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CXXIV-ik Választmányi ülés. 
1876. évi január 15. 

Elnök: Hollán Ernő egyleti elnök. Jelenvoltak: Hieronymi Károly, 
Ambrozovics Béla, Éltető Elek, Fábián János, Hajnal Antal, Lechner Károly, 
Metzner Antal, Nagy János, Ney Béla, Pártos Gyula, Tolnay Lajos, Wé-
ber Antal választmányi tagok és Suján Ferencz másod-titkár. 

1) Olvastatott a közlekedési m. kir. miniszter átirata, melyben értesíti az 
egyletet, hogy Tisza Lajos valóságos belső titkos tanácsos, országos képviselő és 
m. mérn. és építészeti egylet tagja, indiai útjából egy igen becses ajándékot ho-
zott a közi. minisztérium számára t. i. a Ganges szabályozásának és csatornázta-
tásának Colonel Sir Proby J . Cantley által készített világhírű tervgyűjteményét 
és leírását, mely nagybecsű mű, az ajándékozó ohajtásához képest, a közlekedési 
minisztérium térképtári helyiségeiben a m. mérnök és épit. egylet tagjai által 
is megtekinthető és tanúlmányozható. 

Ezen értesítés örömmel fogadtatott, s határoztatott, hogy az egylet 
köszönete úgy az ajándékozónak, mint a miniszternek külön iratban fe-
jeztessék ki. 
2) Olvastatott a f. hó 8-án tartott egyetemes szakülés jegyzőkönyvének 

azon pontja, mely szerint a választmány a szakülésben elfogadott, a méter-
mértéknek az építési gyakorlatban leendő alkalmaztatására vonatkozó javas-
latnak életbeléptetésére alkalmas lépések megtételére felkéretett. 

A szabályzat életbeléptetésére vonatkozó, a bizottság által kidolgozott 
tervezet felolvastatván, pontonként tárgyalás alá vétetett, 

és változatlanül elfogadtatott. Határoztatott továbbá, hogy ezen 
egész munkálat a belügy, igazság, pénzügy, közi., vallás, kereskedelem és 



_180__ 

honvédelm. kir. minisztériumoknak megküldessék,különösen pedig a belügy-
és kereskedelmi miniszterek figyelmébe ajánltassék, hogy a községi épitési 
rendszabályok a helyhatóságok által ezen javaslat értelmében átalakít-
tassanak, főleg pedig a téglának méretei, az ide mellékelt indokolás alap-
ján készült javaslat szerint szabassanak meg. Az egész javaslat a köz-
lönyben közzé teendő. 
3. Bemutattatott Domaniczky István munkálata a méter-mérték alkalma-

zásáról , melyet a múlt évi közgyűlésen tett indítványa kapcsán nyújtott be, s 
melyet a titkár előzetesen a fentebbi bizottságnak felhasználás végett kia-
dott volt. 

Elismerő tudomásul vétetett. 
4. A titkár bejelenti, hogy a IV. szakosztály jegyzőül Virág Lajos egy-

leti tagot választá meg. 
Tudomásul vétetett. 

5. Olvastatott Vecsey Lajos tagtársunk levele, melyben kéri : 
a) hogy vaksága és vagyontalansága miatt az egyleti tagdíjakat fizetni 

képtelen levén, ezen fizetés alól mentessék fel; 
b) hogy az egylet tegyen lépést az iránt, hogy ő mint 1848/9 honvéd tiszt 

a honvéd menedék házban elhelyezést nyerjen. 
Határoztatott , hogy a kérelmező a tagdíj fizetéstől felmentetik, s 

az elnökség felkéretik, hogy a kérelmezőnek a honvéd menedék-házba jutá-
sára a kellő lépéseket megtenni sziveskedjék. 
6. Kern Benő tagdíj fizetési halasztásért folyamodik. 

