A Bécsben 1873-ban tartandó világtárlatról.
E világtárlat programmj áriak egy részét lapunk legutóbbi
füzetében

közöltük.

Most

adjuk

annak

és a nálunk

történt

kiállítási működésnek következő folytatását :
III. Különböző időszakokból

származó

gépek,

eszközök

egymásmellé állítása, valamint kezelési módok és munka-eljárások
kitüntetése

által egyes találmányok

fokonkinti

tökéletesedése

lenne kimutatandó, mint p. varrógépeknél, szövőszékeknél, távirdai- és fényképészeti

eszközöknél stb., mely kimutatás egy

szersmind

szolgálna

kisérletkép

előadására. Ehhez
szembeállítani

sorakoznék

a

találmányok

a kísérlet

történetének

a gépek terményeit

a kéz műveivel és az utóbbinak pótlását gép

munka által feltüntetni.
IV. Hasonnemü, de különböző időszakokból származó tár
gyak, (ha lehetséges, azok árainak
ilynemű mustrák
egyes iparágak

és minták

megemlítésével,

valamint

kiállítása által ki fog mutattatni

termelő képességének növekedése, azoknak az

izlés változatosságaitól

való függése, az arra gyakorlott befo

lyása, valamint időnkinti közgazdászati jelentősége.
Ily módon egyszersmind adatok nyújtatnának az ipar tör
ténetéhez.
V.

Hogy

a

tudomány

befolyása

az

ipar

fejlődésére

visszapillantás által kitüntettessék, a hulladékok értékesítése vagy
növekvő felhasználása az úgynevezett hulladékok és az ezekből
nyert gyártmányok és közbeeső termények
ki fog mutatttatni,

szembeállítása által

a mennyiben az ily uj értékek előállítása

oly felfedezések és találmányok által

lehetségesittetett,

melyek

az első világkiállítás (London, 1851.) után történtek.
VI. A kiállítás további tárgyát az árak története fogja
képezni. A

legnevezetesb

termelési

területekből a

fontosabb

czikkek árai, lehetőleg a múltba visszamenve és öt évi átla-

gokban egymás mellé sorolva, a mustrák és próbák előterjesz
tése mellett fognak kimutattatni.
VII. A czikkek nemzetközi csere-forgalmának áttekinhetése
végett kisérlet tétetik,

a világkereskedelem

előtüntetésére. E

végből minden nevezetesebb kikötőnek kereskedelmi

czikkeiből

mustrák és próbák fognak kiállíttatni, és ezek mindegyikénél a
származás, és keleté iránti adatok a be- és kivitel mennyisége,
az árak

stb. ki fognak

mutattatni; továbbá az illető tengeri

kikötőnek hajózási és kereskedelmi mozgalma az utolsó tiz év
alatt statistikai adatok és rajzok által elő fog tüntettetni.
VIII. A fentebb kifejtett eszme : a kiállítás
zását számok
osztályában

és rajzok

által könnyíteni,

olykép is fog

tanulmányo

a kiállítás

minden

érvényre j u t t a t n i , hogy az

egyes

államoknál az első világkiállítás óta (London, 1851.) mutatkozó
közgazdászati haladás a hivatalos adatok által kimutattassék.
Igy például a földművelésre szánt térségek kimutatása, a
földterményeknek

évi mennyisége, azoknak

ára,

a

földérték,

kamatláb, a vasutak, a lakosság száma stb., miként mindezek
a későbbi kiállítások illető szakaiban mutatkoztak (Paris 1 8 5 5 . ,
London 1862., Paris 1867.) egymással párhuzamba helyezendők
lesznek, hogy ily
nekik

módon

az egyes államok

szánt kiállítási helyiségekben,

táblás

termelő

ereje, a

kimutatás szerint

előtüntessék. Másrészről az egyes kiállítási tárgyakat illető adatok,
u. m. a kiállító neve, a tárgy megjelölése, clZ £11" (ennek kihirdetése azonban a kiállító tetszésére bizatik) stb. az illető egyes
tárgyaknál lesznek kijelölendők. Hasonlókép fognak egyéb ada
tok is, melyek közhírré tétele a kiállítóra nézve kívánatos és a
közönségre nézve tanulságos (a telep története, nagysága, időn
kinti nagyobbodása,

az

évenkinti termelés nagysága és átalán

a tárgy jegyzékekben foglalt adatok stb.) írás vagy nyomtatás
által

sokszorosítva

és

a

kiállított

kiállítás látogatóinak bemutattatni.

