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ségével felhevíteni. A melegítő elemek agyagból és 
parafából készülnek, rácsok módjára, melyek a 
kamrák falaihoz, mennyezetéhez és padozatához 
illeszthetők s kihúzhatók. Körülbelül 900 órai hasz-
nálat után ú j ra kell őket szerelni egy elektrotechnikai 
műhelyben. A másik szerszám egy Bosch-féle csi-
szoló* és fényezőgép, melyet egyszerű motor ha j t 
és percenként 45 ezer fordulatot végez. Különösen 
favésők, szobrászok vehetik hasznát, mert a kemény 
anyagokat is hihetetlen simára csiszolja. 

HÍREK MINDENFELŐL. N é m e t o r s z á g b a n 
azt tervezik, hogy minden kislakásos telepítés-

nél, akár állami, akár községi tőkével történik is 
az, képzőművészek közreműködését is igénybe-
veszik, például a szobrászokat kutak, a festőkét 
freskók alkotására. Erre a célra az építési költségek-
ből hasítanak ki egy részt. O f f e n b a c h b a n , 
ahol Németország egyik legjobb iparművészeti isko-
lája működik, ez iskola keretében kiállításon mutat-
ták be a litográfia apjának, Sennefeldernek (aki ott 
tevékenykedett) életmunkáját s követőire való 
hatását. Gyönyörű, Daumier, Gavarni és Menzel-
féle lapok sorakoztak fel a kiállítási teremekben. 
P á r i z s b a n meghalt Léandre, a torzképrajzolók 
nesztora. Valamikor a Montmartre híres művész-
festőinek gárdájához tartozott, aki a kabarék és 
mulatók hírességeit a maga markáns rajzaival is 
segített népszerűsíteni. T u r i n b a n a Fiat-müvek 
egy tizennégyemelet magas köralakú hatalmas 
várbástyára emlékeztető toronyházat építettek. 
Az autógyár munkásainak gyermekei számára ké-
szült nyári üdülőháznak. 

AZ ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTŐ 
- TÁRSASÁG április 28-án tartotta 1934. évi 

rendes közgyűlését, amely az 1933. évi nyereséget 
247,638.78 pengőben, az osztalékot pedig 8 pengőben 
állapította meg. 

• P A L Y A Z A T O K • 

AMAGYAROS TEXTILMINTA TERVPÁLYÁZAT 
EREDMÉNYE. Azt a rendkívül nagy érdeklő-

dést, amely a Goldberger Sám. F. és Fiai Rt. által 
társulatunk út ján kiírt magyaros textilminta terv-
pályázatot megelőzte, mindenképen igazolta az 
eredmény. 163 pályázó 989 tervvel vett részt, s 

bátran mondhat juk, hogy nagyon régen nem volt 
textilpályázat, amelynek ilyen jó lett volna az átla-
gos nívója. Tervezőink kitettek magukért s szebbnél-
szebb terveket küldöttek be, amelyek között igazán 
nehéz volt a választás. 

A társulat bíráló bizottsága, amelyen ez alkalom-
mal részt vettek gróf Zichy Rafaelné, dr. Buday 
Goldberger Leó, Brammer Ödön és Szénásy Gyula 
is, az óriási munkát igénylő válogatást a Ieglelki-
ismeretesebben látta el. Helbing Ferenc, a bíráló bi-
zottság elnöke kihirdette a bizottság határozatát, 
amely szerint a pályázati föltételek szigorú betar-
tásával csakis magyaros jellegű terv kaphat díjat. 

A bíráló bizottság döntése a következő volt : 
A 400 pengős I. díjat Strauss Pál „Muskátli I I . " 

jeligéjű terve nyerte el. A két, egyenkint 150 pengős 
II . díjat i f j . Riehter Aladárné „Magyar" és Németh 
Nándor „Tulipán 5" jeligéjű tervei kapták meg. 
A hat, egyenkint 50 pengős III . díjat Strauss Pál 
„Muskátli I I . " , if j . Riehter Aladárné „Magyar", 
Németh Nándor „Tulipán 5 " Juhász Gyöngyvér 
„Honi ipar, honi kelme", Farkas Magda „Ban-
dusy" és Vidos Zoltánné Radnai Piroska „1935" 
jeligéjű pályatervei kapták meg. Ezenkívül a Gold-
berger Sám. F. és Fiai Rt . számos tervet meg is 
vásárolt. 

Rendkívül örvendetes és nemzetgazdasági szem-
pontból is nagyfontosságú tény, hogy ily sikerű 
textiltervpályázatról számolhatunk be, mert ezek 
után nyilvánvaló, hogy a jövőben nem lesz szüksé-
günk arra, hogy drága külföldi tervek után készít-
tessük a ruhaanyagokat, mert a magyar iparmű-
vészek képességei és művészi tudása lehetővé fogja 
tenni, hogy azok magyar tervek szerint készül-
jenek. 

PÁLYÁZAT PLAKETTRE. A Soproni Képzőmű-
vészeti Kör pályázatot hirdet plakettre. A pá-

lyázat határidejo október elseje ; részt vehet benne 
minden magyar művész. A tárgy és forma szabadon 
választható ; az elhelyezendő szöveg : Soproni Kép-
zőművészeti Kör 1897. A plakett célja a Soproni 
Képzőművészeti Körrel kapcsolatos érdemek jutal-
mazása és kiállítási díjazás. A pályázat titkos. A ju-
talmazott munka a kör birtokában marad és övé a 
sokszorosítási jog is. A jutalom egyszáz pengő. 
Amennyiben a pályázat nem járna eredménnyel, a 
díj nem kerül kiosztásra. A jutalomban nem része-
sült pályamunkák visszajuttatásának költségei a 
művészt terheük. 
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