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ő tanulmányai Szegedre hasznosak, szük-
séges is volna a terveit megvásárolni, de a 
végleges tervezéssel őt megbizni nem sza-
bad. Van Szegeden elég jónevii műépítész, 
azok között kell pályázatot hirdetni. Stras-
ser munkáját fizessék meg, de a tervezést 
nyilvános tervpályázaton ítéljék oda annak, 
aki azt megérdemli. 

OTTOVAY ISTVÁN MŰÉPÍTÉSZ: 
Feltétlenül országos tervpályázat tartását 

tartom szükségesnek pedig legfőképen azért, 
mert Strasser tervéből azt látom, hogy an-
nak ,elkészitője nem modern konstruktőr. Ma 
nagy vásárcsarnokot egyedül vasbetonból 
szabad építeni, mivel az 20—30 százalékkal 
olcsóbb, mint a vas, azonkiivül pedig tűzbiz-
tos és ,a fenntartása nem kerül semimibe. Ab-
szurdumnak tartom ebben a kérdésben azt 
is, hogy a tervező, aki a tervet és a költ-
ségvetést és majdan a munka részleteit is 
elkészíti, a munkára, mint vállalkozó is pá-
lyázzon. 

Strasserral szemben nem lőhet a hatóság 
obiigóban, mert nekem a hatóságnál azt az 
információt adtáky hogy ő magától csinált 
mindent és senki neki felszólítást nem adott. 
Legfőbb indok a tervpályázat mellett az, 
hogy ezáltal legfeljebb pár héttel halasztó-
dik el a kérdés. Lehet, hogy Strasser terve 
jó, de nincs garancia arra, ogy annál job-
bat és olcsóbbat kivitelre alkalmasabbat neim 
lehet kapni. Amit eddig Strasserral a ható-
ság tárgyalt , az kárba nem veszett, mert ta-
nulmánynak tekinthető, amelynek alapján a 
hatóság precizebben körvonalazhatja a ki-
írandó tervpályázat programját és ennek 
folytán nem zárkózom el az elől sem, hogy 
Strasser eddigi munkájáért kárpótolják, 

TÓBIÁS LÁSZLÓ MŰÉPÍTÉSZ: 
A Strasser-féle terv legfőbb konstruktív 

hibája, hogy vasszerkezettel és nem vasbe-
tonnal terveztetett. Külföldön a vasbetonból 
épült vásárcsarnokok ugy gyakorlati, mint 
higenikus szempontból fényesen beváltak és 
ezért, ha minden vásárcsarnokot akarunk 
épiteiii, akkor azt csak vasbeton rendszer 
alkalmazása révén érhetjük el. Pályázat ki-
írása esetén hazánk legelső építészei vesz-
nek részt a versenyen, amely igy a városra 
nézve a legkedvezőbb eredményt fogja biz-
tosítani. 

SZÍNHÁZMŰVÉSZET 
Színházi műsor. 

Szerda: Cárnő, színjáték. (Páros ®/a)-
Csütörtök: Hegedűs Gyula vendégEelléptével: 

Csitri, vigjáték. (Bérletszünet.) 
Péntek: Hegedűs Gyula vendégfelléptével: 

A hűtlenség iskolája, vigjáték. (Bérletszünet.) 
Szombat délután: Nagy diákok, a szünidei 

gyermektelep javára. — Este: Hegedűs Gyula 
vendégfelléptével: Utánam, szinmü. (Bérlet-
szünet.) 

Vasárnap délután: Elvált asszony, operett. 
Vasárnap este: Berkovics és társa, operett. 

Wemutató. (Páratlan »/8). 

* H o f f m a n n mesé l . Offenbach csodaszép 
muzsikájára mentünk az este a színházba. 
A Hoffmann meséi zenedráma a legértéke-
sebb kompozíciók közül való, amelyet va-
laha alkottak. A melódiája csupa szín és 
forróság, minden motívumában érzékiség 
lüktet. Offenbadhot legutoljára Szoyer Ilon-
ka és Székelyhidy Ferenc, az Operaház mű-
vészeitől élvezte a szegedi publikum. Most, 
hogy az orchesferben újból megdobbant Of-
íenbadh szive, a színpadon kiapadt a zene-
dráma érzéki varázsa és elszállt a megejtő 
illúzió, Hoffmann meséje . . . A lirai finom-
ság, amely keresztüívonul az utolsó taktu-
sig, egy pillanatig sem volt érezhető. Csak 
a muzsikát élveztük, a csodásat, amelyet 
még a színészek játéka sem csökkentheteit 
az értékében. Az előadás nem volt össze, 
yágó és stílus nélKüí Játszottak a. SltrpplŐk, 

