
AZ EGYESÜLET TÁRGYALÁSAI. 

XV-ik Választmányi ülés april lió 5-éu. 

1) A f. h. 19-i renkivüli közgyűlésre vonatkozva határoztatik. 
a) A közgyűlés Q napon délelőtt 10 órakor az egylet helyiségeiben nyi-

tandó meg. 
b) A tagok erről hirlapilag értesítendők. 
c) A tagoknak előre váltandó jegyek eladása által alkalom fog adatni 

egy közös ebédben vehetni részt. 
2) A mult közgyűlés határozatai értelmében a titkáV által kidolgozott 

ügyrend végleges megállapitás végett Hieronymí Károly, Kherndl Antal és 
Leehner Gyula tagokból álló bizottmánynak adatik ki, mely azt munkálatai 
befejezése után a választmány elé terjeszre. 

3) Hieronymi Károly igazgató bemutatja az 500 ftra p. p. szólló erdélyi 
nagyfejedelemségi földtehermentesítési kötelezvényt, melylyel Gr. Mikó Imre 
ö Excellentiája az egylet alaptőkéjéhez járul. — Örvendetes tudomásul véte-
tik és egyhangúlag elhatároztatik, fejeztessék ki ö Excellentiájának az egylet 
jegyzőkönyvi és levélbeli köszönete a -nagylelkű ajándékért, valamint már az 
egylet alakulásakor tanúsított kegyes pártfogásáért. 

4) Igazgató ur értesíti továbbá a választmányt, hogy miután a munka 
melyet Bodóky Lajos e. t. Ilumphreys és Abbot müve ismertetésére irt, a köz-
löny használatára a szerkesztő bizottmány véleménye szerint igen terjedelmes, 
a szerző azt kész saját költségein mint külön munkát kinyomatni, kérvén az 
egyletet hogy az előfizetési felhívást az egyleti tagok között köröztesse és a 
munkát azok figyelmébe ajánlja. — Határoztatik 

a) Az előfizetési felhívás szerkesztése a szerkesztő bizottmányra bizatik, 
— azok szétküldése ped'g az egylet által fog történni. 

b) Az egylet a szóban forgó müvet a szaktársak figyelmébe fogja aján-
lani. 

c) A szerző a mérnök egylet ajánlatát nyilvánossá teheti. 
d) A szerző mindezekről tudósítandó. 
5) Richter Ferencz alelnök indítványozza, kéressenek fel a cultus-és köz-

lekedési ministeriumok, hogy Henslmann Imre egylettagnak a mult évi párizsi 
világkiállítás fölött írt emlékiratát a szokott tiszteletdíj kiadást mellett közös 



költségen nyomassák ki. — A kereskedelmi-, közoktatási és közelkedési mi-
nisteriumokhoz ily értelmű kérvény intézendő. 

6) Titkár bemutatja Grave „Bau-Almanach für 1868" czimii munkáját, 
melyet a szerző az e ryletnek beküldött. — Tudomásul vétetik. 

7) Bemutatja „Rombergs Zeitschrift für practische Baukunst" czimü 
folyóirat cserepéldányát. — Tudomásul van. 

8) Közli hogy „The Mechanics Magasin" czimü folyóirat a csereviszonyt 
el nem fogadja. — Tudomásul van. 

9) A zürichi magy. egylet a közlöny előfizetési feltételeit kérdezi. — A 
választmány egy ingyenpéldány küldését határozza. 

10) A Il l - ik szakosztály kapcsolatban Hőke Dániel e. t. indítványával 
egy programmszerkezetet küld, melyet a hazai üzlettulajdonosok között kö-
röztetni kér. 

a) Az indítvány elfogadtatik. 
b) A szakosztály felkérendő az üzlettulajdonosok névsora összeállítására 
c) A köröztetéssel egyidejűleg a programra hirlapilag is ösmertetendő. 
d) A választmány fentartja magának, ha az kívánatosnak látszanék pár-

tolásért a ministeriumhoz fordulni. 
11) A Vl-ik szakosztály martius 24-én tartott ülése jegyzőkönyvi kivo-

nata kiséretében egy háromtagú bizottmány véleményét küldi a választmány-
nak egy, Kauzer Lipót építész által Pesten épített ház tárgyában. — A jegy-
zőkönyv azon megjegyzéssel küldendő vissza, hogy ily peres ügyben az egy-
let véleményt nem adhat. 

