
AZ EGYESÜLKT TÁRGYALÁSAI. 

XlX-ik választmányi iilés jiilius hó 5-én. 
1) Vonatkozással az utolsó ülés jegyzökönyvének 5. pontjára határozta-

tik, hogy Wiebe „Skizzenbuch"-jára az előfizetés ezentúl rendesen folytatandó. 
2) Bemutattatnak a f. évi rendkívüli közgyűlés határozatai értelmében 

szerkesztett alapszabályok, és felolvastatnak azon irályi változtatások, a me-
lyeki t ezen szerkezet végleges megállapítására közgyiilésilég kiküldött bizott-
mány ajánlatba hozott. — Igazgató ur felkéretik ezen indítványozott irályi 
változások között az értelemre ép be nem folyóknak számot tartva, a kellő 
intézkedéseket megtenni, hogy az uj alapszabályok a legközelebbi választ-
mányi ülés bevárása nélkül helybenhagyás végett mielőbb a minisztérium elé 
terjesztethessenek. 

3) A szerkesztői bizottmány választása lévén napirenden, elnök a sza-
bályszerű titkos szavazásra kér i fel a választmányt. — A szerkesztői bizott-
mányba a legközelebbi fél év tartamára a következő egyleti tagok"válasz-
tatnak : Hieronymi Károly; Ainbrozovich Béla ; Ney Béla ; Lauka Józse f ; 
Lechner Gyula és Pilch Ágoston. 

4) Elnök, mint a k. m. term. tudományi társulatnak is elnöke, utóbbi 
minőségében nyert megbizás folytán ezen inditványt teszi: 

engedje meg a magy. mérnök egylet a természet-tudományi társulatnak, 
hogy ez folyóiratait az egylet olvasó termében kirakhassa, valamint könyvtá-
rát a mérnök egylet könyvtári szobájában elhelyezhesse, a két társulat folyó-
iratainak és könyvtárának használata tagja ik részéről kölcsönös leendvén. 

A term. tud. társulat az olvasó terem- és könyvtárnak tagjai részéről 
leendő használata idejére évenként 300 frtot ajánl a magy.-mérnök egylet 
pénztárába fizetni. — Határoztatik : Az indítvány készséggel elfogadtatik ; a 
mérnök egylet fentartván a helyiségek feletti szabad rendelkezés jogát, neve-
zetesen az ülési teremnek kizárolagos használatát, valamint azt, hogy a term. 
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tudományi társulatnak az olvasó és könyvtári szoba használatát 3 havi elő-
zetes értesítés mellett, bármikor felmondhassa, — a term. tudományi társulat-
nak hasonló felmondási joga leven. 

5) Az I-sö szakosztály elnöke Fakh Oszkár egyleti tag ezen tisztségről 
lemondását jelenti. — A leköszönés sajnálattal vétetvén tudomásul, — igaz-
gató ur felkéretik az I-sö szakosztály tágjait uj elnök választására f. hó 7-ére 
rendkívüli szakosztályi ülésre hivni össze. 

6) Fakh Oszkár e, t., mint az I-sö szakosztály oddigi elnöke, visszaküldi 
Lejtényi Ferencz e. t. utépitészeti munkáját és Haynald István e. t. indít-
ványát (lásd XVIII- ik ülés jegyzökönyve 1-sö és 4-ik czikkeit) jelentvén, 
hogy ezen ügyek szakosztályi tárgyaltatásáról elutazása végett nem gondos-
kodhatott. — Mindkét tárgy az I-sö szakosztály legközelebbi ülésén tár-
gyaltatik. 

7) Szumrák Pál e. t. a választmányi tagságról lemond, ezen tisztséggel 
járó kötelezettségeknek eleget tenni egyébb hivatalos teendői által lévén gá-
tolva. — Sajnálattal tudomásul vétetik. 

8) Szumrák Pál e. t. lélépése által megürült választmányi tagsági tiszt-
ségre Kotzó Pál választmányi póttag kérendő fel, mint a ki a póttagok 
között legtöbb szavazattal bir. 

9) Pest városa tanácsa értesiti az egyletet, hogy annak 3ö-ik sz. alatt 
april 24-én kelt megkeresése alapján az illető hivatalok utasíttattak, a városi 
vizvezetési tervek, gépek és munkálatok fölött az egylet tagjainak minden-
nemű felvilágosításokat megadni. — Örvendetes tudomásul van. — Az enge-
dély a tagoknak az olvasó teremben hiriil adandó. 

10) Annales des Travaux-Publiques czimii folyóirat szerkesztősége a 
csereviszony elfogadását jelenti. — Köszönettel tudomásul vétetik. 

11) Tagokul felvétetnek : Schmidt Ferdinánd mérnök Temesvárt ; — 
Alberty Károly segédmérnők Esztergomban ; — Sártory Antal m. k. felmé-
rési felügyelő Jolsván. 

12) A választmány körében felmerülvén a kérdés, vájjon tartassanak-e 
augustus és september hónapok folytán választmányi ülések, határoztatik 
A legközelebbi választmányi ülés az october 4-én leend. 

