
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 

XXXY-dik választmányi- és egyetemes szakülés. 

A szünidő után az egylet működését a november 13-kán tartott választ-
mányi és egyetemes szaküléssel kezdte meg. 

Elnök, Sztoczek József, jelenti, hogy múlt szombaton, a választmányi 
tagok csekély száma miatt, a választmányi ülés meg nem tartathatott. 

Felolvastatott és hitelesíttetett a X X X I V választmányi ülés jegyzö-
könyve. 

Olvastatott a párisi magyar egylet levele, melyben a részére küldött 
pénzsegély- és könyv-ajándékért köszönetét fejezi ki. 

Lehnor Adolf, Gradl Sándor, Szabó Lajos és Lers Károly Írásban bekül-
dött indítványára elhatároztatott, hogy a suezi csatorna megnyitása napján, e 
mű létesítője, Lesseps Ferdinándhoz az egylet üdvözlő táviratot küldjön. 

Több egyleti tag nem tudván kereskedések útján dynamithoz jutni, a 
választmányt közvetítőül kéri fel. 

Titkár utasíttatott, hogy valamely kereskedővel magát érintkezésbe he-
lyezvén, azt a dynamitnak árúczikkei közé fölvételére bírja, azon kijelentés-
sel, hogy az egylet az első két mázsa elkeléseért kezességet vállal. 

A dynamit szállítását akadályozó tilalom meg lévén szüntetve, az ez iránt 
a kereskedelmi minisztériumhoz intéztetni szándékolt felterjesztés elmarad. 

A Győr városa által hirdetett rajztanári állomásra pályázó az egyletnél 
nem jelentkezvén, erről Győr városa értesíttetni határoztatik. 

Igazgató indítványára határoztatott, hogy mindazon tagoknak, kik tar-
tartozásaikat az 1868. és 1867. évekről még nem rótták le, a nyugták utánvét 
mellett megküldessenek. 

Vajda-IIunyad várának restauratiója alkalmával, az ottani míifaragvá-
nyok gipsz-öntvényekben többszörösíttetvén, ezek egy-egy példányának áten 
gedéseért a pénzügyminiszter úr megkéretni határoztatott. 

i 
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A honvédelmi minisztériumnál alkalmazott From Antal, Domaniczky 
István, Tóth Kálmán és Gerlóczy Gyula tagok által tett könyv-adományozások 
köszönettel fogadtattak. 

A bécsi „Bauhütte" kiadványaira történt előfizetés bejelentetett. 
Bejelentetett továbbá, hogy a „Közlöny" 5 dik füzete megjelent, és hogy 

az előfizetők száma eddigelé 568. 
Tagokúi felvétettek : 
Stiny Lénárd Arad ajánló Ambrozovics Béla. 
Nagy János Kolozsvár r> >7 

Toldy István Szeged 11 Radnich Imre. 
Lollok Győző Póla V Nadory Nándor 
Makray József Feled •n K. Tóth Mihály. 
Lóskay Miklós . Miskolcz n V V 

Kauzsay Dániel . N.-falu D Lahner Lajos. 
Blasovics Károly Pest V Ambrozovics Béla. 
Mori Károly • » V Faváry. 
Csongor Mór Temesvár Szegheő Géza. 
Reischel Károly . n n Leutner Károly. 
Poroszkay Ignácz, Bartek János rendes- és Gubicz András, Wieser Fe-

rencz alapító-tagok halála bejelentetett. Ez utóbbi két alapító-tag családja az 
alapítvány befizetésére lesz felhivandó. 

Több tag részére a diploma kiadása határoztatott. 

A szakülésen bemutattattak a Groffics Mihály által Vámospircs határá-
ban talált és beküldött kövületek, s azok, megvizsgálás végett, Wartha Vincze 
egyleti tagnak adattak ki. 

A kiküldött bizottság jelentése folytán az építési minták gyűjtése érde-
kében elhatároztatott, hogy a bemutatott táblázat egyszerűsítendő, s kinyo-
matván, az egyleti tagoknak, a közlekedési-, pénzügyi- és kereskedelmi miniszté-
riumoknak, a törvényhatóságoknak, és az ipar- és vasúti vállalatok igazgatósá-
gainak megküldendők, a hatóságok fel is hivatván arra, hogy ily minták gyűjté-
sére alattas közegeikel utasítsák. A minták 1 deciméter oldalú koczka-formában 
küldendők be. 

Titkár által a kövek viszonylagos keménységének meghatározására szol-
gáló kép minta-rajza bemutattatván, Bielek és Horváth tagoknak megbírálás 
végett kiadatott.*) 

Horváth Lajos, Máramarosmegye főmérnöke, hydraulikus mész-praepara-
tumokat küldvén be, felkéretni határoztatott, hogy a próba sikeres keresztül-
vitele czéljából nyers követ és égetett meszet küldjön be. 

*) Egy ily gépet a m. lc. közmunka és közlekedési minisztérium is szándékozik ké-
szíttetni, s biztosan remélhető, hogy azt az egylet, k ísér le te i megtételére megnyerendi. 
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Egyetemes szakülés nov. 27-én. 

