
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 
XXll-dik választmányi ülés. 

J a n u á r hó 2-káu. 

1) Elnök felhívja a választmányt az alapszabályok által február hóra 
kitűzött közgyűlés megtartására a szükséges intézkedéseket megtenni. 

Határoztatik: a) A közgyűlés megnyitására f. é. február hó 21-ke tű-
zetik ki. 

b) Sztoezek József alelnök elnöklete alatt Hieronymi Károly, Kherndl 
Antal, Leutner Károly és Szily Kálmán egyleti tagokból álló bizottmány kül-
detik ki a szükséges elöintézkedések megtételére, és a közgyűlés tárgyai kije-
lölésére. 

c) Ezen bizottmány javaslatát és intézkedéseit a f. hó 16. tartandó rend-
kívüli választmányi ülésen helybenhagyás végott olőterjesztendi. 

2) Elnök jelenti, hogy az egylet alapszabályai a m. k. belügyminisztéri-
um helybenhagyási jegyzetével ellátva, visszaérkeztek. 

Az alapszabályok azonnal kinyomatandók és a közgyűlési meghívókkal 
egy időben, az egylet valamennyi tagjának megküldendők 

3) Előterjesztetik 15 egyleti tag által aláirt indítvány: kéretnék fel a 
m. k. közlekedési ministerium, miszerint a vasúti szabálytervek az egylet 
mindazon tagjai részéről, kik e kedvezményben részesülni óhajtanak, megsza-
bott ár mellett kaphatók legyenek. 

A m. kir. közlekedési ministeriumhoz ily értelemben kérvény inté-
zendő. 

4) Felolvastatik 16 egyleti tag indítványa: kéretnek fel a magy. kir. 
A m, mérnök-egylet közi. III. leöl. 7 
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közmunka és közlekedési ministerium, valamiül Magyarország valamennyi 
vasúti-, csatorna-épitési és folyószabályozási társulatai is, — részesítenék a 
mérnök egyletet a készülő szabálytervek és más érdekesebb tervezetek egy-egy 
példányában. 

A választmány az indítványt egyhangúlag elfogadja. 
5) Titkár jelenti, hogy a Zenta városa által beküldött hídtervek megbi-

rálásával megbízott egyleti tagok véleménye, e napokban fog Zenta városának 
megküldetni. 

Tudomásul vétetik. 
6) Bodoky Lajos egyleti tag, a vi'/, folyásáról irt elméletét 5 példányban az 

egyleti könyvtárnak adományozza. 
A becses adomány köszönettel vétetik. 
7) Bömclies Frigyes, mérnök a cs. k. szab. déli vasúttársaságnál, az általa 

szerkesztett következő munkák egy-egy példányát adományozza az egyletnek : 
a) Die internationale Müuz-Masz- und Gewicbts-Commission der Pariser 

Ausatellung von 1867. 
b) Materiale und Verfahrungswoise für öffentliche Bauten. 
c) Die Arbeiterhausor auf der Pariser Weltausstellung von 1867. 
A választmány az egylet köszönetét Bömches Frigyes mérnöknek levél-

ben kifejezendönek határozza. 
8) Titkár Bodoky Károly egyleti tag halálát jelenti be a választmány 

nak. 
A gyászliir sajnálattal vétetik tudomásul. 
9) Az alapszabályok értelmében a szerkesztői bizottmány újjá válasz-

tása lévén sz'ikséges, elnök a választmányt a szabályszerű titkos szavazásra 
szóllitja fel. 

A választmány a legközelebbi '/» év tartamára a szerkesztői bizottmányba 
a következő tagokat választja meg: 

Lechner Gyula, Ambrozovics Béla, Hieronymi Károly, Lauka József, 
Ney Béla és Pilch Ágoston. 

10) Kruspér István szerkesztőjelenti, liogy az egyleti közlöny szerkesz-
tése súlyos feladatának, megszaporodott hivatalos teendői következtében kel-
lően meg nem felelhet, s kéri a választmányt, hogy öt ezen tisztségtől és az 
ezzel járó kötelességektől felmentené. 

A választmány jegyzőkönyvileg fejezvén ki elismerését és köszönetét 
Kruspér Isiván egyleti tag eddigi szolgálataiért, — az általa felhozott okokat 
méltányolva, lemondását sajnálattal elfogadja. 