Tekintve súlyos körülményeit, kérelme teljesíttetik. 
7. Olvastatott Wolfabrt Ernő levele, melyben a tagdíj fizetést megtagadja, 

esetleg magát a tagok sorából kitörültetni kéri. 
Értesítendő, hogy a tagdíj el nem engedhető, s hogy az egyletből 

csak az 5 év letelte után léphet ki. 
8. Olvastatott a selmeczi bányász akadémiai általános társaság kérelme, 

hogy részére közlönyünk 1 példánya díj nélkül megküldessék. 
Megadatik. 

9. Ugyanezt kéri a »kolozsvári tudomány és egyetemi kör.« 
Megadatik. 

10. Pilcz Ottó megvételre ajánlja »Mathematisches Wörterbuch« 9 kötetü 
müvét, melynek eredeti ára 30 tallér — ő vászonba kötve adja 40 forintért. 

Kiadatik a könyvtárnoknak véleményezés végett. 
11. Olvastatott G-hyczy Béla választmányi tag levele, melyben értesíti a 

Választmányt, hogy Kolozsvárra teszi át lakását. 
A választmány sajnálattal veszi tudomásúl tagjának távozását a fő-

városból, helyébe a következő póttag Halácsy Sándor lesz a választmányba 
meghívandó. 
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1 2. A magyar mérnök és építész-egylet könyvtára számára ujabban beér-
kezett ajándék könyvek jegyzéke. 

Hetet. Cours de chimie générale élémentair 2 kötet. 
Stammer. Fabrication du sucre, 2. Supplément 1 kötet. 
Laurent-Dunkel. Album de cbaudiéres a vapeur 2 kötet. — Laxroix pá 

risi tagtárs ajándéka. 
Mikes Gy. Az új mérték. 1 füzet. Szerző ajándéka. 
A képviselőház könyvtári könyveinek lajstroma 1873 és 1874, 2 füzet. 
Décsy K. Az első országos rajzkiállításból. Pécs, 1875. Szerző ajándéka. 
Formanek Gy. Méterkönyv. M.-Sziget, 1875. Szerző ajándéka. 
M. államvasutak 1874. évi üzleti jelentése. 
St.-Louis-Bridge-Report. Gyurkovits ajándéka. 
Lauer Joh. Weisses Dynamit und Rhexit. AVien, 1875. Szerző ajándéka 
Vanicek F. Specialgeschichte der Militárgrenze. AVien, 1875. Szerző 

ajándéka. 
8 db. vashíd fényképe. Lecbner Gy. ajándéka. 
Déchy Mór jelentése a párisi nemzetközi földrajzi kiállításról. Seefehlner 

ajándéka. 
Lübke: Bericht über die allgemeine Ausstellung zu Paris. 1867. 1 füzet. 
AVetli: Grundzüge eines neuen Locomotiv-Systems für Gebirgsbahnen. 

1 füzet. 
Bodoky: A folyókban és csatornákban folyó víz mozgásának elmélete. 

1 füzet. 
Stampfer: Anleitung zum Nivelliren. 
Stummer: Practische Anleitung zum Tragiren. 

Ezen adományok köszönettel fogadtattak. 

13. Kilépésüket az egyletből bejelentették: Grehenek Béla, Piimb György, 
Riegesperger Ferencz, Baditz Imre, Yarásdi Lipót, Benczúr Emil, Bárczy Imre, 
Simko Károly. 

A mennyiben 5 évi kötelezettségük lejárt és tagdíjaikat lefizették, 
kilépésük elfogadtatik. 

14. Új tagokul bejelentettek: Latesz József ajánlja Bechnitz Gyula. 
Stetka Mátyás aj. Gradl Sándor. Újlaki Péter aj. Gonda Béla. Papp Ferencz 
aj. Gonda Béla. Spitzer Gábor aj. Schiller Antal. Diesclier Lajos aj. Ney Béla. 
Piatsek Gyula aj. Platzer Antal. Basch Gyula (alapító tagul) ajánlja Erdey 
Benedek. 

Kik is az egylet tagjai sorába felvétettek. 
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CXXV-ik (rendkívüli) Választmányi ülés. 
1876. jan. 29-én. 

