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A pozsonyi városháza átalakítási terv pályázata.
Építési programlll.
A tervezésnél a következők veendők figyelembe:
1. A primási palota m(iemlék, ezen tehát az új
szárny csatlakozásánál oly változtatások, melyek a
míiemlék jellegét sértenék, feltétlenül kizárandók.
2. A primási palota l. emeletén az lltcai helyiégek bizottsági tanácskozási termeknek, a polgármester fogadótermének és dolgozószobájának, a
nagyterem pedig tanácsteremnek fog használtatni.
A ll. emeleti, valamint a mezzanin-helyiségekben
egyéb hivatalok helyezte tne:< el. Megjegyeztetilz,
hog." a jőlépeső rS.lll az I. emeletig vezet.
3. r\z új összekL 3 szárny egészen alápincézve,
háromemeletesre tervezendő olyképpen, hogy az a
régi városháza és a primási palota között a legrövidebb összeköttetést Jétesítse. Ebben helyezendők el a kimutatásban foglalt helyi égek, egy 2 III
karszélességü tágas főlépcső, a személyfelvonó-lift
és klozettek. A közlekedő folyosó 2'50 m szélesre,
a szobák átlagosan 6'00 III mélységgel, az emeletek padlótól padlóig 4'00 III magassággal tervezendők, de az összekötő szárny fedeIének gerincmagassága a régi városház fedeIének gerincmagasságát semllli körülmények között se m haladhat ja
meg. A városház és a primási palota padlómagasságai közötti különbözet lépcsők által egyenlítendő
ki, dc kívánatos, hogy az új szárny és a primási
palota l. emeletének padlónugásságai lehetőleg
egyezzenek.

4. Az összekötő szárny építészeti kiképzésére
nézve kívánatos, hogy az a régi városház egyszeríí
építési modorával ne álljon ellentétben.
5. A Batthyány-tér felé néző szárny megtervezésénél a következők veendők figyelembe:
a) Az épület a régi városház bal oldalszárnyának folytatását képezvén, a városház főtéri hOllllokzatának magas ága, kiilső kiképzése és fedélmagass.:'Íga az Iij szárny nál is teljesen megtadandó
és az udvari arkádos folyosó is, a régivel megegyezően, az (lj összekötő szárny folyosójáig folytatandó.
b) Ezen épületrész alápincézetieniil tervezendő,
a helyiségek mélysége 6 m-ben, belső magasságuk
3'60 lll-ben állapíttatik meg. Külön lépcső e szárny
részére nem szükséges.
e) Ezen új szárny fö ldszint jén egy körülbelül
5'00 III széles, rácsos kapuval elzárható átjáró tervezendő, mely a városház lldvaráról a Batthyánytérre vezet.
Sziilzsége:; helyiségek: Egyemeletes épület a
Batthyány-téren. földszint: városkapítányi hivatal.
át járat. l. emelet: városkapitányi hivatal. Háromemeletes középépiilet. földalatti helyiségek: városkapitányság (börtön), raktárhelyiségek (esetI. börtönök). földszint: városkapitányi hivatal, 2 litografia, . adóiigyosztály. 1. emelet: adóügyosztály,
szegényügyosztály. ll. emelet: 1 üres szoba (20 m 2)
és kézbesítés, erdőhivatal, katonai hivatal. lll. emelet: mérnöki hivatal.
Mész-, építési kő-, cement és sirkőraktár.
Mészégető kemencék: DIÓSGYŐRÖTT
és REVE N,
TÉGLAGYÁR,
Kőfejtési telepek:
Bodrogkeresztur, Sze,' •• '. rencs, Tarcal és Bodrogszentes, ,', ,',

Führer Zsigmond Fiai

......

NYIREGYHÁZA.
FELLNER LEO
műszaki papirgyára, Bpest,
V., Váczl-ut4. : Tel,!on 28--48.

Süroőnvczlm:

Poz1tlv Budavest.

FURMANN

F én ymásolópapir és vásznak. R.ajz-. vázlat-, másolópapir és vásznak. Teljes fénymásolati berendezések. R.ajz-, ír6szerek

FORGÓ ÉS TÁRSA

és építészeti l1\'omtatvá-

- -

Budapest, VII. t Dohány - utca t6-t8,

nyak dús választékban .