XX-ik választmányi ülés october l l én. 
1) Elnök ur felhívására t i tkár jelenti, hogy az egyleti szünidők tartama 

alatt Hajdú Gyula egylettagnak saját kívánatára olaszországi földöntözési ta-
nulmányai elősegítésére elnöki uton nyílt ajánló levél adatott, miután az ügy 
a legközelebbi választmányi ülés bevárását nem tette lehetségessé. 

A magyar mérnök egylet továbbá a orsz. erdészeti egylettől a Debre-
czenben tartandó f. é. közgyűlésre meghívót kapván, ugyanazon okból ezen 
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közgyűléshez elnök ur által a mérnök egylet nevében üdvözlő irat intéztetett, 
melynek átadásával Keresztszeghy Antal e. t. bízatott meg. 

Felolvastatván azon levél, melyben Keresztszeghy Antal e. t. küldetésé-
ről jelentést tesz, a választmány mindezen intézkedéseket egyhangú tetszés-
sel fogadja. 

2) Elnök az eddigi tapasztalás folytán nyert azon véleményt fejezvén 
ki, miszerint többen a választmányi tagok közül kétségtelenül sokszor azért 
nom vehetnek részt a választmányi ülésekben, mert a vasárnap lévén egyetlen 
napjuk, melyen több összefüggő óra fölött szabadon rendelkezhetnek, e napot 
magánügyeik elintézésére szükséglik, — indítványozza, tartsa ezentúl a vá-
lasztmány üléseit szombaton az esti órákban. — A választmány elnök ur in-
ditványát elfogadván, elhatározta, hogy a választmányi ülések ezentúl minden 
hónap 1-sö szombatján esti 6 órakor tartassanak, — mi az egyleti tagokkal 
hírlapok utján tudatandó. 

3) Elnök ur tekintettel azon tényre, hogy az egyleti tagok számos hiva-
talos teendőik végett csak igen csokély mértékben vehetvén részt a szakosz-
tályi ülésekben, ezek eddig alig voltak képesek a tagok között élénk eszme-
cserét és szellemi érintkezést létesiteni és fentartani — azon véleményben van, 
miszerint az egylet ezen fontos feladata jobban oly összejövetelek által éret-
hetnék el, melyekben valamennyi szakosztályi tagok egyszerre vennének 
részt. — Elnök ur azért igen czélszeríinek tartaná, ha ezentúl a szakosztályi 
üléseken kivül rendesen és előre meghatározott napokon havonként 1—2 
egyetemes szakülés tartatnék, ugy, hogy a szakosztályi ülésen a szorosan 
szakosztályi folyó ügyek tárgyaltatnának, az egyetemes szaküléseken pedig 
az egyes egyleti tagok a technikai ügyek és tudományok fölötti netaláni ész-
revételeiket és kifogásaikat, ogyes gyakorlati vagy elméleti eljárások, elvek és 
következtetések fölötti véleményüket közölnék, — minden szak kedvelője 
saját körében felmerült újdonságokat ismertetné szaktársaival, egy szóval az 
egyetemes szakülések valamennyi a mérnök egylet köréhez tartozó és egy-
mással rokon tudományok kedvelőit központositván, hivatva lennének az 
egyleti tagok, minél élénkebb érintkezése által azok között a legfontosabb 
technikai haladásokat is ismertetni és terjeszteni. 

Elnök ur indítványa a választmány] által osztatlan tetszéssel fogadtat-
ván, határoztatik: 

a) A holnap minden 2-ik és 4-ik szombatján esti 6 órakor egyetemes 
szakgyülések fognak tartatni, melyeken az egyes szakosztályok értekezései 
azon rendben követik egymást, a melyben az illető szakosztályok az alapsza-
bályokban felsoroltatvák. 

b) Az egyleti tagok erről hírlapok utján értositendök. 
4) Szily Kálmán egylettag indítványozza, szedessenek ezentúl a helybeli 

tagok illetékei az egyleti szolga által be. — Határoztatik : 
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a) A helybeli egyleti tagok befizetései ezentúl minden hó első napjaiban 
az egyleti szolga által fognak beszedetni. 

b) E napokban az egyleti szolga csak esti 6 órától fog az egyleti helyi-
ségekben tartózkodni. 

c) A kir. magy. tud. társulat felkérendő, hogy ezen idő alaff az egyleti 
helyiségeket az ö szolgája felvigyázása alá helyezze. 

5) Szily Kálmán e. t. sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy jelenleg az év 10-ik 
hónapja végén az egyleti közlönynek csak3-ik, és 3 hónap óta egyáltalában egy 
füzete sem jelent meg, miáltal több hónap óta a közlekedés az egylet és vidéki 
tagjai között meg van szakítva. — Szólló kiemeli, hogy az egylet csak addig 
virágozhat, mig a közlöny a beléje fektetett reményeknek megfelel, felkérvén 
a választmányt, a közlöny rendes megjelenése biztosítására szükséges intézke-
dések megtételére. 