Elnök: Hieronymi Károly egyl. alelnök. Jelenvolt választmányi tagok: 
Ambrozovics Béla, Fábián János, Éltető Elek, Hajnal Antal, Herrich Ká-
roly, Kherndl Antal, Metzner Antal, Ney Béla, Száhlender Károly és Tol-
nay Lajos. 

I. Az egylet elnöke helyett — ki csekély rosszállét által akadályozva volt 
a megjelenésben — Hieronymi Károly egyl. alelnök az ülést megnyitván, elő-
adja, hogy ezen, az előszabott meghívók nélkül, csak az ugyané nap- és órára 
kitűzött egyetemes szakülésre megjelent választmányi tagokból hevenyészve ala-
kított ülésre azon kifejezhetlen nagy csapás, mely a hazát Deák Ferencznek a 
múlt éjjel bekövetkezett halálával érte, szolgáltatott szomorú alkalmat. 
Czélja az ülésnek megállapodni az iránt vájjon, és ha igen, mi módon adjon az 
egylet mint testület kifejezést azon mély fájdalomnak, mely minden egyes tag-
jának úgy mint minden igaz hazafinak keblét e gyászos nagy esemény felett 
egyaránt áthatja. 

Rövid tanácskozás után határoztatott: 
1. Hogy az egylet mindaddig, míg a nagy hazafi tetemei el nem te-

mettetnek, rendes működését megszünteti, s így a mai egyetemes szak-
ülésre, ez órára kitűzött két felolvasás egy héttel, vagyis következő szom-
batra, elhalasztatik. 

2. Az elnökség megbizatik, hogy a temetkezési szertartás rendezé-
sére alakúit országos bizottsággal érintkezésbe lépvén, az egyletnek ez 
ünnepélyes gyászmenetben más hasonló testületekkel hasonló módon leendő 
képvisteletése illetőleg testületi részvéte iránt kellőleg intézkedjék. 

3. Az elnökség az azon czélból, hogy az egylet kegyeletének méltó 
kifejezést adjon, időközben netán szükséges egyéb intézkedések megtéte-
lére is felkéretik, illetőleg felhatalmaztatik. 
II . A jegyzőkönyv hitelesítésére Herrich Károly és Tolnay Lajos urak 

kéretnek fel. 

CXXYI-ik Választmányi ülés. 
1876. évi február 12-én. 

Elnök: Hollán Ernő egyleti elnök. Jelen volt választmányi tagok: 
Ambrozovics Béla, Deák Mihály, Fábián János, Nagy Dezső, Lechner Gyula, 
Lechner Lajos, Metzner Antal, Ney Béla, Száhlender Károly, Steindl Imre, 
Tolnay Lajos vál. tagok és Suján Ferencz, másod-titkár. 
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I. Az elnök jelentést tesz a Deák Ferencz nagy hazánkfia halála alkal. 
mából a m. hó 29-ki választmányi ülés határozata alapján az egylet mély gyá-
szának és hazafias kegyeletének kifejezése végett tett intézkedésekről, melyek a 
következők: 

1) Az egylet rendes működése egy hétre beszüntettetvén, a jan. 29-én 
összegyűlt egyetemes szakülés a napirendre kitűzött két felolvasás megtartása 
nélkül oszlattatott fel. 

2) A gyászmenetben az egylet ép úgy mint más testületek küldöttségileg 
vett részt, és pedig — miután az elnökök más minőségben voltak a szertar-
tás körül lekötve — a titkár vezetése alatt. A küldöttség 25 egyleti tag-
ból állott. 

3) Az egylet helyiségeiről mély gyászba borított nemzeti zászló tü-
zetett ki. 

4) A ravatalhoz fehér selyem »A m. mérnök- és építész-egylet Deák Fe-
rencznek« felirattal ellátott — szalaggal díszített borostyánkoszorú tétetett le 
egy küldöttség által, melynek tagjai voltak : Ambrozovics Béla titkár, Nagy Já-
nos és Pártos Gyula választmányi tagok. 