GYULA

üvegezés;
vállalat ::

Elvállal mindenféle épületüvegezést. - -

BUDAPEST, VII. DOB .... UTCA 14. SZÁM.

Épít~szeli

=

terv ók passepartourozását ~s cachirozását a
legnagyobb gonddal és ízléssel készíti.

=
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A bírá/ali jegyzö/tőnyvbőt.
felvétetett Pozsonyban, 1907 november hó 7,
8, 9-én. Jelen voltak Brolly Tivadar kir. tan .
polg4rmester elnöklete alatt: a Magyar Mérnökés Epíté,sz-Egylet képviseletében Nagy Virgil, a
Magyar Epítőm üvészek Szövetsége képviseletében
Messillf[er Alajos, a Mííemlékek Országos Bizottsága részéről Schulek Frigyes és Mőllcr lsfvdll,
Pozsony város részéről Eremif Lajos, Feigler Sálldor építészek, Laubner Gyula főmérnök és Durvay

Antal.

Beérkezett a következő 10 .. pályamü: 1. .. Régiség" ; 2. "Három udvar"; 3. Osszhang" ; 4. Román
Miklós és Ernő blldapesti építészek terve; 5. "Látkép" ; 6. "Akt'eol" ; 7. "Pozsony"; 8. Tőry Emil
budapesti építész terve; 9. "Primás" ; 10. ,,03zlop".
"Hárolll udvar" jeligéjü pályamü alaprajzi diszpoziciója könnyen áttekinthető; az udvarokat tágasan tervezi, a helyiségeket helyesen csoportosítja és a közlekedési igények nek is teljesen megfelel. A kiilönböző épületrészek különböző pldlómagasságait a legjobban egyezteti össze. Nevezetesen az új szárny II. emeleti padlója a primási
palota I. emeleti padlómagasságával csaknem összeesik. A főlépcsőt az összes tervek köz ii I a legcélszerübben helyezte el, amennyiben a városháza
jövendőbel i főbejáratának helyesen a primási palota
főbejáratát tekinti és ehhez képest a főlépcsőt a
primási palota és az új szárny csatl::tkozás.o-lval tervezi. Csak annyiban volna célszerübben a lépcső
elrendezhető, hogy az alkalmasabb köz lekedrsre
való tekintettel a belépőt nem a primási p::tlota
felé, hanem a kiszélesítendő fo lyosó felé helyezné.
A főlépcsőn kívül az új szárnynak a régi városházhoz való cS:ltlakozásánál egy elég tágas melléklépcső talál elhelyezést, ::tmi minden tekintetben
előnyösnek mondható.
A folyosó világítása kifogástalan. I<lozeltek elhelyezése és nagysága megfelelő.
A B:lfthyány-téri szárnyban tervezett átjáró és
annak elrendezése a programIlI követelményeit
teljesen kielégíti. A helyiségek száma és területe,
valamint az emelet magasságok a programm kívánalmainak megfelelnek, sőt előnyképpen megemlíthető,
hogy még egynéhány rendelkezésre álló
helyiség a programl11on felül is maracl. lényeges
költségemelés nélkü!.
A Batthyány-téri épületszárny külső és bel ő
homlokzata a régi városház jellegében van tartva.
A tervezet a70nban nem tartalmazván sem a primási
palotához való csatlakozás módját, sem az összekötő szárny IIdvari homlokzatát, ezen részek a
szükséges támpontok hiányában megbírálhatók
nem voltak. Egyéb előnye még a tcrvezctnek, hogy
a városház-utcai vonaltöréshez ragaszkodik. Az iÍtszámított építési költség 258.000 korona.

NEUSCHLOSS ÖDÖN és MARCEL
Gőzfűrész,

faárú és parketlgyár. Ac, és asztalos-iizle!.
Épitési vállalat. - Pozsonyi-út 21-23_ szám.

