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Keresztényszocial is ta cigányzenekarok. 
Vasárnap és hétfőn nagyjelentőségű kulturese-

mény színhelye lesz Szeged. Az ország minden 
részéből idezarándokolt munkásdalárdák tartják itt 
országos versenyüket. A munkásság tudvalevőleg 
szervezve van a szociáldemokrata pártban, de ez 
a szervezet mindig sokkal, de sokkai intelligen-
sebb és öntudatosabb voit, semhogy a politikát 
kiterjesztette volna a munkásság kultúréletének 
minden megnyilatkozására. Ezt nemcsak mi is-
merjük el, hanem elismerte például a kormány is, 
amelynek tudvalevőleg a legerősebb és legkemé-
nyebb politikai ellenfele a szociáldemokrata párt 
és amely mégis különvonatot és féiáru jegyeket 
adott azoknak, akik az országos dalosversenyre 
ideutaztak. Elismerte természetesen a város ható-
sága is, amelynek tagjai szintén nem szociál-
demokraták és amely mégis aránylag megértő me-
legséggel fogadta a munkásdalosokat, akiket szom-
baton este Somogyi Szilveszter polgármester üd-
vözölt. Mindez a megértés örvendetes, de termé-
szetes is, mert hiszen a munkásdalosok is a dalt 
kultiválják, még pedig elsOsorban a magyar dalt. 

Amikor ezzel a programmal Szegeden összejöt-
tek, elhatározták, hogy elmennek a legnagyobb 
magyar dalköltö, Dankó Pista szobrához, hogy 
megtiszteljék annak költészetét és emiékét. A ren-
dezőség meghirta ehhez a minden bizonnyal lélek-
emelő aktushoz a szegedi cigányzenekarokat is, 
hiszen Dankó Pista cigány volt és a cigányzene-
karok állítólag a magyar dal hivatott kultiválói. 
Szombaton azután éppen a cigányzenekarok ré-
széről bekövetkezett az első zavaró és bosszantó 

momentum. Kiderült, hogy a cigányzenekarok po-
litizálnak, amikor egy hatalmas arányú dalosver-
senyről és arról van szó, hogy hódoljanak a mun-
kásokkal egyetemben a cigány Dankó Pista emlé-
kének. 

Kelemen István, a cigányzenészek szövetségének 
szegedi elnöke, a Károlyi-banda tagja szombaton 
felkereste Olejnytk Józsefet, a rendezőbizottság 
egyik tagját és bejelentette neki, hogy a cigány-
zenekarok nem mehetnek el Dankó Pista szobra 
elé muzsikálni, mert ők keresztényszociálista alapon 
vannak szervezve és mert a Szegedi UJ Nemzedék 
megfenyegette őket. Eddig azt hittük, hogy a 
cigányzenekarok nem politizálnak. A kurzus hetedik 
évében kiderült, hogy ebben is csalódtunk. A 
cigányzenekarok is politizálnak, még pedig keresz-
tényszociális alapon és olyankor, amikor kormány, 
városi hatóság és a polgárság minden valamit 
számitó rétege, természetesen maga a munkásság 
is teljesen távol tartja a poliiikát. Kiváncsiak 
vagyunk azonban, hogy mit szólnának a cigány-
zenekarok, ha mostani állásfoglalásuk következ-
ményeit levonnák velük szemben és ugyancsak 
politikai alapon megvonnák tőlük a támogatást 
mindazok, akik nem keresztényszociálisták. Érte-
sülésünk szerint a munkásság erre el is van hatá-
rozva és ha a polgárságnak csak velük érző része 
fogja követni ezt a példát, akkor a szegedi cigány-
zenekarok továbbra is muzsikálhatnak ugyan, de 
fel fog kopni az álluk — keresztényszociálista 
alapon. 

WII a 

Impozáns, f egye lmezet t lampionos menetben 
vonultak a munkásdalosok a városháza elé. 
AJogadtatás, — „& dalos munkások csak szépet ás jót hoztak Szegedre." 

Szombaton este megkezdődött a magyar da 
ünnepe Szegeden. Az ország minden részéből 
megérkeztek a munkásdalárdák, hogy piros 
pünkösd két ünnepén bemulassák áldozatukat a 
msgyar dal oltárán. 

Téves híradás nyomán ugy tudták Szegeden, 
hogy az a különvonat, amely az országos dal-
versenyen résztvevő munkásdalosokat hozza, hét 
óra után fut be a városba és igy már hét óra-
kor sflrü tömegek csoportosultak a személy-
pályaudvar köré és helyezkedtek el a Boldog-
asszony sugárut két oldalán. A különvonat 
azonbtn — menetrendszerűen csak nyolc óra 
husz perckor futott be, a várakozó tömegek 
mégis kitartottak és lelkes ovációval fogadták 
az érkező dalosokat. 

