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Népviseleti babák, hímzett kendő (Our Shop), cserép és ötvösmunkák az Orsz. Iparművészeti és Háziipari kiál
lításból. — Volkstracht-Puppen und gesticktes Umhängtuch, Engobevase und Silberarbeiten aus der Kunst

gewerbe- und Hausindustrie Ausstellung. — Bilferents objets de l’exposition nationale d’art appliqué.

A kliséket ifj. Weinwurm A. és Társa készítették. Az Athenaeum r.*t. nyomása.



ORSZÁGOS IPARMŰVÉSZETI 
ÉS HÁZIIPARI KIÁLLÍTÁS

1929. VII. 13—IX. 15
Az iparművészeti és az ezzel 
kapcsolatos háziipari ki
állításokat az Orsz. M. 
Iparművészeti Társulat 
rendszeresítette hazánk
ban. Az első ilyen tárla
tot még igen kezdetleges 
viszonyok között 1885. 
év karácsonyán nyitották 

meg az Iparművészeti Múzeum — akkoriban 
az Andrássy-út egyik bérházában — volt igaz
gatósági helyiségének két szobájában. Azóta a 
társulat minden évben rendezett ilyen kiállítá
sokat nem csupán karácsonykor, hanem az év 
más szakában is. Mintegy harminc éven át 
(1896-1925) az üllőiúti Iparművészeti Múzeum 
palotája volt a társulat kiállításainak hajléka 
mindaddig, amíg a társulat 1925-ben megkapta 
a maga céljaira az Andrássy-úti ú. n. régi 
Műcsarnoknak félemeleti helyiségeit.

A társulat nagyobb arányú kiállításait 
eddig rendszerint a téli, a kora tavaszi és 
őszi hónapokban rendezte. Ez alkalommal 
társulva a Baross-Szövetséggel és 
a Baross Gábor-Körrel, a nyári 
hónapokra tűzte ki a kiállítás idejét, mert 
alkalmat akar adni, különösen a Szt. István-nap 
táján Budapesten megforduló sokezer vidéki
nek és a nyárra tervezett nagy nemzetközi 
kongresszusokra fővárosunkba érkező kül
földi vendégeinknek, hogy iparművészetünk 
színe-javát és nemes háziiparunk legjobb 
készítményeit megismerjék és azokat úti
emlékként megvásárolhassák. E mellett élénk 
külföldi propagandával oda törekszünk, hogy 
a kontinens nagyobb áruházai és egyéb 
kereskedelmi vállalatoknak és az Amerika 
részére bevásárló ügynökségeknek is tudo
másuk legyen kiállításunkról és azt kellő 
időben fel is kereshessék üzleti összekötte
tések létesítése végett.

Hogy kitűzött céljainkat elérhessük, lel
kes felhívással hívtuk meg iparművészeti és 
háziipari vállalatainkat a kiállításon való 
részvételre. És örömmel állapíthatjuk meg, 

hogy e felhívás élénk érdeklődést váltott ki 
nemcsak a fővárosban, hanem a vidék sok 
helyén, sőt a külföldön élő iparművészeink 
körében is. Felhívásunk nyomán százat meg
haladó jelentkező akadt és a kiállítás rende
zősége személyes utánjárással is buzdította, 
tanácsaival is támogatta mindazokat, akiknek 
a kiállításon való szereplésére súlyt vetett.

A jelentkezések nagy tömege miatt nyil
vánvaló volt, hogy a társulat a maga 
Andrássy-uti szűkös helyiségeiben nem tudja 
méltón bemutatni a kiállításra kerülő mun
kákat. Ezért kellett másutt hajlékot szerezni 
a kiállítás részére. Szerencsére június hó 
végével megüresedett az Iparművészeti Mú
zeumunknak a keleti kiállítás által elfoglalva 
volt nagycsarnoka s a múzeum igazgatója 
szívesen engedte át céljainknak nem csupán 
az üvegezett mennyezetű nagy udvarát, hanem 
annak baloldali tágas melléktermét is. Ezért 
e helyen is köszönetünket fejezzük ki elő
zékenységéért.

De hálával kell megemlékeznünk a m. 
kir. kereskedelemügyi minisztérium ipar
fejlesztési szakosztályáról is, mely készséggel 
és hathatósan támogatta vállalkozásunkat.

