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nyara és hajón Csongrádra. 
A Király-dijas csoportban egyébként csak 

olyan dalárdák vehetnek részt, amelyek a 
nehéz műdal csoportjában első dijat, tehát a 
szövetség aranyérmét nyerték el. A mai ver-
senyen a Csonkamagyarország területén mű-

ködő tizenegy ilyen dalárda . csupán 
három (Veszprémi Dalegylet, £gri Dalkör, 
Debreceni Városi Dalárda) dalárda vállalko-
zott arra, hogy a Király-dijért, amely a da-
losversenynek kétségkivül legklasszikusabb 
része, versenyezzen. 

Purjesz Imre, a betiltott Világ volt szerkesztője 
főbelőtíe magát. 

1927 augusztus 14. 
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Ünnepségek a szobroknál. 
A dalárdák delélőtt 11 órakor a következő 

szobrokat koszorúzzák meg: 
A Kossuth-szobrot (beszél Zseny József, a 

Dalosszövetség alapitó tagja), 
a Dankó-szobrot (beszél dr. Burdács Re-

zső kecskéméti ügyvéd), 
a Dugonics-szobrot (beszél dr. Nyul Tóth 

Pál kécskeméti kulturtanácsnok), 
a Szabaáság-szobrot (beszél dr. Ballá Ber-

talan városi tanácsnok). 

Összpróba. 
A dalosok délután i'élhétkor a Mars-téri 

laktanya udvarán összpróbát tartanak. Ez az 
összpróba zártkörű és azon csak a dalosok 
vehetnek részt. 

Kerti ünnepély Újszegeden. 
Esté 9-kor Szeged város a Dalosszövetség 

és a dalárdák tisztelétére Újszegeden kerti 
ünnepélyt rendez, amelyen a dalosok a város 
vendégéi. 

Hétfő. 
A' dalosok egy csoportja hétfőn reggel Pusz-

taszerre utazik és megkoszorúzzák Árpád 
SZóbrát. 

Délelőtt fél 9-kor az összes dalegyletek a 
városháza előtt gyülekeznek, ahonnan a me-
net a fogadalmi templomba vonul. Itt Glatt-
felder Gyula megyéspüspök ünnepi nagy misét 
celebrál. A mise alatt Kőnig Péter: Missa 
SOlemnisét adja elő a szerző vezénylete mel-
lett a Szegedi Dalárda vegyeskara zenekari 
kísérettel. A mise után Glattí'elder püspök fel-
szenteli a százmázsás Hősök harangját, utána 
az I. és II. csoport összes dalegyesületéi (55 
dalárda) Szeghő Sándor országos karnagy ve-
zényletével eléneklik a Himnuszt. 

Délelőtt 10 órakor nagymise a rókusi temp-
lomban. Közreműködik a Budapesti Férfi Dal-
egylet Dötsch Károly vezényletével. 

Délelőtt 11 órakor. A Dalosszövetség foly-
tatólagos díszközgyűlése a városházán, me-
lyen a 60 éves szövetséget ünneplik. Ünnepi 
beszédet mond Frühwirth Mátyás országgyű-
lési képviselő. Énekel a Budapesti Lyra Dal-
kör Kaszás Gyula országos társkarnagy vezény-
lete mellett. 

Délután fél 6 órakor a SzAK ujsze-
geái sporttelepén öszkari hangver-

seny 6000 dalos részvételével. 
Az országos dalosversenyen résztvevő ösz-

saes dalárdák a következő darabokat adják 
elő: 

I. Szabados: Hiszekegy, dirigálja Szeghő 
Sándor országos karnagy. 

II. Erkel: Hymnus, dirigálja Szeghő Sán-
dor országos karnagy. 

III. Thern: Dalünnepen, dirigálja Szeghő 
Sándor. 

IV. A verseny kötött kórusai: előadják azok 
a dalegyletek, amelyek a versenyen az illető 
Csoportban résztvettek. 

A Király-dijas csoport, Farkas Nándor: Az 
éjvihárhoz, dirigálja Farkas Nándor. 