A pályaudvar környékét erős rendőri kittül -
tég száma meg és az tartotta fenn a rendet. A 
vonatnál az érkező dalegyleteket a szegedi da-
lárda vezetősége fogadta minden ceremónia 
nélkül. A dalárdákkal együtt érkezett meg Batlci 
Qyula nemzetgyűlési képviselő, a munkások 
orszájos dalosszövetségének alelnöke, Vártai 
Dániel nemzetgyűlési képviselő, a pesterzsébeti 
munkáidaikör és Rolhsnsttln Mér nemzet-
gyűlési képviselő, a budapesti nyomdászdaikör 
elnöke. 

Az állomás előít dalkörönkint négyes sorok-
ban fejlődtek fel a dalosok, felgyulladtak a 
szines lampionok és megindult a ho is iu lam-
pionos menet végig a Boldogasszony sugár-
uton, a várakozó és harsányan éljenző tömegek 
sorfala közölt a városháza felé. 

A kivilágított városháza előtt is fekete volt a 
Sséchsnyi tér az érdeklődők hatalmas, ezrekre 
menő tömegétől. A rendőrök alig tudiák biztosítani 
ast a teret, amelyen a közeledő dalárdáknak 
kelleti clbelyezkidniök. Közvetlenül a városháza 
kapuja előtt állt lei a szegedi helyőrség zene-
kara Fichkr Sándor honvéd zenealigazgatóvál 
az élén. A városháza erkélyén pedig a polgár-
mester várta a munkásdalosokat a tanáci 
néhány tagjának a társaságában. 

Féltizet ütött a toronyóra, amikor a hosszú, 
lampionos menet bekanyarodott a Széchenyi 
térre. A dalárdák a zenekar körül helyezkedtek 
el és betöltötték teljeien a városháza és a bér-
ház előtti szabad térséget, Felejthetetlenül Im-
pozáns látvány volt a fegyelmezetten himpilygő 
iamplo*erdő. 

Az áhítatos csendben felzendültek a Him-
nusz akkordjai. A munkáadalárda karéneke Iá-
ftyan simult a katonazene üíemdhez. 

Ulána a polgármester beszélt as erkétyrői: 
— Munkás dalárdák l — mondotta mesize-

csengő hangon — Szeged szabid királyi város 
hatósága és közönsége nevében köszöntlek 
benneteket ezen a téren, amely a legnagyobb 
magyarnak, Széchenyinek az emlékét őrzi. Ne-
künk, a trianoni halárok közé szorított szo-
morú magyaroknak űnfegyelmezellségünkkel és 
müvellségünkkel kell kiemelkednünk, ha élni 
akarunk. (Éljenzés.) Ezí az egyetemes, nagy 
maxyar célt, az élni akarást szolgáljátok ti is, 
Munkásdalárdák. Minden nemzetnek más és 
más a karaktere, de nekünk a Irgkedvesebb a 
magynr dtl. 

— A napi politika és az emberi gyarlóság 
salak|ától mentes az Isten fogalma, a napi po-
litikától mentes a magyar haza fogalma, amely 
önmagában egyesit polgárt és munkáit, a nttpl 
politika teleit ált a dal, az emberi sziveknek 
ez a finom megrezdűiése. Étinek a szenthárom-
ságnak adtatok most kifejezést, amikor eléne-
keltétek a Himnuszt, amelynek első so ra : 
Isten áldd meg a magyart. U*y legyen. 

— Itten hozott benneteket l 
A polgármester éljenzéssel tagadóit üdvözlő 

beszéde után a Szegedi Általános Munkáidai-
kör énekelte el Hoffman Endre vezényletével a 
dalkör , 4 ml dalunk győzelmi dk' kez-
detű jeligéjét, srajd a városháza erkélyéről 
dr. Kállai Emil ügyvéd, a Szegedi Általános 
Munkáidalejylet tiszteletbeli elnöke üdvözölte 
ezután a dalosokat. 

— Daltestvéri szeretettel kösiöntöra — úgy-
mond — Magyarország munkásd dósait, a mi 
kedves vendégeinket, akik pirospünkösd napjá-
nak előestéjén az orizágOB dalosünnepre közénk 
érkez ek, ho y a dal kultuszának áldozzanak a 
hétköznapok gondjainak fáradságosan nshés 
robolja uián. 

— A roagy»r kuilura nagy feladatainak szol-
gálatába álinjuk a msgyar munkásságban élő 
natalm&s erko c ú erőltet a munkátság állam-
fentarió jelentőségének és történelmi hivatalá-
nak megfelelően 

— Beievistzük a munkásmozgalomban bar 
coló nagy tömegek le l ' : éleiébe a kultura ne 
reieiéi. Szent hittel hi» * és valljuk: csakis 
szorgos dologtevisben "M munkával le 
bel és kell est az o .< állítat il 

— Jobb, szebb, b' békésebb jövő 
fe-é dalolva marso , unkasdilosuk. 
Hosszú uunknak méitfödeUője 
ez a szegedi dslof amelyre eljöttek 

dalosieitvéreink, akiket szeretettel üdvözlök a 
Szegcdi Általános Munkásdalegylet nevében. 

