 
főből állott, nem tudott betelni a szebbnél szebb ma
gyar nótákkal, melyek a vezető prímások hegedűjén 
csodaszépen csendültek fel, kisérve a hatalmas zene
kar fegyelmezett és harmonikus játékától, Közremű
ködtek Bodán Margit, Cselényi József és Szedő Miklós, 
a közkedvelt énekesek, kiknek művészi teljesítményét 
sok tapssal honorálta a közönség. Ez az est isméf 
egy diadal ünnepe volt a magyar nótának és -  a 
magyar cigánynak. Mint értesültünk a nagysikerű hang
versenyt augusztus 26-án közkívánatra megismétlik.



MAGYAR CIGÁNYZENESZEK LAPJA 5

A. T. szülök figyelmébe! !
Értesítem a t. szülőket, hogy a „Bihari" zeneis

kola vezetését és zenei felügyeletét átvettem. Célom 
az, hogy a jövendő generáció zenei kiképzését a mai 
kor követelményei szerint a legmagasabb nivóra emel
jem. A jövendő magyar cigányzenész generációtól, na
gyon sokat várnak. Éppen ezért a követelményeknek 
csak akkor tudnak eleget lenni, hogy ha alapos zenei 
kiképzést nyernek. A jövendő magyar cigányzenész ge
nerációt alaposan képzett sokoldalú muzsikussá kell 
nevelnünk. M inden szülő szen t kö te lessége , 
hogy g y erm e k é i ta n ítá ssá , hogy a magyar ci
gányzenészek világhírű zenei kultúráját továbbra is 
megtarthassuk és ezzel gyermekeinknek kenyeret is 
adjunk, A la d á s  a  v ilágon  a  legnagyobb  h a ta 
lom. M agyart Im re

a zeneiskola irányítója.

A rádió és az elszakított 
magyarok.

Hova tovább a rádió lesz a legerősebb kapocs 
"Csonka-Magyarország és az elszakitolt területek ma
gyarsága között. A technikának ez a hatalmas vívmá
nya forrasztja össze az elkeseredett magyar szíveket. 
Mégpedig a magyar nóta segítségével. Azelőtt a rádió 
Igazgatóságához érkeztek ezer számra a levelek, me
lyek a rádióban működő zenekarok és prímások játé
kát dicsérték, most már a közönség elismerésével és 
kedves kívánalmaival, — ami nem más, mint — nóta 
rendelés — közvetlenül az egyes prímásokhoz lordul. 
Tömegesen kapják a leveleket Magyari Imre, Rácz 
Béla, Kiss Lajcsi, Rácz Zsiga, Farkas Jenő, Radics 
Jóska, Csorba Gyula és a többi kedvelt rádió prímá
sok, melyekben a közönség a közönség nemcsak di
cséri játékukat, hanem mindjárt nótát is rendel. .. Né
melyek a régi nóták imádói, mások legszívesebben 
Balázs Árpád bájos nótáit hallgatják, megint mások 
Erős Béla, Nádor Jóska legújabb szerzeményeire ki
váncsiak, vannak akik Sándor Jenő slágereit dúdolják 
a hanszóró mellett, vagy Járosi csárdásait szeretik. 
És a prímások eleget is tesznek a kéréseknek és száll 
a magyar nóta, száll a sok-sok magyar szivéhez és si
mogatja bennünk a reménykedés kicsi zöld palántáját...

Nótapályázat.
A nóta pályázat eredményét sajnos még ma 

sem tudjuk közölni, mert a btatebizottsag. tagja.
nyári szabadságuk miatt nem tartózkodnak a fovaros 
bán, azonban szeptember hóban mar mmd tthon
lesznek és akkor eldöntik a pá yazatot, mélynél 
eredményét jövő számunkban okvetlen közölni fogju .

Felvétel
a ^Bihari*1 zeneiskolába.

H „ Bihari« zeneiskolába való felvéte
lek 1931 augusztus 24-én kezdődnek. Fei- 
vételre jelentkezni az egyesület irodájá
ban VIII, Práter u. 28. sz. I. ern. 1. ajtó 
alatt hétköznap délután 3 és 6 óra 
között lehet.

