
AZ EGYLET TÁRGYALASAI. 

Egyetemes szakülés. 
1870. május 28-kán. 

E l n ö k : Sztoczek József. 
1. Olvastatott az Ambrozovics Béla szerkesztő által, a „Közlöny" múlt 

évi füzeteiben megjelent legjobb eredeti dolgozat, és a legtöbb ismertető-czik-
kek szerzője részére kitűzött 10 illetőleg 5 arany pályadíj tárgyában kiírt 
pályázati hirdetés, és a m. é. april 3-kán tartott választmányi ülés ide vonat-
kozó 4. sz. határozata. 

Ezzol kapcsolatban felolvastatott: 
1. A nem-szerkesztő bizottmányi tagok által írt dolgozatok megbírálá-

sával megbízott szerkosztő bizottmány és 
2. A szerkesztő bizottmányi tagok által írt dolgozatok megbirálására 

kiküldött bizottság jelentése ; mely bizottmányok elsejo részéről Bodoky Lajos 
„Megvilágítása a bírálatnak, melyet a folyók és csatornákban folyó víz mozgá-
sának Iiumprcys és Abbot által felállított elmélete felett Schwarz Mátyás úr 
közzé tett", másodika által pedig Hieronymi Károly „ A zárgátakról" írt mun-
kálata Ítéltetik jutalomra méltónak. 

A két ajánlott dolgozat közül a szakülés lévén hivatva választani, az 
Ambrozovics Béla által kitűzött 10 aranyos pályadíj nagy szó-többséggel 
Hieronymi Károlynak, mint „A zárgátakról" czímü eredeti dolgozat szerzőjé-
nek itélteték oda. 

2. Ambrozovics Béla, a szerkesztő bizottság nevében jelenti, hogy az 
ismertetésekre kitűzött 5 arany pályadíj Hieronymi Károly részére lonno ki-
adandó, mint a ki a közlönyben legtöbb és legérdokosebb ily közleményeket 
tett közzé. Minél fogva az ismertetésekre kitűzött 5 arany pályadíj szintén 
Hieronymi Károly részére Ítéltetett. 

Mindkét pályadíj az olnökség által lesz a nevezettnek kézbosítendő. 
Ambrozovics Béla szerkesztőnek pedig, adományáért, az egyetomes szakülés 
köszönetét jegyzőkönyvileg ismételve kifejezte. 

23* 
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3- A közmunka- és közi. miniszter úr által egyletünkhöz véleményadás 
végett leküldött közmunka törvényjavaslat tárgyában kiküldött bizottság ne-
vében Meczner Antal tesz jelontést, s felolvassa a bizottság indokolt munká-
latát és bemutatja az átdolgozott törvényjavaslatot : hogy e törvényjavaslat 
fölött mindönki alapos tanulmányozást tehessen ; elhatároztatott, hogy az több-
szörösíttetvén, mind a vidéki, mind a helybeli tagoknak azon felhívással kül-
dessék meg, hogy netaláni módosítványaikat, az ezúttal f. é. junins hó 25. 
napjára, kitűzött tárgyalási határnap előtt, az elnökségnek illetőleg a titkár-
ságnak küldjék be. 

Ezzel az ülés feloszlott. 

J e l e n t é s e 

az Ambrozovics Béla által kitűzött jutalomra pályázó, szerkesztő-bizottmányi 
tagoktól eredő dolgozatok megbirálására kiküldött bizottágnak. 

T i s z t e l t e g y e t e m e s s z a k ü l é s ! 

Aló'írt bizottság, az 1869. decz. 11-iki választmányi ülésből azon meg-
bízatással küldetvén ki, hogy a szerkesztő bizottsághoz tartozó tagok részéről 
az egylet közlönye számára beküldött eredeti dolgozatok közül, sz Ambrozo-
vics Béla által kitűzött jutalomra legméltóbbat kijelölje, ebbeli hivatásának 
megfelelvén, jelentését a következőkben bátorkodik a t. egyet, szakülés elé 
terjeszteni. 

