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Adni fogja ezenkívül a nevezetesebb külföldi bányák és kohók ismer-
tetését, és átalában a külföld bányászati irodalmát folytonos figyelemmel kí-
sérve : minden ujabb találmányról, tapasztalásról, s más érdekes jelenségről 
azonnal gyorsan s híven tudósítandja a magyar bányászközönséget, és azon 
lesz, hogy lapjában minden föltalálható legyen, mi a külföldi ilynemű szak-
lapokban érdekes és nevezetes leend. 

Továbbá rendes rovatot nyitand kereskedelmi közlemények, és a bánya-
termények árjegyzékei számára. 

Végre a szakot érdeklő könyvek ismertetésével foglalkozik, valahány-
szor erre alkalmat lelhet, és közöl hivatalos és magán-hirdetéseket és pályá-
zatokat. 

E lap havonként kétszer fog megjelenni legalább egy-egy íven, s a hány-
szor szükséges leend, rajzmellékletekkel ellátva. 

Az előfizetési föltételek : egész évre póstán küldve 0 frt, fél évre 3 frt, 
negyed évre 1 frt, 50 kr. 

Az előfizetési pénzek Budára a kiadó-szerkesztőhöz küldendők.— Ajánl-
juk a pártfogásra méltó derék vállalatot érdeklett tagtársaink figyelmébe. 

AZ E G Y E S Ü L E T TÁRGYALÁSAI. 
(1867. October—November.) 

VII. Választmányi ülés 1807. october 6-án. 

I. Titkár felolvassa az állandó ipartárlat ügyében kiküldött bizottmány 
jelentését. — A választmány köszönettel fogadja a gondosan készített jelen-
tést, s a kiküldött bizottmányt, mely ügyszeretetének es szakértelmességének 
oly szép jelét adá, azon ujabb utasítással látja el : készítse el fontos ügyben az 
egy ipar és kereskedelmi ministeriumhoz és Pest városához intézendő emlékira-
tot, melyet a választmány annak idejében, kísérő levéllel, rendeltetése helyére 
el fog juttatni. 

II. Titkár jelenti, hogy Nagy László, a szerkesztő bizottmány egyik tagja 
vidékre utazván, szükségesnek mutatkozik más valakit bizottmányi tagúi meg-
választani. — Titkos szavazással egyhangúlag megválasztatott : Ambrozovits 
Béla v. tag. 

III- Titkári előterjesztések : 
1) Fölolvastatik a közmunka- és közlekedési ministerium f. évi sept. 9 én 

1264. szám alatt kelt intézvénye, melylyel másolatban megkiildetik Kuliffay 
János Vendel folyamodványa, hogy a m. mérnök-egyesülethöz, még a megala-
kulás előtt beküldött léghajózási tervezete neki, mint feltalálónak, visszakül-
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detnék. — Titkár jelentést tevén, hogy a megalakulás előtti ideiglenes titkártól 
átvett iratok között e tervezet, s az ideiglenes választmánynak arra vonatkozó 
határozata nem található, Petényi Ottó úrhoz ezek iránt kérdés fog intéztetni. 

2) Fölolvastatik Gulácsy Kálmánnak a párisi világtárlaton és utazása 
közben tett tanulmányairól készített kivonatos jelentésének egy része. — Gu-
lácsy úr, valamint a többi tagok is, kik a kiküldetésben részesültek, felszólít-
tatnak részletes jelentésűk elkészítésére. Addig is, míg a választmány ezeket 
a közmunka- és közlekedési ministeriumhoz fölterjeszthetné, a kiküldöttek 
visszaérkezéséről rövid jelentés fog tétetni. 

3) Gulácsy Kálmán a Nagy-Várad-Kolozsvári vasút-építésnél nyervén 
alkalmazást, az I-ső osztály jegyzőségéről lemond. — Az I-ső osztály jegyző-
választásra fog utasíttatni. 