Az elnök jelentése helyeslő tudomásul vétetett. 
II . Az igazgató jelenti, vonatkozással a m. évi nov. 20-ki választmányi 

ülésben a házadó ügyében tett előleges jelentésére, hogy a pénzügyminisztérium 
az egyletnek fellebbezését az egyletre nézve kedvezőleg döntötte el, s az egyle-
tet úgy a múltra, mint a jövőre nézve a kiszabott időre a törvényes adómen-
tességben részesítette. 

I I I . A titkár bemutatja a II. osztály f. é. jan. 25-ikén tartott ülésének 
jegyzőkönyvét. Az osztály azon indítványa ellenében, mely szerint »Herrich Ká-
roly tagtárs úr dolgozata soron kívül, s külön lenyomatban kiadassék, az egy-
let tagjainak megküldessék, és a természettudományi társulattal is megfelelő 
példányokban közöltetvén, ez véleményének nyilvánítására felkéressék« 

határoztatott, hogy a dolgozat soron kívül egész terjedelmében az 
egylet közlönyébe felvétessék, s a természettudományi társulat számára 
ebből a szükséges számú példányban külön lenyomatok átküldessenek. 
IV. Az igazgató jelenti, hogy az egyleti házban kiadandó lakosztályok 

évi szállásbérét a választmány megbízása folytán az e czélra kiküldött — az 
előadó igazgató, Wéber Antal és Lechner Lajos tagokból álló bizottság meg-
állapította. 

A bizottság javaslata helyeslőleg tudomásul vétetett. 
V. Bemutattatott a Kisfaludy-társaság által a Toldy Ferencz emlékszob-

rára való aláírások egy gyűjtő íve. 
Kifüggesztetni rendeltetett és a gyűjtésre a titkár kéretett fel. 

VI. Új tagokul bejelentettek: a) alapító tagul: Kutlánya János ajánlja 
Deák Mihály. 
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b) Rendes tagokul: Wendt Lajos ajánlja Petényi Ottó, Czigler György 
aj. Suján Ferencz, Maetz Frigyes aj. Rozer Lajos, Neugebauer Viktor aj. Bo-
ross Jenő, Stanisavljevié Mátyás ajánlja Fábián János, Eisen Sándor aj. Haj-
nal Antal. 

Kik is az egylet tagjai sorába felvétettek. 

CXXVII-ik Választmányi ülés. 
1876. évi márcz. 4-én. 

Elnök: Hollán Ernő. Jelen voltak: Hieronymi Károly alelnök, Ambro-
zovics Béla, Fábián János, Horváth Alajos, Lechner Gyula, Lechner Lajos, 
Leutner Károly, Nagy Dezső, Ney Béla, Metzner Antal, Pártos Gyula, Száh-
lender Károly, Tolnay Lajos, Virág Lajos és Wéber Antal, választmányi ta-
gok és Suján Ferencz, másod-titkár. 

1) Olvastatott Budapest főváros tanácsának átirata, melyben felkéri az 
egyletet, hogy kebeléből azon illetékes szakférfiakat, kik az árvíz rongálta épü-
leteknek életbiztonsági és fennállhatási szempontból szükséges megvizsgálására 
vállalkozni szíveskednek, e munkára kiküldeni és a kiküldött urak neveit a ta-
nácscsal közölni szíveskedjék. 

A választmány e felhívásnak készséggel megfelelni óhajtván, elren-
delte, hogy az e czélra egyúttal kijelölt 42 egyleti tag ezen munka elvál-
lalására levélben felkéressék, s a tett intézkedésről, a fővárosi tanács ér-
tesíttessék. 
2) Olvastatott a m. tud. akadémia mathematikai és természettudomá-

nyi osztályának levele, melyben felkéri egyletünket, hogy a Wex-féle munka 
tárgyalására kiküldött bizottságba részéről is küldjön ki egy vagy több tagot, 
s azoknak nevét az osztály titkárával közölje. 