12) Naszluhácz Lajos e. t. indítványozza, kéressék fel a közlekedési mi-
nisterium Buda-Pest szépítési átalakítása részére pályahirdetés utján egy egy-
séges terv beszerzésére. — Az indítvány közhelyesléssel elfogadtatik és annak 
végleges megállapítására illetőleg a nagyin, m. k. közmunka- és közlekedési 
ministeriumhoz intézendő felirat szerkesztésére Naszluhácz Lajos, Henszlmann 
Imre, Ilerricli Károly és Pribék Béla egylettagokból álló bizottmány kül-
detik ki. 

13) A titkár azon kérdésére, tartathatnak-e az egylet helyiségeiben nem 
egyleti tagok által és nem magyar nyelven ismertető előadások, a választmány 
oda nyilatkozik hogy ily előadások útjában akadályt nem lát. 

14) Koczó Pá l és több más egylettag indítványozzák, kéressék fel 
Pest városa, hogy a vízvezetési tervek megösmerésére az egylet tagjainak al-
kalmat szolgáltason. — A városi közgyűléshez ily értelmű kérvény intézendő. 

15) Könyvtárnok következő ajándékokat jelent be: 
a) Bujanovics Sándor úrtól „A gácsországi vasút iránya" czimü füzet. — 

Köszönettel vétetik. 
b) Jánoska Nándor egylettagtól egy számos (30 kötet) mérnöki szak-

munkákból álló gyűjtemény. — Az egylet köszönete a küldőnek levélben feje-
zendő ki. 
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c) Herrich Károly egylettagtól „Annales de Ponts et ehaussées" czimíi 
folyóirat 1831-től 1856-ig megjelent számai majdnem tökéletes gyűjteménye. 
— A nagybecsű ajándékot a választmány éljennel fogadja és az adományozó-
nak jegyzőkönyi köszönetét fejezi ki. 

16) Rendes tagoknl felvétetnek: Blaskovics Viktor Bükön (Sopron-
Székely József Nagyszombaton (Kövárvidék). Jánoska Nándor Nyitrán. 
Schön Alajos Szebelléten. Szöllősy Gyula Bega-St.-Györgyön. 

XVI-ik Választmányi ülés Május bő 3-án. 

1) Vonatkozva a pénzügyminister által az országgyűlés elé terjesztett 
költségvetés azon részére, mely az államutak kezelésének vámbeszedési jog 
adása mellett, a törvényhatóságokra leendő ruházását helyezi kilátásba; — 
Szily Kálmán e. tag azon indítványt teszi, vitassa meg a mérn. egylet műszaki 
szempontból az eddigi és a tervezett kezelésmódok viszonylagos előnyeit és 
hátrányait. — Az indítvány elfogadtatván, 

a) Szily Kálmán, Szombathy Károly, Hieronymi Károly, Liedemann 
Emil, Metzner Antal tagokból álló bizottság, küldetik ki, mely Liedemann 
Emil alelnöklete alatt a tárgyat megvitatván véleményét legkésőbb f. h. 
18-án az egyletnek mutassa be. 

b) Ezen bizottsági vélemény f. h. 19-én tartandó közös szakosztályi ülé-
sen víttatás alá bocsáttatván, f. h. 21-én tartandó rendkívüli választmányi 
ülésnek határozathozatal végett előterjesztendő. 

c) A föntebbi határozatok hirlapi úton közzé teendők. 
2) Titkár közli, Mojsisovics Vilmos egylettag hagyatéki kötelezvényét. 

— Köszönettel fogadtatik. 
3) Jelenti hogy Egerth József egyleti tag az april 19-én közgy-ülés hasz-

nálatára 20 palaczk tokajit küldött, mely küldemény annak idejében rendelte-
tése helyére szolgáltatott. — Köszönettel fogadtatik. 

4) Hencz Antal egylettag alapszabálytervezete utólagos beérkezését je-
lenti. — A választmány e tervezet elkéséséről sajnálkozással értesül. 

