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is, azzal a megokold ssal, hogy mivel időközben fővá
rosi bizottsági tagnak hívták be, ha a szállítással 
jsmegbizatnék, reá nézve összeférhetetlenségi eset 
állana elő. Ivérte a szállítási kötelezettség alól való 
fölmentését. A tiszti ügyészség konstatálja, hogy Til- 
ler ajánlata 7000 koronával, tehát lényegesén ked
vezőbb a többinél. Tiller Samu felszólalását nem ve
heti figyelembe a tiszti ügyészség, mert Tiller az
ajánlat benyújtásakor már bizottsági tag volt. A 
tanács most azt a javaslatot tette a közgyűlésnek, 
hogy a fölebbezés és fölszólalás elutasításával, köte
lezze a Tiller-céget a szállítás teljesítésére.

— A szükséglakások. A tífusznak a fészke
tudvalévőén a városi barakk volt, a mely ■ nem felel 
meg a rendeltetésének. Almádi/ Géza .tanácsos elnök
lésével ma értekezlet volt a városházán, , .a melyen 
elhatározták, hogy javaslatot tesznek a tanácsnak, 
hogy a barakkokat azonnal bontássá le, s helyükre 
szükséglakásokat épitsen.

— Ingatlan-forgalom  a fővárosban. A főváros 
területén a lefolyt héten a következő ingatlan került
átírás aíü:

A pesti oldalon: Burg Nándorné VII. Nagydiófa- 
Utca 20. számú házrésze 18S8 koronáért Spatz Lipótra.
Coliner Ferenoné VI. Gyár-utca 24. számu háza 06.700 

j koronáért Kelemen Bernátnéra. Friesz Andrásáé VIII. 
Óriás-utca 16. számu házrészé 10.000 koronáért Hart- 
inann Jánosiéra. Rogátsy László IV. Bástya-utca 23. 
számu háza 85.000 koronáért a Pesti hazai takarékpénztár
egyesületre (árverésen)! Nusz Borbála VIII. Bezerédy- 
utca.5. számú háza özvegy Ramaseder Istvánnóra (öriik- 

l'ség). Gonda Henrik VIII. Német-utca 41—43. számu háza
| 56.000 koronáért Dani Mihályné dr.-néra. Özvegy Ocskay
; őzilárdné IX. Liliom-utca 9. számu háza 26.000 koroná
iért Mészárits Péterre. Bodánszky Zsigmond VII. Wesse
lényim tea 13. számú háza 154.266 koronáért Biró Gyulára.

| Riedl József VII. Nagydiófa-utca 19. számú' háza Riedl 
j József dr.-ra (örökség). Özvegy Schottola Emőné, és gyér- 
| anekei VI. Lovag-utca 3. számú , házuk 68.000 , koronáért
j Biehn Jakab és nejére. Özvegy Spiró Albertné és gyérme- 
! kei VI. Nagymező-utca 40. szánra házuk 92.788 koroná
iért Rosonthal Ignácra. Brodesser és Bernbardt X. Kő- 
j bányai Óhegyen 8173—8177/10. hrszáiiiji .ingatlanuk 
! 10.000 koronáért ManczfeU Gáspárra. AVeigerf. Lajos VII.
1 Sip-utea 27. szánra, házrésze özvegy. .WeigerC Lajosnéra
;](örökség'.) Kemény Béla X. Kőbányai Öhegyen'íjéő'l. hrsz.
I ingatlana 8000 koronáért Budapest főváros közönségére 
p(kisajátítás): Magyar gyapjutomp és kalapgyár VII. 
Gizella-ut 42. számu háza 170.00Ó koronáért Gyukits 
Gyula és Freddel Dánielre. Páizs Pál és társai -VII. Al- 

1 mássy-tér 9. számú házuk 166,500 koronáért Schenk Já-
' nos és nejére. '

A budai oldalon. Schiller Rezsőné III. Zöldmáli-
1 dűlő 5841. hrszámu ingatlana, Kutni Antal és ,nejéta. Fü
redi Gyuláné és társai I. Krisztina-körut 97. számú ház-

; részük özvegy Deutseh Zsigmondnéra. Kun Iván I. Kút- 
.völgy 8988. hr.szánnu ingatlana 6200 koronáért Rittinger 

; Ilonára. Nebenfiihrer Ferenc és neje III. Bokor-utca 15. 
szánra házuk 110.000 koronáért-Wiesíer Károly és nejére, 
Rothammer Terézia II. Battliyánv-utca 47. szánra 'ház- 

. része 2000 koronáért Rothammer Istvánra. Witzkovits 
Ferenc és neje I. Sasa.dy-dülö. 12184. lírszámu ingatlanuk 
600 koronáért Witzkovits Istvánra. Rosnianjtz Lajojnó
II. Törökvész-dűlő 6564/1-1—a-—1. hrszámu ingatlana 
63.000 koronáért Menni' Paulára. Dénes Z$igm'ond I. Lq-