Amikor biztosítva láttuk kiállításunk 
méltó elhelyezését és megfelelő színvonalú 
anyagát, fővédőasszonyul kormányzónk nejét, 
nagybányai vitéz Horthy Miklósnét, védőül 
pedig Herrmann Miksa kereskedelemügyi mi
nisztert kértük fel. Mindkét pártfogónk szíves 
készséggel fogadta el a nekik felajánlott 
tisztséget.

A kiállításon egész sereg új név sze
repel most először. Amióta az ország peri
fériáján volt üveggyárainkat a kegyetlen 
trianoni szerződés elszakította az anya
országtól, üvegtárgy alig szerepelt kiállítá
sainkon. Most egyszerre négy kiállító akadt, 
mindegyik sajátos, egyéni munkákat mutat be 
a művészi üvegek barátainak nagy örömére.

Szemmellátható fellendülést tapasztalunk 
az agyagművesség terén. Világhírű két nagy 
gyárunk mellett egyre-másra alakulnak kisebb 
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vállalatok, melyek jórészben a hagyományos 
magyar népies kerámia szellemében alkotják 
szebbnél szebb és technikai szempontból is 
helytálló munkáikat. De vannak a kiállításon 
a legújabb irányzatok követői is, úgyhogy 
kerámiai gyártmányaink ma már minden 
igényt és ízlést kielégíthetnek.

Háziiparunk legjelentősebb része a textil
művészet körébe tartozik. A népművészet 
páratlanul gazdag formakincse dús anyagot 
kínál a hímzések, szőttesek, csipkék tervezői
nek és örömmel állapíthatjuk meg, hogy a 
magyaros irányzat az utóbbi években mind- 
szélesebb körre terjed, úgyszintén a 
nemesebb ízlés is mindjobban kezd érvé
nyesülni ezeken a munkákon. Legfőbb ideje 
is már, hogy nemesak a közönség, hanem a 
kereskedők is erélyesen visszautasítsák azokat 
a selejtes s csak a vevők tájékozatlanságára 
számító, durva és hitvány munkákat, me
lyeket lelkiismeretlen házalók és utcai árusok 
hoznak forgalomba s ezzel mérhetetlen kárt 
okoznak háziiparunk jó hírnevének. Remél
jük, hogy ha közönségünk kiállításunkon meg
ismeri a jóízléssel és lelkiismeretes munkával 
készült, kifogástalan magyaros hímzések leg
java példáit, akkor nemcsak hogy a jövőben 
visszautasítja majd a selejtes holmikat, hanem 
tőle telhetően meg fogja akadályozni, hogy 
mások vásároljanak ilyeneket. És ez nem 
csupán a hímzett, hanem a batikmunkákra 
is vonatkozik, mert e téren is sokat vétkeztek 
és vétkeznek ma is. Olyan gazdag és kifogás
talan kollekció látható a kiállításon, mely 
méltán irányt mutathat a batiktechnika mű
velőinek.

Sok fővárosi ember csodálkozni fog, ha 
látja a magyar szőttesek gazdag és változatos 
csoportját, mert ezeket eddig alig ismerték 
Budapesten. Gyapjú ruhaszövetek, kendők, 
terítők, párnák, továbbá színesen átszőtt 
lepedők, függönyök stb. kínálkoznak az érdek
lődőknek. Nagyon fellendült a csomózott sző
nyegek készítése. A legjobb keleti szőnyegek
kel vetélkedő színpompás példányok hosszú 
sora látható most a tárlaton.

Budapest, 1929 július havában.

Többféle sajátos tűtechnikával készült 
leheletfínomságú csipkét látunk a vitrinek
ben és művészi gobelinek élénkítik a kiállítás 
falait.

Alig akadt a háború óta iparművészeti kiál
lítás, mely annyi és pedig művészi színvonalú, 
jó, eredeti ötvösmunkát mutatott volna be, 
mint a most megnyílt országos tárlat. És ami 
különösen figyelemreméltó, a kiállítók kivétel 
nélkül fiatal erők, akiktől, első bemutatko
zásuk után ítélve, még sok magas színvonalú 
remekmunkát várhatunk. Éppen ezért kel
lene a jövőben minden illetékes tényezőnek 
odahatni, hogy az ötvösség körébe tartozó 
egyházi kegyszerek beszerzésekor, valamint 
a sport-, dalos- és egyéb versenyek és kiállí
tások alkalmából kiosztásra kerülő — jobbára 
nemes fémből készült — jutalom- és emlék
tárgyakat az adományozók nem az ezüstárú- 
kereskedésekben kapható, idegenből behozott 
szokványos áruk közül válogassák, hanem 
derék magyar mesterektől szerezzék be.

