
3. Az 1931. évi közgyűlésen megválasztott szám-
vizsgálók jelentése és indítványuk a felmentés meg-
adására. 4. Az 1932. évi költségvetés megállapítása. 
5. 18 választmányi tag, valamint 5 számvizsgáló 
választása. 6. Esetleges indítványok. 

Kérjük mélyen tisztelt tagtársainkat, hozzák 
magukkal tagjegyüket. Az alapszabályok 26. §-a 
értelmében csakis a tárgysorozatba felvett ügyekről 
tárgyalhat a közgyűlés. 

rpARGYSORSJATÉK. Tisztelt tagjainkkal újból 
közöljük, hogy tárgysorsjátékunkat az idén 

megtartjuk a pénzügyminiszter úr engedélyével, 
június hó 20-án. 

Mindazok, kik folyó évi tagdíjuknak legalább 
felét május hó 30-ig befizetik (Postatakarékpénz-
tári csekkszámla száma 8519. sz.), a sorsjátékban 
résztvesznek. A sorsolás eredményét a napilapok-
ban közzétesszük és a Magyar Iparművészet leg-
közelebbi számában hozzuk. 

T Z ELETI ILONKA JUBILEUMA. Bensőséges ese-
ménye volt a közelmúltban Társulatunk egyik 

igen érdemes tisztviselőjének, Keleti Ilonkának 
25 éves szolgálati jubileuma. 

Keleti Ilonka 1907 tavaszán kezdte működését 
és azóta mindenkor ügybuzgósággal, lelkiismere-
tességgel, tapintatos körültekintéssel szolgálta a 
Társulat ügyét. 

Az elnökség ez alkalomból egy vésett ezüst-
plakettel ellátott díszdobozt (Misák László ötvös-
művész műve) adott át az ünnepeltnek, megemlé-
kezésül a hűségben eltöltött 25 év munkájáért és 
ragaszkodásáért. 

Megragadjuk a kedves alkalmat, hogy Keleti 
Ilonka kedves munkatársunknak érdemeiről e 
helyütt is elismeréssel megemlékezzünk. 

• I N M E M Ó R I Á M ® 
T D . JANCSURAK GUSZTÁV, A magyar kéz-

műves iparosság egyik kiváló egyénisége, 
id. Jancsurák Gusztáv, Magyarország aranykoszorús 
rézműves mestere, számos bel- és külföldi kitüntetés 
birtokosa, nemes alkotó munkában eltöltött életének 
84-iki évében elhúnyt. 

A megboldogult kiváló típusa volt annak a régi 
iparosgárdának, mely keze munkájával szerez ma-
gának hírnevet, elismerést és szakmájának műve-
lésében lelki gyönyörűséget lel és áraszt maga körül. 

Társulatunk, mint hosszú évtizedeken át volt hű-
séges tagja, pártolója és kiállítója emlékét híven 
őrzi. Az ő alkotásai mindennél maradandóbb kegye-
letet biztosítanak az elismert mester számára. 

X > ERRICH BÉLA elhalálozása alkalmából na-
-•- ̂  gyon sokan keresték fel a C o m i t é P e r-
m a n e n t I n t e r n a t i o n a l d e s A r c h i -
t e c t e s magyar osztályát részvétnyilatkozatukkal. 
Dr. B i e r b a u e r V i r g i l n e k a magyar osz-

tály titkárának szíves közlése alapján hozzuk az 
alantálló illusztris névsort, amely mutatja, hogy 
nagy építőművészünknek váratlan elköltözése milyen 
széles körben keltett megdöbbenést még külföldön 
is. C. P. I. A. elnöke Joseph Cuypers, főtitkára 
A. Rosenboom (Bruxelles). A C. P. I. A. kö-
vetkező osztályai : Franciaország (E. Maigrot), 
Németalföld (Slothoower) Wills (Nagy-Britannia), 
Cart de Lafontaine (Olaszország), Calza-Bini (U. 
S. A.), G. Totten, Norvégia (Hals, Mostue). Egyes 
országok építész testületei nevében : Németország : 
W. Kreis, Norvégia : A. Eide, Románia : P. Anto-
nescu. A berlini, kiéli és müncheni egyetemek 
rektorai — kiket a megboldogult az elmúlt évben 
meglátogatott. Személyük szerint kifejezték rész-
vétüket : N. Balanos (Athén), G. Boni (Milano), 
F. v. Brettschneider (Pozsony), A. Defrasse (Párizs), 
Fr. Höger (Hamburg), R. Jaksch (Wien), H. 
Junge (Bern), Fr. Kick (Praha), A. Klein (Berlin), 
E. Kriezis (Athén), Macit Rüstü bey (Istambul), 
W. Mareh (Berlin), E. Pontremoli (Párizs), J. 
Stübben (Münster), G. Sutherland (Manchester), 
G. Totten (Washington). 

SZABADI FERENCNÉ szül. STRASSZER 
LÍDIA elhúnyt fiatalon, életének 29-ik évében. 

Az O. M. Kir. Iparművészeti Iskola elvégzése után 
önálló iparművészeti tevékenységet folytatott. Tár-
sulatunk kiállításain gyakran szerepelt kedves, ma-
gyaros tárgyaival. 

Őszinte szomorúsággal veszünk búcsút érdemes 
munkásságú kiállító tagtársunktól, kinek sok re-
ményre jogosító tevékenységét oly korán szakította 
meg a halál. 

GAUL KAROLY (1854—1932). A magyar ipar-
oktatásnak és iparnak, valamint a műszaki 

irodalomnak pótolhatatlan vesztesége Gaul Károly 
halála. Társulatunkhoz 30 év munkás emléke fűzi 
a megboldogultat, kinek választmányi működése, 
tanácsadásai, ösmereteinek gazdag tárháza, minden-
kor készséggel állott szolgálatára nemes ügyünknek. 
Főleg a faipari és bútorművészeti irányzatok voltak 
azok, valamint a szervező munkában való segítő 
készség, mellyel ő Társulatunkat önzetlenül támo-
gatta. 

Munkás életét sokirányú tevékenység töltötte ki. 
Mint hivatásának élő lelkes tanár, főleg a faipari 
szaktanulmányok megteremtője volt hazánkban. 
Tevékenységének további útja az iparosok további 
képzésében mondható korszakot alkotónak. Mint 
a Technológiai Iparmúzeum igazgatója, a kisipar 
fejlesztését és a kisipar érdekeinek felkarolását te-
kintette legfőbb feladatának. 

Mint az Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási 
Tanács előadója, négy évtizeden vette ki részét a 
hatalmas munkából. 

Mint ember, szíves jóakarata, komoly, fáradhatat-
lan munkaszeretete, egyszerű őszintesége gazdag 
szellemi örökség, melynek fényében emlékét kegye-
lettel őrizzük. 
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