I gódy-utca 1893/1—2/a. hrszámu ingatlana; 24,000 koro
náért Ottlik G-ézára. Balássy Antal II. Fő-ut, 6. szánra
ingatlana Bálássy - Antal dr.-ra, Wiihrl József III. gól- 
márvölgyi-dülő 4257—63/1. hrszámu ingatlana Szimeth 
létráiméra (örökség). Lőw Márton és társai III. Tábor
hegy 2422/1—2. hrszámu ingatlanuk 300Ó koronáért Né
meth Jánosra. Bartalits Sánáorné III. Béesi-ut Í71. sz. 
háza 16.000 koronáért Ligeti Gyulára. Szaszovszky ■ Ottó
III. Filatóri-düló 5933—36. hrszámu ingatlan részei , Bu
dapest' fővárosra (kisajátítás). Schmidt"Jánosáé és Wohl- 
Jnufch István III. Táborhegyi-dűlő 2595. hrszámu ingatla
nuk, 2000 koronáért Kondor József és nejére. Finály Zsig- 
inond és neje III. Aranyhcgyi-dülő 5714. Krszá.rilu ingat
lanuk 35.210 koronáért Rock István cégre-' (árverésen). 
Btadler József és neje -III. Löpormalom-dülő-'7588, hrsz. 
ingatlanuk 200 koronáért Qulttner Árminra, Nebenfiihrer 
Györgyné és Nebenfiihrer József III. Testvérhegyi-dttlö
2707. hrszámu ingatlanuk 7000 koronáért Daxner Antal 
és nejére. Friedrioh János JII. Bécsi-ut 48. ’ számú ház
része 1356 koronáért Friedrioh Antalra.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
* (A Bartha-szobor pályázat.) A nemzeti

küzdelem idején elhunyt kiváló publicista,- Bartha 
Miklós síremlékére a magyar közönség — igen haza
fiasán — szinte tüntetve adakozott. Annyi pénz 
gyűlt össze, hogy tellett belőle síremlékre (a remek 
emléket Kallós Ede mintázta) és maradt vagy 35000 
korona egy szoborra is. A bizottság pályázatot hirde
tett a szoborra s a zsűri (Asbóth János, Batthyány 
Tivadar gróf, Bezerédi Gyula, Feszty Árpád, Ihász 
Aladár, Kauser Gyula, Lovászy Márto'n, Zala 
György) ma Ítélt a beérkezett tizenöt pályamű dol

gában. Kivitelre nem fogadta el egyiket sem, de meg
jutalmazott ós szükebb pályázatra szólított ötöt s 
dicséretben részesített hármat.

Jutalmat nyertek: Tóth István, Kolozsvári Sze
szük Ferenc, Horváth Géza és Siklódy Lőrinc, Holló 
Barnabás; Füredi Rikárd és Lechner József; a szü
kebb pályázaton is ők vehetnek részt. Dicséretben ré
szésültek i Markup Béla és Jankoyics Gyula.

Képfaragói és tisztán művészi szempontból az
elismerés élső sorban Kas Viktor és Filipp István 
pályamunkáját illeti, de érthető az is, hogy a bi
zottság nem fogadta él. Egy hatalmas, félmeztelen 
férfialak (igen egyszerű talapzaton, pompásan min
tázott Bartha fejjel) vállán a nemzeti lobogó, olyan, 
súlyos, olyan róskasztó teher, mint Krisztus urunk 
vállán a kereszt, — de viszi a kálváriás utón, bátran 
s van ereje hozzá . . . Ennyi az egész. Semmi jelkép, 
semmi szobrászi fecsegés, mégis beszédes, azonnal 
érthető és férfiasán monumentális. Teljes elismeré
sünket a művésznek.

A bizottság, nyilván, modernebb emléket kiván 
állíttatni s ebben' igaza lehet, — de ilyen művészi 
munkával szemben ne maradjunk adósak s ne tagad
juk meg tőle legalább az erkölcsi diadalt. Á bizottság, 
mint tréfásan halljuk, úgy találta, hogy Bartha Mik
lós örökké óvakodott a meghűléstől s ilyen lengén 
öltözött szobor, bizonyos ellenmondásba' kerülne egyé" 
niségével. -

 ̂ Komoly munka—- s mint portré is sikerült :—
a SzeszáTe Ferencé. A fiatál kolozsvári művész mind 
többet Ígér. Ma még vannak bizonyos irói elemek a 
munkájában (ilyen ennek a szobornak a jelképes 
része is, ilyen volt Kossuth-szobor pályamüvén az a 
gondolat, hogy szétterjesztett turul-szárny alapra 
tervezte az egészet), a melyeket az egyszerüsitettebb 
szobrászi gondolat rovására iparkodik kifejezésre jut
tatni. Hogy azonban ez csak múló hiba, arról éppen 
az ö nagy monumentálitási ' érzéke a biztosíték. 
Holló Barnabás munkáján is dicsérjük az egésznek 
egyszerűségét, az épitészeti rész intimus megoldá
sát, a melyet nem tud megzavarni az a barokk gon
dolat sem, hogy az iró Bartiha Miklós keze alá maga 
a turul madár tép pennát szárnya tollából. Csiszár
János is szobrásziasan egyszerű, de alakjá' inkább 
Petőfire emlékeztet. Érdemes munka s arkitektoniá- 
jában is sikerült, — bár inkább beszédesen mozgal
mas, mint emlckszerüen nyugodt, a Füredi-—Lechner 
pályamű; egyszerű, nyugodt, sok tudással mintázott 
a Tóth Istváné, de mint portré javításra 'szorul.