A jobbára a társulat idegenforgalmi 
emléktárgy-akciója nyomán készült sokféle 
ötvösmunkának, bőr- és fadíszműárunak, 
játékszernek reméljük nagy kelendősége 
lesz. Mindegyiken, valamint a kiállítás 
festett bútorain többé-kevésbbé érvényesül a 
nemzeti jelleg, a színszeretettől áthatott 
magyar sajátos ízlés. Tehát aki ú. n. magyar 
specialitást akar, talál itt bőven.

Végül megemlítjük még a kovácsolt 
vasból készült teljesen eredeti lámpákat, 
márvány- és egyéb apróbb dísztárgyakat, 
melyek méltón képviselik a kiállításon a 
régi hagyományokból sarjadt, nemes vasmű
vességet és fejlett márványiparunkat.

Mielőtt lezárnék e bevezető sorainkat, 
szoros kötelességnek teszünk eleget, amidőn 
a kiállítás főrendezőjének (és az itt látható 
sok szép tárgy tervezőjének), F. Kovács 
Erzsébet orsz. háziipari felügyelőnek hálás 
köszönetünket fejezzük ki azért a lelkes, 
fáradhatatlan, önzetlen és szakavatott mun
kájáért, amellyel vállalkozásunkat támogatta 
és annak sikerét biztosította.

Györgyi Kálmán.
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Az 1929. évi Orsz. Iparművészeti és Háziipari Kiállításon a következő kiállítók vesznek részt:

ÜVEG
BAJA SÁNDOR
BÁTHORY JULIA (Debrecen)
KOMAROMY ISTVÄN (Széchenyi Export) 
parAdi ÜVEGGYÁR

KERÁMIA
BAJA SANDOR
ENDRŐ MARGIT (Karcag)
GÁDOR ISTVÁN
GESZLER BÉLA
GORKA GÉZA (Nőgrádverőce)
HAMVAS MAGDA
HERENDI PORCELLÁNGYÁR RT. 
hódmezővásárhelyi művészek 

MAJOLIKA- ÉS AGYAGIPAR-TELEPE
KÁNTOR SÁNDOR (Karcag)
KULLMAN ARTÚR
MOLNÁR KÁLMÁN
DR. SEBEŐK ENDRE
SZALAY MARGIT (Pomáz)
Székesfekérvári VASS JÓZSEF m. kir. áll. 

hadiárvafiúnevelő intézet
IFJ. SZUCHY FERENC
VARGA BÉLA (Keszthely)
VÉGH ILONA
ZÁDORY OSZKÁR
ZILZER HAJNALKA
ZSOLNAY-GYÁRAK (Pécs)

TEXTIL (HÍMZÉS, SZŐTTES, CSIPKE)
APORNÉ A. IRMA
BAYER RÓBERTNÉ (Mezőkövesd)
ÖZV. BAZALA BÉLÁNÉ
BARBETTI ÁGOSTONNÉ
CAESAR EMMA (Sopron)
IDB. CSAJKA ENDRÉNÉ (Sárospatak)
CSEH SÁNDORNÉ (Decs)
«ECCLESIA» RT.
ELSASSNÉ GONDOS EMMY
GÁBOR ERZSÉBET
GÁBRIS ZOLTÁNNÉ
GYARMATI LAJOSNÉ (Szentes)
DR. HENNYEYNÉ MÁRKUS ERZSI 

(Szentes)
IIOLLAENDERNÉ SZEGILONGI ETTA 

(Miskolc)
HOFBAUER SANDORNÉ
IZABELLA HAZHPAR EGYLET
GR. JANKOVICH-BÉSÁN ENDRÉNÉ Hadi

árva Szövőiskolája (Giczhathalom)

JANISCH TIVADARNÉ
KISS BÉLANÉ
KELEMEN ARANKA
KOSZTOLÁNYI GYULÁNÉ (Szeged) 
KOVÁCS IMRÉNÉ
KUBRÁNSZKY SÁRA (Sárpilis)
KUTASY OTTILIA
M. A. N. Sz.
MAKK JÓZSEFNÉ
DR. MARKOS GYÖRGYNÉ
MÓGANÉ REGULY MARGIT (Salgótarján) 
nAdossy EMILNÉ
NAGY ALBERTNÉ (Kiskunfélegyháza)
ORSZ. MAGY. HÁZIIPARI SZÖVETSÉG 
«OUR SHOP»
ORSZÄGH ILONA
ÖRKÉNYINÉ PATAKY PIRI 
«PANNÓNIA» CSIPKEÜZEM 
«pAva» műhely
SCHUMICHRASZT BORBÁLA (Üllő) 
SIMON BLANKA
STWERTKA GYÖRGYNÉ
SEBŐK MARGIT
SZÉCHENYI EXPORT
SZONTÁGH ARANKA
SZŰCSNÉ BENICZKY BERTA (Tiszaesege) 
VARSÁNYI EMILNÉ
WITTIG REZSŐNÉ