A hármas női szerepet vendég: Radó Anna 
énekelte. A vendégszereplő jó ismerőse a 
szegedi publikumnak. A színháznak évekkel 
ezelőtt énekesnője volt, ujabban pedig a 
hangversenydobogón hallottuk. Értékes 
hangú színésznő, erőssége tehet a vidéki > 
színpadoknak. A szereplése tetszéssel talál-
kozott. Sajnos, az Antónia képben játéka 
hijján volt a kifejező dráma erőnek. Hofí-
mant Torma Zsiga játszotta. Sem tempe-
ramentumához, sem pedig hangjához nem il-
lik ez a csupalira szerep. Előadásában nem 
élvezhettük Hoffmann meséinek bársonyos 
finomságát. Bernáth Margis nem nyújtott 
elfogadható alakitást. Oláh Gyula, aki bon-
vivánt színész, természetesen nem felelhe-
tett meg a szerepében. Följegyzésre érde-
mes Binder Károly és Solymossy Sándor 
szereplése. 

* Beck Vilma é» az Opera. A sokáig hú-
zódó operai válság Bánffy Miklós gróf kor-
mánybiztossá történt kinevezésével sem ért 
véget. Operai körökben most az a hir van el-
terjedve, hogy Beck Vilmos, az Opera volt 
kiváló basszistája, pályázott az Opera művé-
szeti igazgatóságára és félmillió korona bizto-
sítékot ajánlott fel vállalkozása sikerének 
garantálására, Beck Vilmos március hóban 
bemutatta tervezetét Zichy János gróf kul-
tuszminiszternek, aki azt kedvezően fogadta, 
A tervezet rövid tartalma ez: 

Beck átveszi az Opera művészeti igazgatá-
sát. Átveszi teljes személyi és tárgyi inven-
táriummal. Akik az Opera kötelékéből tá-
vozni kívánnak: végkielégítést kapnak. Az 
esetleges deficit pótlására megajánl félmillió 
koronát, de ezzel szemben részesedést kiván 
az elért haszonból és igazgatói fizetést, amely 
meg nem haladja Mészáros igazgató fizetését. 

Közbe jött a Khnen-kormány első bukása 
s Becktő! a kultuszminiszter azzal búcsúzott, 
hogy mihelyt a dolgok Bécsben rendbe jön- • 
nek, Beck Vilmos ujabb meghívást kap s ar-
ra kéri őt, hogy ne utazzék messze. Khuen 
gróf március 30-án ú j r a kineveztetvén, Ziehy 
gróf miniszter április hó 2-án sürgönyzött 
Beck Vilmosnak, aki Montecarloban időzött. 
Beck sietve itt termett. Ám újból válság tört 
ki s a miniszter, hangsúlyozván, hogy Becket 
a legjobb szándékkal hivta haza, u jabb ha-
lasztást kért, nem a maga, hanem utódja szá-
mára, akinél Ígérte, Beek javaslatát támo-
gatni fogja. 

Beck visszautazott Londonba, minthogy 
Zichy János újból az Opera minisztere, bi-
zonyos, hogy Beck legközelebb u j meghívót 
kap. 

* T a v a s z i tár lat . Május 7-én nyitja 
meg a Szegedi Képzőművészeti Egyesület 
tamszi miikiállítását. A kiállítás rendezésén 
már hónapok óta buzgólkodik a vezetőség. 

* A nyomorék mmerxfi. Berlinből jelentik : 
Megható jelenetnek voltak tanúi szomba-
ton este a berlini Kurfürsten-Opera nézői. 
Premier volt a színházban, a Chabert ezredes 
cimü operát mutatták be, amelynek szövegét 
is, zenéjét is Wolfgang von Wáltershausen 
irta. Az u j opera nagy sikert aratott és a 
közönség zajosan hivta a szereplőkön kivül 
a szerzőt is. A szerző sokáig nem jelent meg 
a függöny előtt, csak amikor mindenfelől 
hangosan kiáltozták a nevét, hozták őt ki a 
szereplők. Valósággal kihozták, mert a szerző 
szerencsétlen, nyomorék ember. A jobb kar ja 
és a jobb lába hiányzik. A közönség megin-
dultan nézte a nyomorék költő-komponistát 
és még nagyobb tapssal hódolt tehetségének. 