I. csoport, Farkas Nándor: Repülj fehér 
galamb, dirigálja Müller Károly országos társ-
karnagy. 

II. csoport, Kőnig Péter: Kórus a naphoz, 
dirigálja Kőnig Péter országos társkarnagy. 

III. csoport, Sztára: Népdalcgvveleg, diri-
gálja Kiss Károly országos társkaraagy. 

V. Dr. Horváth: Magyar népdale«yveleg 
(Megkondult a kecskeméti), dirigálja Széghő 
Sándor országos karnagy. 

VI. Egressy: Szózat, dirigálja Kremán Sá-
üiuél országos társkarnagy. 

Esté fét 8 órakor a szövetség diszközgyülé-
sének befejezése a városházán a versem] 
eredményének kihirdetésével és díjkiosztás-
sal. 

Este 9 órakor díszhangverseny a Városi 
Színházban, amelynek műsorát a Oé'nv 'n/ar--
orszácj már közölte. 

ü e d c l e o . 

ftggél a Jalösók nagyoöbfész« mű il^taiik 
Szegedről. Egyes csoportok azönbán még ki-
rándulásokat tesznek a kisvasútól! \lsóta-

Budapest, augusztus 13. Ma délelőtt Purjesz 
Imre szerkesztő, a megszűnt Világ volt felelős 
szei-kesztője revolverrel főbelőtte magát Andrássy-
uti lakásán, mire a mentők megérkeztek, már 
meghalt. A golyó jobb halántékán hatolt be és 
összeroncsolta agyát. Hátrahagyott két levelet, az 
egyiket a rendőrségnek, amelyben kéri, hogy 
ne kutassák öngyilkosságának okát, mert ugy sem 
fogják azt soha megtudni. A másikat unoka-
öccsének, Győző Dezső ügyvédnek irta, amelyben 
közli, hogy azért menekült a halálba, mert terve 
nem sikerült. 

Purjesz Imre a Világnak volt felelős szerkesz-
tője és amikor 1926 május 1-én a Világ-ot betiltot-
ták, miudent elkövetett a lap feltámasztása ügyé-
ben. Mikor a Világ más formában mint Magyar 
Hiriap jelent meg, ő a lap tulajdonossal való 
konfliktusa miatt kimaradt a Magyar Hírlap szer-
kesztőségéből és azóta is az volt a titkos vágya, 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
dalosverseny rendező-bizottsága hetek óta 
fáradhatatlanul dolgozik a Szegedre érkező 
dalosok megfelelő elszállásolásáról. Már az 
első tervek szerint is ugy volt, hogy a dalo-
sokat legnagyobb részben középületekben 
és iskolákban helyezik el. A rendező-bizott-
ság a legutóbbi soproni dalosverseny tapasz« 
tafatait vette figyelembe, amikor hozzákezdett 
a munkálatokhoz. Sopronban tudniillik eléggé 
romantikusan történt az elszállásolás. Az elemi 
iskolák és a középiskolák tantermeit kiürítet-
ték, ahol hevenyészetten kitömött szalma* 
zsákokat helyeztek el. A szegedi dalosok, 
amikor visszaérkeztek Sopronból, teli voltak 
panasszal. Sokan még a végtagjaikat sem 
tudták mozgatnia kőkemény fekvőhelyek miatt. 

Szegeden először a szalmazsákok beszer-
zése körül támadtak nehézségek. Mikor a zsá-
kokat beszerezték, nem volt elég szalma, 
A legtöbb szalmazsákba nem jutott elegendő 
mennyiségű szalma. A párna kőkemény. A 
takarók leírhatatlan szinüek. 

Néhány iskolát végigjártunk, ahová a sze-
gény jobb sorsra érdemes dalosokat elhelye-
zik. Egy tanteremben 20 szalmazsák. Kaszár-
nya-stilben egymás mellé fektetve. A földön 
Szalmehuiladékok, A terem közepén padok. 
Mifiden ágy előtt egy egy ványadt gyertya, 
gyújtó nélkül. 