11. Elnök a választmányt uj szerkesztő választására kéri fel. 
A szabályszerű titkos szavazásnál 

Ambrozovics Béla 13 
Lehner Adolf 1 

szavazatot nyertek, s igy Ambrozovics Béla egyleti tag lőn szerkesztőül meg-
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választva, ki a választmány bizalmáért köszönetét fejezvén ki a választást el 
fogadja. 

12) Ambrozovics Béla egyleti tag szerkesztővé lett megválasztatása kö-
vetkeztében a szerkesztői bizottmány kiegészítése lévén szükséges : 

a választmány hatodik szerkesztői bizottmányi tagul Kherndl Antal egy-
leti tagot választja meg. 

13) Pénztárnok megnevezi azon egyéneket, kiket az egylet részéről az 
uj év alkalmából megajándékozandóknak vél, a választmányt egy megfelelő 
összeg utalványozására kérvén. 

A választmány e czélra összesen 27 ftot engedélyez. 
14) Könyvtárnok következő munkákat ajánl megvételre: 

a) Staudt „Geometrie der Lage." 
b) Weissbach „Ingenieur-Mechanik.1' 
c) Sachregister technischer Journalé. 

A választmány ezen munkák megvételét elhatározza. 
15) Odrik Vilmos mérnök foglalkodtatást keresvén, kéri a választ-

mányt, ajánlaná őt az egyleti tagok figyelmébe. 
A választmány oda utasítja a titkárt, szólitsa fel a folyamodót, hogy az 

eddigi működése feletti bizonyítványait beküldje, vagy nevezzen mégoly egy-
leti tagot, ki őt a válaszmánynak ajánlhatná. 

1G) Titkár felemiitvén, hogy a vidéki tagok a közlöny vitelbéri költ-
ségei által igen terheltetnek, indítványozza, kéressék fel a m. k. kereske-
delmi ministerium, engedélyeztetnék a magyar mérnök egyeletnek, tekintettel 
közhasznú czéljaira, a közlöny postai szétküldésénél árleszállitás, hogy ezen 
kérelem teljesítése esetében a postai uton szétküldendő füzetek bérmentesí-
tését, a pénztár nagyobb terhelése nélkül, az egylet vállalhassa magára. 

A választmány a m. k. kereskedelmi min'steriumhoz ily értelmű kér-
vényt intézni határoz. 

17. Titkár jelenti, hogy egyéb elkerülhetetlen teendői, neki ezen hivatal 
lelkiösmeretes es sikeres kezelesére elegendő időt nem hagyván, ő ezen tiszt-
ségről a február havi közgyűlésen lemondani szándékozik. 

A választmány a titkár ezen jelentését ahoztartás végett tudomásul 
veszi. 

18) Titkár jelenti, hogy több egyleti tag kívánatára az egylet helyisé-
geiben egy előadás-eyclust nyitott meg az építészeti nyugtán egyes fejezetei 
felett. 

Tudomásul vétetik. 
19) Tagokul felvétetnek: 

Fábriczy Kornél, mérnök Körmöczbányán. 
Krenner Vilmos, mérnök Körmöczbányán. 
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Miller József, gyárigazgató Grengen (Würtenberg). 
Pernor Gyula, mérnök Pesten. 
Dolbzalek Károly, mérnök Pesten. 
Preiszmann Ernő, mérnök Pesten. 

XXIII dik választmányi ülés. 
J a n u á r 16-kán. 

1) A folyó évi február lió 21-kén egybelépendö közgyűlés összebivását 
megelőző előintézkedésok meghatározására kiküldött bizottmány a követke-
zőkben foglalja össze idevágó indítványait. 

a) A közgyűlés az egyloti helyiségekben tartassák. 
b) Napirendjét a következő tárgyak képezzék: 

1) Elnöki megnyitó. 
2) Tisztviselők jelentése. 
3) Az utolsó közgyűlés alkalmával megállapított, és azóta a belügymi-

nisztérium által jóváhagyott alapszabályok bemutatása. 
4) Titkárválasztás. 
5) A kilépő 8 választmányi tagnak sorshúzás utjáni kijelölése, és 8 újnak 

választása. 
6) Költségvetés 1869-re. 
7) Az ügyrendnek az alapszabályok megváltoztálása folytán szükségos 

ujabb megállapítása. 
8) Az újonnan megválasztott tagok bejelentése. 

