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verzorgde omgeving en bij de groote kosten
van enkele werktuigen kwam men er van-
zelf toe, zoo'n machinevertrek van tegel-
wanden te voorzien, van blanke wanden,
waarin het glimmende staal en koper mooier
uitkwam.

Het zuiverst wordt in deze richting dooi-
de Oostenrijksche staalfabriek Poldi ge-
werkt. Deze fa-
briek gaat van
de volgende stel-
lingen uit: Oua-
litatsstahl 1st
Vertrauensware.
Nun wer vom
Sinn für Ouali-
tiit durchdrun-
gen ist, kann eine
Ware erzeugen,
die das Vertrau-
en rechtfertigt.
Ein Unterneh-
men, das Ver-
trauensware hcr-
stellt, muss in
jedem Mitarbei-
ter den Sinn für
Qualitat wecken
und vertiefen.
Dazu gehort, das
Alles, was die
Oualitiits-arbeit
umgibt, Hirer
würdig, also gut
und schön ge-
staltet sei. In
edler Umgebung
gedeiht edlc Ar-
beit".

Ziedaar de basis van het nieuwe arbeids-
evangelie en als zoodanig een hoogst belang-
rijk dokument, welks juistheid wel niemand
in twijfel zal kunnen trekken. En het mooie
is, dat 't niet bij woorden blijft: de fabrieken,
de arbeiderswoningen, alles wordt daar
artistiek verzorgd, de opschriften op de gict-
staven, de verpakking, alles ademt artistieken

geest. Zelfs de portefeuilles, die de beamten
krijgen, de werktuigen en wat al niet meer
wordt zoo behandeld.

Het mooiste is erbij, dat het deze fabriek
blijkbaar goed gaat, in alle wcrelddeclen zijn
hare filialen te vinden en de afzet toont
ieder jaar groote sprongen. Het is dus geen
fictie geweest, het blijkt metterdaad, dat

kunst ook op dit
gebied ongedach-
ten invloed kan
uitoefenen.

Het zijn dus
praktische idea-
len, die de artis-
tieke bond voor-
staat, hij wil
kunst in het le-
ven brengen tot

zei Is
ken,
lang
zijn,
de

in uithoe-
die al te

vergeten
opbouwen

kunst van

onzen mooien,
nieuwen tijd.

Daarom vindt
men op deze
eerste tentoon-
stelling naast toe-
gepaste kunst
tal van nijver-
heidsdingen. die
zich door juist
materiaalgebruik
en goede vorm-
verhouding on-
derscheiden en
het is een geluk-

kig toeval, dat onder de zeer middelmatige
architektuur van deze tentoonstelling het
fabrieksgebouw van Walter (iropius een
prachtige uitzondering vormt. Opgebouwd
uit ijzer, steen en glas vertoont het een
eigen architektuur, die in zijn eigenaardige
vormen, ontstaan door het fabriekskarakter,
een bizondere bekoring biedt. Het is ge-
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