Határoztatott, hogy az akadémia nevezett osztálya értesíttessék, 
miszerint a Wex munkájában foglalt kérdéssel Bodoky Lajos és Hajnal 
Antal tagtársak közreműködésével Herrich Károly, a vízépítészeti szak-
osztály főnöke foglalkozott, ós jelentését be is nyújtotta — mely azonban 
még nem tárgyaltatott. Egyébiránt figyelmeztetendő lesz az akadémia ne-
vezett osztálya, hogy az egylet mint olyan — alapszabályai értelmében 
— tudományos kérdésekben nem nyilatkozik, s ennélfogva tagjainak az 
akadémiai tárgyalásokban nyilvánítandó véleménye is csak azok ma-
gán véleményeként lesz veendő. 

3) Olvastatott az alakulóban levő temesvidéki mérnök- és építész egy-
let ideiglenes választmányának kelt levele, melyben újabban előterjesztést 
tesz az iránt, hogy a választmány igyekezzék a belügyminisztériumnál a t. v. 
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ÍÚ. és ép. egyletnek a magy. mérnöki és épitész egylet fiókjaként megalakúlha-
tására nézve kitűzött terhes, és elfogadhatlan feltételek elengedését kiesz-
közölni. 

A tárgy fontosságánál fogva ezen előterjesztés tárgyalására és vé-
leményadásra Tolnay Lajos, Lechner Gyula, Fábián János és a titkár-
ból álló bizottság küldetett ki. 
4) Olvastatott a kir. magy. természettudományi társulat átirata, mely-

ben kijelenti, hogy jelenlegi szállásából, f. é. nov. 1-én kiköltözik, s kéri a vá-
lasztmányt, hogy kebeléből egy kisebb körű bizottságot küldjön ki, mely a ter-
mészettudományi társulat megbízottjaival a kiveendő szállás végett tanácsko-
zásba bocsátkozzék. 

A választmány e czélra Metzner Antal, Wéber Antal és Lechner 
Lajos választmányi tagokból álló bizottságot küldötte ki azon utasítással, 
hogy a dolog állásáról kellő tudomást szerezve a szállás kérdésében ja-
vaslatot nyújtson be a választmánynak. 
5) A titkár bejelenti, hogy Bitterlich József tagtárs nevét »Berényi«-re 

változtatta. 
Tudomásul vétetett. 

6) Az igazgató bejelenti, hogy az egylet házában már a múlt negyed óta 
üresen álló III . emeleti nagyobb lakásra, melynek évi bére a bizottság által 
1000 frtban lett megállapítva, 1 bérlő jelentkezett, de csak évi 900 forintot igér. 
Miután a jelenkezőn kívül eddig más bérlő egyátalán nem találkozott, félni le-
het attól, hogy ezen lakás az egylet nagy kárára huzamos ideig lakó nélkül 
marad; kér felhatalmazást arra, hogy ezen szállást 900 frt évi bérért és a sza-
bályszerű pótlékokért f. évi máj. 1-től kezdve bérbe adhassa. 

Nehogy a szállás üresen maradása folytán az egyletet még nagyobb 
veszteség érje, a választmány beleegyezik, hogy ezen szállás a jelentke-
zőnek 900 frt évi bérért a pótlékok hozzászámítása mellett a jelentkező-
nek bérbe adassék. 
7. A titkár bejelenti Szabó József tagtársunknak f. é. 26-ikán történt el-

hunytát. 
Résztvevő tudomástil vétetik. 

8. Új tagokká bejelentettek: a fiumei tengeri hatóság, alapítóul, Beret. 
vás Sándor rendes tagul, aj. Virág Lajos, Guldeu Gyula rendes tagul, ajánlja 
Heverle Károly. 

