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lalnl, legkevésbé a színészet tehetnek, — ki-
vétel persze itt is van — akik meg akarnak 
élni. - j 

Tömérdek szempont merül fel. Mind elvo-
nultatni szemeink előtt szinte képtelenség. 
De hogy a bün nem egyeseké, hanem a koré, 
mely szülte, azt Rökk Marika esete bizony.it-
}a legfényesebben. Ez az egészséges, élet-
vidám lány évek óta áll a magyar s z í n m ű -
v é s z e t homlokterében. Remek teste van, 
az tagadhatatlan. Lendülettel, sőt szenvedély-
lyel táncol, az is bizonyos. Minden szerepé-
ben kiváló —artistának bizonyult. Az artista 
szerepében, amelyet most játszik, szintén el-
ragadóan táncol, de egyéb artista mutatvá-
nyai nem haladják tul a kellő gyakorlattal 
rendelkező amatőrök produkcióit. Nem lenne 
a trapéz magyarországi, még kevés-
bé európai, vagy olimpiai bajnoka. 
De viharosan tapsolták. És tapsol-
ják. Minden jelenete után. Akkor is, 
amikor a fodros felsőt, ép ugy, mint a szín-

padon, egy graciőzus mozdulattal, amely 
nála már nem váratlan, lekapcsolja s fodros 
alsóban táncol. Akkor is, amikor feszes fe-
kete trikó feszül formás idomain. De mint 
menyasszony mégis a legbájosabb. A rövid 
menyasszonyi szerepben és kosztümben tap-
solják a legviharosabban. 

Ha ezen a helyen is szóhoz juthatnak egész 
szubjektív hurok, szabadjon megemlíteni, 
hogy voltak, akik a Vígszínház cirkuszi ter-
veitől sokat vártak. Ujat, eredetit, egyénit és 
művészit. Ezzel szerbben kaptak fenomená-
lis japán csoportot. Egyetlen rendezői gondo-
latot, amely jó is és s z í n h á z i is. Látták a 
magyar színészet büszkeségeit, amint hólya-
gokkal verik őket s amint zenebohócok mód-
jára csörgőket ráznak a karjaikon és a lábai-
kon. Láttak cirkuszt, ahova nem sikerült át-
plántálni a színházat s ahol a kenyerüket vesz-
tett artistákat soha nem fogják pótolni tudni a 
—színészek. Ami zavartalan élvezetet nyúj-
tott a cirkuszban, az — cirkusz volt. 

Neurath rádióbeszédei mond 
Németország külpolitikai hely zeléről 

(Budapesti tudösitónnk telelonjelentése.) Pá- I lobbi napokban, talán már vasárnap, rddióheszé-
nsból jelentik: Az Havas Iroda berlini jelentése det mond a külpolitikai helyzetről. Báró Neurath 
szennt politikai és diplomáciai körökben azt } beszéde során állítólag kitér a toetateurópai szer-
várják, hogy Neurath külügyminiszter a lesköze- I ződés kérdésére is. 

600 bajor muzsikus Szegeden 
Kirándulás és hangverseny — horogkeresztes intermezzoval 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pénte-
ken délben több mint 600 bajor éneke« és zenész 
érkezett Szejredre. Tiz óra előtt Makóról ós 
környékéről jött kulturvonat 860 résztvevővej. 
Az érkezőket az idolén forgalmi hivatal nevében 
Scultéty Sándor fogadta. Tizenkét óra után 
nyolc perccel a budapesti különvonat érkezett 
Szegedre, ezzel jöttek a bajor hangveirsenyzők 
hatszázlhuszan és ugyanennyi budapesti vendég. 
A müncheni Birodalmi Szimfonikus Zenekar és 
a Bajor Tomitók Vegyeskarának tagjait az állo-
máson fogadták. Megjelent a fogadtatáson a vá-
ros hatóságának képviseletében dr. Kemenesy 
Tibor tanácsnok, a tanitösáa: részéről Schneider 
János igazsrató, a Dalszövetség képviseletében 
Pongrác z Albert, a pontos rendezést végző ide-
denforgalmi hivatal képviseletéiben Fenyő Lajos 
müszakti tanácsos és Gerő Dezső hirlapiTŐ. A le-
ventezenekar indulója után a bajorok félkörben 
helyezkedtek: el a porronon, a város hatásága 
nevében dr. Kemenesy Tibor népjóléti tanács-
nok beszéddel köszöntötte a vendégeket: 