SZŐNYEG, GOBELIN
FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM. Sző

nyeg (Békésszentandrás)
GÁBOR ENDRE (Szeged)
GR. JANKOVICH-BÉSÁN ENDRÉNÉ
KISS BÉLA
«MANUS» RT.
NAGY SÁNDOR (Gödöllő)
ORSZÁGH ILONA
REMSEY JENŐ (Gödöllő)

ÖTVÖSSÉG, ÉKSZEREK
BERTÓK NŐVÉREK
DELI ANNA
«ECCLESIA» RT.
GOMBÁSSY ANNA
HÁMOR SAROLTA
HELLEBRANDT BÉLA (Esztergom) 
KERESZTÉNYI DÁNIEL ÉS PÁL 
KITLINGER KÁLMÁN
KRENNER GYULA
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mAtyÁssi sÁndor
MISÁK LÁSZLÓ
nAdosy irma
OKRUTZKY ERZSÉBET 
«OUR SHOP»
VARGA ZOLTÁN 
VOKURKA GYÖRGY
SZABÖ OLGA

BŐRDISZMŰÁRÚ, KÖNYV
CSERNA JULISKA
DELI ANNA
GALAMB JÓZSEF 
GLANC LAJOS 
HÉGER-LINDNER 
KISS ERZSI 
KOVACS JENŐ 
SCHÖNTIIEIL IRÉN 
SZOMMER JÁNOS 
TŐTÖSSY ELLA
Z. VOZÁRY EMMY

FA, FESTETT BÚTOROK ÉS JÁTÉK
Állami FIÚNEVELŐ OTTHON (Székes

fehérvár)
GRABOWIECZKY LÉON
HOLLÓ MIHÁLY
M. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
KELEMEN ARANKA 
HÉTHELYI ISTVÁN 
KOVACS KLÁRA 
KOZMA KAROLY 
G. LÁZÁR ILONA
NAGY LÁSZLÓNÉ (Tatabánya)

Összesen 146 kiállító.

«OUR SHOP»
PALFY nővérek
POZSONYI LILI
SCHÜLLER KÁROLY
SEITZ GUSZTÁVNÉ SCHÖN EMMY
«SUUM CUIQUE» TELEP (Fóth) 
SZALMÁSSY SÁNDOR
SZIKSZAY SÁNDOR (Békés) 
TÖRÖK ÉS HAJDÚ
TÚRI THÚRY JÓZSEF (Pécs)
ÖZV. ÜRMÖSSYNÉ BENCZÚR ELZA 

(Dolány)
VLADÁR SÁNDOR

VEGYESEK
BOR PÁL
BARDÓCZ IZA (Vác)
CZITRONYINÉ BIKFALVY HELLA 

(Gödöllő)
CSÄNYI ILUS
DAMKÓ JÓZSEF
DR. DOROGI ÉS TSA (Albertfalva)
FERENCZI ANNA
GOSZTONYI ALICE
GRÓH ISTVÁN (Tündérujjak) 
HUSZTEK SÁNDORNÉ
KALMAR ELZA
KERESZTÉNYI DANIEL ÉS PÁL
PÁDER EMMA (Mátyásföld) 
REMÉNYI JÓZSEF
SALIX
SEENGER BÉLA
TIRINGER FERENC (Kecskemét) 
TÖRÖK GÉZA

A kiállításra, általában pedig a magyar iparművészetre és háziiparra, valamint a kiállítókra 
vonatkozó mindennemű felvilágosítással szívesen szolgál az O. M. Iparművészeti Társulat 