,

"POZSO IlY" jeligéjü pályamü általános alapelrendezése világos és áttekinthető. A helyiségek és
folyosók csoportosítása és megvi lágítása megfelelő.
A tervezett 2 klozet-csoport túlságosan szük. Az
emeletsorok padlómagasságainak összeegyezteté3e
nem mondható sikerü ltnek, amennyiben tervező
azon igyekezetének, hogy jól világított pincehelyiséget teremtsen, feláldozta az egyes épületrészek
közötti közlekedés kényelmességét, így pl. az
Apponyi-ház kapuján bejárva, az új szárny földszintjére 2'90 III magasra kell fe lmen n i, az Apponyiház és városház közötti folyosót egy 2 m-t fe lfelé és ismét ] '35 /1l lefelé vezető lépcső szakítja
meg, az új szárny földszintjéről pedig ismét 2'85
m-t kell a primási palota földszint jére lehaladni.
Az új szárny ll. emelete padlótól padlóig csak
3'60 m, úgyszintén a II !. em. belvilágban csak
3'20 /Il magas, ami a programmal ellenkezik.
Azonkívül nagy hátrány, hogya ll!. emelet a
primási palota IL emeletével egyáltalán nincs
összekötve, dacára annak, hogyapadlókülönbözet
csak 0'90 III és a közlekedési lehetőség itt okvetleniil sz ükséges.
A főlépcső elhelyezése nem célszerüt!en, bár
előnyösebb volna, ha ez a főlépcső a primási palotához közelebb volna, amely esetben a primási palota
belsejében tervezett, célszeríítleniil diszponált melléklépcső is elmaradhatna,
melynek létesítése egy
helyiség feláldozásával járna.
A tervezett új szárnyak általán túlmagasr.k, miáltal fölösleges módon szorítja be a nagy udvar
levegőjét s korlátozza annak világosságát, azonkívül az összekötő szárny fedélzetére nem jut elég
szerkezeti magasság. Az összekötő szárny tető nélkü li megjelenése különben is rideg és ellenkezik
a tetővel ellátott többi épiiletekével.
A nagy udvar architekturája, eltekintve a túlnagy és a stilustól elütő huszártoro nytól, alkalmazkodik a régi épületek jellegéhez ; továbbá
előnyös, hogya Batthyány-téri homlokzat a vá rosház jellegét külső l eg is kifejezi. A helyesbített
összköltség 280.000 korona.
"Primás". Az új helyiségek és folyosók jól
vannak csoportosítva és világítva és közlekeclés
szempontjából is jól megoldottak.
Három elég nagy és jóalakú udvart tervez. Végre
nem hajtható az Apponyi-ház udvari szárnyában
jelenleg elhelyezett árnyékszékek é3 világító udvar
megszüntetése, illetőleg annak a teriiletnek tervezett új beépítése.
Hasonlóképp nem helyeselhe~ő a primási palota
utolsó szobájáb:lI1 emeleten kén t beépített, különben
is rosszul világított és túlkicsiny klozet-csoport
létesítése.
A városház-utcai régi épületszárnyak a Balthyánytéri g terjedő sarkát a programm ellenére átalakítja
és azzal annak egységét megbontja.

"Satorin" köhabarcs-anyag

olcsó és kitiinőépitőa n yag, fagymentes, szi ntartó,
kőkemény, pl::tsztikus. - Több szinben szál li tja

Sátori-gyár Budapest. IX .. Dandár-u. 25.

SZABO ANTAL szobrász

MAROITTAIONÁC I

VII. KER., VÁROSLIGETI - fASOR 39 - 41.

m ázoló

me~te r.

Budapesten, VII., Dohány-u. 34.
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FÖLDSZINTI ALAPRAJZ.
I.

Dl]. -

JELIGE: HAROM UI,VAR.

I-IÜBN ER JENŐ ÉS MESZNER SEBESTYÉN BUDAPEST.
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I. EM. ALAPRAJZ.

PADLÁSTÉR.
f. DtJ. -

JELIGE: t-IÁROM UDVAR.

I!ÜBNER JEN Ő ÉS MESZNER SE BESTYÉN, BUDAPEST.
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fÖLDSZINTI ALAPRAJZ.

r.
ll. DIJ. -

JELIGE: POZSONY.