c) A k&gyülésre az egyletnek valamennyi tagjai az alapszabályilag 
meghatározott úton, nyomtatott meghivók által meghívandók. — Ezen meg-
hívók szövege a következő : 

„Meghívó a magyar mérnök-egylet 18(30. évi február hó 21- és 22-dikén 
tartandó közgyűlésre. (Szól a kivüürt tagtárs személyére.) A közgyűlés tár-
gyai : 

Hollán Ernő elnök, Klierndl Antal titkár." 
d) A es. k. sz. államvasút-társaság, — a déli, — a tiszai, — az éjszaki 

és az erdélyi vasút igazgatóságai felkérendők az egylet azon tagjainak, kik a 
közgyűlésre utazni óhajtanak f. e. februárból;")—22-dike illetőleg 22—29-dike 
között ide és vissza érvényes jegyeket leszállított árakon szolgáltatni ki. 

e) Végre elnök jelenti, hogy a bizottmány kebelében többszörösen 
felmerült azon kérdés, nem lenne-e czélirányos, a közgyűlés figyelmét, egyes 
oly újításokra irányozni, a melyek az eddigi tapasztalás által óhajtandóknak 
bizonyultak, — Különösen fontosnak tartaná a bizottmány a közlönyt havi 
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lappá változtatni át, és azt minden egyleti tagnak külön előfizetés nélküi meg-
küldeni, — különösen fontosaknak találna továbbá a bizottmány oly intézke-
déseket, melyek jövőre lehetővé tennék a titkári hivatalnak huzamosb ideig ál-
landóan egy kézbon maradását. Érett megfontolás után azonban azt találván, 
hogy ide vonatkozó intézkedések az alapszabályok újbóli megváltoztatását 
tennék szükségessé, mi több okból nem ajánlható: — a bizottmány czélszc-
rünek tartja ily értelmű indítványokkal még ez alkalommal nem lépni a köz-
gyűlés elé. 

A választmány a bizottmánynak a közgyűlés egybehívására és napi-
rendjére vonatkozó fennebbi a) b) e) d) alatti inditványát elfogadja. 

Egyébiránt a választmány a legközelebbi közgyűlés legfontosabb felada-
tai egyikének tartja a titkár választását. — A választmány a tagok buzgósá-
gától elvárja, hogy mindannyian egyesitendik törekvéseiket a választmányé-
val, ho»y ezen fontos hivatal alkalmas és oly egyénro ruháztathassék, ki azt 
huzamosb ideig viselhetendi. 

2) Hieronymi Károly igazgató indítványozza, miszerint ezentúl a vá 
lasztmányi ülések napirendjébe csak a tisztán kezelési ügyek vétessenek fel, 
a tudományos vagy szakkérdések megvitatása és elintézése az egyetemes 
szakosztályi ülésekre bízatván. 

A választmány ezen indítványt elfogadja és a titkárt jövőre ezen érte-
lembeni eljárásra utasítja. 

XXIV. választmányi ülés. 
F e b r u á r hó 6 án. 

1) A f. h. 21-éro kitűzött közgyűlésnek előterjesztendő ügyrend szerke-
zete megállapitására, felolvastatik az utolsó rendes közgyűlés által elfogadott, 
de a közbejött változások tekintetéből ki nem nyomatott ügyrend. 

A választmány a felolvasott ügyrendben következő nevezetesebb módosi-
tásokat, talál szükségesnek : 

a) A rendes választmányi ülések minden hó 1-ső szombatján, délután 0 
órakor tartatnak (1. § ) 

b) Az egyes osztály ülések szükségszorinti időközökben, mindenkor ked-
den délután G órakor tartatnak. A tagok az osztályűlésekre a szakosztályi elnök 
által a napilapok utján hivandók meg. (§ 7. 8.) 

c) A 8. §. elmarad. 
d) Az egyetemes ülések minden hó 2-dik és 4-dik szombatján esti Gora-

kor tartatnak. 
Az egyetemes ülések tárgyai a napilapokban kihirdetendők és azon kivül 

a helybeli tagok a titkár által külön meghívók utján meghívandók. — Minden 
az egyletbe?; beérkező tudományos- vagy szakkérdés az egyetemes ülésen tár-
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gyaltatik, és a titkár csupán a szorosan vett kezelési ügyeket terjeszti a vá-
lasztmányi ülés elé. (6. §. 9. §. 11. §.) 