A választmány értesülve lévén, miszerint a közlöny megjelenésében be-
állott késedelem oka a nyomdák túlterheltsége, határozza, az egyleti szer-
kesztő felkérendő, hogy működjék oda, miszerint valamely nyomdával a köz-
löny pontos időben megjelenését megszabott büntetés terhe alatt biztositó szer-
ződés köttethessék, mely esetben a választmány szükség esetében kész a 
nyomtatást magasabban mint eddig dijazni. — A választmány ezen szerződés 
jóváhagyását magának tartja fen. 

6) Titkár jelenti, hogy az alapszabályok a nagym. m. kir. belügyminis-
teriumtól azon megjegyzéssel küldettek vissza, hogy azok 3 megbélyegezett 
példányban a városi hatóság ut ján jóváhagyás végett újra felterjesztessenek. 
— Titkár oda működni utasittatik, hogy a leiratnak mielőbb elég tétessék. 

7) A VTik szakosztály f. évi julius hó 28-án tartott ülésének jegyző-
könyvi kivonata kapcsolatában felolvastatik ezen szakosztálynak a nyilvános 
pályázati szabályokra vonatkozó indítványa. — Az inditvány a Vl-ik szak-
osztály kivánata szerint gyorsabb eljárás czéljából külön másolatokban vala-
mennyi szakosztályoknak megküldendő. Hogy a vidéki tagoknak is alkalom 
adassék nézeteiket érvényesitni, az inditvány a közlönybe is fölveendő. 

8) Micskey Imre e. t. „A tagosztály," — „A sárrétség öntözése," — 
„Vizjogi és vizmivelési alapismeretek" czimü munkái t az egyleti könyvtárnak 
adománozza, — az egyletet az utolsó munka terjesztésére és ismertetésére 
kérvén. — A munkák köszönettel vétetnek. — A „vizjogi és vizmivelési 
alapismeretek" ismertetés végett a szerkesztői bizottmánynak adandók ki. 

9) Titkár jelenti, hogy az egylet által a I l l - ik szakosztály indítványa 
folytán a hazai ipar vállalatokhoz és gyárakhoz intézett körözményre néhány 
válasz érkezett. — A válaszok a 111-ik szakosztálynak adandók ki. 

10) Felolvastatik Zenta város levele, melyben az egylet a pályázat ut-
ján beérkezett Tisza hidtervek megítélésére kéretik. — A választmány a 
megtisztelő megbizásnak megfelelni határozván, Zenta városa a tervek békül-
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désere szóllitandó fel azon megjegyzéssel, Hogy az egylet azok megítélését az 
alapszabályilag eldöntött módon foganatositni fogja. 

11) Felolvastatik Tóth Kálmán Dráva szabályozási fömérnök levele, 
melyben az 2 segédmérnök fogadása véget t fordul az egylethez. — Tó th Kál-
mán fömérnök ur értesítendő, hogy keresete a szokott módon közzé tétetett. 

12) Grave Henrik, az „Oestorreichische Bau-Almanach" szerkesztője az 
egylet folyó évi viszonyait illető közlemények bir tokába holyeztotni kér . — 
Titkár a k ivánt adatok és a közlöny mul t évi 3-ik és folyó évi eddig megje-
lent füzetei megküldésére utasittatik. 

13) Az V-ik szakosztály meg nom alakulása és Hieronymi Káro ly igaz-
gató e 'nökké történt megválasztatása következtébon a választmány kiegészí-
tése lévén szükséges, az alapszabályok értelmében, mint legtöbb szava-
zatot nyert pót tagok: Kubik Endro, Molnár Pál és Radnich Imre egyl. tagok 
lépnek a választmányi tagok sorába, miről azok értesitendőik. 

14) Henszlmann Imre e. t. bemutat ja a keret nyomtatásában elkészült 
tagsági oklevél mintáját . — A keret kiállítása tetszéssel fogadtatván, a vá-
lasztmány az oklevelek kiadását még megelözöző egyébb munkák gyors befe-
jezését roméli. 

15) Tagokul fe lvé te tnek : Jeney Henrik, fömérnök Kolozsvárt; — Róth 
Simon, megyei mérnök U n g v á r t ; — Székely János kir . mérnök M.-Vásár-
helyen ; — Gliiek Bernát mérnök Bécsben; — Verderber István gépészmér-
nök P e s t e n ; — Thaly Is tván mérnök Pesten; — Kozáky Gyula mérnök 
Penczen ; — Andrássy Gyula, segédmérnök Budán ; — Kugler Mihály, mér-
nök Pesten. 

Kiigazítások. 
A magyar mérn. egyesület közlönyének 4-ik füzetében következő lényegfs 

kiigazítások szükségesek: % 

341. lap 24. sorban : Bodenhiingstock helyett : „Bogenhüngwerk.1' 
„ „ 25. „ hogy a szépség nyer helyett : „hogy az szebb." 
„ „ az utolsó bekezdésnek igy kell lenni: „melyek közül a két szélső minden 

oldalon 3 m távolságban szokottnál erösebb — mert a vonatok 
röperejénck kitett — keresztkötesek sat. által egyesittetik." 

n „ utolsósorban: 24 m helyett: „2'i<** 
344. éa következő lapokon : Beszédes Ferenez helyett: „Beszédes József" teendő. 