Az elszállásolási terv szerint a tisztviselő 
dalárdákat szállodákban, rendes ágyakban 
helyezték el, mig 

a munkás és iparos dalárdák az 
iskolák odavetett szalmazsákjaira 

kerültek. 

A szombat délután érkező dalosok termé-
szetesen csak éjjel jutottak el szállásukra. 

h^öy a régi Világ-ot feltámassza. \ 
Kevéssel a Világ betiltása előtt nősült meg 

Purjesz Imre. Szentesi leányt, László Veronkát, 
László volt tisztifőorvos leányát vetté feleségül; 
és az elmúlt évben többnyire Szentesen élt. 

Egy évvel ezelőtt átvette Századunk cimü havi 
folyóirat szerkesztését, de vágyait nem elégítette 
ki ez a korlátozott lehetőség. Tovább dolgozott és 
arról álmodozott, hogy egyszer mégis csak föl-
támad a Világ. Jobbra-balra tárgyalt, pénzcsopor-
tokat próbált összehozni, hogy valamilyen for-
mában föltámassza a régi lapot, amelynek szerel-
mese volt. 

De lépten-nyomon nagy akadályókkal kellétt 
megküzdenie. Ereje megtört. Ma reggelre bekövet-
kezett az ujabb fordulat, amely keresztülhúzta 
Purjesz Imre számításait. Amint levelében mondja: 
»Kedves Jóskát terveim nem sikerültek...« 

A revolverhez nyúlt. 

A szombat délelőtt érkezettek azonban még 
a nap folyamán felkeresték szállásaikat. 

A szalmazsákos szállások megtekintése után 

a dalárdák vezetői sietve rohantak 
a rendező-bizottság irodájába és til-
takoztak az elszállásolás ilyen mód• 

szere ellen. 

Nem egy dalárda panaszttevő vezetője nem 
kivánta, hogy a Kassban kapjon szállást, hanem 
csak annyit kért, hogy az iskolákban elhe-
lyezett szalmazsákok környezete ne hason-
lítson az istálló milliőjéhez. 

Volt olyan dalárda is, amely kereken ki-
jelentette, hogy a szállásolást nem veszi 
igénybe, mert a dalárda az emberi mél ósá-
gán alólinak tartja, hogy istálló-féle helyiség-
ben üsse fel szállását. 

Ezek miatt általános az elégedetlenség, 
ugy. hogy a dalárdák vezetői szombaton 
este tömegesen keresték fel szerkesztősé-
günket, hogy panaszaikat elmondják. 

A másik súlyos hiba — mondották a 
dalárdák vezetői, — hogy a rendező bizott-
ság nincsen a helyén. Egyes távolabb fekvő 
szállásokra a dalárdák vezetők nélkül kény-
szerültek kimenni. 

A rendező-bizottság az elszállásolás körüli 
nehézségek miatt nagyrészben a dalárdákat 
hibáztatja, akik nem az előre bejelentett lét-
számmal érkeztek Szegedre. így például a 
balassagyarmati dalárda, amellyel a vá-
roska polgármestere is Szegedre érkezett, a 
bejelentett 32-es létszámon kiviil még 38 
hozzátartozóval jelentkezett. Czobor Mihály 
polgármestert még valahogyan el tudtak 
helyezni, de a dalárda női hozzátartozóinak 
elhelyezése már nem sikerült. De nem c;ak 
ennél a dalárdánál történtek hasonló előre 
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Nöi pajvágás, onáoiálás, faajfesíés 3 óra alatt 
elsőrendű munkaerők által, olcsó árakon, 

női fodrász—manikűr terem Szeged, Kálíay 
Albert ucca (Hid ucca). 232 

S ú l y o s p a n a s s z o l z a d a l o s o k , e l h e l y e z é s e 

é s é l e l s n e s s é s e K o r u l . 

Be nem jelentett tömegek érkeztek. — Sokszáz embert nem 
le&etett elhelyezni. 


