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B) K i a d á s o k 
1.) A személyzet fizetése és pedig: 

Titkár 600 frt. 
Pénztárnok 200 „ 
Könyvtárnok 100 „ 
Szolga 360 „ ^ 

összesen 1260 frt. 
2.) Szállásbér 1000 „ 
3.) Különféle nyomtatványok, mint megbivók, évi jelen-

tés s. a. t 300 „ 
4.) Papi r, postabér és más irodai költségek . . . . 100 „ 
5.) Ez egyleti helyiség bútorzata és felszerelése, ide számít-

va a bútorzatra még fizetendő öszveget 700 „ 
6.) Különfélék. — Fűtés, világitás 200 „ 
7.) Könyvtári eddig kötelezett kiadások 700 „ 
8.) A közlöny deficitje a mult évi tapasztalás szerint . 400 „ 

1868-iki kiadások összego 4660 frt. 

C) O s s z e á l l i t á s . 

1868-iki bevételek öszvege 5110 frt. 
„ kiíidások „ . 4660 „ 

marad 450 frt. 
rendelkezésre, mely öszveg legczélszerübben a könyvtár szaporítására fordít-
ható. 

XII. Választmányi ülés február lió 16 án. 

I. Titkár jelentést tévén a közgyűlési előkészületekről, hivatalos állásá-
ból folyó kötelességének ismeri eleve figyelmeztetni a választmányt, bogy az 
ünnepélyes közülés eszméje, melynek megtestesitését a mult ülés egyhangúlag 
elhatározta, a választmányon kiviil álló tagok között -— úgy látszik — ezúttal 
még nem talál tetszésro. Fölhozatik az ünnepélyes közülés ellen az, hogy az 
egyesület még nem rendelkezik oly múlttal, mely a siker zálogául szolgálhatna 
s igy tartani lehet attól, hogy a közülés, ha a remélt figyelemben nem részesül-
az egyesület méltóságának csak ártani fog, tartani lehet továbbá attól is, hogy 
a közülési programm, leszámítva belölo az elnöki megnyitó beszédet, nem mu-
tat garantiát arra nézve, vájjon a többé kevésbbé mindig unalmas tiszti jelen-
tés, s az előadás oly elvont tárgyról, minő a topographia, birand-e elég vonzó 
erővel, hogy vendégekre számithassunk, s hogy ezek élvezetesnek találandják-e 
azt, a mit a Mérnök-Egyesület első föllépésekor nyújtani képes volt. 

Elnök úr kijelentvén, hogy szívesen alárendeli egyéni nézetét a választ-
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mány újabb határozatának, a tagokat a kérdés újbóli megvitatására, teljesen 
elfogúlatlan megvitatására szólítja föl. 

A felszólandó tagok, jelesül Key Ferenez, Naszluhácz Lajos, Herrich Ká-
roly, s ismét Ney Ferenez, Sztoczek József, s végül elnök úr is — oda nyilat-
koznak, hogy a fölhozott okok nem elégségesek a határozat megváltozta-
tására. 

Mire elnök úr föltevén a kérdést, vájjon a választmány ragaszkodik-e 
eredeti határozatához, vagy azt megváltoztatni kívánja, fölszólitja azon tago-
kat, kik az eredeti határozathoz ragaszkodnak, kelnének fel helyeikről. — A 
szavazatos tagok kivétel nélkül fölemelkedvén üléseikről, a választmány egy-
hangúlag elfogadja, illetőleg megerősíti a múltkori határo zatot. 

II. Elnök úr fölemlíti ezzel kapcsolatban, hogy nála még egy fölolvasás 
elöntetett be, nevezetesen „az építészet, művészetéről" s kérdi,vájjon kiadas 
jék e az előleges vélem ényezésre vagy nem ? 

Herrich Károly czélszerübbnek véli, kéruök fel egyenesen Henszlmann 
Imre tagtársunkat, t a r tana ö felolvasást az épitészet köréből. 

