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az építkezésre, amig tételről-tételre ki nem 
számítja a mérnökség, hogy mibe kerül a 
kórház lerendezése. 

Bokor Pá! helyettes polgármester ez-
után azt a kérdést vetette föl, vájjon Korb 
Flóris tartozik-e minden külön honorárium 
nélkül a terveket a bizottság javaslata ér-
telmében átdolgozni, /agy sem. Gaál Endre 
dr azt mondja, Ihogy efölött nincs vitának 
helye, mert kulcs állapítja meg a tervező já-
randóságát. Bokor Pál szerint Korb Flóris 
szerződése ugy szól, hogy a belügyminiszter 
által kivánt változtatásoknak eleget keli ten-
ni, másra azonban nincs kötelezve. Pick 
Mór azt .mondja, hogy ha a tervező alterna-
tív tervet készít, akkor ezért őt az alapterv-
ért fizetett honorárium 33 százaléka illeti 
meg. Cicatricis Lajos dr. szerint ezt a kér-
dést azért kell tisztázni, hogy a vállalkozó 
fix részlettervek szerint és ne önkényesen 
építkezzen. Tiszta bort kell a vállalkozó po-
harába önteni — mondotta — máskülönben 
könnyen bajok támadhatnak. 

Áz ülés ezzel végződött. 

Résztvettek az ülésen a következők: 
Cicatricis -Lajos dr. főispán, Bokor Pál 

polgármester-helyettes, Gaál Endre dr., Ko-
czor dános tanácsosok, Thuróczy Mihály dr. 
tiszti főügyész, Faragó Ödön dr. tiszti fő-
orvos, Tóth Mihály főmérnök, Boross Jó-
zsef dr., -Falta Maroel dr., Jászai Géza, 
Krausz József dr., Kuzman József dr., Li-
geti Béla, Mü'ller Miksa, -Ottovay István 
Pick Mór, Regdon -Sándor, Rusz Gusztáv dr., 
Tóbiás László, Turesányi Imre dr. 
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Szinházi műsor: 
P-ÉNTEK: Gombaszögi Frida vendéggel 

bérletszünetben Halló, vígjáték. 
SZOMBAT: -d. u. Pósa-ünnep. 
SZOMBAT este A kis barátnő, operett. 

(Bemutató.) Páris ®/a-
VASÁRNAP d. u. Böském, operett. 
VASÁRNAP este: A kis barátnő, ope-

rett, páratlan 3/s. 

Gomba szögi Frida 
Ünnepe volt a színháznak csütörtökön 

este: Gombaszögi Frida asszony, a Magyar 
Színház kitűnő művésznője játszotta el 
egyik legil'lusztrisabb szerepét s az önfeledt 
elragadtatásban felhangzó tapsok egy kivé-
teles színpadi egyéniség ragyogóan szug-
gesztív erejéről tettek élénk bizonyságot. 

Gombaszögi Frida ma stílust képviseli a 
színpadon. Talán nem a súlyos, mindörökre 
feledhetetlen drámai színjátszók stílusát, de 
játéka kétségtelenül a történelem legutolsó 
pillanatainak csupa-idcg, akarattalan, hajlé-
kony, pszihaszténiás asszonyának élete 
szenzációit tükrözteti vissza. Nagy öröm és 
nagy kielégülés: ennyire tudatos kifejezési 
formába-n látni a rasszt, mely az életben sok-
szor kevesebb tudatossággal és művészi har-
móniától mentesen, körülöttünk vergődve 
keresi létezésének magyarázatát. Gombaszö-
gi Frida típust visz a színpadra, mely annál 
közvetetlenelbbül hat, mert -művészete nem-
annyira tanulmány és megfigyelés -eredmé-
nye, mint inkább csupa őszinte önleleplezés. 