A pályamunkáik. a VI. kerületi Függetlenségi 
Kör (Andrássy-ut 63.) dísztermében vannak kiál
lítva. (Md.) I

* (A színházak hírei.) A Nemzeti Színház’ 
jövő heti műsorán négy estére van kitűzve A bíbo
ros című szinmüujdon3ág. Parker darabja holnap, 
vasárnap este, hétfőn, csütörtökön és a jövő vasár
nap kerül színre, a m ai, bemutató szereplőivel. Hol
nap délután a Roscnkranz és Güldenstern ciínü víg
játékot adják olcsó hclyárakknh A Flóra keddi elő
adásán kezdi meg Féld Irén több estére tervezett 
vendégszereplését. Szerdán A makrancos hölgy-et, 
pénteken a Nászinduló-t, szombaton pedig Az ember
tragédiájá-t játszák, az ismert szereplőkkel.

Az Operaház-bán holnap, vasárnap Goldmark 
uj dalműve, a Téli rege kerül színre harmadszor. 
Arnoldson Szigrid hétfőn; folytatja vendégföllépését 
Massenet Jíanon-jában, a darab címszerepét ez alka
lommal énekli1 nálunk először. Kedden Puccini 
Pillangó kisasszony-ót adják bérletszünetben, mérsé
kelt helyárakkal. Szerdán Hűvös Iván és Guerra 
Miklós uj balletje, A csodaváza kerül szinre másod
szor. Ugyanez estén adják egy évnél hosszabb pi
hentetés után Poldini egyíölvonásos dalművét, A 
csavargó és a kirőlyleány-t és utána a Törpe grá
nátos cimü tréfás balletet. Csütörtökön Mihalovich 
Ödön uj dalművét, Eliáná-1 ismétlik meg az első 
előadás szereposztásában. Szombaton A szevillai bor-
bé\y-t adják • Arnoldson Szigrid vendégföllópésével. 
Goldmark uj dalművének, a Téli regé-nek negyedik 
előadása vasárnapra, május 17-ére van kitűzve. Az
Operaház legközelebbi újdonsága Leroux Xavicr 
francia zeneszerző Be Chemineau cimü dalműve lesz, 
mely nálunk A csavargó címmel kerül szinre. A 
címszerepet Takáts M ihály.énekli, a darabot Kerner 
István karmester, tanítja be.

A Vígszínház heti műsorán négy magyar da
rab kerül váltakozva szinre. Holnap, vasárnap este, 
hétfőn, csütörtökön és a jövő vasárnap Csergő Hugó 
Felszerelem cimü uj darabját adják, a mai bemutató 
szereplőivel. Kedden és pénteken Á  tanítónő, szer
dán és a jövő vasárnap délutánján a Tatárjárás, 
szombaton pedig Az ördög kerül szinre. Szombatop. 
délután az Országos. Szinészegyesület iskolájának 
növendékei lépnek föl a Felhő .Klári cimü népszín
műben.

A Népszinház-ktm szombaton kerül bemuta
tásra Somlai Artúrnak A veszedelem cimü kétfölvo- 
násos falusi drámája, Forgács Rózsi, Tallián Anna, 
Kürthy, Horváth és Nagy közreműködésével. Ezeu 
az estén lépnek föl először a IViesenthal-leinyok, a 
nemrég föltűnt modern táncosnők. Hétfőn a Három 
feleség', csütörtökön A nagymama kerül szinre, a 
többi estén az Ezeregyéj cimü operettujdonságot 
adják, a bemutató szereplőivel.

A Király Színház évzáró újdonságának, Mar*
* tos Ferenc Száz év múlja cimü látványos életkéné-.

nek kiállítása és teknikai berendezése olyan föladat 
tót ró a színházra, hogy a szombatra kitűzött bemu-i,. 
tatót május 22-re kellett halasztani. A május 16-rá 
kiadott jegy akkor Tesz érvényes. A heti műsort Ál 
drótostót, A dollárkirálynö és A varázslceringö tölti 
be a rendes szereplőkkel. Holnap délután A varázs- 
keringő, a jövő vasárnap délután pedig A drótostót 
kerül szinre olcsó helyárakkal.

. A Magyar Szinház-han szerda kivételével min
den este A, sasfiók kerül szinre, a bemutató szerep
lőivel. Szerdán Földes Imrének A császár katonái 
cimü drámáját adják. Vasárnap délután is Földes 
darabja szerepel a műsoron, olcsó helyárakkal.

Az Uránia Színház kedden fölujitja Geguss, 
Székely és Huszár Rendnek muszáj lenni cimü da
rabját teljesen uj ■ átdolgozásban, • uj mozgófényké- 
pekkel fölszerelve. Uj érdekességet ad a darabnak,' 
hogy a dánosi rablógyilkosságra vonatkozó összes
események, a Szereplő személyek, a bűnjelek mind 
kitűnő fölvételekben kerülnek bemutatóra. Sikerült 
képek lesznek a darabban a meggyilkolt áldozatok
ról, a mint őket a gyilkosság hajnalán a helyszínen 
megtalálták; továbbá a söntésben talált pohárról föl
vett ujjlenyomatról, a gyilkosok elfogatásáról, stb.
A hét többi napjára a régi műsor legjobb darabjai 
vannak kitűzve. .

