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Vasadi Ferenctől. 

A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT ÜGYEI. 

A kereskedelemügyi tn k. minister 
f. évi július 21-én kelt rendeletével értesí
tette a társulatot, hogy méltányolván a hazai 
iparművészet különböző ágaiban kifejtett 
elismerésre méltó, ez ideig is már szép 
sikerű hazafias tevékenységét, a rendelke
zésére álló eszközökhöz mérten készséggel 
támogatni akarja köszhasznú munkásságában 
azzal, hogy az idei karácsonyi kiállításon 
ezer forintnyi összeg keretében fog vásá
rolni a főhatósága alatt álló iparoktatási 
intézetek részére mintaszerű műipari készít

ményeket és pedig legföképen a fa-, fém- és 
az agyagipar köréből. 

A karácsonyi kiállítás előkészí-
tésével megbízott bizottság Czigler Győző 
biz. elnök elnöklete alatt június hó 23-án, 
július hó 13-án és 28-án ülést tartott, a 
melyen eredeti tervrajzok nyomán rész
ben közvetlen rendeléseket tett a bizott
ság egyes iparosoknál, részben pedig kiadta 
a rajzokat oly iparosoknak, a kik a maguk 



LESELKEDŐ BETYÁR. 

Holló Barnabástól. 

költségén készítik el azokat a kiállításra. 
A bizottság tudomásul vette az ország min
den vidékéről érkezett számos bejelentést, 
a melyekből ítélve, a karácsonyi kiállítás 
rendkívül gazdagnak Ígérkezik. A kiállítási 
bizottság képviseletében Czigler Győző biz. 
elnök, Szalay Imre társ. másodelnök és 
Györgyi Kálmán titkár felkeresték a főváros 
kiválóbb iparművészeti műhelyeit, hogy köz
vetlenül érintkezésbe lépve az egyes iparo
sokkal és gyárosokkal, azokat a kiállítás 
alkalmából művészi munkák készítésére ser
kentsék s szükség esetén útbaigazítást ad
janak. 

A sorsolásra, melyet a társulat 
a karácsonyi kiállítás alkalmából rendezni 

fog, a m. kir. pénzügyminister már meg
adta az engedélyt. Az erre vonatkozó minis
teri leirat azonban kikötötte, hogy a kibocsá
tandó 10.000 drb. sorsjegy csakis a társulat 
helyiségében árusítható. E megszorítás na
gyon kétségessé tette volna a sorsjáték sike
rét s ezért a társulat elnöksége újabb indo
kolt fölterjesztésben kérte a ministert, hogy 
e korlátozás alól fölmentessék. Kérését a 
miniszter kedvezően intézte el, a mennyiben 
a 71471. sz. rendeletével megengedte, hogy 
a társulat sorsjegyei az egész országban 
szabadon árusíthatók. 

//. Rákóczy Ferencet és a Lesel
kedő betyárt, a m. iparművészeti társulat 
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lovas bronzszobrait, az itt közölt fénykép
reprodukciókban mutatjuk be olvasóinknak. 
Előbbit Vasadi Ferenc mintázta, utóbbi 
pedig Holló Barnabás műve. A bronzban 
való kidolgozást a társulat Pösl János buda
pesti fémvésőre bízta. A szobrok magas
sága (talapzat nélkül) 40-40 cm. Meg
vásárolhatók egyenkint kétszáz forintért az 
orsz. iparművészeti múzeum irodájában, 
(Üllői-út 33-37.), a hol azok bármikor meg
tekinthetők. 

* 
Új tagok. F. évi július hó 15-dike 

óta e fűzet megjelenéséig a m. iparművé
szeti társulat tizenkilenc új taggal szaporo
dott. Az új tagok között van Izabella főher-
czegnő ő csász. és királyi fensége, Frigyes 
főherczeg neje, a ki kétszáz forintnyi alapít
ványnyal belépett a2 alapító tagok sorába. 
A fenséges asszony, mint a pozsonyvidéki 

háziiparegyesület védnöke eddig is hatha
tósan előre mozdította a hazai művészi ipar 
ügyét s most újabb jelét adta a magyar ipar
művészet iránti érdeklődésének és áldozat
készségének. — Az új rendes tagok a kö
vetkezők : Bálint Benedek, fametsző (Bp.); 
Battenstein Qyula, mérnök (Bp.); gr. Ester
házy Ferenc, csász. és kir. kamarás (Tata.); 
Fadrusz János, szobrász (Bp.); Fittler Dezső, 
ügyvéd (Tata); Holló Barnabás, szobrász 
(Bp.); Kain Albert, mérnök (Szépviz); Kortsák 
Antal, mérnök (Bp.); Miinek Adolf, ötvös 
(Bp.); Nagy József, asztalos (Bp.); Pazar 
László, mérnök (Szépvíz); dr. Preyer Hugó, 
ügyvéd (Bp.); Schneller Elek, szobrász (Bp.); 
Sesztina Jenő, vaskereskedő (Debrecen); 
Simon Izidor, ügyvéd (Bp.); Szárnovszky 
Ferenc, szobrász (Bp.); Újváry Ignác, festő 
művész (Bp.); Végh Ferenc, mérnök (Csik-
Szépvíz). 

MOSDÓ ASZTAL. 

A kereskedelmi múzeum kiállításából. (Angol készítmény.) 