Misszisz Gregory szerepe egyetlen 
passzív hallgatás egészen az utolsó felvo-
násig, amikor az események belesodorják a 
szereplőt a retteg-és, irtózat és kétségbeesett 
menekülési vágy indulatrohamaiba. A ven-
dégmüvésznö csodálatos finomsággal és rend 

kivüli művészi intelligenciára valló ön-mér-
séklettel építette föl utolsó nagy jelenetét. 
Beszédes hallgatása, különösségével megka-
pó, erotikusán zengő orgánuma, stilizált ja-
pán virágok lengéséhez hasonlatos, dekora 
tiv hatású mozgása sóikkal többet nyújtott, 
mint amennyit A mandarin szerzője szöveg-
ben és instrukcióban papirosra irt. Megraga 
dóan nagyszerű volt különösen a harmadik 
felvonás legutolsó pár pillanata, mikor a 
gong bugó szavára misszisz Gregory riadtan 
menekül,a nyitott ajtó felé. Ahogyan Gomba 
szögi Frida -ebben a pillanatban a hajlékony 
teste suhanó lendülésével, a két beszédes 
karja hajiásával és álomlátó tekintete réve-
dezésével érzéseit kifejezi, az a legstiiizál 
tabb, legösszetettebb művészet nyelvén van 
elmondva. 

A közönség visszafojtott léfekzettel l-es-
te a játék fordulatait. A mandarin előadása 
m-eglepöen össz-hangzatos és jó volt; Almás-
sy Endre és Baráti József művészete igen 
szépen harmonizált a vendég-művésznő gon-
dos játékával. Gombaszögi Frid-át nagy lel-
kesedéssel és sokszor lámpák elé tapsolták s 
a közönség őszinte lelkesedéssel hódolt egy 
kivételes színjátszó szépséges művészetének 

* A szinész-ősztöndijak. Két rövid hét 
választ el a szinházi esztendő befejezésétől 
A v-ége felé közeledő téli szezon talán szűr 
kébb és jelentéktelenebb volt, mánt bárme-
lyik más szezon, de -szorgalmas, törekvő szín-
játszók akadtak lázért a társulatban s a kö 
zönség állandó szimpátiája nem egy arra 
érdemes színészt tüntetett ki. Annál meglő' 
pőbb, hogy az Almássy Endre színigazgató 
által annak idején -kitűzött pályadíjak ki-
osztásáról még mindig nem esik szó s a mu-
tatkozó jelek szerint arra -valószínűleg sor 
sem kerül. A színigazgató ugyanis nagyon 
szeret pályadijakat kitűzni olyankc-r, mikor 
a színház odaítéléséről van szó s reá nézve 
igen fontos a kedvező közhangulat megte-
remtése. lAmi már -most a pályadijak kifi-
zetését illeti, e tekintetben épen nem látunk 
a színház vezetősége részéről túlságos nagy 
igyekezetet. Ismeretes, hogy mi történt a 
Dugonics-Társaságnak felajánlott ezer ko-
ronával. Az ajánlat olyan pályázat kiírását 
kívánta, mely a mai viszonyok között előre 
eredménytelennek látszott. Ezért a Dugo-
nics-iTánsaság bele se ment a dologba és in-
kább lemondott az ezer korona feléről, mely 
az alapító levelének intenciói szerint abban 
az esetben, ha a Társaság a javasolt pályá-
zat kiírásától vonakodnék, egy más szerve-
zetet illetett meg. Ugyanabban az időben 

tűzött ki Almássy Endre ötszáz koronát a 
saját színészei szániára juta lom diju'l oly ki-
kötéssel, hogy ahból kétszáz korona első dí-
jon kívül három, egyenkint száz koronás ju-
talom illesse azokat -a színjátszókat, akik a 
téli idény alatt különös szorgalmukkal és a 
művészi pályán tett haladásukkal magukat 
a kitüntetésre érdemessé tették. A terv sze-
rint a dijakat egy vegyes elemekből alko-
tott bizottság ítélte volna oda, amely 'bizott-
ságnak feladata lett volna, hogy az egész 
idény alatt ellenőrzést gyakoroljo-n a szí-
nészek művészi munkája fölött. Történt 
azonban, hogy a szóban forgó bizottságot 
nem alakították meg mai napig sem. A mi-
nap kipiszkálta egyik laptársunk ezt az 
ügyet a feledés homályából, de a -színház ve-
zetősége -részéről konok hallgatás volt a vá-
lasz. A színészek pedig élénk ügyelemmél 

várják, -hogy kik lesznek hát a közönség ki-
tüntetettjei? Felvetjük mi ,is ezt a kérdést 
még egyszer, azzal a hozzáadással, hogy 82 

idény befejezésére való tekintettel a színház 
vezetőségének Végre is nyilatkoznia illenék 
abban a -tekintetben, ihogy ki -akarja-e adni 
a -nagy garral hirdetett jutalomdíjakat, vagír 

pedig meg akarja-e -azokat takarékoskodni'! 
Mert hosszas hallgatása kö-nny-en azt a lát-
szatot idézhetné ífel, -mintha annak idején 
szándékosan mulasztották volna el a bíráló 
bizottság megalakítását osak azért, hogy a 

dijak kiosztására sor ne kerüljön. Ezt pedtó 
aligha lehetne '(feltételezni ,a ^in/ház iga2" 
g-atóságáról. 