A Városligeti Szinkör-hen holnap délután- A 
falu. rossza, este A nagymama kerül előadásra, fél- 
helyárakkal, A rendes szezon ünnepies megnyitása 
pénteken lesz A gépirökisasszony cimü óperefct be
mutatásával. Az újdonságot Föld Aurél fordította.
A nyár folyamán szinre kerül Andrejev Leonidnak 
Áz ember élete cimii hires drámája, Ambrozovics 
Dezső fordításában, továbbá Havel Gondanyó című 
drámája Holtai Jen ő ' fordításában, Féld Mátyás 
nyári bohósága, Berta panamája címmel, Hervay 
Frigyes énekes életképe és Az erdészleány cimü ope
rett Méréi Adolf fordításában. Az igazgatóság .még

, a megnyitás előtt közzéteszi társulatának névsorát.
A Budai Szinkör-hcn holnap, vasárnap, hétfőn 

és szerdán A vig özvegy cimü operett kerül szinre. 
Kedden A szobaleány cimü .vígjátékot ismétlik meg. 
Csütörtökön lesz a bemutató előadása a Le a férfiak
kal! cimü bohózatnak. Szombaton Thomas Mignon 
cimü operáját adják. A jövő. vasárnap délután mér
sékelt helyárakkal A madarász, este pedig a Gül- 
Baba. daljáték van műsoron.

* (Növendékek vizsgálati előadása.) Az
Országos ■ Szinészakadémia növendékei ma este az
Urániában Moliéret játszották, tanárjuk, Molnár 
László rendezésével. Nagyon szerencsés gondolatnak

'■tartjuk, hogy két Tolvonlelkü komédiát mutattak- be
egymásután, a Kényeskedő nők-et  és a Tudós
nők-et, az utóbbit Molnár László av.atott és szin- 
szerü átdolgozásában, öt fölvonásból háromra gyorsí
tott tempóban. Az első darabban Vendrei Vilma és 
Klára árulták el igazi szinészvért, Kardos Géza és
Szemere Gyula sok kómikai érzéket és Hatsek 
Adrienné kedves és természetes beszélő képességet. 
A Tudós nők az ember jellemzés nehezebb terhét rótta 
az ifjú vállalera, de itt is ' helyt állottak Bárdi 
Gabriella, a nagyon tekintélyes és élesnyelvü Phila- 
minte, Gombaszögi Frida, a . kinek, tehetségét már 
több Ízben és most egyre haladó fejlődésben láttuic, 
Makay Margit és Ambrus Kamilla, Szemere Gyula 
és Kertész István. Maris szolgáló szerepében mulat
ságos volt Keresztény Magda, jó kómikai eret látta
tott Tompa Béla és Nyikos István. A közönség tapssal 
és a mi itt ennél jóval többet ér, hangos és önkén
telen kacagással mutatta, milyen jól lehet mulatni 
Moliére-n, még ha nem is játszák kész, stilust értő 
művészek, hanem jéles, szorgalmas és törekvő növen
dékek. j

* (Orvosok és Természetvizsgálók.) A ma
gyar orvosok és természetvizsgálók pozsonyi vándor
gyűlésének naplója most jelent meg gazdag tarta
lommal. A vaskos könyvet György Aladár és Högyes 
Endre képe és a kongresszus csoportfölvétele diszití. 
Az előadások közül kiemeljük Apponyi Albert gróf 
elnöki megnyitóját, Schacliter Miksa tanulmányát 
az orvostudomány haladásáról és konzervatizmusá- 
ról, Biró Lajos érdekes dolgozatát a vademberekről 
és Entz Gézáét a hőnek és fénynek az állatvilágra 
gyakorolt hatásáról. Az egyes szakosztályokban is 
becses munkák kerültek fölolvasásra, a mint erről

t a Budapesti Hírlap a kongresszus idején részletesen 
megemlékezett. A napló szerkesztésének nehéz és
érdemes munkáját Kerekes Pál dr. és Biró Lajos 
végezte. T . ‘

* (Képzőművészet.) A Képzőművészeti Tár- 
sulat tavaszi kiállítása a Műcsarnokban május 15-én 
este bezárul. Holnap, vasárnap megismétlik a Wag- 
ner-hatigversenyt, az utolsó hangverseny pedig 
csütörtökön lesz. — Az Országos Képzőművészeti 
tanács Forster Gyula báró elnöklésével a jövő héten 
ülést tart, a mely alkalommal Radnai Béla Damja- 
nich-szobor mintáját veszi bírálat alá. Azután a 
Nemzeti Szalon grafikai tárlatát tekinti meg a bD
zottság és dönteni fog a pályadijak ügyében. — Áz
Uránia kigyótéri szalonjában Tolnay Ákos igazgató 
jelesebb művészeink festményeiből kiállítást ren
dez. — A modern német festők kiállítása a Könyves 
Kálmán szalonjában május 14-én zárul. Addig 
hétköznapokon kilenctől este hétig, vasárnap kilenc
től déli egy óráig megtekinthető. — A Műcsarnok
ban rendezendő országos fényképkiállitás bizott
sága Pogány Lajos országos képviselő vezetésével
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is, azzal a megokold ssal, hogy mivel időközben fővá
rosi bizottsági tagnak hívták be, ha a szállítással 
jsmegbizatnék, reá nézve összeférhetetlenségi eset 
állana elő. Ivérte a szállítási kötelezettség alól való 
fölmentését. A tiszti ügyészség konstatálja, hogy Til- 
ler ajánlata 7000 koronával, tehát lényegesén ked
vezőbb a többinél. Tiller Samu felszólalását nem ve
heti figyelembe a tiszti ügyészség, mert Tiller az
ajánlat benyújtásakor már bizottsági tag volt. A 
tanács most azt a javaslatot tette a közgyűlésnek, 
hogy a fölebbezés és fölszólalás elutasításával, köte
lezze a Tiller-céget a szállítás teljesítésére.