EM. ALAPRAJZ.
SCHULDNER ÉS WANNfNMACHER BUDAPEST.
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KOMOR ÉS JAKAB, BUDAPEST.
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Az emeletsorok összeegyeztetése megfelel a
programm követelményeinek.
A főlépcső elhelyezése, valamint a folyosó mentén elhelyezett előterek létesítése célszerű.
A B:ttthyány-téri homlokzat architekturája túlságosan finomra és gazdagra van tervezve. Ezen
finomítás idegen jellege ellentétbe jut a primási
palota arch itek turájával és a városház-utcai régi
épületré;zszel is. Sajnos, hogy ez az egyébiránt
szép arch itektura iti nincs helyén és ellentétben
is van a programmal.
Az udvari összekötő számy cs:ttlakozását a primási
p:llotával e~y erősen kiképzett, toronyszerü te t ő
vel fedeit ép :iletrészszel közvetíti, amelyre a primási
p:tlota architekturájá t részben át is viszi, miáltal
az úgy tünik fel, mintha a primási palota tartozéka volna. A primási palota architekturájának
ezen meghosszabbítása a palota rovására van, mer t
túlzásb:t viszi annak tagClltságát.
A nagy udvari homlokzat közepének kitolása és
a többféle sti lus motivumainak felhaszná lása az
udyar egységes jellegének ártalmára van.
Epítési költség 303.000 korona.

A beérkezett tervek beható megbírálása után,
mérlegelve a mutatkozó előnyöket és hátrányokat,
a bíráló-bizottság legjobbnak találta és a 2000
kor. első díjat odaítélte a "Három udvar" jeligéjií,
az 1000 kor. második díjat pedig a "Pozsony"
jeligéjíí pályamiínek.
A második díj odaítélésénél a bíráló-bizottságot
az a szempont vezette, hogy dacára annak, hogy
ez a terv is ném i tekintetben a programmtól
eltér, mégis a többi pályatervekkel szemben a legcsekélyebb módosításokkal közelíti meg a programmot.
A jeligés levelek felbontása után kitünt, hogy az
I. díjjal jutalmJZott pálYlmií szerzői Hübller Jenő
és Mészner Sebestyén budapesti építészek, a ll.
díjjal jntalmazott pályamií szerzői Sella/dnl'r Milliós
és Wa nnenmaeher Fábián budapesti építészek.
Megvételre ajánlja a bizottság a "Primás" jeligéjií
tervet, tervezték Komor és Jakab budapesti
építészek - é5 az "Akreol" jeligéjüt tervezte
Lux Ká/mán budapes:i építész - a B:ttthyány-téri
épületszárny helyes építészeti kiképzésére való tekinteliel.

Krisztián és N ovák Te~~~~~~~~~~
műterem:

Budap est, V I. , Kmetty-utca 20 . sz .

Ajánlják llIagukat hOllllolaaf, e.ellldí$:d.lJlénvl k S ip;!rllIíh'észeti lárg\'?k I. i ,' iteIén' minde" stílben.

csász. és kir.
udvari üveges
10. Telefon 17--88.

KLOPFER JAC.
Budap es t, VIII •. Sá ndor - tél' 3. sz ám .

Budapest, VII., Dohány-u.

BÁNYAY VIKTOR műasztalos

RÁKOS MANÓ szobrász

MintaterlJlek: v ., Lipót. körut 20.
Gyár: V . , Váci.út 74.
Telefon 6 5 - 8 2.

Budap e st. VII ., Bálint.u. 7. saját ház .
Készít : mindennentíi gipsz-, kő-, l11úkő-, stuccalur-, R,abitzmŰlIlárv.,nY-lIlunká ;;,t.
Telefon 52-52.

SOMLÓ JENŐ műasztal os

Hoffman Miklós és Rohonci Hugó

Budapest, VII . , A:rnazon-u. 6 .

H ERZ L L. M

•

érület üvegezési vállalat,

BUDAPEST, VII., Károly-körút 7. sz.

Fű t és, szellőz t etés,

világf tás, vfzvezeték

magá nm ér nök
Telefo n 96- 96.
Bu da p es t, VI. ker., P odma niczky-u tc a /4. sz.