Az ezen jutalomra vonatkozó hirdetésben, az eredeti dolgozatokra nézve 
világosan kikötött azon három feltételnek : hogy a dolgozat a közlöny múlt évi 
folyamában megjelent, illetőleg annak számára m. év november utolsó nap-
jáig beküldetett, legalább fél nyomtatott ívnyi terjedelmű és a szerkesztő 
bizottság által közlésre méltónak találtatott, illetőleg a közlönyben megjelent 
legyen, a szerk. bizottsági tagok részéről beérkezett következő öt dolgozat 
felel meg : 

1. Az 1-sö füzetben I. szám alatt „A zárgátakról". Hieronymi Károlytól. 

2. Az 1-ső füzetben III. szám alatt „A gép-ipar haladása az utolsó évti-
zedben." Bielek Miksától. 

3. A 2-dik füzetben, VI. szám alat t : „A Feistritz folyó szabályozású 
körében véghezvitt béton-építkezések." L. J.-tól. 

4. A 4 dik füzetben, VIII. szám alat t : A csapágyakból visszanyert olaj 
tisztításáról, és az azoknál használt kenőcsezésekről." Bielek Miksától. 

5. A 6-dik füzetben, XXIII . szám alat t : „A dynamitról" Hieronymi K.-tól. * 
A felsorolt dolgozatok közül, az l .sz . alatti még nincs befejezve. Ennél-



339 

fogva a bizottság mindenekelőtt azon kérdéssel találta magát szemközt: 
vájjon ezen dolgozat egyáltalában pályázatra bocsáttassék-e, vagy sem '? 

Minthogy a jutalom-hirdetés értelmében, fönemlített három feltételnek 
megfelelő, azon dolgozat lesz jutalmazandó, mely a tartalom és alak, belérték 
és kiilcsin tekintetbevételével a többiek felett előnynyel bír, s e tekintetben a 
hirdetés egészen a biráló bizottságokat, illetőleg az egyetemes szakülést teszi 
bírává : alólírt bizottság, — szem előtt tartva különösen a különbséget, mely 
egy bizonyos, kitűzött kérdés megoldására irányzott pályázat, és a szóban 
lévő közt létezik — felmentve érzé magát azon kérdésnek bővebb elvi fejte-
getésétől, vájjon, általában véve, egy még be nem végzett dolgozat pályáz-
hat-e ? és egyhangúlag abban állapodott meg, hogy az 1. alatt felhozott czikk, 
mely a fentebbi három feltételnek megfelel, mindenesetre pályázatra bocsá-
tandó lészen. 

Mielőtt még tulajdonképeni feladatára áttérne a bizottság, nem mu-
laszthatja el kifejezést adni azon örömének, melyet — a közlönyben meg-
jelent kisebb terjedelmű czikkekről nem is szólva — az elősorolt dolgozatok 
egyaránti jelessége felett érzett, mely igen örvendetes jele eddigi szellemi elő-
haladottságunknak, legjobb bizonyítékát szolgáltatja közlönyünk életrevaló-
ságának, s biztos zálogát jövő felvirágozásának. 

A munkálatok egyaránti jelessége azonban, nem kis mértékben nehe-
zíti a bírálatot; mert kisebb különbségek mérlegeléséről lévén szó, a bírálók 
egyéni felfogása már lényegesebb befolyást gyakorolhat az Ítéletre. Még ne-
hezebb a birálat, midőn nemcsak egy s ugyanazon tudományos szakma kü-
lönböző tárgyai, hanem a tudomány különböző szakmáival foglalkozó mun-
kálatok állnak egymással szemközt; mert a tudomány egyik vagy másik 
szaka, vagy ennek valamely speciális tárgya iránti előszeretet is, némileg elfo-
gulttá teheti a bírálót. 

Ennélfogva, midőn a bizottság, ezen behatásoktól függetlenül törekedett 
feladatát megoldani, mintegy utalva volt arra, a mire különben úgylátszik a 
jutalmat kitűzött tagtárs is gondolt, midőn a tárgy érdekességét is, i rányadó 
tekintetül jelölte ki, utalva volt — mondjuk — arra, hogy a beküldött czik-
keket necsak azon szempontból vizsgálja: miként feleltek meg szerzőik a 
maguk elé kitűzött czélnak, hanem hogy magát ezen czélt, annak fontosságát, 
sőt azon hatást is, mit a kiválasztott tárgy fejtegetése a gyakorlati téren ered-
ményezhet, mérlegelje. 

S ezen álláspontból kiindúlva, már lényegesen, — s azon összefüggésnél 
fogva, m-elyben a czélnak, és az arra megkivántató eszközöknek egymással 
szükségkép állniok kell, annál — inkább könnyítve látta feladatát a bizottság. 