— A szükséglakások. A tífusznak a fészke
tudvalévőén a városi barakk volt, a mely ■ nem felel 
meg a rendeltetésének. Almádi/ Géza .tanácsos elnök
lésével ma értekezlet volt a városházán, , .a melyen 
elhatározták, hogy javaslatot tesznek a tanácsnak, 
hogy a barakkokat azonnal bontássá le, s helyükre 
szükséglakásokat épitsen.

— Ingatlan-forgalom  a fővárosban. A főváros 
területén a lefolyt héten a következő ingatlan került
átírás aíü:

A pesti oldalon: Burg Nándorné VII. Nagydiófa- 
Utca 20. számú házrésze 18S8 koronáért Spatz Lipótra.
Coliner Ferenoné VI. Gyár-utca 24. számu háza 06.700 

j koronáért Kelemen Bernátnéra. Friesz Andrásáé VIII. 
Óriás-utca 16. számu házrészé 10.000 koronáért Hart- 
inann Jánosiéra. Rogátsy László IV. Bástya-utca 23. 
számu háza 85.000 koronáért a Pesti hazai takarékpénztár
egyesületre (árverésen)! Nusz Borbála VIII. Bezerédy- 
utca.5. számú háza özvegy Ramaseder Istvánnóra (öriik- 

l'ség). Gonda Henrik VIII. Német-utca 41—43. számu háza
| 56.000 koronáért Dani Mihályné dr.-néra. Özvegy Ocskay
; őzilárdné IX. Liliom-utca 9. számu háza 26.000 koroná
iért Mészárits Péterre. Bodánszky Zsigmond VII. Wesse
lényim tea 13. számú háza 154.266 koronáért Biró Gyulára.

| Riedl József VII. Nagydiófa-utca 19. számú' háza Riedl 
j József dr.-ra (örökség). Özvegy Schottola Emőné, és gyér- 
| anekei VI. Lovag-utca 3. számú , házuk 68.000 , koronáért
j Biehn Jakab és nejére. Özvegy Spiró Albertné és gyérme- 
! kei VI. Nagymező-utca 40. szánra házuk 92.788 koroná
iért Rosonthal Ignácra. Brodesser és Bernbardt X. Kő- 
j bányai Óhegyen 8173—8177/10. hrszáiiiji .ingatlanuk 
! 10.000 koronáért ManczfeU Gáspárra. AVeigerf. Lajos VII.
1 Sip-utea 27. szánra, házrésze özvegy. .WeigerC Lajosnéra
;](örökség'.) Kemény Béla X. Kőbányai Öhegyen'íjéő'l. hrsz.
I ingatlana 8000 koronáért Budapest főváros közönségére 
p(kisajátítás): Magyar gyapjutomp és kalapgyár VII. 
Gizella-ut 42. számu háza 170.00Ó koronáért Gyukits 
Gyula és Freddel Dánielre. Páizs Pál és társai -VII. Al- 

1 mássy-tér 9. számú házuk 166,500 koronáért Schenk Já-
' nos és nejére. '

A budai oldalon. Schiller Rezsőné III. Zöldmáli-
1 dűlő 5841. hrszámu ingatlana, Kutni Antal és ,nejéta. Fü
redi Gyuláné és társai I. Krisztina-körut 97. számú ház-

; részük özvegy Deutseh Zsigmondnéra. Kun Iván I. Kút- 
.völgy 8988. hr.szánnu ingatlana 6200 koronáért Rittinger 

; Ilonára. Nebenfiihrer Ferenc és neje III. Bokor-utca 15. 
szánra házuk 110.000 koronáért-Wiesíer Károly és nejére, 
Rothammer Terézia II. Battliyánv-utca 47. szánra 'ház- 

. része 2000 koronáért Rothammer Istvánra. Witzkovits 
Ferenc és neje I. Sasa.dy-dülö. 12184. lírszámu ingatlanuk 
600 koronáért Witzkovits Istvánra. Rosnianjtz Lajojnó
II. Törökvész-dűlő 6564/1-1—a-—1. hrszámu ingatlana 
63.000 koronáért Menni' Paulára. Dénes Z$igm'ond I. Lq-