5) Titkár jelenti hogy Marmaros megye I. alispánya egy másodmérnöki 
állomás szervezéséről tudósítá az egyletet, felkérvén azt egyszersmind hogy 
azon állomásra alkalmas egyént ajánljon és tagjait pályázásra szóllítsa fel. — 

A felhívásra válaszolandó, hogy a tek. alispánság kivánata az egyleti 
olvasószobában közzé tétetett és hogy egyébb intézkedéseket a választmány 
az idő rövidsége miatt sajnálatára nem tehetett. 

6) Titkár közli Jánoska Nándor egylettag levelét, melyben az legköze-
lebb kiadandó mérnöki müvei első kiadása tiszta jövedelmének felét, vagy 
legalább az alapításra és segélyadományra szükséges összeget az egydetnek 
felajánlja, — kérvén, küldetnének meg előfizetési felhívásai az egyleti tagok-
nak mellékletül a közlönyhöz. — Az ajánlat köszönttel vétetik, a kívánságnak 
pedig az egylet eleget fog tenni. 
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7) Bejelentetnek a következő új tagok: Luczenbacher János, Pesten. 
Tripolszky Béla, O-Becsén. Wahrmann József, Túr-Pásztón. Bódy Károly, 
B.-Csabán. Scbuler Ferencz, Bécsben. Huber Frigyes, Szélen (Somogy). 
Schröck Ferencz, Szélen (Somogy). Schwarz Antal, Üombrádon (Tolna). 
Fischer Károly, Rima-Brézon. 

XYII-ik Választniáuyi ülés május hó ál én. 
1) Az államútak kezelésmódja tárgyában kiküldött bizottmány jelenti, 

hogy még munkálatait tökéletesen be nem fejezte, és hogy egyébként véle-
ménye f. h. 19 én a közös szakosztályi ülésen sem tárgyal tathatott, — a mint 
az a mult választmányi ülésen elrendeltetett — a megjelent tagok csekély száma 
miatt. - Határoztatik. 

a) A bizottmányi vélemény a f. é. junius 7-ki választmányi ülésen tárgya-
landó. 

b) A vélemény a junius 7-ki választmányi ülés előtt egy egyetemes szak-
osztályi ülésen vittatás alá bocsátandó. 

c) A mint a bizottmány munkálatait befejezte, kérje az fel az elnököt 
ezen egyetemes szakosztályi ülés egybelépése napjának kitűzésére és az ülé3 
öfszehi vására. 

2) Vonatkozva a föntebbiekre Haynald István választmányi tag indít-
ványozza, vonassék az állami útak jövendőbeli kezelésmódja tárgyában ki-
küldött bizottmány által a megyei útak és ezzel összefüggésben a közmunka 
kezelésének kérdése is a szerkesztendő véleményes jelentés kiterjedésébe. — 
Határoztatik 

a) Haynald István választmány tag indítványa külön tárgyaltassék. 
b) Indítványozó felkéretik, indítványát írásban a junius 7-i választmányi 

ülés elé terjeszteni. 
3) Naszluhácz Lajos választmányi tag felolvassa Buda-Pest egységes és 

tervszerinti szépítése tárgyában a ministerelnökhöz, mint a szépítési bizott-
mány elnökéhez intézendő, általa készített feliratot, megjegyezvén azonban, 
hogy a választmány által ezen felirat szerkesztésére kiküldött bizottmány 
— tagjai elfoglaltsága miatt ezen felirattervezetet kebelében még nem tár-
gyaltathatta. 

a) A felirattervezet elfogadtatik. 
b) Annak szerkesztésére kiküldött bizottmány működésétől ezennel fel-

mentetik. 
c) A felirat átadására indítványozó, alelnök és igazgató urak kéretnek fel. 
d) Az indítványozónak buzgalmáért és fáradalmaiért az egylet köszö-

nete jegyzőkönyvileg fejeztetik ki. 
4) Igazgató úr jelenti, hogy az egyleti oklevél metszése Dobi rézmetsző-

nél 250 frtba, nyomása pedig papíron kívül — ha egyszerre legalább 1000 db. 
nyomatik — darabonként 10 krba kerül. — Igazgató úr felhivatik azok alap-
ján az oklevelek nyomtatására a további intézkedéseket is megtenni. 
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