Végig nézve ugyanis a fenn elősorolt dolgozatokon, azt találjuk, hogy a 
3—4. szám alattiak tárgyát, általában véve csak alaposan kidolgozott, igen 
érdekes és becses k ö z l e m é n y e k képezik, melyek méltán foglalhatnának 
helyet, bármely technikai tudományos szaklapban : inig az 1. szám alatti 
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alatti czikk „A zárgátokról" azonfölül oly kérdéssel foglalkozik, melynek 
még kemény elvi csatákat kell vívnia, olyanokat, melyokben világhírű szak-
féríiak vesznek részt, s melynek eredménye, országrészek anyagi felvirágzá-
sára van befolyással, és késő nemzedékek sorsára torjeszti ki, jótékony vagy 
káros hatását. 

Míg tehát e czikknek mint értekezésnek, úgy a kidolgozás alapossága, 
mint az előadás, helyes irályu szabatossága egyrészről a többiekkel legalább 
is egyenrangot biztosít, addig másrészről annak tárgya — a bizottság véle-
ménye szerint — pályatársai felett határozott előnyt kölcsönöz neki és pedig 
nemcsak azért, mert e tárgy jelenleg talán a legidőszerűbb, és az e körüli 
eszmék tisztázása, különösön hazánkra nézvo, végtelen fontossággal b í r : 
hanem azért is, mert a nagyon elterjedt tévtanként oda állított véleménynek 
kritikai éllel taglalása, és az ellenkező nézoteknok egymással ügyesen szem-
közt állítása, szerzőnek fényes dialektikai tehetségét is kitünteti. 

Emeli a mü érdemét, hogy az sok becses és szétszórt kútforrásokból me-
rített adatok szorgalmas összegyűjtésének és tanúlmányozásának eredménye. 

A mi pedig a szóban lévő dolgozat hátrányául felhozható, azon körül-
ményt illeti, hogy az egy befejezetlen czikk ; erre nézve a bizottság azt bátor-
kodik megjegyezni : hogy igaz ugyan, hogy e czikk mint még be nem vég-
zett küldetett be, és mint ilyen jelont meg a közlönyben : mindamellett e kö-
rülményre a bizottság azért nem fektet súlyt, mert a dolgozat így is annyira 
önálló egésznek tekinthető, hogy azon esetre, ha szerzője más czímot ád neki 
(például: „Egy tévtan helyreigazítása") és folytatását nem igér i : aligha va-
lakinek eszébe jutna, azt befejezetlen műnek tartani. 

Ennélfogva a bizottság, az elősorolt dolgozatok közül Hieronyini Károly 
„A zárgátakról" czímü czikkénck véli a jutalmat odaítélendőnek. 

Pest, 1870. május 1. 
A m b r o z o v i c s B é l a , 

szerkesztő. 
W a 11 a n d t H e n r i k . 
M o t z n e r A n t a l . 
M a l a t i n s z k y L a j o s . 
V i d é k y L á s z l ó . 



341 

J e l e n t é s e 
a szerkesztő-bizottmánynak, az Ambrozovics Béla által kitűzött jutalomra pá-

lyázó, nem-szerkesztő-bizottmányi tagoktól eredő dolgozatokról. 

T i s z t e l t e g y e t e m e s s z a k ü l é s ! 

Az egylet közlönyének múlt évi folyamában megjelent, nem szerkesztő-
bizottmányi tagok részéről beküldött azon eredeti dolgozat, mely az ide vo-
natkozó hirdetés értelmében az Ambrozovics-féle jutalomra legérdemesebb 
volna, a szerkesztő-bizottmány által lévén kijelölendő: van szerencséje ezon 
bizottmánynak ebbeli megállapodásáról a t. egyet, szakülésnek ezennel jelen-
tést tenni. 

A jutalom-hirdetésben kitűzött azon feltételnek, hogy a jutalmazandó 
mü, legalább fél nyomtatott ívnyi terjedelmű legyen, a szerkesztő-bizottmány-
hoz nem tartozó tagok részéről a következő czímü, szám szerint hat dolgozat 
felel meg. 

1. „A Ilumphreys és Abbot által a folyókban és csatornákban folyó víz 
mozgásáról felállított elméletnek beható bírálata." (II. füzet, V. sz.). 

2. „Értekezés a másodrendű vasutak építése és költségeiről." (II. füzet, 
az egylet tárgyalásai közt.) 