I gódy-utca 1893/1—2/a. hrszámu ingatlana; 24,000 koro
náért Ottlik G-ézára. Balássy Antal II. Fő-ut, 6. szánra
ingatlana Bálássy - Antal dr.-ra, Wiihrl József III. gól- 
márvölgyi-dülő 4257—63/1. hrszámu ingatlana Szimeth 
létráiméra (örökség). Lőw Márton és társai III. Tábor
hegy 2422/1—2. hrszámu ingatlanuk 300Ó koronáért Né
meth Jánosra. Bartalits Sánáorné III. Béesi-ut Í71. sz. 
háza 16.000 koronáért Ligeti Gyulára. Szaszovszky ■ Ottó
III. Filatóri-düló 5933—36. hrszámu ingatlan részei , Bu
dapest' fővárosra (kisajátítás). Schmidt"Jánosáé és Wohl- 
Jnufch István III. Táborhegyi-dűlő 2595. hrszámu ingatla
nuk, 2000 koronáért Kondor József és nejére. Finály Zsig- 
inond és neje III. Aranyhcgyi-dülő 5714. Krszá.rilu ingat
lanuk 35.210 koronáért Rock István cégre-' (árverésen). 
Btadler József és neje -III. Löpormalom-dülő-'7588, hrsz. 
ingatlanuk 200 koronáért Qulttner Árminra, Nebenfiihrer 
Györgyné és Nebenfiihrer József III. Testvérhegyi-dttlö
2707. hrszámu ingatlanuk 7000 koronáért Daxner Antal 
és nejére. Friedrioh János JII. Bécsi-ut 48. ’ számú ház
része 1356 koronáért Friedrioh Antalra.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
* (A Bartha-szobor pályázat.) A nemzeti 

küzdelem idején elhunyt kiváló publicista,- Bartha 
Miklós síremlékére a magyar közönség — igen haza
fiasán — szinte tüntetve adakozott. Annyi pénz 
gyűlt össze, hogy tellett belőle síremlékre (a remek 
emléket Kallós Ede mintázta) és maradt vagy 35000 
korona egy szoborra is. A bizottság pályázatot hirde
tett a szoborra s a zsűri (Asbóth János, Batthyány 
Tivadar gróf, Bezerédi Gyula, Feszty Árpád, Ihász 
Aladár, Kauser Gyula, Lovászy Márto'n, Zala 
György) ma Ítélt a beérkezett tizenöt pályamű dol

gában. Kivitelre nem fogadta el egyiket sem, de meg
jutalmazott ós szükebb pályázatra szólított ötöt s 
dicséretben részesített hármat.

Jutalmat nyertek: Tóth István, Kolozsvári Sze
szük Ferenc, Horváth Géza és Siklódy Lőrinc, Holló 
Barnabás; Füredi Rikárd és Lechner József; a szü
kebb pályázaton is ők vehetnek részt. Dicséretben ré
szésültek i Markup Béla és Jankoyics Gyula.

Képfaragói és tisztán művészi szempontból az 
elismerés élső sorban Kas Viktor és Filipp István 
pályamunkáját illeti, de érthető az is, hogy a bi
zottság nem fogadta él. Egy hatalmas, félmeztelen 
férfialak (igen egyszerű talapzaton, pompásan min
tázott Bartha fejjel) vállán a nemzeti lobogó, olyan, 
súlyos, olyan róskasztó teher, mint Krisztus urunk 
vállán a kereszt, — de viszi a kálváriás utón, bátran 
s van ereje hozzá . . . Ennyi az egész. Semmi jelkép, 
semmi szobrászi fecsegés, mégis beszédes, azonnal 
érthető és férfiasán monumentális. Teljes elismeré
sünket a művésznek.

A bizottság, nyilván, modernebb emléket kiván 
állíttatni s ebben' igaza lehet, — de ilyen művészi 
munkával szemben ne maradjunk adósak s ne tagad
juk meg tőle legalább az erkölcsi diadalt. Á bizottság, 
mint tréfásan halljuk, úgy találta, hogy Bartha Mik
lós örökké óvakodott a meghűléstől s ilyen lengén 
öltözött szobor, bizonyos ellenmondásba' kerülne egyé" 
niségével. -

 ̂ Komoly munka—- s mint portré is sikerült :— 
a SzeszáTe Ferencé. A fiatál kolozsvári művész mind 
többet Ígér. Ma még vannak bizonyos irói elemek a 
munkájában (ilyen ennek a szobornak a jelképes 
része is, ilyen volt Kossuth-szobor pályamüvén az a 
gondolat, hogy szétterjesztett turul-szárny alapra 
tervezte az egészet), a melyeket az egyszerüsitettebb 
szobrászi gondolat rovására iparkodik kifejezésre jut
tatni. Hogy azonban ez csak múló hiba, arról éppen 
az ö nagy monumentálitási ' érzéke a biztosíték. 
Holló Barnabás munkáján is dicsérjük az egésznek 
egyszerűségét, az épitészeti rész intimus megoldá
sát, a melyet nem tud megzavarni az a barokk gon
dolat sem, hogy az iró Bartiha Miklós keze alá maga 
a turul madár tép pennát szárnya tollából. Csiszár 
János is szobrásziasan egyszerű, de alakjá' inkább 
Petőfire emlékeztet. Érdemes munka s arkitektoniá- 
jában is sikerült, — bár inkább beszédesen mozgal
mas, mint emlckszerüen nyugodt, a Füredi-—Lechner 
pályamű; egyszerű, nyugodt, sok tudással mintázott 
a Tóth Istváné, de mint portré javításra 'szorul.

