
AZ EGYESÜLET TÁRGYALÁSAI. 

XXI-ilí választmányi ülés december hó 5-én. 
1. Elnök a közlöny rendetlen megjelenése alkalmából szükségesnek 

látná a nyomdával a közlöny kiállítására vonatkozó oly szerződést kötni, 
mely annak pontos megjelenését biztosítaná; s felkéri a választmányt ezon 
szerződés pontozatainak megvitatására. 

Szily Kálmán e. t. ezen szerződést a következő pontokra gondolja kiter-
jesztendőnek: 

a) A közlöny egy-egy legalább 5 ivre terjedő füzete minden 2-ik hónap 
(Február, Április, Június, Augustus, Octóber, December,) végén jelenik meg 

b) A nyomda ezen füzetek — a fennemlitett határnapra kiállítását — 
fűzését és csomagolását magára vállalja. 

c) A nyomtatási árak, — a papír minősége, — a használandó betűk 
neme, — egy szóval minden a füzet kiállítására befolyó körülmény a szer-
ződésben körülírandó. 

cl) Nem különben a kefelevonatok száma, —• azoknak a nyomda által 
való kiállításának, — valamint a correcturák visszaküldésének határnapja 
határozottan kifejezendő. 

e) A szerződésben határozottan kikötendő, mely napokig tartozik a szer-
kesztőség a szükséges kéziratokat a nyomda rendelkezése alá bocsátani, és 
hogy ez részletekben vagy egyszerre történik-e ? 

f) A nyomda minden nap késedelemért 20 forint birságot fizet az egy-
letnek. — A választmány az indítványt elfogadván, — Kruspér István szer-
kesztőt és Hieronymi Károly igazgatót megbízza a szerződést ezen alapon 
valamely nyomdával véglegesen megkötni és azt az egylet részéről aláírni. 

2. Elnök kérdésére Kruspér István szerkesztő jelenti, hogy a közlöny 
5-ik füzetéhez szükséges kéziratoknak eddig csak fele van fedezve. — A 
választmány egyhangúlag kiváló fontosnak itéli az elkésett füzetek kiadását 
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annyira siettetni, hogy jövő évi február hó végéig a rend ismét helyre legyen 
állitva, s o ezélra a jelenlevőket közreműködésre felkéri. 

3. Elnök jelenti, hogy a folyó évi rendkívüli közgyűlés által megváltoz-
tatott egyleti alapszabályoknak a beliigyministcrium részéről leendő jóvá-
hagyása eddig azért késett; mert a 2. §-ban az egylet ezéljai között általános-
ságban van megemlítve az „előadások tartása." Ezen nehézség elhárítása 
kedvéért javaslatba hozza az alapszabályok megfelelő pontját oda módosítani, 
hogy az egylet csak oly előadások tartására nyújt alkalmat, melyek saját czél-
jainak megfelelnek. — Felhatalmaztatik Sztoczek József alelnök úr az alap-
szabályok 2-ik §-ának „d" pontja zármondatát utólagosan a kővetkezőkre 
változtatni: 

Továbbá tagjai kívánatára saját helyiségeiben ugy nyilvános, mint zárt-
körű — az egylet czéljainak megfelelő előadások tartására alkalmat nyújt. 

Alelnök urnák pedig ezen utólagos változtatás foganatosítására Hieronymi 
Károly választmányi tag által hitelesítendő jegyzőkönyvi kivonat adandó ki. 

4. Az ügyrend végleges megállapítására kiküldött bizottmány jelentvén, 
hogy az a tettleg fennálló ügymenettől több lényeges pontban eltér, — azon 
kérdést intézi a választmányhoz, váljon ily körülmények között czélszerünek 
tartja-e ezen ügyrend kinyomtatását — Határoztatik: 

a) Az ügyrend egyelőre ki nem nyomtatandó. 
b) Igazgató felkéretik azt a választmány használatára 30—40 példány-

ban autografiroztatni. 
c) Ti tkár megbizatik e czélból a fennálló ügyrendnek a jelen tényál-

lásnak meg nem felelő czikkelyeit megváltoztatni. 
5. Titkár azon kérdést intézi a választmányhoz, nem-e kíván a február 

hóban tartandó közgyűlés összehívása előkészítésére intézkedéseket tenni. — 
A választmány ily intézkedések tételét a januar havi választmányi ülésre 
halasztja. 