4) Glembay Károly alapító tag beküldvén 300 forintról szóló alapítványi 
kötelezvényét, a mérnök-egyesületi segélypénztár javára még külön 100 frtnyi 
alapítványt tesz. — A választmány köszönettel fogadván a nemes kezdemé-
nyezést, elrendeli, hogy a segélyalap külön lészen kezelendő. 

5) Ezzel kapcsolatban jelenti a titkár, hogy ugyan e czélra Herrich Ká-
roly alapító tag, mindaddig míg activitásban van, a székhelyi tagsági díjat, 
tehát évenként 12 frtot szíveskedett felajánlani. — Köszönettel fogadtatik. 

6) Titkár jelenti, hogy Pozdoch József pesti haranggyáros, a Nancy vá-
rosa által nála megrendelt, s a napokban útnak indítandó harangok megtekin-
tésére az egyesület tagjait szívesen látja. — A figyelmeztetés köszönettél fo-
gadtatván, Leutner, Nádory, Pribék választmányi tagok felkéretnek, a szíves 
meghivásnak eleget tenni. 

7) Rendes tagokúl bejelentetnek : Czeripp János gépész, Nagy-Váradon, 
Leksza Károly urod. mérnök Dombovárott; Streimmelvöger Rezső mérnök 
Egerben ; dr. Wartha Vincze, vegyész Budán ; Bobula János építész-mérnök 
Pesten; Lehotzky Pál mérnök Beszterczebányán; Cancrinyi Mihály mérnök 
Árva-Várallján ; Balgha Alajos és Balgha Győző mérnökök Alsó-Kubinban • 
Kauffmann Emil a mátrai bányaegylet müigazgatója Recsken; Roy Ferencz 
mérnök Temes-Szt.-Andráson ; Dückelmann Jakab mérnök Temesvárott; Rie-
ger Károly malombirtokos Temesvárott; Moller Ferencz mérnök Ernestinovó-
ban. — Fölvétetnek. 

8) Kaprinay Ferencznek, Eszterházy berezeg főmérnökének s a m. mér-
nök-egyesület tagjának haláláról özvegye gyászjelentést küld. — Elszomoro-
dással s őszinte részvét-nyilvánítással fogadtatik. 

VIII. Választmányi ülés 1807. November 10-én. 

Reitter Ferencz másod-alelnök meleg szavakkal üdvözölvén a választ-
mányt, mely az egyesület helyiségeiben ez alkalommal gyűlt ö ssze eiőször, az 
ülést megnyitja. 

M. mérnök-egyesület köti. 18 
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I. Az egyesület igazgatója, röviden megemlítvén azon előre nem látha-
tott nehézségeket, melyek a helyiség teljes berendezését eddig késlelteték, 
bocsánatot kér a választmánytól, hogy a havi rendes ülés nem a hónap első 
vasárnapján tartatott. A mi akkor még meg nem történhetett, ma teljesedésbe 
ment, t. i. hogy a választmány már e hóban az egyesület helyiségeiben gyül 
össze. — Tudomásul vétetik. 

II. B. Eötvös József ő excjának, a m. Tud. Akadémia elnökének azon 
kegyességeért, melylyel az akadémiai termek egyikét az Egyesület üléseire 
átengedni méltóztatott, a választmány hálás köszönetet szavaz, s ennek ki jelen-
tését egy küldöttségre fogja bízni. 

III. A közmunka- és közlekedési ministerium a tervezett építési rend-
szabályokat, véleményes jelentéstétel végett, egy magyar és egy német pél-
dányban megküldi. — Köszönettel vétetvén, a középítészeti szakosztálynak 
azon megbízással adatik ki, hogy a jövő deczemberi ülésig erről jelentést 
tegyen. 

IV. Fölolvastatik Petényi Ottó levele, melyben jelenti, hogy ő a Kuliffay 
János Vendel úr által beküldött, s most visszakívánt léghajózási tervezetet 
neki már rég visszaküldötte. — A közmunka- és közlekedési ministeriumnak 
erről jelentés fog tétetni. 