— A hajor zeneművészet reprezentársait Sze-
gpd város nevében őszinte tisztelettel és szeretet-
tel üdvözlöm. Illusztris társaságuk éppen akkor 
időzik hazánkban, amikor itt a legfontosabb me-
zőgazdasági munka eredményét takarítja be a ma-
gyar gazda. Ez ébreszti bennünk a gondolatot, 
hogy műsorra tűzött művészi produkciójukat szim-
bólumunk tekintsük: legyen az rekviemje a mul-
tak szenvedéseinek. Te Deumja a fáradozásunk 
nyomán fakadó áldásnak. A jövőt illetően meg 
szálljon az ég felé a bajor és a magyar nép egye-
sitelt fohásza: Közös nemes céljainkat segítse dia-
dalra a Creator Spiritus. 
A tanítóság nevében Schneider János igazgató-
tanító üdvözölte a müncheni líet, Pongrácz Al-
bert a Magyar Pallszövetség részéről köszön-
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tötte a dalosokat és művészeket, akiknek nevé-
ben Bauer József müncheni főiskolaigazgató, a 
birodalmi gyűlés képviselője mondott köszönetet. 

— Szivünk legtitkosabb rekeszét kell kinyit-
nunk — mondotta —, hogy ezt a szép és őszinte 
fogadtatást kellőképen megtudjuk köszönni. 
Örömmel jöttünk idé, mert testvérnép ndk tart-
juk a magyar nemzetet. 

A dalosok ezután elénekelték a Grüssen cimü 
dalukat. Az éneklés alatt a dalosok és hozzá-
tartozóik Hitler-módra felemelték jobbkarjukat. 
A dal befejeztével a müncheniek részéről fel-
hangzott a kiáltás: ..Heti Hitler!..." 

A hatszáz főnyi dalososoport a fogadtatás 
ytán gyalog vonult a Boldogasszony-sugárutoo 
a fogadalmi templom, majd a városháza elé 

A városháza erkélyéről dr. Tóth Bé-
la polgármestcrhelyettes 

a(kővetkező németnyelvű beszéddei üdvözölte a 
müncheni dalosokat: 

— Szeged közönsége nevében szivből fakadó 
szeretettel köszöntöm a Müncheni Tanitó Dalárda 
ós a Birodalmi Filharmonikus Zenekar tagjait. 

— Messze földről, de nekünk neon idegen or-
szágból eljöttek ide a Tisza partján felépült met-
ropolisba, Trianon folytán csonka hazánk déli 
végvárosába, hogy a dal- és a zeneművészet fegy-
verével küzdve, megmutassák egy nagy nép el-
pusztíthatatlan életerejét és kulturáját. Győződje-
nek meg iparkodásunkról, amelynek az a célja, 
hogy hivő munkával szerencsés jövőt készítsünk 
elő, törekvő munkában, amelvben résztvesz min-
den szellemi és fizikai erő. 

— Közeli napokban kezdődik meg a ml ünnepi 
hetünk. Ezek a napok ne csak az emlékezésnek le-
gyenek a napjai, hanem bizonyi'éka a mi élniaka-
rásunknak és a mi életerőnknek. E város örömmel 
nyitotta ki önök előtt kapuit, hogy idehozzák ne-
mes művészetüket. 

A polgármesterhelyettes szavaira 

1 müncheniek 

nevében Josef B a u e r válaszolt. Hangoztatta, 
nem számítottak ilyen fogadtatásra, bár tudták, 
hogy a lelkes magyar nép a világ egyik legven-
dégszeretőbb népe. Ezt pedig onnan tudták leg-
jobban, mert a háború óta jól ismernek bennünket. 
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örömmel jöttek Szegedre, hogy bemutassák a nagy 
német népdalmüvészet és zeneművészet remekeit 

Ezután arról beszélt, hogy — senkise adjon hi-
telt azoknak a híreszteléseiknek, mintha Németor-
szágban nagy volna a nyugtalanság és rendetlen-
ség, ellenkezőleg — mondotta a hivatalos szónok 
—, minden a legnagyobb rendben folyik. Hangoz-
tatta ezután, hogy utjuknak oélja nem tüntetés 
volt, hanem kizárólag a kulturát szolgálni. Beszé-
de végén Horthy kormányzót és Hitler Adolfot él-
tették. 

