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költségvetésből látjuk, a kir. József-mű-
egyetem jövő évi költségvetésében 3600 
koronás új tétel is szerepel az élelmiszer-
vizsgáló vegyésrek kiképzése céljából meg-
hívott előadók tiszteletdíjaképpen. Az élelmi-
szertörvény küszöbön álló revíziója folytán 
halaszthat itlanul szükséges volt végre az 
élelmiszervizsgálattal foglalkozó vegyészek 
szakszerű továbbképzésének ügyét meg-
valósítani, hogy az egyre szaporodó törvény-
hatósági és állami vegyvizsgáló állomásokhoz 
speciálisan ilyen irányban képzett vegyész-
mérnökök kellő számban álljanak rendel-
kezésre. Sajnálatos, hogy főképpen a tudo-
mányegyetemi, illetőleg orvosi körök el-
lenzése folylán a kérdésnek a földtníve-
lésügyi minisztérium támogatásával már 
másfél évvel ezelőtt kilátásba helyezett meg-
valósítása eddig is késett; annál örvende-
tesebb, hogy a kultuszminiszter most az első 
alkalommal, amikor erre lehetőség kínálkozott, 
engedélyezte a speciális kiképzésre szükséges 
(egyébként csekély) hiteltöbbletet. A kérdés 
ilyen értelemben való eldöntése azért is 
örvendetes, mert a kultuszminiszter azzal, 
hogy a tudományegyetem ama törekvését, 
hogy az élelmiszervizsgáló vegyészek kikép-
zése a tudományegyetem körébe vétessék föl 
(ahol ennek minden előfeltétele hiányzott 
eddig), nem vette figyelembe, nyiltan el-
ismerte, hogy az élelm'szervizsgálat a mű-
egyetemen kép'.ett vegyészmérnökök hivatása. 
E'. mindenesetre sokatmondó figyelmeztetés 
lesz ama körök számára, amelyek az élelmi-
szervizsgálat ügykörének a vegyészmérnökök-
kezéről az orvosok kezére való átj átázásáért 
még ma sem szűntek meg küzdeni. A kullttfz-
kormány teháf megtette a magáét az élelmi-
szertörvény előfeltételeinek biztosítása tekin-
tetében, amennyiben lehetővé tetle a kellően 
képzett vegyészmérnöki kar kiképzését; most 
a földmívclésiigyi minisztériumon a sor, hgoy 
szintén niegteyye azt, ami e tekintetben ugyan-
csak múlhatatlanul szükséges : megfelelő in-
tézkedéssel bi- tosítsa az élelmiszervizsgálattal 
foghlko ó állami vegyészek megélhetését, 
méltányos díjazását és előmeneteléi. A jövő 

évi földmívelésügyi költségvetés adatai ez-
irányban azonban még a legkevésbbé sem 
vigasztalók, sőt annyira lehangolok, hogy 
ilyen viszonyok között aligha lehet remél-
nünk, hogy akadni fognak, akik az élelmi-
szervizsgáló vegyészi pályára lépni hajlandók 
lesznek. 

A Magya r Vegyésze t i G y á r o s o k Orsz. 
E g y e s ü l e t é n e k ezévi (10.) közgyűlése már-
cius 29.-én nagy érdeklődés közepette 
folyt le. A közgyűlés először elhunyt elnöke, 
Heltai Ferenc emlékének áldozott kegyele-
tes megemlékezéssel, majd elnökévé egy-
hangúlag Kohner Adolf dr. bárót válasz-
totta meg. Az egyesület mult évi működé-
séről szóló jelentést Bokor Gusztáv dr. fő-
titkár terjeszlelte elő. Az egyesület tevékeny-
ségét az iparfejlesztő ügyekben való véle-
ményadás, a vasúti díjszabásügyi kérdések, 
valamint a tengerhajózási fuvardíjak kér-
dése mellett főképpen a vámpolitikai és 
vámügyi kérdé-ek tárgyalása foglalkoztatta, 
amelyekkel kapcsolatban a kiilforgalmi ke-
t>skedelmi szerződések és kiegyezési tárgya-
lások küszöbön álló megindulása folytán 
értékes anyaggyüjlő munkát is végzett. Sokat 
foglalkozottaz egyesület a gyári szennyesvizek 
kérdésével is, s többek között fölterjesztés-
ben kérte a kereskedelemügyi minisztertől 
az ipiri szennyesvízkísérleti állomás mielőbbi 
létesítését. A folyó ügyek letárgyalása után 
kohner Adolf báró elnök tartalmasszekfoalaló 
bes/édben ismertette az egyesület tízéves fönn-
állása alkalmából a jövő évek munkapro-
s rammját. Igen érdekesen fejtegette az ipari 
érdekképviseleti élet további fejlődésének 
lehetőségeit. A közeljövő feladatai között 
a legjelentősebbek lesznek a vámtarifarevizió 
és az Ausztriához való gazdasági viszonyunk 
és a kiegyezés megújításának kérdései, 
ame.yeket hazánk gazdasági jövőjének biz-
tosítása érdekében a legnagyobb alaposság-
gal és teljes elfogulatlansággal kell meg-
oldanunk. A munkásbiztosítás ügye, vala-
mint a közlekedéspolitikai kérdések is teljes 
figyelmet kívánnak. Hogy hazai vegyészeti 