Az egyleti tagok sorában felvétettek. 
9. A jegyzőkönyv hitelesítésre Lechner Gyula és Pártos Gyula választ-

mányi tagok kérettek fel. 
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S z a k ü l é s e k . * ) 
E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1875. dee. 4. Elnök: Herrich Károly. Je-

lenvolt 32 egyleti tag. Tárgy: Péchy József értekezése »A bolgár kertészek 
földöntözéséről« felolvasta Hajnal Antal. 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1875. decz. 11 -kén. Elnök: Hieronymi Ká-
roly. Jelenvolt 35 egyleti tag. Tárgy: Feketeházy János felolvasása. »A sűrí-
tett léggel való alapozásról.« 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1875. decz. 18-kán. Elnök: Hollán Ernő 
egyl. elnök. Jelenvolt: 60 egyleti tag. Tárgy: A méter-mértéknek az építési 
gyakorlatban leendő alkalmazása iránti bizottsági javaslat megvitatása. 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1876. jan. 8-kán. Elnök: Hyeronymi Ká-
roly. Jelenvolt 34 egyleti tag. Tárgy: A méter-mértéknek az építési gyakor-
latban készített javaslatnak folytatólagos tárgyalása. 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1876. jan. 15-kén. Elnök: Hollán Ernő. 
Jelenvolt 47 egyleti tag. Tárgy: Gonda Béla felolvasása »A torontálmegyei 
tiszai zsilipekről.« 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1875. január 22-kén. Elnök: Hollán Ernő. 
Jelenvolt 40 egyleti tag. Tárgy: J . Fekete Zsigmond felolvasása »Magyaror-
szág vizépítészeti történetéről.« 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1876. január 23-kán. Elnök: Herrich 
Károly. Jelenvolt 19 egyleti tag. Tárgy: Folytatása a 22-kén megkezdett 
felolvasásnak. 

A v i z é p í t é s z e t i s z a k o s z t á l y ü l é s e . 1876. január 25-dikén. 
Elnök: Herrich Károly, szakosztályi elnök úr az előadási széket levén el-
foglalandó, az ülés vezetését közkívánatra Metzner Antal úr vállalta el. 

Jelenvolt számos tagjai az egylet minden osztályainak s köztük a termé-
szettudományi társulatnak is több tagja, mindössze 65-en. 

Helyettes elnök megnyitván az ülést, Herrich Károly úr — hivatkozva a 
szakosztály 1874. január 24-diki ülésén vett megbízatására, melyben Wex 
Gusztáv cs. k. ministeri tanácsosnak »Uiber die Wasserabnahme in den Quel-
len undFlüssen stb.« művének közlése alkalmából az ezen tudományos kérdés 
további kifejezéséhez számunkból is kivánt műszaki adatok gyűjtésére s azoknak 
véleményét összeállítására kéretett fel — buvárlatainak eredményét kivánja 
most közölni, s azt egy értekezés alakjában összeállítva egész terjedelmében fel-
olvasta. 

A szaküleseken felolvasott ertekezeseket a mennyiben a téí engedi vagy eg^sz 
terjedelmükben, vagy kivonatilag külön közöljük. A s z e r k , 
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A szakosztály élénk figyelemmel hallgatván végig a nagyérdekii elő-
adást , 

elhatározta, hogy kéressék fel az egylet választmánya a szükséges 
költségek megadására s intézkedések megtételére, hogy Herrich úr mun-
kálata soron kívül az egylet közlönyéhen s külön lenyomatban is kiadas-
sék és a természettudományi társulattal megfelelő példányokban közöl-
tetvén, ez véleményének nyilvánítására felkéressék. 
E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1876. jan. 29-én. Elnök: Hieronymi Ká-

roly. Jelenvolt 60 egyleti tag. 
Az elnök mély meghatottsággal ad kifejezést a hazát és annak minden fiát, 

s így egyletünknek is minden tagját Deák Ferencz halálával ért mély fájda-
lomnak, s egyúttal értesíti az egyetemes szakülést, miszerint az imént megtartott 
választmányi ülés, tekintettel arra, hogy az egylet fájdalmának egyébként alig 
adhatna kifejezést, mint ha rendes, bár komoly működését az országos gyász tarta-
mára beszünteti s tekintettel a jelen ülésre nagy számmal megjelent tagoknak han-
gulatára, mely mellett a felolvasásokat a kellő figyelemmel nem hallgathatnák, 
elhatározta, hogy az e szakülésre kitűzött két felolvasás egy héttel, vagyis jövő 
szombatra elhalasztassék. Jelenti továbbá, hogy ugyanezen választmányi ülés 
határozata folytán az elnök az egyletnek a temetésnél leendő testületi megje-
lenése, illetőleg abban való részvétele iránt fog intézkedni. Az elnök jelentésére 
mély megilletődéssel és helyeslőleg tudomásúl vétetett. 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1876. február 5-kén. Elnök: Hieronymi 
Károly. Jelenvolt: 52 egyleti tag. 

