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továbbá az építőművészet kőiéhez tartozó egy 1500 és 
egy 800 koronás ösztöndíjra. — Utóbbi két ösztöndíjra 
szóló pályázatokat június hó ÍO-íg, a többi J0 ösztön
díjra vonatkozó kérvényeket pedig június hó 15-éíg kell 
benyújtani az orsz. Képzőművészeti Tanácsnál (V., 
Báthory-u. 12.), ahol a pályázatokra vonatkozó részletes 
feltételek is megtudhatók. — Ugyancsak június hó JO-én 
jár le a gróf Andrássy Dénes és neje Franciska grófnő 
által tett millenáris alapítvány kamataiból alakított két 
4200—4200 koronát képező festőművészetí ösztöndíjra 
hirdetett pályázat határideje. E pályázat részletes föltéte
leiről is fölvílágosítás kapható a pályázat hirdetésével 
megbízott M. Orsz. Képzőművészeti Tanácsnál. 

KÜLFÖLD. 
A művészet régi hazájával kezdjük. A velencei sz. Márk 

templom kampanííe-jének ügye mégis csak előre halad. 
Az építésnél majdan fölhasználandó anyag előkészítése 
javában folyik. A loggettának összes részei kijavítva, helyre
állítva, a négy bronzalak és a kerítés bronzajtóí csak az 
összeillesztésre várnak. Tehát most már, hogy a szakér
tők végső szava az anyag használhatósága tekintetében is 
elhangzott, az építéshez mégis majd csak hozzáfognak. — 
Bologna híres Neptun-kútja komolyan veszedelemben forog. 
A kút bronzain repedéseknek jöttek nyomára} az egész 
kutat uraló Neptun-alak szintén nincsen biztonságban és 
most egyelőre, míg a többi bajon segítenek, a szobor eltávo
lítását rendelték el. — A modenaí szép dóm nyolcszáz
éves ünnepének bizottsága elhatározta, hogy a dómról illusz
trált történeti munkát fog kiadni, amely a dómnak építé
szetét és műkincseit reprodukáló műmelíékletekkel lesz 
ellátva. — Arezzoban bízottság alakult, hogy a jövő évben 
Gíorgío Vasárinak, a festőművésznek és művészeti élet
rajzírónak négyszázados születésnapját kellő módon meg
ünnepeljék. A művész szülőházát múzeummá alakítják 
át és rendezik be. — Algíerben a francia kormány, az 
algíri és tuniszi leietek mennyisége és jelentőségére való 
tekintettel, a római intézethez hasonló algíri „Villa Medici" 
féle intézetet létesít. Az intézkedések már megtétettek. — 
Madridból jön a hír, hogy a spanyol műtárgyak kivitelé
nek megakadályozására a spanyol kormány által a Pacca. 
féle ediktum mintájára életbeléptetendő kiviteli tilalom 
hatása alatt Sennor Parés, a madridi műkereskedők elseje, 
attól tartván, hogy értékes alabastromjaít, híspano-maur 
fceramíkaí tágyaít, bronzait, bútorait, gobelínjaít Madridban 
többé el nem adhatja, Parisban elárvereztette; amit alig
hanem mások is meg fognak tenni, ha a spanyol kormány 
a törvény végrehajtásával nem siet. — Műtárgyak árveré
séről lévén szó, ezzel kapcsolatban néhány legutóbbi 
árverés néhány adatával szolgálunk. A londoni Sotheby 
árverési cégnél nemrég metszetek árverése volt, amikor 
is a S. W. Lawson-féle gyűjteményt adták el. Becsértéke 

4000 font volt j de már a három első napon ötödfélszáz 
lapért 4400 fontot fizettek ! A legnagyobb árat 225 fontot 
Ward-nak Hoppner után készült színes lapjáért fizették. 
Néhány hasonló lapot 200 és Í00 fonttal fizettek. Ede-
líncknek metszetei 53, 22, 15 fonton keltek el. V. Green-
nek egy mezzotínt arcképéért (Reynolds után) 820 fontot, 
(1865-ben egészen hasonlót 7 fontért vettek!), egy másikért 
670 fontot adtak. — Chrístíe-nél ugyancsak Londonban 
egy régi brüsszeli Í2X20 lábnyi szövött falkárpítért — 
Werex-nek Ázsia allegóriáját ábrázoló képével — 735 
fonton ; beauvaís-i tapétával átvont egy garnitúra Louís 
XVI. bútor 588 fonton kelt el ; néhány olasz szekrényke 
3í í fonton stb. Ugyanitt valamivel későbben G. Helsham-
nak ó-khínai és japáni porcellánjaí kerültek sorra i a 
gyűjtemény 313 darabjárt 5848 fontot fizettek; egy-egy 
vázáért 130—J50—Í60 fontot. — A nem angol metszetek 
között legmagasabb árt ért el néhány Rembrandt-rézkarc} 
így az ismeretes három fa képének (az első nyomatok 
közül valóért) 620 fontig vitték föl az árát. — A Massey-
Maínwaríng-féle gyűjtemény 57.000 fontot eredménye
zett, íme néhány részlet s egy smaragdokból, gyémántok
ból és gyöngyökből való diadém 5200 font; egy ötsoros 
gyöngy nyakék 4600 font; egy míníatür-arckép „John 
Lee" O. Humphrey-től gyémántokkal körülvett medaíl-
lonban 300 font volt. Aztán: F. Pígalle-nak egy pár 
bronzszobrocskája t kis fiú és leány 1300 font, klasszikái 
váza Thomíéres modorában 365 font, stb. stb. — Egy 
kitűnő gyűjtemény eladása kerül sorra még e hónapban i 
a Vadstena-í (Svédország) E. A. Nordemann-féle óngyüj-
temény, mely egyike a legnagyobbaknak, mely azonban 
más tárgyak tekintetében is kiváló. Ennyit a művásárról. — 
Kosztüm-múzeumot alapít Parisban a most alakult 
„Socíété de l'hístoíre du costume." Élén Detaílle, Leloír, 
Maíndron, Carnot állanak. — A Maínzban elhalt Max 
Oppenheím Í50.000 márka = Í80 ezer korona értékű 
képgyűjteményét a városnak adta? azonkívül 120 ezer 
koronát testált régi németalföldi képek megszerzésére. — 
Brémában a stockholmi „Skansen" ( = sánc) szabad ég 
alatti néprajzi múzeum (németül Freílíchtmuseum) min
tájára akarnak ugyanilyen gyűjteményt létesíteni. A régi 
kultúrának eredeti épület-, lakás- és néptípusaít a meg
felelő természeti környezetben bemutatni: igen szép dolog. 
Brémában a dolog alighanem sikerül, ha azt a Weser 
melletti 16 hektár nagyságú területet célzatosan fölhasz
nálhatják, amelyre most számítanak. — Berlinnek isme
retes párisi terét átalakítják. Pályázatot írtak ki az épí
tészeti megoldásra s a pályázat már el is dőlt. A német 
kritika azonban nagyon tart a térnek „átalakításától". — 
Maínzban a Johannes-templomban harmadfél méternyíre 
a jelenlegi padlózat alatt a karolíngi időkből való szép 
mozaíklemezeket találtak. — Legvégül a mindennapi 
történet: ismét lopás. Frankfurtban bíróilag lefoglaltak 
egy még tizennégy év előtt a nagyhercegi képtárból elide
genített Böcklín-féle képet, amelynek értéke a becslés sze
rint 90 ezer korona. 
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