A választmány köz tetszéssel fogadván ez indítványt, Henszlmann úr kész-
nek nyilatkozik előadni „általános észrevételeit a műépítészeinek képviselteté-
séröl az 1867-ki párisi világ-kiállításon." — Ezek szerint a nyilvános közülés 
napirendjére negyedik tárgyúl Henszlmann Imre úr előadása tűzetik ki. 

III. Mojsisovics Vilmos négy rendbeli indítványa közül (Lásd a 
f e b r u á r 2-án tartott választmányi ülés jegyzökönyvét) a nogyedik, mely igy 
hangzik: 

„A technicai ügyek körül érdemeket szerzett, következő felső olaszor-
szági szakférfiakat 1) Kossuth Ferenczet. 2) I f jú Kossuth Lajost. 3) Palleoca-
pát, 4) Noe Károlyt, 5) Despinne Lajost , 6) Lombardini Eliást, 7) Pirovano 
Jánost a m. Mérnök-Egyesület tiszteletbeli tagjai sorába leendő fölvételre 
ajánlom és indítványozom," 

tárgyalás alá vétetvén — a választmány osztatlan véleménye oda irá-
nyult, hogy a tiszteletbeli tagoknak tömeges megválasztása, s különösen — igy 
amint inditványoztatik — egy országból és egy szakma köréből, egészen min-
dennapiassá tenné azt a legnagyobb megtiszteltetést, a mivel az Egyesület a 
technikai ügyek körül érdomeket szerzett férfiakat kitüntetheti, s ennek folytán 
— határozatba megy, hogy tiszteletbeli tagok ez alkalommal nem fognak vá-
lasztatni, megjegyeztetvén, hogy Kossuth Ferenez és ifjú Kossuth Lajos szak-
társakat, ha kívánják, az Egyesület örömmel fogja tagjai sorába fölvenni. 

IV. Titkári előterjesztések. 
1) Felolvastatik a vizépitészeti osztály február 4-én tartott szakíilése jegy-

zökönyvéből azon részlet, mely Mojsisovics Vilmos három első indítványára 
v o n a t k o z i k . A választmány a szakosztály véleményét egészen a magáévá teszi, 
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és a 3-ik indítvány tüzetesebb tárgyalását a közelebbi ülések egyikén napi-
rendre fogja tűzni. 

V.) Felolvastatik a középitészeti szakosztály február 8-án tartott szak-
ülése jegyzökönyvéből azon részlet, mely a kereskedelmi minisztérium enquete-
bizottmánya által készített épitési rendszabályok mikénti tárgyalására vonat-
kozik. — Az osztály erre nézve Ybl Miklós elnöklete alatt Benkó Károly, Kau-
zer Lipót, Koch Antal, Pucher József és Szkalnitzky Antal tagokat küldötte 
ki, kiknek mngány véleményét ezennel előterjeszti. — Az egyesület e magány-
véleményt mint ilyet fogja a nagym. közlekedési és közmunka minisztériumhoz 
felterjeszteni. 

VI.) Elnöki meghagyásból jelenti a titkár, hogy az alapszabályok némely 
pontjainak előleges megvitatása végett az egyesület helyiségeiben a közgyű-
lést megelőző napon esti 5 órakor vegyes szakosztályi conferentia fog tartatni. 
— Tudomásul van. 

VII.) Pr ibék Béla „Nézetek a hazánkban eredő viztömegek hasznosítása 
tárgyában" czimíí értekezését benyujtja. — A vizépitészeti szakosztályhoz 
illetőleg a szerkesztői bizottmányhoz utasittatik. 

VIII.) Zofáhl Gusztáv bemutatja az általa készített keretet a tagsági ok-
levelekhez. — Elismerésteljes köszönettel fogadtatván, a rézbemetszés Dobay 
úrra fog bízatni. 

IX.) Kerpely Antal bányászati segédmérnök úr Rohnitzon „Fortschritte 
der Eisenhütten-Technik" czimü müvének 2-ik kötetét a könyvtárnak ajándé-
kozza. — Köszönettel fogadtatik. 