* Tizenkét magyar újdonság. A Víg-
színház igazgatósága most .dolgozik a jövő 
szezon programjának összeállításán. E 'mun-
ka köziben az az érdekes terv merült föl, 
hogy a szinház igazi magyar szezont ad a 
jövőre és az újdonságok túlnyomó részét 
magyar darabok fogják tenni. Tizenhat P"®" 
miért számítva egy szezonra, ha a terv meg-
valósításra kerül, a Vígszínház ia jövő sze-
zonban tizenkét eredeti magyar ú j d o n s á g o t 

fog bemutatni, A tizenkét daráb közül tizet 
máris elfogadott előadásra a szinház. A ma-
gyar újdonságok -mellett -csak négy-öt kül-
földi darabot miuta-t be a szinház, a kül-
földi szinházi világ legnagyobb si-kei'®1*' 
Flers és Cmllavet u j vígjátékát, az uj Bf"' 
síem-darabot és Knoblauch u j -darabját fog' 
já'k mindenesetre bemutatni, ezenkívül Pc" 
dig legföljebb két-három külföldi újdonsá-
got. 

~ * A Király-Színház jövő évi újdonsága.5-
A Király-Színház jövő szezonjának első "J* 
donsága Harsányt Zsolt és Szirmay AUmrt 

Emmy e.imii operettje lesz, amelynek a m-m* 
szerepét Fényes Annuska -fogja játszani. A 
szinház következő újdonsága Lehár Fere®G 

Végre egyedül-je lesz, a két vezető szerep-
ben Fedák Sáriv-al és Király (Ernővel. Hm" 
madik uj-donságul a szinház Kálmán lm1® 
u j -operettjét tervezi, amelynek B u d a p e s t - 6 0 

lesz az első premierje. 
* A kis barátnő. A szinházi iroda jelent" 

Strausz Oszkár u j operettje, A kis barátiw> 
teljesen készen vár ja a szombati bemutató" 
A mindennapi próbák már csak a z előad®8 

tökéletesítése miatt vannak. A szereplők kj" 
tiinő szerepekhez jutottak, Déri Rózsi, B' 
bert Janka gyönyörű énekszámokkal .fok02' 
zák népszerűségüket. Elsőrendű alakítás1'0 

van .alkalma Heltai Jenőnek, a szereim®; 
szerep Balázsnak j-ut, Miklássy Margit fo 
Solymosi képviselik a -jóizü komikumot, j 
magas szinvonalon álló zene nem keres 
csó hatások-at. Ez nem vásári munka, a® 

öl-
e l i L-OU t jz nem vasari munaa, . 

niáról-holnapra él, hanem elmélyülése 
elsőrendű talentumnak, aki már a Vará2fo 
ker-ingővel egyszerre a legünnepeltebb z®1®' 
szerzők sorába jutott. A bemutató iránt él®0 

az érdeklődés. 

A képviselőház ülése. A mai ülésig 
volt egy kis szenzációja. Az ellenzék á 2 , 
Andrássy Gyulánál tartott konferencia ta Ifo 
csára elhatározta, hogy nean vesz részt 1 

, a l'v 
ülésen. Ez alól a határozat alól a z u t á n * 
függetlenségi képviselő, Sennyey Miklós 
ró -kivonta magát. Megjelent a Házba11 

munkatársunk kérdésére igy felelt: _ -
— Mondani valóm van s azt . 

nem terjeszthetem elő, csak a fölhataln®2*3 

javaslat vitája során. 
Kétszáz szem nézett Sennyey re: —- ^ 

jon mit akar mondani? És a függetlm1 

báró igy kezdte beszédét: ^ 
— Nem azért jöttem, hogy a korüiate 

kellemetlenséget okozzak. 