A pályamunkáik. a VI. kerületi Függetlenségi 
Kör (Andrássy-ut 63.) dísztermében vannak kiál
lítva. (Md.) I

* (A színházak hírei.) A Nemzeti Színház’ 
jövő heti műsorán négy estére van kitűzve A bíbo
ros című szinmüujdon3ág. Parker darabja holnap, 
vasárnap este, hétfőn, csütörtökön és a jövő vasár
nap kerül színre, a m ai, bemutató szereplőivel. Hol
nap délután a Roscnkranz és Güldenstern ciínü víg
játékot adják olcsó hclyárakknh A Flóra keddi elő
adásán kezdi meg Féld Irén több estére tervezett 
vendégszereplését. Szerdán A makrancos hölgy-et, 
pénteken a Nászinduló-t, szombaton pedig Az ember
tragédiájá-t játszák, az ismert szereplőkkel.

Az Operaház-bán holnap, vasárnap Goldmark 
uj dalműve, a Téli rege kerül színre harmadszor. 
Arnoldson Szigrid hétfőn; folytatja vendégföllépését 
Massenet Jíanon-jában, a darab címszerepét ez alka
lommal énekli1 nálunk először. Kedden Puccini 
Pillangó kisasszony-ót adják bérletszünetben, mérsé
kelt helyárakkal. Szerdán Hűvös Iván és Guerra 
Miklós uj balletje, A csodaváza kerül szinre másod
szor. Ugyanez estén adják egy évnél hosszabb pi
hentetés után Poldini egyíölvonásos dalművét, A 
csavargó és a kirőlyleány-t és utána a Törpe grá
nátos cimü tréfás balletet. Csütörtökön Mihalovich 
Ödön uj dalművét, Eliáná-1 ismétlik meg az első 
előadás szereposztásában. Szombaton A szevillai bor-
bé\y-t adják • Arnoldson Szigrid vendégföllópésével. 
Goldmark uj dalművének, a Téli regé-nek negyedik 
előadása vasárnapra, május 17-ére van kitűzve. Az
Operaház legközelebbi újdonsága Leroux Xavicr 
francia zeneszerző Be Chemineau cimü dalműve lesz, 
mely nálunk A csavargó címmel kerül szinre. A 
címszerepet Takáts M ihály.énekli, a darabot Kerner 
István karmester, tanítja be.

A Vígszínház heti műsorán négy magyar da
rab kerül váltakozva szinre. Holnap, vasárnap este, 
hétfőn, csütörtökön és a jövő vasárnap Csergő Hugó 
Felszerelem cimü uj darabját adják, a mai bemutató 
szereplőivel. Kedden és pénteken Á  tanítónő, szer
dán és a jövő vasárnap délutánján a Tatárjárás, 
szombaton pedig Az ördög kerül szinre. Szombatop. 
délután az Országos. Szinészegyesület iskolájának 
növendékei lépnek föl a Felhő .Klári cimü népszín
műben.

A Népszinház-ktm szombaton kerül bemuta
tásra Somlai Artúrnak A veszedelem cimü kétfölvo- 
násos falusi drámája, Forgács Rózsi, Tallián Anna, 
Kürthy, Horváth és Nagy közreműködésével. Ezeu 
az estén lépnek föl először a IViesenthal-leinyok, a 
nemrég föltűnt modern táncosnők. Hétfőn a Három 
feleség', csütörtökön A nagymama kerül szinre, a 
többi estén az Ezeregyéj cimü operettujdonságot 
adják, a bemutató szereplőivel.

A Király Színház évzáró újdonságának, Mar*
* tos Ferenc Száz év múlja cimü látványos életkéné-.

nek kiállítása és teknikai berendezése olyan föladat 
tót ró a színházra, hogy a szombatra kitűzött bemu-i,. 
tatót május 22-re kellett halasztani. A május 16-rá 
kiadott jegy akkor Tesz érvényes. A heti műsort Ál 
drótostót, A dollárkirálynö és A varázslceringö tölti 
be a rendes szereplőkkel. Holnap délután A varázs- 
keringő, a jövő vasárnap délután pedig A drótostót 
kerül szinre olcsó helyárakkal.

. A Magyar Szinház-han szerda kivételével min
den este A, sasfiók kerül szinre, a bemutató szerep
lőivel. Szerdán Földes Imrének A császár katonái 
cimü drámáját adják. Vasárnap délután is Földes 
darabja szerepel a műsoron, olcsó helyárakkal.

Az Uránia Színház kedden fölujitja Geguss, 
Székely és Huszár Rendnek muszáj lenni cimü da
rabját teljesen uj ■ átdolgozásban, • uj mozgófényké- 
pekkel fölszerelve. Uj érdekességet ad a darabnak,' 
hogy a dánosi rablógyilkosságra vonatkozó összes
események, a Szereplő személyek, a bűnjelek mind 
kitűnő fölvételekben kerülnek bemutatóra. Sikerült 
képek lesznek a darabban a meggyilkolt áldozatok
ról, a mint őket a gyilkosság hajnalán a helyszínen 
megtalálták; továbbá a söntésben talált pohárról föl
vett ujjlenyomatról, a gyilkosok elfogatásáról, stb.
A hét többi napjára a régi műsor legjobb darabjai 
vannak kitűzve. .

