
•452 

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. 