RE I T Z E R

F E R E N C ~~~~I~~

BUDAPEST, VII., R,ÓZSA-UTCA 32. SZ.
--T ELEFON-SZAM 11-81.
---
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f ÜRDÓSZO BA KIKÉPZÉS.
ÉPITÉSZETI HALLGATÓK TERVPÁLYÁZATA

I. Dl] . LOSSÁNYI BÉLA

(RÓTH-PÁLYÁZAT.)

ItI. ÉVES ÉPÍTÉSZ.

A

műíermekből.

Vágó László és József.
A Magyarországi' Könyvnyomdászok ~és BetííEgyesü lete a Sándor-tér, Kölcseyés Bérkocsis-utcával határolt te lektömbjén modern
bérpalotát óhajtott emelni. Az épület tervezésével
és a míívezetéssel Vágó László és J ózsef mííépítészeket bízták meg.
öntők Segélyző

VÁZU,T.

A Gutenberg-Otthon.
A feladat eléggé bonyolódo tt volt, mert míg
egyrészt bérlakáso k építésével az egyesü let befektetett tökéjének kellő bi ztosíhísát kellett elérni,
másrészt a nyomclászI11unk,ísság h ivatali és egyleti
helyiségeit kellett a legnagyobb kényelemmel elh elyezni, sőt e7.ellkívü I óriási díszterem is van az
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miívészi összhanggá olvadjon. Nagy segítségükre volt e munkájukban Kernstock Károly festőművész, aki a homlokzaton alkalmazott s a nyomtatást ábrázoló képeket tervezte. E képek kivitele, monumentális jellege
és olcsósága folytán figyelemreméltó. Az
alakok egysz erűen csak körvonalazva vannak
a vakolatalapban, a háttér pedig zöld és
arany, magyaros mintájú szőnyeg. MagJ a
körvonl1 jó hüvelykujj vastagságú bemélyítés.
Ugyancsak miívészi alkotás a homlokzat
közepén levő, műtermet szegélyező két
munkás-szobor, Szamovolszky-Oách és Bethlen szobrászok miívei is.
Egyéb dí z a homlokzaton alig van.
A sok gipsz-díszítés mellőzésével a miivészi
hatást a tömegek, ablakok jó elosztása, néhány erkély kellemes, puha hajlása. az oromfalak nemes, magyar vonala érvényesíti.
Néhány kellemes szín, majolika-dísz és aranyozás s a nyomasztóan nagy épület kedvessé, könnyeddé válik anélkül, hogy elVÁZLAT.

vÁGÓ LÁSZLÓ ÉS JÓZSEF.

épületben, mely színielőadások tartására is alkalmas.
Mindezek a helyiségek úgy vannak csoportosítva,
hogy céljaiknak legjobban megfeleljenek, a közlekedési és !űzbiztonsági követelményeket legnagyobb
mértékben kielégítik é3 hogy az egyleti, valamint
a díszteremben tartott előadások és mulatságok
nagy és zajos forgalma a lakók nyugalmát nem
háborítja.
A főherceg Sándor-téren van a lakók bejárata,
akik az épület négyemeletsorát foglalják el. A
38 elegánsan kiállított lakást két tágas lépcsőház,
személy- és teherfelvonó szolgálja.
Teljesen elkülönítve e ttől, a Kölcsey- és Bérkocsis-utcákban vannak az egyleti helyiségek bejáró i, mindkét oldalon egy-egy külön lépcsővel,
mely csak a félemeletre vezet. Itt vannak a különböző irodák, előadó, olvasó-, játszó- és gyűlés
termek, könyvtár, /I Typographia" szerkesztősége
stb., melyek együttesen 125 méter utcai homlokzatot és mintegy 1200 négyzetméter területet foglalnak el.
A két 4 méter széles e.gyleti bejáratot egy 30
méter hosszú csarnok köti össze, mely csarnok a
díszterem előcsarnoka, ruhatára és buffetje.
Maga a díszterem az udvar területét foglalja el
és színpadd:li, öltözőkkel felszerelve színielőadások
tartására is alkalmas, míg a tulajdonképpeni udvar
csak két emeletsorral e felett van.
Az udvar tágas kiképzése egyszerű, símára meszelt falakkal ; egyetlen dísze a magyaros vaskorlát
és a falakat védő majolikaburkolat.
A földszintnek utcára néző területét üzletek
foglalják le, köztük az egyik sarkon egy kávéház,
a másik sarkon vendéglő, közvetlen kapcsolatban
a nagy teremmel, melynek mulatságokon kiegészítő
részét képezik. Ugyanily kiegészítésül szolgál a
pincében elhelyezett tekepálya s a mellette levő
tágas terem is.
Az építkezés 850.000 koronába került s így a
telekkel együtt 1,~50.000 korona értéket képvisel.
A befektett tőke tisztán körülbelül 70 /0-ot jövedelmez.
Az egész épületnél legnagyobb gondossággal
ügyeltek a tervezők, hogy úgy külsejében, mint
helsejében minden részlet harmonikus, modern
VÁZLAT.
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HOMLOKZATRÉSZLET.
A GUTENBERG -OTTHO N.
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LÉPCSÖHÁZ És UDVARRÉSZLET.