Ezután BaVcz Qyula, a munkás dalosszövet-
ség elnöke tartott beszédet, lenn, a dalárdák 
közül. A dalosszövetség nevében há'ás köszö-
netet mondott a vendéglátó város polgármeite-
rének, tanácsának és közönségének. 

— Azok, akik eljöttek ma Szegedre — mon-
dotta —, a napi politika köpönyegét ledobták 
Budapesten, amikor vonatra szálltak, mint a 
magyar kultura szolgálatában álló magyar mun-
kások. Mert a magyar munkás, amikor napi 
munkáját elvégzi, nem a kocsmába megy, ba-
nem a kultúrházakba, hogy minden idejét a 
magyar kuliura nívójának emelésire fordítsa. 
Vannak bizonyos körök, amelyek nem szívesen 
látják ezt a dalosünnepélyt. De nem törődünk 
velük, mi csak azt akarjuk, hogy a magyar 
dalkulturdi minél magasabb nívóra emeljük. 
Hisszük, hogy a dalosünnepély a legmakacsabb 
ellenfeleinket is meggyőzi arról, hogy a dalot-
munkdsok csak stépet is jót hoztak Ide. 

Baficz Gyula nagyhatású beszéde után dr . 
Ujj József országos karnagy a városháza er-
kélyerői történt vezényletével az összdalárdák 
elénekelték a „Zengjen dalunk" cimü dalt. 

Ezzel vége is volt az impozáns és fölemelő 
fogadtatásnak. A dalárdák apró lampionos rajok-
ban oszlottak szét, hogy a kijelölt iikolafermek-
ben kiheverjék as ut és a fogadtatás fára-
dalmait. 

A város közönsége pedig bizonyára sokáig 
emlékezni fog a munaásdilosok impozáns be-
vonulására. 

A program. 
A dalosverseny programja a követtező: 

V a s á r n a p 
reggel félnyolckor főpróba a Városi Szín-
házban. Féllizkor a színházban díszhang-
verseny, délután négy órakor Újszegeden dalos-
ünnepély szabadtéri hangversennyel, este fél-
kilenc órakor dalosbál az ujszegedi Viga-
dóban. 

Hétfőn 
reggel félnyolckor főpróba a Városi Stinház~ 
ban, féllizkor díszhangverseny a színházban, 
délután négy órakor Danki Pista szobrának 
ünnepélyes megkoszorúzása. 

Mind a két díszhangversenyre reggel nyolc 
órától válthatók meg a jegyek a szinház pénz-
táránál. 

A Szegeden, Szivárvány ucca 57. és Kolozsvári tér 
10. szám alatt elfekvő 2o2 négyszögöl területi! 
tehermentes sarokház, gazdálkodóknak kiválóan 
alkalmas, szabadkézből kedvező feltételek mellett 
eladó. Tudakozódni lehet dr. HAJNAL ISTVÁN 
ügyvéd irodájában Szegeden, Horthy Miklós u. 14. 

(Ügyvédi kamara.) Telefon 195. 501 

Tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy a Valéria tér 10. sz. 
alatt levő vendéglöt folyó hó 15-én megnyitottam és a 
mai igényeknek megfelelCleg átalakítottam. Állandó friss 
csapolásu stir, fajborok, figyelmes kiszol-
gálás. M e n ü r e n d s z e r . Elsőrendű szórakozó hely. 
Cigányzene. Sziv;s pártfogást kér CSUPOR JÓZSEF 
vendéglős. 419 

legalkalmasabb 812 

Schafhauseni, Int. Watsch, Omega, Doxa 
órák, ékszerek, evőeszközök 
olcsón kaphatók r é s z l e t f i z e t é s r e ia 

T ü t l s órásnál, Szeged, Kölcsev ucca 7. szám. 
| ö l l | M Elsőrendű órajavitó műhely! MM 

S p o r t t z o b r o k n a g y v á l a s z t é k b a n . 

Eladó üzlethelyiség 
a Széchenyi téren, berendezéssel és portáltai azonnal 
elfoglalható. Bővebbet Széchenyi tér 9., a házmesternél 

BOAARAK 
Petrik István Római körút 14. sz, a. borpincéjében: 
Asztali fehér- - _ — — — — 10.000 K 
Kövidinka (mérgesi) — — — — — 12.000 K 
Rizling, príma — — — — — — 14.000 K 
Rizling (mérgesi nehéz, édes zamata) — 16.000 K 
Erős pecsenyebor — — — — — — 18000 K 