igazgatósága (Budapest, VI. Andrássy-út 69).
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Nagy Sándor (Gödöllő): Assisi Szt. Ferenc. Gobelin és csomózott szőnyeg. — St. Franziskus v. Assisi. Gobelin. Knüpf- 
teppich. — Gobelins.
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Our Shop: Ünnepi nemzeti viselet. — Ungarische nationale Festtracht. — Costumes hongrois.
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Our Shop: Modern ruhák magyaros hímzéssel. — Moderne Damenkleider mit ungarischer Stickerei. — Costumes hrodés.
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Our Shop: Magyar ünnepi népviselet. — Ungarische nationale Volkstracht. — Costumes liongrois.
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Országos Háziipari Szövetség : Hímzett leány- és gyermekruhák. — Gestickte Mädchen- und Kinderkleider. 
Costumes d’enfant.
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Az Izabella Háziipari Egyesület és az Our Shop tüllapplikációs térítője, illetve kendővége. — Tülldeckehen und Bordüre 
mit Applikation. — Couverture et bordűré avec décoration appliquée.
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Our Shop í Arannyal és lehérselyemmel hímzett sárközi kreppkendő. Toroekói vászonhímzés, 
und Seidenstickerei. Torockóer Baumwoll-Stickerei aul Hausleinwand. - Broderies de

Crepe-Shawl mit 
laine sur toile.

Gold-



Budapesti állami nőipariskola. Legyező sárközi hímzéssel. Tervezte: Rucsinszky Anna. Hímzett vánkos. Tervezte: Kovács 
Erzsébet. — Gestickter Fächer und gestickte Polster. —- Éventail brodé.
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Our Shop: Tarka hímzéssel díszített női mellények. — Buntgestickte Damen-Westen. — Vestes hrodées.

A kliséket ifj. Weinwurm A. és Társa készítették. Az Athenaeum r.-t. nyomása.





Izabella Háziipari Egyesület hímzett misemondóruhái. — Gestickte Messgewänder des Isabella-Hausindustrievereins. 
Chasubles brodées.
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Dr. Győrífy Zoltánná: »Pannonia« varrott csipkék. — »Pannonia« Nähspitzen. — Dentelles, (jenre «Pannonia».
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l)r. Hennyeyné Márkus Erzsébet: Varrott csipkék. — Rähspitzen. — Dentelles.
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Gróf Jankó vl eh Bésán Endréné hathalmi háziipari telepén készült rátétes tüllterító és hímzett párnák. — Tülldeckchen mit 
Applikation und gestickte Polster. — Décoration appliquée et broderies.
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Gróf Jankó vi eh Búsán Endréné hathalmi háziipari telepén készült tarka gyapjúkendők, szövött párna és terítő. — Bunte 
Wolltücher, Polster und Deckchen. — Tissus en laine.
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Dr. Holländer Béláné (Miskolc): Hímzett selyem-falidísz. — Gestickter seidener Wand behäng. — Danneau en soie brodée.
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Aporné A. Inni: Mezőkövesdi férfiing“ és kötényhímzések. — Gestickte Männerhemd** und bunte Schürzen-Borten aus 
Mezőkövesd. — Broderies de Mezőkövesd.
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41

Móga Endréné (Salgótarján): Színes hímzések és orsós-csipkék. — Bunte Stickereien und Klöppelspitzen. — 
Broderles et dentelles.
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Kiss Erzsébet: Bőrdíszműtárgyak. Dobozfedél, iésűtartó, tükrös tarsolyok, bankó- és pénztárca. — Ledergalanteriewaren. — 
Ouvrages en cuir.
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Csányi Ilus: Autófetisek posztóból. Grabovieczki Léon: Mozgatható fajátékszerek. — Autofetische aus 1 uch. Bewegliche 
Holzspielzeuge. — Mascottes et jouets d’enfant.

22



Bayer Kóbertné (Mezőkövesd): Vászoníüggöny hímzett széle. Bardócz Izabella: Liliputi drótbabák. — Gestickte Borte 
eines Mezőkövesder Leinenvorhangs. Liliputaner Drahtpüppchen. — Broderie de Mezőkövesd et iigurines.
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Szikszay Sándor: Faragott evőkészlet, kulacs és fokos. Hímzett tűpárnák. A négy szívalakút Bazala Béláné, a másikkettőt
Payer Gizella tervezte és készítette. — Geschnitztes Esszeug, »Kulacs« und »Fokos«. Gestickte Nadelpölster. — Ohjets en 

bois sculpté et pelotes.
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Urmössyné Benczúr Elza: Festett faskatulyák. Szekeres Béla: Dr. Dorogi és Tsa gümmlgyár eredeti »Boreo« gummi- 
játékai. — Bemalte Holzschachteln. Hohles Gummispielzeug. — Boites en bois peint. Jouets d’enfant en caoutchouc.
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A Székesfehérvári M. Kir. All. Fiúnevelő Otthonban készült játékbabák. — Kinderpuppen. — Poupées.