X.) Az egyesülettel csereviszonyba lépnek : 
Nieder-Oesterr. Gewerbeverein, Landes-Geworbe-Vorein fiir das Grossher-

ezog'.hum Ilessen, Verein zur Boförderung des Gevverbefleisses in Preussen. Az 
erdészeti füzetek, Annales du Genie Civil. 

XI.) Rendes tagokul felvétetnek: 
Gradl Sándor, vasúti mérnök Zsolnán ; Faragó Gyula, vasúti mérnök Sze-

geden; Bergli Károly építész Pesten; — Orömy József építész Pesten; — We-
ber Antal épitész Pesten ; Fegyveres Ádám Pest megye tiszt, főmérnöke; — 
Nováky György Szeged város főmérnöke; — Urányi Bertalan, bányász Pes-
ten ; — Tiszay Kálmán, technikus Budán. 

XlII-ik választmányi ülés martius 1-én. 
1) Az alapszabályok változtatási ügyébon a kész tervezet a titkár által 

a választmány elé terjesztetik. — A tervezet megvizsgálására Ambrozovich 
Béla, Hieronymi Károly és Szily Kálmán tagokból álló bizottmány küldetik 
ki. -— A tervezet bizottmányi helybenhagyás után kinyomatandó és a legkö-
zelebbi közgyűlési meghívókhoz melléklendő, valamint Henz Antal egyleti tag 
háromirányú tervezete is. 
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2) Az elnök által szerkesztöválasztás tűzetvén ki — szerkesztőül Krus-
pér István választatott meg, ki a megtiszteltetést néhány szóval megköszönvén, 
a megválasztatást elfogadta. 

3) Felolvastatik az egyleti könyvtárnok jelentése — s ezzel kapcsolat-
ban szóba jön az újra megrendelendő könyvek inditványzása kérdése. — A 
szakosztályok felszólitandók, állitsák öszsze az ez év folytán megrendelendő mun-
kák jegyzékét. — Ezen jegyzékek miheztartásul a szerkesztői bizottsághoz te 
endök át. 

4) Felolvastatik a tud. Akadémia archeológiai bizottmányának az építé-
seknél netalán fellelendő régiségek megóvása érdekében irt levele s előterjesz-
tetett 20 darab e levélhez mellékelt nyomtatott útasitás. — Az útasitások a vi-
déki választmányi tagok között osztandók cl. — A levél kivonatban, az úta-
sitások lényeges pontjai pedig szószerint a közlönyben idézendök. — Végre 
az akadémia felkérendő több útasitási minta (1000—2000 db.) átengedésére. 

5) Felolvastatik a buda-pesti gázgyár levele, melybon az egyleti helyi-
ségek felszereléséért 207 frt. 18 kr.-ra rúgó számláját beküldi, kijelentvén, 
hogy az egylet általános hasznú czélja tekintetéből minden megtérítésről önkényt 
lemond- — A választmány levélbeli köszönetet határoz. 

6) Felolvastatik Erdey Benedek vidéki tag indítványa, miszerint kéres-
sék fel Thommen vaspályaigazgató úr, hogy „Instructionen iibor die Bauaus-
fiihrung bei der Brennerbahn" czimíí munkát könyv-kereskedési úton megkap-
hatóvá tegye. — Hasonló indítványok többaldalról való boérkezésoig tudo-
másul vétetik. 

7) Felolvastatik „Architekten und Ingenieurverein zu Hannover" czimii 
egylet levele, melyben az indítványozott csereviszony elfogadtatik. — Örven -
dotes tudomásúl szolgál. 

8) Mint ajándékok bemutattatnak : „Jolonlés a gazdasági szakképzés állá-
sáról — Irta Sporzon Pál és Kodolányi Antal" és „Melyik csatorna volna a 
hasznosabb, irta Poroszltay Ignácz." — Köszönettel vétetnek. 