3. „A folyóvizek sebességének kiszámítására felállított nevezetesebb 
képletek rövid ismertetése." (III. füzet, XII . sz.) 

4. „Megvilágítása azon bírálatnak, melyet a folyókban és csatornákban 
folyó víz mozgásának Ilumphreys és Abbot által felállított elmélet folett 
Schwarz Mátyás úr közzétett." (V. füzet, XVIII . sz.). 

5. „A tok-légsúlymérő és annak használata vaspályák vonalzásánál." 
(V. füzet. XIX. sz.). 

6. Néhány megjegyzés a „Felvétel egy asztal állásából" czímü czikkre, 
és ajánlása a jegyzőkönyvi, vagy összrendezőkkel való felvételnek. (VI. 
füzet, XXII . sz.) 

Minthogy a szóban lévő jutalomkitüzés természeténél fogva, a czikkek 
irói tulajdonképen nem is tekinthetők pályázóknak, alólirt bizottmány nem 
tar that ja feladatának, az egyes dolgozatok tüzetes bírálatába bocsátkozni, ha-
nem annak constatálása mellett, hogy a felsorolt czikkek Íróinak mindegyike 
egy-egy becses dolgozattal gazdagította közlönyünket, egyszerűen kijelenti, 
hogy ezen dolgozatok közül a 4. sz. alatt említett, Bodoki Lajos tagtárstól 
eredt czikket Ítélte legméltóbbnak a jutalomra, mert : 

1. Az eredetiségre nézve, csak az 1. szám alatti, hasontárgyú dolgozat 
vetélkedhetik vele, melyet azonban a vitás kérdés lényege helyesebb felfogá-
sánál fogva, valamint nyelv és irálybeli tekintetben felülmúl. 

2. A tárgy érdekességére nézve, csak a 2. sz. alatti értekezés bír fölötte 
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előnynyel, mely czikk azonban a felvetett igen érdekes kérdéseket inkább 
csak megpendíti, mint tisztába hozza. 

Egyébiránt ezen czikknek még azon érdeme is van, hogy szerzője, a 
tárgyát képező, s általa külön könyvben is terjedelmesen és alaposan ismerte-
tett elméletnek még behatóbb megvilágítása által, tanúságot tevén arról, hogy 
annak mélyére hatolt, mintegy biztosítékot nyújtott az iránt, hogy könyve 
egész hüséggol tárja a Humphreys és Abbot-féle elméletet a magyar szakkö-
zönség elé, mi ismét azon reményre jogosít, hogy ezen legújabb és általánosan 
elfogadott vízfolyási elmélet, nálunk is a gyakorlati téren mielőbb érvényre 
fog jutni. 

Pest, 1870. május 20. 
A m b r o z o v i c s B é l a , 

mint szerkesztő. 
B i e 1 e k M i k s a . 
H i e r o n y m i K á r o l y . 
L e c h n e r G y u l a . 
N e y B é l a . 

VI-ik (rendkÍYiili) közgyűlés. 
1870. május 29-kén. 

E l n ö k : Iiollán Ernő, egyl. elnök. 
J e g y z ő : Hieronymi Károly, egyl. titkár. 
Jelen volt: 75 egyleti tag. 
1. Elnök üdvözölvén az egybegyűlt egyleti tagokat, előadja, hogy ezen 

rendkívüli közgyűlés egyik tárgya, az egylet részére történt telekvétel, és 
azzal kapcsolatban egy egyleti ház építése iránt határozni. 

Fölolvastatván azután a választmány által a házépítés ügyében kikül-
dött bizottság jelentése: a közgyűlés minden, a választmány által a közgyű-
lés utólagos helybenhagyásának fenntartása mellett ezen ügyben tett addigi lé-
pést és intézkedést, elfogadott, magáévá tett és megerősített s ennek alapján 
elhatározta, hogy Pesten, a József-városban, a Templom tér és Csillag-utcza 
sarkán lévő telekből 200 • öl a megkötött szerződés alapján, 16,000 írtért 
(tizenhat ezer frt. o. é.) az egylet részére megvétessék, s az, az egylet tulajdo-
nául átirassék, továbbá hogy ezen telken egy az egylet helyiségeit is magában 
foglalandó bérház építtessék, végre hogy e czélra, a jelenlegi és később be-
gyülendö alapítványok fordíttassanak. 

