
a hazai iparművészet szempontjából is 
igaz rokonszenvvel láttuk a kiváló férfiú 
ünnepeltetését, mert iparművészetünk 
egészséges fejlődésének elengedhetlen 
föltétele az iparosok rajzbeli képzésének 
fokozása. Kívánjuk, hogy Mártonffy áldá
sos működését sok éven át lankadatlanul 
folytassa. 

"&-^s ELYREIGAZÍTÁS. Lapunk leg-
<^= £fe utóbbi számának 239. oldalán 
J?l (&!, az amerikai magyaroknak kül
dött zászlóról szóló ismertetésben, saj
nos hiba csúszott, a mit ezennel helyre
igazítani akarunk. 

A zászlódísz felső végét díszítő Turul 
madarat ugyanis nem Fischer I. ötvös 
domborította ezüst lemezből, hanem a 
Steiner Ármin és Ferenc cs. és kir. udvari 
ércárúgyára (Budapest, VI. Ó-utca 6. sz.), 
amely iparművészeti munkáival nemcsak 
itthon, de külföldön is több számottevő 
sikert ért el. 

PÁLYÁZATI ÜGYEK. 

?f'"M MAGYAR IPARMŰVÉSZETI 
# § TÁRSULAT a kereskedelem-
^k,,,^ ügyi m. kir. minister úr ő Nagy

méltóságától rendelkezésére bocsátott 
alapból a következő pályázatott hirdet. 

1. Terveztessék egy 5 méter széles, 
6 méter hosszú és 3-8 méter magas pol
gári lakószoba falának és mennyezeté
nek patronnal (sablon) festett díszítése. 

2. A pályaműnek a következő részek
ből kell állni. 

a) a fal mustrája. 
b) a friz, 
c) a mennyezet díszítése. 
A fali mustrát és a frízét természetes 

nagyságban kell bemutatni és pedig mind
egyikből akkora részt, a melyből az egész 
tervet meg lehessen érteni, tehát leg
alább egy-egy patron nagyságának meg
felelő részt. 

A mennyezetnek terve a természetes 
nagyság — 1 : 10 — arányában készül
jön, de e mellett még külön meg kell 
rajzolni természetes nagyságban a díszí
tésnek ismétlődő részleteit is. 

3. Az alkalmazott színek (patronok) 
száma a tervezőtől függ. 

4. Miután a társulat a pályázattal hatá
rozottan magyaros jellegű terveket akar 

beszerezni, csakis teljesen eredeti és 
idegen befolyástól mentes pályaművek 
jöhetnek tekintetbe. 

5. A pályadíjakat csak a jogos művészi 
igényeknek és a pályázat föltételeinek 
mindenben megfelelő pályaművek kap
hatják. És pedig az első díj 450 (négy
százötven) korona, a második díj 250 ko
rona. A mellett fentartja magának a 
társulat a jogot, hogy a pályaművek 
bármelyikét 200 koronáért megvásárol
hassa. 

6. A pályadíjjal jutalmazott s a meg
vásárolt pályaműnek korlátlan tulajdon
joga, beleértve a kizárólagos sokszoro
sítási jogot, a társulatot illeti meg. 

7. A pályázatot a M. Iparművészeti 
Társulat végrehajtó bizottsága és állandó 
juryje együttes ülésen fogja eldönteni. 

8. A pályázaton csakis magyar hon
polgár vehet részt. 

9. A pályázat 1903. évi február hó 
3-án déli 12 órakor jár le. Ezen a határ
időn túl beérkező pályamunkák nem ve
hetnek részt a pályázaton. 

10. A pályaműveket a M. Iparművé
szeti Társulat titkári hivatalába (Üllői-út 
33—37.) kell beküldeni. 

11. Pályázni lehet névaláírással vagy 
jeligés levéllel. 

12. Valamennyi pályamű legalább 8 
napig kiállítandó az Orsz. Iparművészeti 
Múzeumba. 

A Magyar Iparművészeti Társalat 
Elnöksége. 

KÜLFÖLD. 

W""^>RINCKMANN-nak, a hamburgi 
TST^IEL múzeum ismeretes igazgatójá
ig,,.-^5 nak jubileumára tisztelői értékes 
ajándékkal kedveskedtek — a hamburgi 
múzeumnak. Ugyanis egy a német rene
szánsz java idejéből való tölgyfaburkola
tos és márványkandallós szobát szereztek 
meg és ezt alapítványképen a múzeum
ban helyezik el. A mi a dologban jel
lemző, az az, hogy Brinckmann a szobát 
a múzeum számára már régebb idő óta 
iparkodott megszerezni, de pénz hiánya 
folytán le kellett róla mondania. Kíván
ságát tehát tisztelői most, jubileumán 
teljesítették. 