26



Varga Zoltán: Fémdoboz domborított födele. Nagy Lászlőné: Olvasójelzők. Keresztényi Pál: Faragott kulacs és olvasó
jelzők. —- Getriebener Deckel einer Metallschachtel. Lesezeichen. Geschnitzter »Kulacs«. — Couvercle repoussé de boite. — 

Marques de llvre. Gourde en bois sculpté.
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Deli Anna (fönt) és Nagy Lászlóné (lent): Lakkos festékkel díszített dobozok, fagyöngyök és alakok. — Mit Lackfarben 
bemalte Schachteln, Dosen, hölzerne Halskette und Figuren. — Laques.
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Szabadiné S. Lidi: Terített asztalra való kártyatartók. Kiss Erzsi: Terített asztalra való gyertyatartók. — Buntbemalte 
hölzerne Menükartenhalter, Aschenhälfer u. »Kulacs«. Buntbemalte hölzerne Kerzenhäiter für Festtafeln. — Objets en bois pefnt.
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Szalui ásy Sándor: Faragott körtefa-dobozok. — Geschnitzte llolzdosen. — Boites en bols sculpté.
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Szalmásy Sándor: Faragott körtela-dohányszelencék és kulacs. — Geschnitzte Tabaksdosen und Feldflasche. — Tabatiéres 
et ilacon en bois sculpté.
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Báthory Júlia: Vésett díszüvegek. — Gravierte Ziergläser. — Crlstaux gravés.
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Komáromy István (Széchenyl-Export): Szabad kézzel mintázott üvegfigurák. — Freimodellierte Glasfiguren. — 
Figurlnes en verre.
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Okruczky Erzsébet (felső sor) és Hámor Sári (középső és alsó sor): Domborított ezüst tányérok, cukorkatartók. — Getriebene 
silberne Teller und Zuckerdosen. - Objets en aryent bosselé.



Endrő Margit (Karcag): Mázas engobe-os edények. Nádasy Irma: Domborított ezüstmunkák. — Glasierte engobierte 
Töpferwaren. Getriebene Silberwaren. — Potcries. Objets en argent bosselé.
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Gorka Géza: Keménycserépvázák és hamutartók. Szalay Margit: Festett porcellántál és vázák. — Scharfleuervasen und 
Aschenschalen. Bemalte Porzellanschüssel und Vasen. — Majollgues et porcelaines.
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F Kovács Erzsébet terve után Varga Béla keszthelyi műhelyében készült színes majolikák. — Glasierte engobierte Töpfer
waren. — Poteries.
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Zilzer Hajnal majolika dísztárgyai. A pécsi Zsolnaygyár újabb porcellánjai. Mintázta Lux Elek. — Majolika-Ziergefässe 
und Figuren. Porzellaniiguren der Zsolnayscben Fabrik in Pécs. — Vases et iigurines en máj o lique. Nouveaux íigurines 

en porcelain de la manufacture Zsolnay a Pécs.
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A Herendi porcellángyár újabb dísztárgyai: Kuruc. Mintázta K. Strobl Zsigmond. A jour-váza és állatfigurák. — Neuere 
Plastiken der Herender Porzellanfabrik. — Porcelalnes de llerend.
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Gorka Géza újabb keménycserepei. A magyar művészek hódmezővásárhelyi agyagipari műhelyének újabb engobe-edényei.
— Glasiertes Tonzeug. Engobe-Geschirr aus Hódmezővásárhely. — Ceramiques. Nouvelles poteries engobées de 

II ódmező vásárhely.
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Sehönthei 1-nővérek bálik jegyzőtömbje. Vozáry Emmy domborított díszű bankótárcája. Bazala Béláné batik térítője. — 
Lederner Blokk und Brieftasche, Brieftasche mit Lederplastik. Tischdeckchen mit Batikdekor.
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F. Kovács Erzsébet terve után Tiringer Ferenc kecskeméti műhelyében készült kovácsoltvaslámpák. — Schmiedeiserne 
Lampen. — Ouvrages en ier forgé.
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F. Kovács Erzsébet terve után Tiringer Ferenc kecskeméti műhelyében készült kovácsoltvaslámpák. — Schmiedeiserne 
Lampen. — Ouvrages en íer íorgé.
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Tarka íestett ládák és szekrényke. Készültek Leszkovszky György tanár vezetésével a M. kir. Iparművészeti Iskolában. 
Buntbemalte Truhen und Schränkchen. — Meubles peints.
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