A GUTENBERG-OTTHON.

vesztené e rőte lj es, férfias külsejét, melylyel a l1lunkásösszetartás d icsőségét h irdeti.
Az épül et föld-, kŐl1lüves- és e lh e lyező-ll1unk áit
Schumann Antal készítette, a vízvezetékberendezést Tholt István, a fa lburkoló-n1U nkát Walla
józsrj', padozatot az Egye~ iilt parket-gyárak, a
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hézagl1lentes padlót D ololllellt pacllógyár, bádogosmunkát Spiegler Samu, üveges-munkát KO/lll Vilmos, szobafestő- munk á t Kurbel józsef, mázolómunkát Steinhausel és Kölber, tapétákat Sieburger
és Tsa, a majolikákat Zsolnay-gyár, a felvonógé pet Kovács .és Szalai készítették.
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FALUSI HÁZ.

WERNER FRIGYES,
IV. ÉVES ÉPÍTÉSZ.

C ALADl LAKÓi-lAz.

WELLlSCli ANDOR ll. ÉVES ÉPÍTÉSZ.
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A tőzsdepalota átadása. A tőzsdepa l otának
\'égleges átvétele alkalmából a tőzsde tanácsa A lpár
If!nác tervező építőmüvész érdemeinek elismeréséiil
plaketet veretett, melynek előlapját Alpár Ignác/lak és Kornfeld ZsigmolZdnak (a tőzsde elnökének) domború mellképe, a hátsó lapját pedig a
börze távlati képe díszíti. Az arany plakettet a tanács valamennyi tagja által aláírt levél kiséretében juttatta Alpárhoz.
A levé l ből , mely a legnagyobb elismerésnek
őszinte megnyilvánulása a tervező építőmíívészszel
szemben, ideiktattunk néhány so rt:
II • • • Erkölcsi
jelentősége e münek elsősorban
s ezt kereskedőkből alakult testliletiink ezen alkalommal is hangoztatni akarja, hogy egy elvállalt
kötelezettség kifogástalan teljesítése nyilvánul meg
benne. Amit Nagyságod tervei előterjesztésekor
megtenni megigért, az valóra vált s n incs épületünknek olyan részle te, olyan zuga. amelyről jó
lélekkel azt állíthatnánk : ez nem az, amit remél tiink, ez más. mint amiről szó esett közöttünk . . .
Ami ped ig Nagyságod alkotásának szellemi jelentőségét illeti, őszinte tisztelettel és örömmel kell
adóz nunk azon fényes géniusznak, mely NJgyságodat müve meg)lko tásánál vezérelte. Egy valódi
mLívészlélek győzel111él jelen ti az a közönyös anyag
felett. mert az
épület harmonikusegyszerüségével, monumentá litásával
valóban megragadj a a szem·
lélőt s szé pérzékét te ljes
mértékben kielégíti. A .Budap,es ti Arúés Er ié ktőzs de
nevében tehát
kedves kötelességet teljesítünk, amikor
Ngyságodnak
e soro k útján
hálás köszönf'tet mondunk
nehéz feladata
mesteri megoldásáért .. . "