A Városligeti Szinkör-hen holnap délután- A 
falu. rossza, este A nagymama kerül előadásra, fél- 
helyárakkal, A rendes szezon ünnepies megnyitása 
pénteken lesz A gépirökisasszony cimü óperefct be
mutatásával. Az újdonságot Föld Aurél fordította.
A nyár folyamán szinre kerül Andrejev Leonidnak 
Áz ember élete cimii hires drámája, Ambrozovics 
Dezső fordításában, továbbá Havel Gondanyó című 
drámája Holtai Jen ő ' fordításában, Féld Mátyás 
nyári bohósága, Berta panamája címmel, Hervay 
Frigyes énekes életképe és Az erdészleány cimü ope
rett Méréi Adolf fordításában. Az igazgatóság .még

, a megnyitás előtt közzéteszi társulatának névsorát.
A Budai Szinkör-hcn holnap, vasárnap, hétfőn 

és szerdán A vig özvegy cimü operett kerül szinre. 
Kedden A szobaleány cimü .vígjátékot ismétlik meg. 
Csütörtökön lesz a bemutató előadása a Le a férfiak
kal! cimü bohózatnak. Szombaton Thomas Mignon 
cimü operáját adják. A jövő. vasárnap délután mér
sékelt helyárakkal A madarász, este pedig a Gül- 
Baba. daljáték van műsoron.

* (Növendékek vizsgálati előadása.) Az
Országos ■ Szinészakadémia növendékei ma este az
Urániában Moliéret játszották, tanárjuk, Molnár 
László rendezésével. Nagyon szerencsés gondolatnak

'■tartjuk, hogy két Tolvonlelkü komédiát mutattak- be
egymásután, a Kényeskedő nők-et  és a Tudós
nők-et, az utóbbit Molnár László av.atott és szin- 
szerü átdolgozásában, öt fölvonásból háromra gyorsí
tott tempóban. Az első darabban Vendrei Vilma és 
Klára árulták el igazi szinészvért, Kardos Géza és
Szemere Gyula sok kómikai érzéket és Hatsek 
Adrienné kedves és természetes beszélő képességet. 
A Tudós nők az ember jellemzés nehezebb terhét rótta 
az ifjú vállalera, de itt is ' helyt állottak Bárdi 
Gabriella, a nagyon tekintélyes és élesnyelvü Phila- 
minte, Gombaszögi Frida, a . kinek, tehetségét már 
több Ízben és most egyre haladó fejlődésben láttuic, 
Makay Margit és Ambrus Kamilla, Szemere Gyula 
és Kertész István. Maris szolgáló szerepében mulat
ságos volt Keresztény Magda, jó kómikai eret látta
tott Tompa Béla és Nyikos István. A közönség tapssal 
és a mi itt ennél jóval többet ér, hangos és önkén
telen kacagással mutatta, milyen jól lehet mulatni 
Moliére-n, még ha nem is játszák kész, stilust értő 
művészek, hanem jéles, szorgalmas és törekvő növen
dékek. j

* (Orvosok és Természetvizsgálók.) A ma
gyar orvosok és természetvizsgálók pozsonyi vándor
gyűlésének naplója most jelent meg gazdag tarta
lommal. A vaskos könyvet György Aladár és Högyes 
Endre képe és a kongresszus csoportfölvétele diszití. 
Az előadások közül kiemeljük Apponyi Albert gróf 
elnöki megnyitóját, Schacliter Miksa tanulmányát 
az orvostudomány haladásáról és konzervatizmusá- 
ról, Biró Lajos érdekes dolgozatát a vademberekről 
és Entz Gézáét a hőnek és fénynek az állatvilágra 
gyakorolt hatásáról. Az egyes szakosztályokban is 
becses munkák kerültek fölolvasásra, a mint erről

t a Budapesti Hírlap a kongresszus idején részletesen 
megemlékezett. A napló szerkesztésének nehéz és
érdemes munkáját Kerekes Pál dr. és Biró Lajos 
végezte. T . ‘

* (Képzőművészet.) A Képzőművészeti Tár- 
sulat tavaszi kiállítása a Műcsarnokban május 15-én 
este bezárul. Holnap, vasárnap megismétlik a Wag- 
ner-hatigversenyt, az utolsó hangverseny pedig 
csütörtökön lesz. — Az Országos Képzőművészeti 
tanács Forster Gyula báró elnöklésével a jövő héten 
ülést tart, a mely alkalommal Radnai Béla Damja- 
nich-szobor mintáját veszi bírálat alá. Azután a 
Nemzeti Szalon grafikai tárlatát tekinti meg a bD
zottság és dönteni fog a pályadijak ügyében. — Áz
Uránia kigyótéri szalonjában Tolnay Ákos igazgató 
jelesebb művészeink festményeiből kiállítást ren
dez. — A modern német festők kiállítása a Könyves 
Kálmán szalonjában május 14-én zárul. Addig 
hétköznapokon kilenctől este hétig, vasárnap kilenc
től déli egy óráig megtekinthető. — A Műcsarnok
ban rendezendő országos fényképkiállitás bizott
sága Pogány Lajos országos képviselő vezetésével

1908. május 10. 16. o.
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