R zeneiskola hegedű, cselló, nagy
bőgő, cimbalom, zongora és zeneelméleti 
tanszakokat tart fenn.

Fiz augusztus 24-től szeptember 1-ig 
jelentkezők 50 fillér beiratási dijat, a szep
tem ber 1 után jelentkezők pedig 2 pengő 
beiratási dijat fizetnek.

Egy havi tandij 6 pengő. Fi tanítás 
szeptember 5-én kezdődik.

Szülők! Saját érdeketekben hozzátok 
gyerm ekeiteket!

üectoesméaiyes beiratkozás!
Hz egyesület közgyűlésén, tekintettel a ross* 

gazdasági visznyokra, elhatározta, hogy a tagdíj 
fizetéssel hátralékban levő tagok, amennyiben 

L é. asagttsatas 2 4 -é íg  5  pengőt 
befizetnek

az egyesület pénztárába, ismét felvehetik tagok
nak.

Hz 5 pengőben bennfogtaltatik mar egy háti 
tagdíj és a tagsági igazolvány dija is.

Felhívja a vezetőség a tagokat, hogy aug. 
24-ig ezt az .5 pengőt fizessék be, mert ezen idő
pont után ismét 16 P lesz a beiratási díj.

Az egyesülőt munkája.
A júliusi közgyűlésen és az azután kő

vetkező választmányi ülésen beszámolt az egye
sület vezetősége az egyesület való helyzeté
ről. Ez a helyzet nem mondható rózsásnak. 
A múlt évben dúló viharok erősen é.reztetik 
még ma is a hatásukat. A tagok egy része nem 
tud, vagy talán mondjuk meg úgy ahogy van,
_ nem akar tisztán látni. Belül mindnyájan
érzik, hogy önmaguk ellen vétenek ak
kor, mikor az egyesületet elhanyagolják, azon
ban a lelkiismeret szavát szívesen hagyják el
nyomni az izgatóktól, a lesipuskásoktól, akik
nek egyéni érdeke, hogy megszűnjön az egye
sület. Ezek ..

a lesipuskások oly kiskaliberű senkik, 
akik ahelyett, hogy a zenei tudásukkal 
igyekeznének előtérbe kerülni, azzal
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könyökölnek előre, amihez értenek : a 
bazudozással, a nagyszájusággal és 
nem a muzsikálással, mert -  ahhoz 
nem értenek. Ezek a senki urak bo- 
londitanak benneteket tag tá rsak !

És ti mentek utánuk, nem azért, mert igazuk 
van — magatok is jól tudjátok, hogy nincs 
igazuk — hanem azért, mert azt mond
ják nektek: ne fizessetek! Ez az a varázslatos 
jelszó, aminek mindnyájan bedültök, ahelyett, 
hogy

vennétek a kezetekbe egy kutyakor
bácsot és kivernétek magatok közül 
ezeket a mételyeket, akik tönkre akar
ják tenni nemcsak a ti, hanem még 

gyermekeitek jövőjét is!
Mondjátok tagtársak, ha az egyesület nem 

lenne, ki törődne a ti bajaitokkal ? Ki védene 
benneteket, ha bajban vagytok ? Ki járna az 
ügyeitek után, amikhez ti nem értetek? és ki 
taníttatná gyermekeiteket?

Fiz egyesületre kígyót, békát kiáltanak a 
ti ízgatóitok. Azt mondják, nem csinál ez egye
sület semmit, nem ad semmit, nem törődik sem
mivel. Látjátok ez mind hazugság ! Van-e egy 
olyan tag is, aki ha valami baja volt és pa
naszolta a vezetőségnek nem kapott volna tá
mogatást és védelmet a jogtalanságok ellen? 
Nincs! Persze emeletes házat nem adhat az 
egyesület senkinek, mert az egyesületnek se 
ad senki semmit, de ami emberileg lehető, azt 
az egyesület mindig megtette mindenkinek az 
érdekében.