"Otthon" Házépítő-Szövetség. A tarthatatlan
lakásviszonyok és aházbéruzsora tömörülésre késztette a főváro sba n élő tisztvise l őket megfelelő családi
házak építése érdekében. 4000 cS:J.lád szervezkedett
"Otthon" H ázépítő-Szövetség cím alatt. A szövetség
védnöke gróf B atthyány Tivadar, elnöke hennyey
Hennyey Vilmos dr. posta-távirda igazgató, mÍÍszaki
tanácsosa Kopeczek György okJ. építé3z. A szövetség ügyeit központi tanács vezeti, az irodai ügyek
az ügyvezetőségre vannak bízva, melynek tagjait a
közgyülés választja. A szövetség külföldi bankcsoporttal finansziroztatja az építkezést és az ez
irányú tárgyalások oly előrehaladt stádiumban vannak, hogy a jövő évben ké t, egyenként 500 házas
telep kiépítése belga pénzzel megkezdődik. Az
"O tthon" Há zép ítő-Szövetséget a hatóságok is igen
hathatósan támogatják és mllködésében elősegítik.
A kecskem é ti elmekórház tervpályázata.
A belügyminiszterill111 által a kecskeméten építendő
elmekórház terve ire hirdetett pályázatra 16 pályallIíi érkezett be, ezekkel a jeligékkel : 1. "Péntek".
2. (Kettős körben vörös keresz!.) 3. II Soran US" .
4. "Csoportojított fiirdőhelyekkel". 5. II Kolonia".
6. "Open door". 7. Kecskemét város címere"8. "Lelki betegeknek" . 9. "Humanitás". 10. (fehér
mező ben vörös kereszt)
ll. "Több pénzt". 12.
" DYlllphn é" .
13. ..Világosság". 14. . Reális".15 ... Lux".
16. "H umanitás" . A biráló
bizottság tagjai ezek: dr.
Chyser Kornél
min. tall.elnök
és Jelltl!'assik
Alfréd míí sz.
tan. , dr. Babarci Sch wartzer Ottó, dr.
Konrád Jenő
elll1egyógyintézeti igazg.
Nagy Virgil
építészJ a M.
M. és E.-E. részéről, ]aka,b
Dez ső , a M. E.
E. részéről.
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A Rákóczi-síremlék pályázata_ 1907. december 31-éig a következők küldték be pályamüveiket
a városliget i Szépmíívészeti Múzeumba: Holló
Barnabás, Füredi Richard és Lechner jenő, Tóth
István, Markup Béla és Sztehló Ottó, Lukácsy
Lajos és Lux Kálmán, D:1rázs jános, Hikisch Rezső
és Beck O. fülöp, Székely Ernő és Hybl józsef
(három pályamü.) A beérkezett pályamunkák biráló
bizottsága már megalakult az Országos Képző
müvészeti Tanács, a Müemlékek Országos Bizottsága, a Magyar Képzőmüvészek Egye~iilete, a
Magyar Mérnök- és Epítész-(:'gylet s az Epítőmli
vészek Szövetsége tagjaiból. A szakférfiak mellett
kinevezett tagja a biráló bizottságnak Thaly Kálmán orsz. képviselő, a Rákóczi-kor történetírója.
A biráló bizottság itéletének megtörténte után a
pályamüveket tizennégy napig közszemlére állít,
ják ki a Szépművészeti Múzeumbaii.
Tervezé si hirdetmény. A Magyar Epítő
művészek Szövetsége által kiírt 1908. évi Wellisch
Alfréd-féle pályázat ra. Tervezendő egy tágas téren,
szabadon álló mozgófénykép-szinhá·~. Az épület
helyiségei legyenek: 1. A szinházterem, minteg y 360'00 m2
alapterülettel ;
2. Tágas elő
csarnok könynyen hozzáférhető, a közlekedést nem
akadályozó
pénztárral. 3.
Az e l őcsar
nokból nyíló
büffé, ruhatárak (klozetek
stb.). 4. A vászonfü g göny
mögött kis
színpa dsze rü
pódium,melyről esetleg felolvasások vagy
szóló - előadá
sok tarthatók
legyenek, két
kisebb öltöző
vel. 5. A színpaddal szemben a vetítő-gép számára zárt, magasabban fekvő kamra, tíízbiztosan elzárva a közönségtől, külön lépcsővel. 6. Gondoskodni kelt róla, hogy a mozgéfénykép-előldá
sokat magyarázó számára, valamint egy pianinó
számára egy-egy alkalmas pódium legyen. A nagyterembe érkező és a belőle kitóduló közönség egymással ne találkozzék. Megfelelő bőséges szám ú kijárókról kell gondoskodni. Az épület teljesen tíízbiztosan terveztessék ; a modern szerkezetek is
felhasználhatók. Az ülések és rsetleges páholyok
elrendezése az alaprajzban feltüntetendő. A 3.
alattiak az előcsarnokkal architektonikus kapcsolatban legyenek. Készítendők a szükséges alaprajzok, két metszet, két homlokzat I : 100 méretben és egy távlati kép. Pályamüvek lepecsételve,
jeligés levéllel ellátvil 1908. évi február 29-én este
6 óráig a Magyar Epítömüvészek Szövetsége titkári hivatalában (IV.. ferenciek-tere 7., r. em. 6.)
benyújtandók. Pályadíjak: 400, 200, 100 korona.
A pályázaton résztvehetnek III. és IV. éves m.
kir. józsef-műegyetemi rendes és rendkivüli hallgatók (társas szerzők míívei nem díjaztatnak).