9) Rendes tagokúi felvétetnek 
Eberling József, technikus Budán; — Zsák Ilugo mérnök Budán ; 

Mihalovics Antal, mérnök Budán; — Raisz Ede, mérnök Budán ; — Papp Zsi-
ga, mérnök Baján; — Jakab Péter,építész Kassán; — KasznerLajos mérnök, 
Szklaponyán; — és mint alapító tagok: Hofhauser Lajos, Wieser Fereucz és 
Glasner József. 

10) Elnök a választmányt Kruspér István egyleti tag szerkesztővé történt 
megválasztása következtében szerkesztői bizottmányi tag választására hívja 
fol. — A szerkesztői bizottmányba Lechner Gyula egyleti tag választatik, ki a 
bizalmat megköszönvén, a megválasztatást elfogadja. 

11) Kruspér István szerkesztő kiemelvén annak fontosságát, hogy a 
szerkesztő bizottmány a közlöny érdekét illető tárgyakban a tagtársakkal köz-
vetlen összeköttetésbe léphessen, indítványozza: adatnék meg a szerkesztői 
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bizottmánynak a levelezési jog. — Az indítvány ellenvetés nélkül elfogad-
tatik. 

12) Felolvastatik a Yl-ik szakosztály kivánata, kéretnék fel, Pest városa 
tanácsa a kiirt pályaliirdetést megsemmisítő határozata visszavonására. Elnök 
úr felkéretik a Pest városi tanácshoz intézendő kérelem szerkesztésére egy bi-
zottmányt hívni össze, mely munkálatait a f. hó 8-án tartandó rendkivüli ülé-
sen a választmány elé terjeszsze. 

XIV ik választmányi ülés martius 8-án. 
1) Az alapszabályok átnézésére kiküldött bizottmány nevében Hieronymi 

Károly igazgató tesz jelentést, — kifejtvén, hogy a bizottmány a szóban forgó 
tervezeten néhány stylaris változtatáson kivül csak oly javításokat tett, melyek 
a közgyűlés által óhajtott egyéb újítások logikai következményei. — Az alap-
szabálytervezet azon megjegyzéssel határoztatik k i u y o m t a t a n d ó n a k , hogy a 15. 
pont fönérintett változtatása, mint olyan, melyet nem a közgyűlés határozott, 
de mely egyébként mégis szükségesnek ítéltetett, — a vidéki tagok figyelmébe 
ajánltassék. 

Herrich Károly egyleti tag azon óhajt fejezi ki, vétetnék fel az ö általa 
tett indítvány is (1. közgyűlési jegyzőkönyv 5-ik pont) az alapszabály-terve-
zetbe. — A formulázott indítvány adassék függelékképen az alapszabály ter-
vezethoz, megjegyeztetvén, hogy a közgyűlés feladata eldönteni, véglegesen 
felvétessék-e az illető czikk az alapszabályokba. 

Végre elnök által a legközelebbi rendkivüli közgyűlés hozatván szóba, 
annak megtartására f. é. ápril 19-ike tűzetik ki. 

2) A Pest város által visszavont pályahirdetés tárgyában kiküldött bizott-
mány nevében Szkalnitzky Antal egyleti tag felolvassa a Vl-ik szakosztály e 
tárgyra vonatkozó jegyzőkönyvét, mire az ülés rövid időre fölfüggesztetvén, 
a Pestvárosa közgyűléséhez intézendő beadvány azonnali szerkesztésére Ambro-
zowich Béla, Hieronymi Károly és Szkalnitzky Antal tagok bizottmányilag 
küldetnek ki. Fél órai szünet után ezen bizottmány nevében Hieronymi Károly 
felolvassa a tervezett beadványt. — A beadvány csekély módosításokkal elfo-
gadtatik, és annak minél előbb kézbesítése határoztatik. 

A középitészeti szakosztály által a Pest városi épitési rend-
szabályok átvizsgálása tárgyában kiküldött bizottságnak 

V É L E M É N Y E . 
A magyar mérnök-egyesület Vl-ik középitészeti osztálya, a minisztérium 

által e czélból egybehitt enquoto tanácskozmány által készített és az egyesület-
tel közölt Pest városi építészeti rendszabály-tervezet átvizsgálására, és a fölött 