Felhatalmaztatik egyúttal az egylet választmánya, hogy az ezen hatá-
rozat foganatosítására szükséges intézkedéseket snját hatáskörében tegye 
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meg ; valamint arra is, hogy az egylet nevében és terhére a ház építésére meg-
kívántató pénzösszeg beszerzésére hitelmüveletek és egyéb ügyleteket tegyen, 
jogérvényü okmányokat, szerződéseket, kötvényeket, maga, vagy megbízottja 
kiállíthasson és köthessen, az építés körüli teendők végzésére építési bizottsá-
got kinevezzen, gyűjtéseket rendezzen, egyszóval, hogy ez ügyben az egylet 
nevében teljhatalommal, maga vagy általa kinevezett megbizottja által intéz-
kedjék. 

2. Elnök indítványára ezen eszme megpendítője s az eddig történteknek 
egyik legbuzgóbb támogatója és előmozdítója s e szerént az eddigi sikernek 
egyik legfőbb tényezője Herrich Károly egyleti tagnak, az egylet elismerését 
és köszönetét jegyzőkönyvileg kívánja a közgyűlés kifejezni; köszönet nyil-
váníttatván Steindl Imre építész s egyleti tagnak is, ki a megvásárolt telken 
emelendő egyleti ház építési tervét, mely a közgyűlésen be is mutattatott, ké-
szítette el. 

3. Nem mulaszthatja el ezúttal a közgyűlés, hogy Hollán Ernő egyleti 
elnöknek azon áldozat-készségeért, hogy 5000 fr t kölcsön felajánlása által a 
telekvételt lehetővé tette: különös háláját és legmélyebb köszönetét jegyző-
könyvileg kifejezze. 

4. A közgyűlés második tárgya árendás közgyűlés tartásának idejét sza-
bályozó alapszabály 19. §. első szakaszának megváltoztatása elnök által előter-
jesztetvén, miután a közgyűlés tartására a februárhó előnyösnek talál tatott : 
az alapszabály e szakasza változatlanúl megtartatni határoztatott. 

Az egylet a kormány részéről eddig élvezett bizalmat jövőben is meg-
szilárdítani óhaj tva: az új közmunka- és közi. miniszter, Gorove István úrhoz 
a közgyűlés üdvözletének tolmácsolására, s a magyar mérnök-egyletnek 
pártfogásába a jánlására : 

Sztoczek József elnöklete alatt Tolnay Lajos, Houchard Ferencz, Nasz-
luhácz Lajos és Ádám László egyleti tagokból álló küldöttséget küldött ki. 

6. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére elnöki kijelölés folytán 
Tolnay Lajos és Meczner Antal egyleti tagok kiküldetvén , a gyűlés bere-
kesztetett. 

XLIV. választmányi ülés 1870 junius 4-én. 

E l n ö k : Hollán Ernő. 
1. Olvastatott a f. é. május 29-ik napján tartott rendkívüli közgyűlés 

jegyzökönyve. 
2. Titkár indítványára a jegyzőkönyvek hitelesítésére Sztoczek József, 

Ambrozovics Béla és Lechner Gyula tagok kiküldettek. 
* 
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3. Titkár jelenti, hogy a házépítésre eddigelé 1000 frt kölcsön, 100 fr t 
adomány és 400 fr t alapítvány ajánltatott fel ; tudomásul szolgál. 

4. A házépítés tárgyában hozott közgyűlési határozat foganatosítása 
czéljából határoztatott, hogy egyelőre a hitel-müvelet megtételére s a további 
sürgős és nem halasztható teendők elintézésére Hollán Ernő, Herrich Károly, 
Reitter Ferencz és Naszluhácz Lajos egyleti tagokból álló bizottság küldetik 
ki. Az elnökség felhatalmaztatott, hogy a házépítésre adakozás czéljából, a 
tagokhoz felhívásokat intézzen, az alapítványokról kötvényeket szerkeszszen, 
figyelembe tartva a kellő biztosítás kikötését. 

Minden egyleti tag az adakozásra külön ívek megküldése által hivandó 
fel, azon megjegyzéssel, hogy az adomány lehet: 

a) Alapítvány. 
b) Ajándék a telekvételre. 
c) Ajándék a házépítésre, vagy 
d) Kölcsön. 
Azon alapítókra nézve, k ik alapítványaikat rögtön be nem fizetnék, 

kötelező leend az april hó 2-kán tartott választmányi ülés határozata által 
megállapított határozmány. 

