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/ " " X ' L D Ő L T KÖNYVTÁBLA-PÁ-
WWA LYÁZAT. A „Pesti Napló" szer-
\ , J kesztőségének megkeresésére a 

Magyar Iparművészeti Társulat pályá
zatot hirdetett egy bekötési táblára, 
melyet a szerkesztőség az előfizetők 
részére készülő díszműnél, „A Magyar 
Festőművészek Albumá"-nál akar fel
használni. E pályázat május hő 5-én 
járt le s beérkezett 49 művésznek 76 
rajza. A pályázat bíráló bizottsága, amely
nek tagjai voltak Czigler Győző (elnök), 
Fittler Kamill, Faragó Ödön, Pap Hen
rik és a ..„Pesti Napló" képviseleté
ben Gerő Ödön, május hó 11-én dön
tötte el a pályázat sorsát úgy, hogy a 
200 koronás díjat Helbing Ferenc: Ars-
longa, vita brevis jeligés művének ítélte 
oda. Dicséretre érdemesítette a bizottság: 
Babér; Fehér-Fekete; Kéry Ferenc (a); 
Hunyor; Benkhart Ágost (a); Mux (a); 
B. u. é. k. (a) és (b); és Zöld, arany 
háromszögben jeligés, illetőleg nevű pálya
műveket. Elismerésben részesítette: 33.; 
Folyondár; Előre; Sződy Szilárd (a), (b), 
(c); Kéry Ferenc (b), (c), (d); Frecseg; 
Színes; Tibor; Benkhardt Ágost (b); Gutt-
mann Berthold (a), (b); Mux (b) Bronz 
szív; Fortuna; B. u. é. k. (c); Vörös 
kereszt és A munka nemesít jeligés, ille
tőleg nevű pályaműveket. 

A bizottság egyúttal örömének adott 
kifejezést a pályázat magas színvonala 
felett s elhatározta, hogy külön kör
levéllel meghívja az előkelőbb kiadó
cégeket a pályázat megtekintésére s 
ajánlja nekik a kiválóbb munkák meg
vásárlását. 

E körlevélnek meg is volt a hatása, 
mert ennek nyomán számos pályamű 
megvétetett. 

l O ^ Á L Y Á Z A T I HIRDETÉS. A M. 
el^ JP> Országos Képzőművészeti Tanács 
Jj^.'" ezennel pályázatot hirdet tíz, a 
festőművészet és szobrászat köréhez tar
tozó képzőművészeti ösztöndíjra és pedig: 
1 ösztöndíjra 1600 koronával. 
2 „ . . . . 1200—1200 
3 „ . . . . 1000—1000 
2 „ . . . . 800— 800 
2 „ . . . . 600— 600 

Ez ösztöndíjak a kiadásuktól kezdődő 
egy évre szólanak s céljok az, hogy olya
nokat, kik a művészeti pályán az alapvető 
képzésen már túl vannak s a hivatott
ságnak kétségtelen bizonyítékait tudják 

nyújtani, tanulmányaik kiegészítésében 
támogassák. 

Pályázhatnak a hazai művészeti iskolák 
végzett növendékei s egyelőre még mind 
olyanok is, kik ha a külföldön tanultak, 
legalább oly fokán vannak a készültség
nek, mint aminő az Orsz. Mintarajziskola 
és az Orsz. Iparművészeti Iskola elvég
zésével szerezhető meg. 

A pályázatban csak magyarországi 
honosságú egyének vehetnek részt. 

Folyamodásában a pályázó előadni tar
tozik életrajza főbb adatait, végzett tanul
mányait és további tanulmányaira vonat
kozó szándékát, mely reá nézve az 
ösztöndíj elnyerése esetén kötelező ere
jűvé válik. 

Olyanok, kik tanulmányaikatakülföldön 
végezték vagy a külföldön már két évnél 
tovább tartózkodtak, folyamodásukhoz 
nyilatkozatot mellékeljenek, melyben kö
telezik magukat, hogy az ösztöndíj 
elnyerése esetén, legalább az ösztöndíj 
élvezetének egy évi tartama alatt Ma
gyarországon maradva, hazai hatások alatt 
folytatják tanulmányaikat. E kötelezettség 
teljesítését az illetők becsületbeli ügyé
nek tekinti az Orsz. Tanács, nem telje
sítése pedig az illetőt az esetleges további 
ösztöndíjazásokból kizárja. 

Kivételt képeznek oly művészek, kik 
magukat a grafikában és éremplasztikában 
vagy egyáltalán a művészetnek bármely 
olyan ágában akarják a külföldön kiké
pezni, amely művészeti ágnak tehnikai 
művelése hazánkban nincs eléggé kifej
lődve. Ilyeneknek az Orsz. Tanács meg
engedheti, hogy akkor is, ha művészeti 
tanulmányaikat két évnél tovább foly
tatták a külföldön, a bejelentett külön
leges célból, ösztöndíjokat a külföldön 
használhassák fel. 

A pályázók folyamodásához mellék
lendők: 

a) mutatványművek (rajzok, festmények, 
szobortanulmányok, eredeti grafikai mű
vek stb.) oly számmal, hogy a végzett 
tanulmányokról hű képet nyújtsanak. 

b) az életrajzi adatokat igazoló okmá
nyok eredetiben, vagy hiteles másolatban 
(szül. bizonyítvány, honossági igazolás, 
a végzett tanulmányokra vonatkozó bizo
nyítványok). 

c) a külföldön töltött időtartam bevallása 
s a vele összefüggő, fentemlített nyilat
kozat. 

A folyamodások a Vallás- és Közok
tatásügyi Minisztériumhoz címezve, 1904. 
évi május 30-ig az Orsz. Képzőművészeti 
Tanácsnál, (V. ker., Bátory-u. 12. sz. a.) 
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HELBING FERENC, 
A 200 KORONÁS PÁLYADÍJ NYERTESE. 
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ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT. 

Magyar Iparművészet. 

DICSÉRETET NYERT. 
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