* A Fővárosi Nyári Sainház megnyitása. 
A Fővárosi Nyári Színház Budán szombaton, 
április 27-én kezdi meg idei szezonját. Kre-
csányi Xgnáe társulata az első estén a Ci-
gány szerelem oimii operettet adj®. elő, 

A bankár ur szerelme. 
— Szegedi masamód szomorú karrierje. — 

(Saját tudósítónktól.) Junói termetű, gyö-
nyörű fiatal leány tűnt fel a mult hónapban 
a szegedi korzón. A szép ismeretlent hama-
rosan kikezdte a pletyka, de pozitív adatot 
-senki sem tudott róla. A leány elegáns volt 
és nagyúri módon élt, de ez a gyöngyélet 
csak rövid ideig tartott, addig, mig a szegedi 
bankár ur is meg nem unta a szép leány ba-
rátságát. A szép ismeretlen ezután mind 
mélyebbre süllyedt a nagyváros fertőjébe. Ma-
samódleány lett egyik szegedi divatárus üz-
letben. Majd kaszirnő, hol itt, hol ott. A szép 
leány uri csialádból származott, nem bírta 
ki az ocsmány levegőt, öngyilkos lett. 

A leányt Kovács Rózsinak hivták. Nagyon 
szomorú a története. Aty ja Kovács János 
államvasuti főellenőr, a kolozsvári vasutt 
állomáson van szolgálattételre beosztva. 
Tekintélyes ember s nem kis szerepet játszik 
Kolozsvár társadalmi életében. Kovács Ró-
zsi, a még romlatlan lelkű, fiatal leány, ez-
előtt hat hónappal a kolozsvári társadalom 
jobb köreiben forgott. Hat hónappal ezelőtt 
történt, hogy a leányt bálójába kerítette egy 
vidéki város rendőrkapitánya, aki Kovács 
János házába bejáratos volt, a fiatal nőnek 
tetszett az energikus karakterű férfi s meg-
szökött vele. 

A szerelmes élet csak két hétig tartott. A 
csábító megunta a tapasztalatlan nőt s rö-
viden kiadta az út já t . Testben és lélekben 
összetörve, fáradtan, az élet piszkos mélysé-
geit megismerve került ki szegény Kovács 
Rózsi az utcára. Nem volt senkije, akihez 
forduljon. Szüleihez nem mert vissza menni, 
rokonai megvetették. 

Kénytelen volt ékszereit zálogba tenni, 
hogy tisztességes életet kezdhessen. Budapest-
re utazott s egy ügyvédi irodában, havi 30 
forintért gépirónői állást vállalt. Három hé-
tig volt az ügyvédnél, amikor levelet kapott 
nővérétől, Szentesről. A nővérnek könyörü-
letes szive volt, megbocsátotta a megbotlott 
leány vétkét s hivta magához. Kovács Rózsi 
örömmel fogadta a meghívást s ott hagyta a 
fővárost. 

A budapest—szegedi vonalon, Szentesre 
utazván, szemet vetett a szép szőke leányra 
egy szegedi bankár, aki fényes anyagi támo-
gatást igért a leánynak, ha fiatalságát meg-
osztja vele. 

A nagyszerű ígéret egy szebb, nyugodtabb 
jövő reménye elkábította. Különben is előre 
irtózott, ha nővére szemrehányó szavaira 
gondolt, nem ment Szentesig, hanem leszállott 
Szegeden. 

És itt kezdődött a leány regényének máso-
dik fejezete. 

A leány szentimentális lénye nem tudott 
alkalmazkodni a rideg bankár egyéniségéhez. 
Rövid együttélés után napirenden voltak a 
nézeteltérések s a fiatal leány nem egyszer 
sirta át éjszakáit, A vége persze az lett ennek 
is, hogy a pénz szürke spekulánsa megunta 
az érzékeny jeleneteket s Kovács Rózsinak 
felmondta a barátságot, 

A leány még mindig ragaszkodott a tisz-
tességes élethez. Állást kerített magának s 
nyomorúságos fizetésért, napi 2 korona 40 fil-
lérért, kora reggeltől, késő estig szolgált ki 
egy szegedi divatárus üzletben. 

De Kovács Rózsit épen nem mindennapos 
szépsége akadályozta meg abban, hogy tisz-
tességes maradjon. Szegeden mindenütt fel-
tűnt a viruló szépség. Mignem egy ottani 
ügynök hálójába került. És Kovács Rózsi 
megindult a lejtőn. Kávéházakba került, a fé-
nyes tükrök mögött a kasszán trónolva kül-
dözgette hivatásszerű mosolyait a kávéházi 
vendégeknek. 

E pályán jutott el Makóra is ós mindenho-
va. Szerelmes lett egy nagykárolyi fiatal-
emberbe, aki azonban nem viszonozta érzel-
meit. A tündér elvesztette életkedvét. Busko-
morságában többször gondolt az öngyilkos-
ságra, Végre egy átzokogott éjszaka utáp 