V. Fölolvastatik Hencz Antal építész levele, melyben élénk színekkel 
leföstvén az építési pályakérdések és pályázatok tárgyában nálunk követni 
szokott sérelmes eljárásokat indítványozza, hogy az építészeti szakosztály pá-
lyázati rendszabályokat dolgozzon ki. — Kiadatik a középítészeti szakosz-
tálynak. 

VI. Dr. Schmidl Henrik Balassa-Gyarmathról téglamintákat küld be, 
melyek a lecsuszamlás meggátlására rovátkokkal vannak ellátva. — Áttétet-
nek a középítészeti szakosztályhoz. 

VII. Nagy Gusztáv folyammérnök Szeghalomról vízépítészeti szivattyúk 
alkalmazása iránt felvilágosítást kér. Levele kiadatik a vízépítészeti szak-
osztálynak. 

V m . Thaly István, a műegyetemi segélyegylet főjegyzője a segély-
egyleti könyvtár számára, a mérnök-egyesület közlönyéből egy ingyenpéldányt 
kér. — A kérelemnek teljesítését a választmány szíves készséggel elrendeli. 

IX. Pozdech József harangfelszerelő, köszönetét nyilvánítván azon figye-
lemért, melyben harang-kiállítását a mérnök-egyesület részesíté, a Nancy-ha-
rangok felszereléséről két fényképet küld be. — Köszönettel fogadtatik. 

X. Gulácsy Kálmán a külföldi technikai intézetek, társulatok programm-
jaiból, reglementjaiból, alapszabályaiból stb. egy érdekes kis gyűjteményt állí-
tott össze, melyet ezennel az egyesület könyvtárának ajándékoz. — Köszönet-
tel fogadtatik. 

XI. Hencz Antal Magyarországnak egy régi térképét ajándékozza az 
egyesületnek. — Köszönettel fogadtatik. 
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XII. Poroszkay Ignácz mérnök Becskerekről beküldi röpiratát Magyar-
ország vasúti hálózatáról. — Köszönettel fogadtatik. 

XIII. Titkár jelentvén, hogy a vidéki tagok közül sokan sürgetik az 
alapszabályokban igért tagsági oklevelek kiszolgáltatását, Hieronymi igazgató 
elnöklete alatt bizottság küldetik ki, — Ambrozovits, Leutner, Zofáhl, — hogy 
a diploma alakja, szövege és kiállítása kérdésében a jövő választmányi ülésig 
jelentés készíttessék. 

XIV. Titkár felolvassa azon levelet, melylyel a külföldi technikai egye-
sületeket csereviszonyra fölhívni szándékozik. — Helybenhagyatott és kinvo-
matása elrendeltetett. 

XV. Titkár jelenti, hogy a Mérnök-Egyesület közlönye, mint bélyeg-
mentes folyóirat, a fennálló rendszabályok értelmében, nem közölhet hirdeté-
seket, ha csak erre különös engedélyt nem fogna nyerni. — A pénzügyminis-
teriumhoz e részben kérelem fog intéztetni. 

XVI. A titkár, bemutatván az Egyesület közlönyének Il-ik füzetét, je-
lenti, hogy bátorkodott a jóváhagyás reménye mellett ezt a füzetet már nem 
600, hanem 1000 példányban lenyomatni, nehogy ebből is második kiadás 
szükségeltessék, mint ez az elsőnél valószínűleg be fog következni. — Örven-
detes tudomásúl szolgál. 

XVII. Rendes tagokká bejelentetnek : Sinkó Károly mérnök Baján; 
ajánló Benkó Károly. — Grauszgruber György állammérnök B.-Gyarmathon; 
ajánló Némethy Gyula.— Károlyi Lajos Tisza-Füreden; ajánló Lenhossék 
Adolf.—- Mosel Antal bányaigazgatósági titkár Kolozsvárott; Kossitzky Já-
nos technikus Abonyban ; Szkalla Oszkár segédmérnök Temesvárott; Hausz-
mann Alajos építészjelölt Berlinben ; Nagy Dezső gépészmérnök Budán; ajánló 
Szily Kálmán. — Fölvétetnek. 
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