Az alapítvány befizetése egyébiránt részletekben, és pedig 200 frt 
alapítványé, 22 havi 10 frtos egyenlő részletben elfogadtatik ; megjegyzendő 
azonban, hogy a pontos fizetést kellőleg biztosító külön kötvény is állítandó 
k i ; a tagdíj-fizetés a kötvény kiállításával megszűnvén. 

A kiküldött bizottság eljárásáról a választmánynak jelentést tesz, s a 
további teendők iránt javaslatot terjesztend elő. 

5. Olvastatott az egylet vagyoni állásáról szóló pénztári jelentés. Tudo-
másul szolgál. 

6. Titkár bemutatja a müncheni magyar egylet levelét, melyben a köz-
löny küldését továbbra is kéri. Az egylet közlönye az illető magyar-egylet 
részére továbbra is megküldendő. 

7. Székely József egyleti tag az 1848-dik évi „Közlöny" egy majdnem 
teljes példányát küldi meg az egyletnek. Köszönettel fogadtatik. 

8. Új tagokúi bejelentettek : 
Grf. Festetich Andor alapító, ajánlja Leutner Károly. 
Olgyay Oszkár „ Halász Kázmér. 
Kovács Ákos „ Deák Mihály. 
Nagy András „ Meczner Antal. 
Éltető Elek „ Hajnal Antal. 
Brecska Adolf * Baranyay József. 
Formanek Gyula „ Geiszt János. 
Zitterbarth Ágoston „" Schmidt Ferencz. 

Kik is tagokul felvétetvén, erről értesítendők lesznek. 
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9. Titkár Pollenszky Ágoston halálát bejelenti, mi résztvevő tudomásul 
szolgál. 

10. Thyr Ede, Blumenthal János és Czibur András részére oklevél ki-
adása határoztatott. 

Egyetemes szakülés 1870-dik évi jiinius 4-kén. 

Vidéki László a győri Kis-Duna-hidra vonatkozó pálya-tervek meg-
birálására kiküldött bizottság nevében felolvasta annak véleményes jelentését. 
Az egyetemes szakülés a bizottságnak kimerítő, alapos bírálatáért köszönetét 
fejezte ki. 

Miután azonban a jelentés kizárólag a tervek bírálatával foglalkozik a 
nélkül, hogy abban a díj kiadása vagy ki nem adása és a további teendők 
iránt határozott indítvány tétetnék, az a szakvélemény kiegészítése, illetőleg a 
további teendők indítványba hozatala végett ismét ezen bizottságnak adatik 
k i ; jelentése a legközelebbi szakülésre beváratván. 

P á l y á z a t . 

A máramaros-szigeti m. k. bányaigazgatóságnál ideiglenesen rendszere-
sített egy vízépítészeti mérnöki- és egy építészi-állomás betöltendő. 

Az előbb megnevezett s a IX-dik díjosztályba sorozott állomással, évi 
1000 fr t fizetés, szabad lak, vagy annak hiányában az évi fizetés 15%-ja 
mint lakpénz, a nyugdíjba ölenként 2 forintjával beszámítandó 15 öl 3' hosszú 
kemény hasáb tűzifa és 150 font sójárandóság, 

az utóbb említett s a X-dik díjosztályba sorozott állomással ellenben 
évi 700 f r t fizetés, szabad lak vagy ennek hiányában az évi fizetés 15%-ja 
mint lakpénz, a nyugdíjba ölenként 2 írtjával beszámítható 12 öl 3' hosszú 
kemény basáb tűzifa és 120 font sójárandóság van összekötve. 

Pályázni kívánók kellőleg okmányolt folyamodványaikat az első meg-
jelenéstől számítandó 4 hét alatt e m. k. bányaigazgatóságnál benyújthatják. 

Kellékek: az építészet különböző ágaiban nyert elméleti és gyakorlati 
szakképzettség, eddigi szolgálat vagy alkalmaztatás, a magyar nyelvnek szó-
és irásbani tökéletes ismerete ; a vízépítészeti mérnöki állomásra pályázóknál 
különösen a vízi építkezések és folyó-szabályozási munkálatok keresztül vite-
lénél szerzett gyakorlati jártasság kimutatása. 

Sziget, 1870. junius 11-kén. 