e) A 21. §. (a) pontjában a közlöny tartalmát képező tárgyak között a 
„technikai ügyre vonatkozó rövid értesítések, jegyzetek vagy jelentések" 
nem második sorban, hanem mint egyéb tárgyakkal egyenjogúak veendők 
fel; — a(b) pontban pedig minden a külalakra vonatkozó meghatározás kiha-
gyandó. 

f) A 22. §. szövege: ,, A szaklap árát mindenkor a választmány határozza 
meg." — A 23. §. szövege: „A szaklapba felvett dolgozatok díjaztatnak. — 
A díjazás magassága, a szükség szerint, a választmány által állapittatik meg." 
A 24. §. szövege: „A közlöny szerkesztésének módját és a szerkesztés díjazá-
sát időről időre szinte a választmány határozza meg." — A 25. §. szövege : „A 
szerkesztőt a választmány titkos szavazás utján választja." 

g) A 26. §., 27. §. 28. §, elmaradnak. 
h) A közlöDy szerkesztésére, a szerkesztői bizottmány szervezésére, a 

szerkesztőre, a dolgozatok és a szerkesztés dijazására vonatkozó, és az új ügy-
rendben a fennebbi határozatok értelmében általánosabban fogalmazandó 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, és 29. §-ek a választmány további részletes megálla-
podásáig, úgy a hogy az eddigi ügyrendben foglaltatnak fenntartandók, a nél-
kül azonban, hogy a 28. §. kivitelével, mint olyanak az új ügyrendbe felveen-
dők lennének. 

i) A tagsági díjak vevények utján való beszédésmódja beszüntetése mel-
lett határoztatik: Azon egyleti tagok, kik tagdíjaikat és előfizetéseiket sze-
mélyesen vagy megbizottjaik utján kézbesitik a pénztárnoknak, általa nyug-
tát nyernek. —A díjakat posta utján beküldő tagoknak csak világosan kifeje-
zett kívánságokra szolgáltatik ki nyugta. — A pénztárnok a tagsági díjakat 
lefizetett, valamint a közlönyre előfizetett tagok névsorát, nyilvános nyugta gya-
nánt a közlönyben közzé teszi. (33. §.) 

k) A pénztári készlet minden hónap végén 200 frt. visszatartása mellett 
a pénztárnok által az egylet nevében a takarékpénztárban vagy más nyilvános 
pénzintézetben leteendő. (37. §.) 

1) Az eddigi ügyrend átdolgozásával, tekintettel a fennebbi határoza-
tokra s tekintettel az alapszabályoknak közbejött megváltoztatására, Léhner 
Adolf és Ney Béla választmányi tagokból és az egyleti tisztviselőkből álló bi-
zottmány bizatik meg, — azon megjegyzéssel, hogy az tervezetét, a f. h. 13-án 
tartandó választmányi ülésen helybenhagyás végett előterjessze. 

2) Felolvastatik sz. k. Győr város közönsége által a mérnök egylethez 
intézett, a városi mérnöki állomásra hirdetett pályázatnak, az egylet kebelében 
való közzétételére vonatkozó felkérés. 

A pályázati hirdetmény a közlöny f. é. 1-ső füzetében közzéteendő és az 
egylet helységeiben kifüggesztendő. 

3) A cs. k. szab. első erdélyi vaspálya igazgatósága jelenti, hogy a vá-
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lasztmány óhajtásának megfelolvén elrendelte, miszerint a közgyűlésre utazó 
egyleti tagoknak f. é. február 15-től, 28-áig jövetre és menetre az utazási je-
gyek fél viteldíjért szolgáltassanak ki. 

Ezen kedvezményért a cs. kir. szab. első erdélyi vaspálya igazgatóságá-
nak az egylet köszönete levélben fejezendő ki. 

4) A m. kir. József-műegyetemen „Dugonics kör" czime alatt alakult 
önképző egylet, a mérnök egylet közlönyének megküldését kéri. 

A választmány a kérelem teljesitését határozza. 
5) A „Gazdászati közlöny" szerkesztője a m. mérnök egyletet lap-cse-

rére kéri fel. 
A csereviszony elfogadtatik. 
6) Arnstein Henrik egyleti tag, hivatkozván a január hó 2-kán tartott 

választmányi ülés jegyzőkönyvének 15-ik pontjára, Odrik Vilmos földmérőt a 
választmány pártolásába melegen ajánlja. 