Azt szeretnénk mi, ha mindenkinek, aki 
rá van szorulva olyan segítséget adhatnánk, 
amellyel megszabadul a gondoktól. Dehát a 
mai világban azt nem lehet anyagiak híján megcsi
nálni. Ellenben ami módunkban áll, azt mindent 
megteszünk.

Nézzétek tagtársak, felállítottuk a zeneis
kolát. Már most a harmadik évfolyam kezdő
dik szeptember 15-én. Ez az iskola egy oiyan 
nagy eredmény, hogy 

ha az egyesíMet m ást nőm is csinált 
volna a mai nehéz: időkben, már csak  
a z é r t  is lenn k ellene tartani, hogy áss is 

kolát tovább is folytatni lehessen .
Ugye magatok is belátjátok, hogy -  ha nem 
is mind tandíjmentesen de — oly csekély tan
díjért tanítunk és oly jól, hogy akárhova más
hova adnátok a gyermekeiteket, mindenütt 
háromszor-négyszer annyi tandijat kellene fi
zetni, mint itt és mégsem tanítanák úgy a gyer
meket, mint a mi iskolánkba. — Nézzétek 1 
A tandíj nálunk ha semmi tandíjkedvezményt 
sem kap a gyermek, havonta 6 pengő. Bárme

lyik másik iskolába adjátok gyermekeiteket fi
zettek havonként 18—20 pengőt. Most 

íja. a  tjav i 6 p e n g ő  ta n d íj- 
tjox íjo x x á s x á m it ja to k  a x  
e g y e sü le t ta g d íjá t  is, a m i 
t ja v o n k é n í 1 1*. 60 i í l l . ,  m é g  
m in d é g  c s a k  7 P . 60 f i l lé r t  
í ix e ite k  fjavonta , íe & á í m e g 
spórolnál*. le g a lá b b  ló  P-t. 

Látjátok, csak azzal az egy tétellel is bebi
zonyítjuk, hogy

a k ik  a x í  m o n d já k  n e k te k ,  
tjogy n e  íix e s s e te k  be, n e m  
jó a k a ró ito k , ija n e m  b e ty á 
réin, k ik  § a v & n k é n i Ici&utz- 
n a k  a  z s e b e te k b ő l 'dO P-t,

csak azért, hogy érvényesülhessenek. Es ti 
hallgattatok rájuk és tapsoltatok a hazugsá
gaiknak, hogy odakiáltanátok nekik : rabló bi
tangok vagytok akik a pénzünket ki akarjá
tok húzni a zsebünkből !

Ez az igazság tagtársaím :
Látjátok mégis jó, ha van egyesület, ha 

másért nem, hát magáért az iskoláért. Az bi
zonyos, hogy most az egyesületben nem le
het veszekedni és hangoskodni. Miért nem le
het ? Mert nincs rá ok. Az egyesületben min
den példás rendben megy és bizony ott nem 
lehel senkit gyanusitgatni és nem lehet sen
kire ráfogni, iiogy elkezelí a pénzeket, ftkík 
ilyet merészeltek a múltban, azok — tudjá
tok - alaposan megütötték a bokájukat, mert 
— hazudtak !

Ezért tagtársak kérünk bennetek mégegy- 
szer ne üljetek fel a hangos handa-bandázás- 
nak.

Jöjjetek, a x  e g y esü le tb e ,
m e g lá tjá to k  m ily e n  sx é p e n  
csen d b e n  és re n d b e n  m e g y  
m in d e n . T a g  t á r s a k !  Igax , 
p o g y  m in á lu n k  n in c s  se  
k o lb á s z ,  s e  „ s s a lá m i" ,  
a x o n b a n  k o m o ly  m u n k a  
a x  van  ! J ö jje te k  g yő x ö d je -  

te k  m e g  r ó la !

Mint lapzártakor értesültünk, a kormányzó Ur 
Ofőméltcsága llovszky János tb. elnök Urunkat kor- 
mányfótanácsossá nevezte ki. A kitüntetéshez a ma
gyar cigányság legőszintébb örömének ad kifejezést és 
szívből üdvözli ez alkalomból szeretőit Ib. elnökét!

Kiadásért és szerkesztésért felelős: DR. JÁROSI JENŐ. 
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