iparunk szilárd alapokon nyugszik és az 
ország természetes feltételeiben gyökerezik, 
azt legjobban bizonyítja az a körülmény, 
hogy a most lezajlott nagy gazdasági vál-
ságot minden nagyobb rázkódtatás nélkül 
kiállotta. A fejlődés is fokozatos, a mű-
trágyafogyasztás az utolsó tíz év alatt 6200 
kocsirakományról 23.300 vagonra növekedett; 
a kénsavfogyasztás is 40°/o-os növekedést 
tüntet -fel. A rézgálicfogyasztás megkétszere-
ződött, a hazai cementfogyasztás 30.000 
vagonról 10 év alatt e mennyiség duplájára 
szaporodott. A hazai vegyészeti nagyipar 
jövőjére nézve ezekből az adatokból csak 
biztató reményt meríthetünk. 

A magyar vegyészi kar jövője érdeké-
ben — mint Kohner báró mondotta — az 
egyesület teljes megértéssel és jóakarattal 
szándékozik a jövőben is fellépni. A kémiai 
ipar minden más iparágnál nagyobb mérték-
ben függ attól, hogy műszaki vezetői az 
elméleti és gyakorlati t.idás magas fokán áll-
janak. Hivatása magaslatán álló vegyészi 
kar nélkül magyar vegyészeti ipar nem kép-
zelhető. Mindent el kell követnünk annak 
érdekében, hogy a vegyészeti ipar műszaki 
irányban való fejlesztéséhez nélkülözhetetlen 
vegyészek itt az országban nevelkedjenek. 
Igenis áldozatokat kell hoznunk e vegyészek 
kiképzésének kellő kiniélyítéseés specalizálása 
érdekében. Ezt a célt szolgálja a Magyar 
Gyárosok Wartha-Vince-ösztöndíjalapja is, 
amelyet a Magyar Vegyészeti Gyárosok Orsz. 
Egyesülete Pfeifer Ignác indítványára a 
Magyar Vegyéízek 1910. év novemberében 
Egyletünkben tartolt I. Orsz. Kongresszusa 
alkalmából alapított. Az ösztöndíjalap ren-
deltetése az, hogy végzett vegyészmérnökök 
tanulmányaik befejeztével 1—2000 koronás 
ösztöndíjat kapjanak olyan speciális ipari 
vonatkozású kutatá ok folytatására, amelyek 
hazai vegyészeti iparunk szempontjából jelen-
tőséggel bírnak. Az ösztöndíjalap a királyi 
József-műegyetem felügyelete alatt áll, s a 
lefolyt évben Harkányi János báró keres-
kedelemügyi miniszter is jelentős összeggel 
gyarapította. 

E G Y L E T I K Ö Z L E M É N Y E K 
A F iume i Osztály r e n d e s évi köz-

gyű lése március 27.-én. Elnök: Egan Lajos; 
jegyző : Komarnitzky László. 

Elnök megnyitja az ülést, megállapítja a 
közgyűlés szabályszerű összehívását és hatá-
rozatképességét és üdvözli a megjelent tago-
kat. Majd röviden ismerteti a mult év főbb 
változásait, különösen kiemeli a Magyar 
Királyi Államvasutaknak azt az előzékeny-
ségét, hogy díjtalanul teljesen bebútorozott 
helyiséget bocsátot' az Osztály rendelkezé-
sére. Ezután Polgár Samu titkári jelentését 
olvassa föl, amelyben kifejti, hogy a tagok 
nagy elfoglaltsága miatt a mult évben csupán 
egy fölolvasás volt: Scharbert Gyí la a Szent 
István csatahajó vízrebocsálásáról műszaki 
nézőpontból számolt be nagysikerű és érdekes 
előadásában. A közgyűlés tudomására hozza, 
hogy az Osztály Bacsinszky Vladimír dr. 
m. kir. államvasúti üzletvezetőt (Zágráb) tisz-
teleti taggá választásáról küldöttségileg értesí-
tette. Az Anyaegylet f. évi rendes kö?gvűlése 
alkalmával a Vidéki Osztályok ügyrendjének 
tárgyalásán Osztályunkat Polgár Samu titkár 
képviselte, akt a tárgyalások során az Osztály 
kívánságait előadta és a megbeszélések alap-
ján ama reményének ad kifejezést, hogy az 
Osztály méltányos kíván ;ágai figyelembe fog-
nak vétetni. A titkári jelentés után Nemes 
Henrik pénztáros felolvassa az 1913. évi 
pénztári jelentést, a vagyonkimutatást és 