tárgyakhoz

mellékelve,

a

IX. Hogy a kiállítás tartósan gyümölcsözővé tétessék, ki
sérletek

fognak

tétetni

oly uj vagy

kevésbé ismert

eljárási

módokkal vagy oly kiállítási tárgyakkal, melyek értéke csak ez
uton állapítható meg; például kisérletek a pinczegazdászat terén
(a bor melegítése, a Hydro Extractor alkalmazása stb.) min
dennemű

dolgozó gépekkel, a villanyos fény alkalmazásával, a

léghajózással,

robbantásokkal,

gőzekékkel,

drótkötél-pályákkal,

mozdonyokkal, gőzfecskendőkkel stb.
Hasonló irányban fognak a kiállítási termekben előadások
tartatni és idejekori nemzetközi pályázati kérdések
(mint például a czukorrépa

termelésére

hirdettetni,

szánt legjobb eszkö

zöket illetőleg).
X. Ideiglenesen,

azaz a kiállítandó tárgyak természeténél

fogva csak rövid időtartamra szorítkozó nemzetközi

kiállítások

tárgyai lesznek :
Élő

állatok (lovak, szarvasmarhák, juhok, sertések, kutyák,

baromfi, vad, halak stb.)
Leölt

szárnyas jószág, vad, hus, zsiradék stb.

A tejgazdaság terményei, friss gyümölcs, friss zöldség, virá
gok, az erdészet és mezőgazdaságra nézve ártalmas élő növények.
A kiállított állatok haszonképességének kimutatása végett
kisérletek fognak tétetni. A fényűzési lovak kiállítása
közi lóversenyekkel leend
helyezvék. Egyszersmind

összekötve, melyre dijak
a

nemzet
kilátásba

„sport" egyéb nemeinek, valamint

népszerű játékoknak bemutatása is terveztetik. Egyes ideiglenes
kiállításokat gyakorlati kisérletek követendik, s ez alkalommal a
tárgyra vonatkozó kérdések is tárgyalás alá fognak vétetni. Igy
például a tejtermények kiállítását a vaj- és sajtkészités köréből
vett gyakorlati kisérletek követendik stb.
Hogy a közönség a kiállított tápszereket is megítélhesse,
éttermek

fognak

nyittatni, melyekben

a kiállítók

mustráit kész állapotban fizetés mellett is árulhatják.

terményeik

XI. A kiállítás tartama alatt nemzetközi értekezletek és
tanácskozmányok is fognak tartatni oly nagyobb horderejű kérdé
sek tárgyalására, melyek vagy a kiállításból magából származnak,
vagy pedig annak tartama alatt mint nemzetközi megvitatásra
méltó s különleges tárgyak hozatnak szőnyegre. Különösen kilátásba
helyezvék tudósok és művesek, tanárok és orvosok, műmuzeumi
képviselők, rajztanárok, mérnökök és építészek, kereskedelmi és
iparkamarai, bank- és biztosító-ügyi, földművelési

és erdészeti,

valamint bányászati és kohászati szakképviselők nemzetközi ér
tekezletei.
Megvitatandó tárgyak gyanánt egyelőre a következők jelöl
tetnek ki : a szellemi tulajdon kérdése, az izlés nemesítése, a
rajztanítás fejlesztése és terjesztése, a közlekedésügy tökéletesbitese, a gépek legmagasabb haszoneredményének

elérése, az

erdők állagának fentartása, az élelmi szerek olcsóbbitása (a ter
melés fokozása, a piaczi viszonyok szabályozása, a konyhakezelés
javítása, uj

eltartási

módok

s több ilyenek által) a gyermek

táplálása és első nevelése, a jelenkor törekvései a gyógynevelészet terén, a női műveltség és keresetképesség terjesztése.
XII. A kiállítás térbeosztása földrajzilag, vagyis az egyes
országok szerint ugy leend rendezve, hogy a különféle termelési
területek
bemutatva,

a

kiállításon

is lehetőleg oly sorozatban

a mint földünkön

legyenek

keletről nyugat felé egymásután

tényleg következnek.
XIII. Oly tárgyak, melyek esetleg a II. pontban

felsorolt

csoportok közül több különfélébe is sorozhatok volnának, azon
csoportban fognak kiállíttatni, melyet a kiállító szabad akarata
szerint számukra kijelölend.
XIV. A kiállított