A választmány, jelenlevő Odrik Vilmos úr bizonyítványait átvévén, azo-
kat átvizsgálás és javaslattétel végett Hieronymi Károly, Léhner Adolf és 
Gulácsy Kálmán egyleti tagokból álló bizottmánynak adja ki. 

7) Léhner Adolf egyleti tag 20 aláirással ellátott és a körgyüléshez inté-
zett indítványt nyújt be, oly értelemben miszerint : 

a) a közlöny havonként legalább egyszer jelenjen meg, 
b) hogy az a keletkező hazai vállalatok- és középitményekre, és a már 

munkálatban levők előhaladására vonatkozó értesítéseket is közöljön. 
c) Hogy a közlöny minden egyleti tagnak külön előfizetés nélkül, de ha 

szükséges a tagsági díjak felemelése mellett küldetnék meg. 
A választmány mindezen indítványozott módosításokat rendkivül fonto-

saknak és üdvöseknek tartja, s habár életbeléptetésük útjában tetemes akadá-
lyokat lát, mégis az inditványozó által megpendített kérdéseknek a közgyűlés 
által való megfontolását igen hasznosnak itéli. 

8) Bemutattaknak a következő, a könyvtár részére beeérkezett ado-
mányok. 

a) Kenessey Albert : Jelentés a havrei nemzetközi tengerészeti kiállítás-
ról, — 3 példányban. 

b) Menyey Ferencz : „A felső olaszhoni vasutakról" 25 példányban. 
Az adományok köszönettel vétetnek. 
9) Igazgató indítványozza, emeltessék az egyleti szolga fizetése havon-

kénti 35 ftra. 
A választmány ezen indítványt elfogadja. 
10) Következő új tagok vétetnek f e l : F e s t e t i c h Emil, mérnök Te-

schenben, — D o p p l e r Adolf, főmérnök Pesten, — M o l n á r Mihály, mérnök 
Pesten, — G r ó f f i t s Ármin, építész Stomfán, — K o c h a n o v s z k y Antal, 
oki. földmérő Elefánton, — A u g u s t i n György, mérnök Pesten, — K á p o 1-
n a i István, mérnök Pesten — K ö v é r Zsigmond, hajóskapitány Budán, — 



1 0 4 

C s a s z n c k József, hajókapitány Pesten, — A g u 1 á r Adolf, főmérnök Pes-
ten, — K i s z e 1 y Károly, főmérnök Szathmáron, — G h i c z y Béla, ezredes 
Budán. 

V e g y e s e k . 
Örömünkre szolgál, arról értesithetni olvasóinkat, hogy a jelen köz-

löny 1868-ki IV. füzetében megjelent, és Pribék Béla tagtárs tollából folyt 
azon közlemény, mely a hazánkban eredő víztömegek hasznosítását tárgyalta, 
a m. iparogyesület „Anyagi érdekeink" czimű közlönyében méltányló ismerte-
tés tárgya lön. A jelesen szerkesztett lap f. é. január 17-kén megjelent száma 
ugyanis egy hosszabb ismertetésben az ott megpenditett eszmét méltánylólag 
igyekszik tovább fejteni. Az oszmének isruertotése annak tisztázására bizo-
nyára jó hatással leend. 

Pályázati hirdetmény. 
Szabad s fkirály i Győr városa közgyűlése részéről az üresedésben lévő 

v á r o s i m é r n ö k i állomásra nyitott pályázat eredménytolen lévén, ujabb 
pályázat nyittatik. 

Ezen állomással 1000 ft. azaz : egy ezer forint o. é. évi fizetés van egy-
bekötve ; a megválasztandó mérnöknek pedig hivatalos teendőihez tartozand, 
a városnak minden technikai ügyeit és munkálatait vezetni, és a mérnöki mun-
kálatokat teljesíteni ; mire nézve a hatáskörét körvonalozó szabályzat a pol-
gármesteri hivatalban betekinthető. 

A pályázni szándékozók felhivatnak, miszerint kellőleg felszerelt kérvé-
nyeiket 0 város polgármestori hivatalához 1801). évi april hó első napjáig be-
nyújtsák. 

Kelt Győrött" az 18G9. évi január hó 23-ik napján tartó't városi rendes 
közgyűlésből. 

Kiadta : 
K a u t z G u s z t á v , s. k., 

főjegyző. 