az 1914. évi előirányzatot. A számvizsgáló 
bizottság jelentésének meghallgatása után a 
közgyűlés a lelépő tisztikarnak a felment-
vényt megadja. Á közgyűlés ezután titkos 
szavazással elnökké Egan Lajos, ügyvezető 
elnökké Bayer Andor, alelnökökké Giordano 
József és Ferdinánd Lajos, titkárokká Nádory 
István és Polgár Samu, pénztárossá Firnberg 
Salamon, jegyzőkké Nemes Henrik és Várady 
Ervin, gazdává Padoani }enő és könyvtárossá 
Gyáros László tagtársakat választja meg, s 
végül 12 rendes és 3 választmányi pótlótagot 
választ. Ezután, több tárgy nem lévén, elnök 
a közgyűlést bezárja. 

A S z é k e s f e h é r v á r i Osztály Ybl-ünne-
pé lye és f e lo lva só ülése április 6.-án, 
Ybl Miklós születésének századik évforduló-
ján. Elnök : Rauscher Béla. Elnök az ülést 
megnyitva, Ybl Miklósról mond emlék-
bfszédet, majd Képes Emil elektromos hul-
lámok, drótnélküli telegráfia címen tart elő-
adást. Előadó vetített képek és kísérletek be-
mutatása kapcsán ismerteti az elektromos 
erővonalak és hullámok elméletét, az induk-
ciós tíineménvek és szikraképződés magya-
rázatát és végül két drótnélküli távíróállomás 
működésétis bemutatja. A felolvasó ülést Ybl-
vacsora követte a Sasban, amelyen Rauscher 
Béla az előadóra, Naszályi József Ybl Miklós 
emlékére és Tarján Géza a vendégekre mon-
dott felköszöntőt. 

Lejáró tervpályázatoK. 
Figyelmeztetjük t. tagjainkat, hogy — választmá-

nyunk 505.-ik rendes ülésének határozata értelmében — 
Egyletünk csak olyan pályázatok bíráló bizottságába 
küld ki bírálókat, amely pályázatok megfelelnek a 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr 79049/I90S. sz. a. 
kelt tervpályázati szabályzata rendelkezéseinek. Egy-
szersmind elvárja a választmány tagjainktól, hogy mint 
pályázók, vagy mint másoktól felkért bírálók is csak 
az ilyen tervpályázatokon vegyenek részt. 

Választmányunknak a tervpályázati szabályzatokat 
illető határozatai a Közlöny 19I3.-ik évf. 232., Ügy-
rendünk 8. § 13. c) és 14. pontjainak idevágó rendelke-
zései pedig a Közlöny 1913. évf. 1( 8. lapján olvashatók. 

Egyleti t e r v p á l y á z a t o k : 
jún. 1. Ybl-pályázat: Az Ybl-Miklós-utca sarkán 

(Székestenérvár) lévő Szt.-Ferenc-rendi tem-
plom főhomlokzatán alkalmazandó Ybl-
emléktábla. Pályadíj : Az Egylet Ybl-érme 
(Közlöny, 1914. 251. 1.). 

A tervpá lyázat i s z a b á l y z a t n a k megfe le lő 
t e r v p á l y á z a t o k : 

máj. 20. Vác város tanácsa : a vásártér szabályozására. 
1 díj 3000 K, II. díj 2000 K, III. díj 1000 K. 
Megvétel 500 K. 

szept. 30. Erzsébet-emlékmű tervpályázata. Díjak ősz-
szege : 60.000 K, 3000-6000 K-ig emelkedő 
díielosztásban. 

A tervpá lyáza t i s zabá lyza tnak m e g nem fe le lő 
t e r v p á l y á z a t : 

A munkácsi kereskedelmi bank székházának terv-
pályáz.ta. 

Az aradi gör. kel. román püsp. egyházmegye székház-
pályázata. 

Pályázat Makó r. t. város városháza kibővítésére. 
Megjegyzés . A zárójelekben levő számok Közlö-

nyünk ama számait jelentik, amelyekben az illető terv-
pályázat hirdetése fellelhető. 