tárgyak megbirálására

egy nemzetközi

bíráló bizottság fog szerveztetni.
Minden kiállító nyilatkozni tartozik aziránt, vájjon az általa
kiállított

tárgyakat

aláveti-e

ezen jury bírálatának vagy sem,

mely utóbbi esetben

kiállitmánya

„Hors

Concours"

felirattal

lesz jelezve.
A nemzetközi bíráló bizottság által odaítélendő kitünte
tések következő categoriákba oszlanak :
A) A képző-művészeti

műveknél az elismerés alakja egy

művészeti érem leend.
B) A

kiállítás egyéb tárgyaira nézve a kitüntetés követ

kező nemei lesznek megállapítva :
a) oly kiállítók, kik már korábbi

világkiállításokban

is

részt vettek, azon esetben, ha kiállitmányaik az utolsó kiállítás
óta haladást mutatnak, a haladási éremmel lesznek kitüntetve;
b) oly kiállítók,

kik

először szerepelnek világkiállításon,

ha műszaki vagy közgazdászati szempontból arra érdemet sze
reznek, az érdem-éremmel lesznek kitüntetve;
c) minden kiállító, kinek kiállitmánya szín, alak és külső
felszerelés tekintetében a nemesebb izlés követelményeinek meg
felel, a jó ízlésért adandó éremre tarthat igényt;
d) a korábbi világkiállítások alkalmával dívott „megtisztelő
említés"

helyett ez alkalommal „elismerési okmányok"

fognak

kiosztatni.
G) Azok, kik közreműködésük által a kiállítók nyilatko
zatai

szerint

a

kiállított

jeles termék

termelését lényegesen

elősegítek, a munkatársi éremmel lesznek kitüntetve.
D) Egyesek vagy testületek által a népnevelés emelése, a
közgazdászat
anyagi

művelése, vagy a munkások szellemi, erkölcsi és

jólétének

előmozdítása

körül

szerzett

érdemek

külön

diszokmányok által fognak méltányoltatok
XV. A kiállítás kivitelének részleteiről, a bíráló bizottság
szervezése és eljárási módozata, a kiállítási jegyzék szerkesztése
és a hírlapi

tudósítások

rendezése

stb. iránt egy általános s

több különleges szabályzat fog kibocsáttatni.

Itt közöljük

azt, a mi a kiállítás ügyében eddig nálunk

történt.
Az

országos

egyesületek

(országos iparegyesület, gazda

sági egylet, erdészeti egyesület) a kereskedelmi kamara, és az
érdekelt testületek képviselői, Magyarországnak
kiállításon leendő képviseltetése tárgyában
nisteriumnál

f.

évi október

7-én

a bécsi világ

a földművelési mi-

tartott enquéten, következő

határozatokban állapodtak meg :
1. Magyarország

a jövő 1 8 7 3 . évi bécsi világkiállításon

mint önálló, független ország méltóan képviseltessék.
2. E czélból egy nagyszámú tagokból álló országos bizott
ság alakítandó, ugy, hogy az ország termelési

és

művelődési

tényezőit képező testületek szóiitassanak fel képviselők
lésére,

kikből

a

kereskedelmi

minister

a kiállítási

kijelö
országos

bizottságot megalakíthassa. E bizottság számára a kereskedelmi
minister ügyrend tervezetet terjesztend

elő,

mely a bizottság

megvizsgáltatván, a kormány által jóváhagyandó lesz. E bizottság
illetőségi körébe fognak
minden

ügyek

választani

és

tartozni

a

világkiállításra

vonatkozó

intézkedések. A bizottság maga fogja

tisztviselőit,

kiket a ministerium

megerősít.

meg
Szük

séges levén,

hogy a bizottság minél szélesebb alapra helyez

kedjék,

csak a központról, de a különböző vidékekről is

nem

lesznek, tagjai.
Remélhető,
testületek,
esetben

hogy a képviselők

még e hóban

kijelölésére

eleget tesznek

a bizottság legfeljebb

felszólítandó

a felhívásnak,

mely

november végéig megalakul és

deczemberben megkezdheti működését.
Az

erdészeti-egyesület

bizottsági tagokul

e

felhívásnak

már

megfelelt,

s

való kinevezésre Budapestről 3 , a vidékről

pedig 25 egyleti tagot ajánlott.