A pályabíróság tagjai: Wellisch Alfréd, Komor
Marcell, Orbán jenő, Pogány Móric.
Budapesten, 1908. január hó.

Pecz Samn

Fleischl Róbert

I. .'lJCster.
ü. v. titkár.
A nagyváradi harmadik vashíd pá lyázatán
beérkezett hét pályamü elbirálására a MérnökEgylet Czakó Adolf mÍÍegyetemi tanárt és Beke
József nliísz3.ki tanácsost delegálta. A biráló bizottság nagyvárad i tagjai előreláthatólag már a jövő
héten Budapestre jönnek és itt a Mérnök-Egylet
részéről kiküldött birálóbizottsági tagok kal döntenek a pálya tervek sorsa felett.
A Lloyd-épület átalakítása. A Lloyd-társulat
elhatározta, hogy a ferenc-j ózsef-téren levő Lloydépületre még két emele;et építtet. Az építést nyomban megkezdik, mihelyt a társulat helyiségeit ideiglenesen áthelyrzheti a Magyar Kereskedők Házába,
amelynek átalakítási munkái most folynak. A Lloydtársulat az építési költségekre a napokban egymillió koronás kölc~ önt kötött le.
Az aradi tüzé rkaszárny a építése. ügyében
kiküldött vegyesbizottság Varjassy Lajos polgármester elnökIete alatt a m ul t
héten ülést
tartott és ez
alkalommal elfogadta a kivitel alapjául
a Tabakovics
Emil aradi
müépítész álkészített terveke t. A m íi,zaki iratokat
most a veo")'esbizottsáo'i
filésell felvett
jegyzőkönyv

vel együtt felterjesztik a
hadügy miniszterhez és
remélik, hogy
az oly hosszú
idő óta húzódó tüzérkaszárnya építkezését a jövő évben megkezdhetik.
Népfürdő-építés. Az országos magyar népfürdő
egyesület a V!. kerületi munkásnegyedben, a Váci-Ílt
közelében közcélú népfiirdőt fog építtetni 130.000
korona előirányzott költséggel. Az előmunkálatok
e tárgyban már folY:lmatba tétettek.
Tervpályázati határ i dők:
1908 február 20. A zombori törvénykezési épület pályázata. Tervek az igazságügyminiszterium
segédhivatalában nyujtandók be. Epítési költség
650,000 korona. I. díj 2000 K, ll. dij 1400 K, lll. díj
800 K. Megvétel 500 1(.
/908 február 26. Kossuth Lajos szobra. A székesfőváros tanácsánál. Költség 700,000. Díjak: 8000,
6000, 4000 és 3000 K.
1908. április I. Községház terve. A magyarkanizsai előljáróságnál. Költség 250,000 K. I. díj
700 K. ll. díj 400 K. Megvétel 300 K.
1908 április 15. Közös hadügYl11iniszteri palota
terve. Bécsben a hadügyminiszteriul11nál. Költség
8.600,000 K. I. díj 20,000 K, II. díj 15,000 K, III-Ill.
díj 5000-5000 K. Megvétel összesen 10,000 K.