A zenekar ezután a Himnuszt játszotta el 
A városiházelőtti fogadtatás után a dalosok 

egyik része a fogadalmi templomba ment, ahol 
próbán vettek részt. Két órakor az njszegedi 
vigadóban társasehéd volt, amelyen Ugi Géza 
plébános köszöntötte a münchenieket. A délutáni 
órákban a SzUL uszodáját és a tiszai strandokat 
keresték fel a dalosok, majd öt óra után najry 
csoportokban a fogadalmi templomba vonultak. 

A hangverseny 
Délután hat órakor tartották meg a hang-

versenyt a fogadalmi templomban. A münche-
niek elhozták a németek zeneszeretét, amely 
ugyanugy megnyilvánul, ha négyen összeáll-
nak kvartettezni, mint ahogy megnyilvánult 
ezen a hangversenyen, amikor a Lehrerorches-
ter háromszáz tagii vegyeskara szólaltatta meg 
Mozartot, Verdit és Brucknert. Precizitás és 
harmónia tette impozánssá munkájukat. Nem 
kevésbé jól hangzott a Reichs-Symphania-or-
chester 100 tagjának játéka.. 

A n t o s Kálmán orgona játéka nyitotta meg 
a műsort. Liszt Fumerailles cimü müvét sike-
rült Antosnak u£?y átirni. hogy a gyász és sira-
tás sötét pompája dübörögjön a szivünkbe. A 
bajorok M o z a r t Requiemjéből a Hostiast, 
Sanctust és Benedietust adtak elő képzettség-
gel és egyszerű "hatásokkal. V e r d i heroikus 
gesztusai Requiemjében is dominálnak és a 
Diez iraeban remegő küzdelmek elismerésre-
méltó szószólót találtak a müncheniek kórusá-
ban. . 

Míg Verdi elementáris érzése! hullámzottak 
át a templomon, az alkonyat árnyai is lassan 
behálózták a haloványan csillogó mozaikokat. 
A melankólia lassan felkúszott a szivekbe, 
amikor hirtelen fényárba borult a templom 
belseje. B r u c k n é r Te Deumának szolid ek-
lekticizmusa ezután még ünnepélyesebbé vált 
a csillárok és díszek élénk fényességében. A 
hangversenyt Franz A d a m vezényelte finom 
érzékkel, lelkesedésseL 

Vacsora a Hungáriában 
A" hangverseny utón a bajor dalosok a Hun-

gáriában vacsoráztak. A vacsora marhapapri-
kás volt, amelyet szabad tűzön, a kávéház előtt 
felállított bográcsokban készítettek. P a t a t 
Lajosnak, a Hungária igazgatójának volt ez a 
terve. Hatmázsás marhát vágtam le erre az al-
kalomra, másfél mázsa hagymát, két és fél má-
zsa burgonyát, másfél mázsa zsirt használtak 
fel a vacsorához. A münchenieknek rendkívül 
ízlett a kitűnően elkészített marhapaprikás, 
nem győzték eléggé dicsérni az Ízletes vacso-
rát. Fel 11 órakor a társaság felkészült és kü-
lön villamosokon elindultak az állomásra, 
ahonnan fél 12 óra tájban indult vissza a kü-
lönvonat. 

A Meteoroíogiaí Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: A meleg idő tovább tart, 
helyenkint ismét lehetségesek záporesők, 
vagy zivatarok. 

Tört oronm, ezöst, zálogteauDf-
váltásf Orn, ekszertavltások 
dqorson, pontosan, olcsón Töm 
órásnál. Eladás részletre. ABC 
utalványon e l ő l e g nélkül. 
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