I . Tárgy: Seefehlner Gyula ismerteti a budapesti összekötő vasúti híd 
építkezését. 

I I . Tárgy: Schulek Frigyes ismerteti a budavári főegyházi (Mátyás temp-
lom) terveit és építésének történetét. 

A z ú t , v a s ú t é s h i d é p í t é s z e t i s z a k o s z t á l y ü l é s e . 1876. 
febr. 7-dikén. Jelenvoltak: Hieronymi Károly az osztály elnöke. 

Nagy János, Ambrozovics Béla, Stromsky Sándor, Borvics Albin, Erdey 
Benedek, Suján Ferencz, Száhlender Károly, Kovács Lajos, Roxer Lajos, Glück 
Náthán, Kunváry Fülöp, Geiduschek Zsigmond. Gulácsy Kálmán osztályjegyző. 

Tárgy: Stromsky Sándor az 1875. évi nov. 27-ikén tartott egyetemes 
szakülésen felolvasott s a Howe-féle fahidak alkatrészeinek kicserélési módoza-
tát tárgyazó értekezésének bírálata. 

Előadatván elnök által az összejövetel czélja, felkéretett Stromsky úr, hogy 
szíveskedjék kivonatosan előadni ezen általa javaslatba hozott kiváltási 
rendszert. 

Miután Stromsky úr ezen felhívásnak megfelelt, élénk eszmecsere fejlődött 
ki a szőnyegen levő tárgy felett, s ezen eszmecsere alapján a szakülés jelen volt 
tagjai azon nézetben egyeztek meg, miszerint a javasolt rendszer elméletileg 
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helyesnek mutatkozik, s tekintve az előnyöket, melyeket az által nyújt, hogy á 
Howe-féle fahícl alkatrészeinek kicserélését a vasúti forgalom megakasztása 
nélkül s a sok esetben költséges és különösen rohamos, gyors áradásoknak ki-
tett folyóknál veszélyes alátámasztás mellőzésével lehetővé teszi: a gyakorlat-
ban való alkalmazása ajánlatos. 

Ezen gyakorlat fogja azonban megmutatni, vájjon a czélszerű, könnyű 
kérdés szempontjából nem leend e kívánatos még némely alkatrészeket módo-
sítani. 

A mi a rendszer gazdasági oldalát illeti, ennek megbírálása csakis más, 
már alkalmazásban levő rendszerekkel való összehasonlítás által bírhatna ér-
tékkel. de miután ilyen adatokkal az értekezlet nem rendelkezett, ezen részébe 
a kérdésnek nem bocsátkozott. 

Az elméleti számítások átvizsgálására Erdey Benedek tagtárs kéretett 
fel, ki szives is volt azt elvállalni, s megtörténte után az eredmény ezen jegyző-
könyvhöz fog csatoltatni. 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1876. febr. 12-ikén. Elnök: Hollán Ernő. 
Jelenvolt: 35 egyleti tag. Tárgy: Glonda Béla felolvasása: A tisza-marosi 
ármentesítő-társulat eddigi működéséről és szervezetéről. 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1876. febr. 19-ikén. Elnök: Hieronymi Ká-
roly. Jelenvolt: 45 egyleti tag. 

I. Tárgy : Glück Bernát felolvasása : A Simens-féle kemenczékről. 
I I . Tárgy: Ney Béla előadása: A be- és kifelé nyiló ablakok előnyei* 

ről és hátrányairól. 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1876. márcz. 4. Elnök: Hollán Ernő. Je-
lenvolt 30 egyleti tag. Tárgy: Maurer Vilmos felolvasása: A mozdonyok tü-
zelőszer fogyasztásáról. 