6. Pénztárnok a fölött kér felvilágosítást, helybelieknek tekintendök-e 
az O-Budán lakó egyleti tagok. — Az Ó-Budán lakó egyleti tagok vidékiek-
nek tekintendők. 

7. Titkár jelenti, hogy Zenta városa a választmány határozata értel-
mében tudósíttatván, hogy az egylet a pályázati hidtervek megítélésére haj-
landó, — 3 pályázati tervet beküldött, és hogy ezek az I-ső szakosztálynak 
lettek kiadva. — Tudomásul vétetik. 

8. Györ városa átküldvén az egyletnek a városi mérnöki állomásra 
vonatkozó pályázati hirdetést, —• azt az egyleti tagok között köröztetni kéri 
— Titkár jelenti, hogy a pályázati hirdetmény az olvasó szobában és a köz-
lönyben közzé lett téve. — Győr városa értesitendö, hogy a közzététel a 
szokott módon megtörtént. 

9. A középtanodai tanári egylet, átküldvén közlönyének eddig megje-
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lent füzeteit, — a mérnök egylettel esereviszonyba lépni óhajt. — A választ-
mány az indítványt örömmel elfogadja. 

10. A darmstadti „Grosherzogliclie Centralstelle für die Gewerbe und 
den Gewerbe Verein" az egyleti könyvtár uj katalógusát küldi be. — Köszönet-
tel fogadtatik. 

11. Az „1-te ung. Flachs- und Hanf- Garn Spinnerei in Késmárk" mű-
ködése megkezdéséről értesiti az egyletet. — Tudomásul vétetik. 

12. A „Hegyaljai ásvány- és malomkő társulat" czementjei árjegyzékét 
küldi be. — Az olvasó-szobában kiteendő. 

13. Igazgató az egyleti oklevelek tárgyában jelenti, hogy 1000 darab 
oklevél nyomtatása a papír minémüsége szerint 157—1G4 — vagy 184 forintba 
kerülend, — valamint hogy Doby rézmetsző 15 ft utólagos kártalanítást 
követel. — A választmány a következőket határozza: 

a) 1000 darab oklevél a fennemlitett papirnemek legjobbján állítandó 
ki 184 nyomtatási költség mellett. 

b) Doby rézmetszőnek a 15 forint utólagos kártalanítás megadható. 

c) Az oklevél szövege a következő: 

, A magyar mérnök egylet urat 
18 -tói számitandó öt év tartamra rendes tagjai sorába felvette." 

Kelt tartott választmányi ülésünkből. 

Elnök. Titkár. 

d) Az oklevél ára 2 frtra állapittatik meg. 

e) A tagok nyomtatott levelekben megkérdezendők, kivánnak e okle-
vél birtokába helyeztetni vagy nem. — Azon tagoknak, kik két hét lefolyta 
alatt be nem jelentik, hogy egyleti oklevélre igényt nem tartanak, — ezen 
idő lefolyta után az oklevél meg fog küldetni, az érette járó dij utánvétel által 
biztosíttatván, miről azonban a tagok a fenn érintett levélben tudósitandók. 

14) Kruspér István szerkesztő jelenti, hogy az egylet közlönye szerkesz-
tése súlyos feladatának ezentúl megszaporodott hivatalos teendői következ-
tében kellően meg nem felelhet, — kérvén a választmányt, hogy őt ezen 
tisztségtől és az azzal járó kötelességektől felmenteni kegyeskednék. 

A választmány szerkesztő leköszönését határozott és okadatolt kivánata 
kifejezése következtében sajnálattal elfogadja és elhatározza, hogy a közlöny 
ezentúli szerkesztésére vonatkozó intézkedések mihamarább megtétessenek, 
— felkérvén szerkesztő urat, hivatalát addig is, mig erre alkalom adaudódott, 
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megtartani. — Kruspér István szerkesztő a választmány ezen óhajtását teljesí-
teni ígéri. 

15. Tagokul felvétetnek: — Meissner Sándor mérnök Pesten; Popovics 
Lázár állomásfőnök Marcheggen ; Balló Mátyás tanár Pesten ; Seefehlner 
Gyula mérnök Pesten; Markovits Miklós mérnök Zomboron; Lippich Gyula 
mérnök Budán ; Basa Gábor mérnök Pesten ; Stoiner Sándor mérnök Pesten ; 
Rákóczy Zoltán mérnök Pesten ; Müller Henrik mérnök Szegeden ; Verebély 
József hajókapitány Budán; Oekonom György hajókapitány Pesten. 