Elnök Sztoczek József. 
Lukse Fábry Béla bemutatja az általa szerkesztett Ellypsographot, me-

lyet Steífens műszerész készített.*) 
Ney Béla, közelebbi külföldi útjáról készített jelentésének általános 

érdekű bevezetését olvassa fel. 
Bielek Miksa és Horváth Ignáez beadják a kövek viszonylagos kemény-

ségének meghatározására szólgáló Michelot-félo gép feletti véleményes jelen-
tésüket, melyben az itt alkalmazott emeltyű rendszer helyett, a mai viszonyok-
nak inkább megfelelő vizmü-sajtórendszert, s különösen a Morin tábornok és 
Tresda tanár által használt, és Clair párisi mechanikus által 5000 francon ki-
állított, 4 hengerrel bíró vizműsajtót ajánlják. Horváth Ignáez az emeltyű-
rendszer hátrányait több példákkal illustrálván, az e czélra szolgáló külön-
féle gépeket ismerteti, s végül óhajtását fejezi ki az iránt, vajha ilyen, úgy 
mint más tudományos kisérletekre szolgáló gépek is, a budai műegyetemben 
felállíttatnának, mire nézve a közlekedési minisztérium pártfogása volna kiké-
rendő. A jelentés feletti határozat egy más szakülésre halasztatott. 

XXXVI. választmányi- és egyetemes szakiilés decz. 11-én. 

Elnök Sztoczek József. 
A választmányi tagok csekély száma miatt a választm. ülés meg nem 

tartathatván, a szakiilés vette kezdetét, s elsőbben is Vidéky László érteke-
zett a vasezölöpök beverésének és becsavarásának különböző módjairól, azok 
összeköttetése- és a csavarszerkezetről. Ezután elnök azon indítványa, hogy 
a folyó ügyek elő vétessenek, s az azok iránt létrejött megállapodás hatályba csak 
akkor lépjen, ha egy határozatképes választmány által megerősíttetik, elfo-
gadtatván, a választmányi ülés vette kezdetét. • 

A nov. 13. és nov. 27-én tartott választmányi, illetőleg egyetemes szak-
iilés jegyzökönyve hitelesíttetett. 

Felolvastatott az egylet által Lesseps Ferdinándhoz intézett üdvözlő táv-
irat és annak válasza. 

Gubicz András özvegye, a néhai férje által tett alapítvány befizetését 
rövid időn Ígérvén, a kamatfizetés kikötés? mellett tudomásul vétetik. 

*) Egy Steffens által készített műszer már egyízben bemutattatott., s mííve mind kül-
csín, mind pontos szorkezetre nézve minden kívánalomnak tökéletesen megfelelvén, a tagok 
pártfogásába a j állítatott. Több vidéki tagtárs hozzánk intézett kérdése folytán ide ik ta t juk St, 
l akásá t : Buda, viziváros, iskola-uteza 12. sz. 
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Ezzol kapcsolatban titkár jelenti, hogy Wieser Foroncznét az alapítvány 
befizetése iránt még nem hívta fel, és pedig azért, mert az özvegy, elhalt férje 
becses könyvtárát, melynek becsértéke szakértők véleménye szerint 1500 — 
2000 frt, az egyletnek 500 frtért felajánlotta. Indítványozza, hogy o könyv-
tár, az alapítványi töke betudása mellett, a mondott áron megvétessék, annyi-
val inkább, mert annyit az egy Förster-féle „Bauzeitung" is megér, melynek 
e könyvtár 183G—18G4-ig terjedő teljes példányával dicsekszik, s melynek 
megvételére alig nyílik ismét kedvező alkalom. Miután az egylet építészeti 
könyvekkel leginkább van ellátva, a szóban levő könyvtár pedig a bemutatott 
jegyzék szerint majdnem kizárólag ilyenekből áll: Leutner Károly, Siebreich 
Károly és Ney Béla tagok kiküldetnek, hogy a Förster-féle „Bauzeituug" külön 
leendő megvétele iránt 2—300 frt erejéig alkudozásba bocsátkozzanak, magá-
tól értetvén, hogy az alapítvány ez összegbe beszámítandó lészen. 

Bejelentetett, hogy a vajda-hunyadi miífaragványok gipsz-öntvényeinek 
átengedése iránt, a múlt ülés határozata folytán, a pénzügyminiszterhez intézett 
kérvény már felterjesztetett. 

Szombathely városának egy városházi terv elkészítésére vonatkozó, s 
az egyletnek beküldött pályázati hirdetése — mely az egylet helyiségeiben is 
kifüggesztetett — a közlöny f. évi 6-dik füzetében leendő felvétel végett 
a szerkesztőnek kiadatik. 

Herzog Ödön beküldött előfizetési felhívása, a közlönyben megjelent czik-
kének német kiadására, az olvasó-teremben aláírás végett kitétetni hatá-
roztatott. 

r ' 

Uj tagul felvétetett: Arnyasy Napoleon Körmöczbányán, Herzog Ödön 
ajánlatára. 

Titkár bemutatja Magyarország út- és vasúthálózatának a közlekedési 
minisztérium által ajándékozott térképét. Köszönettel fogadtatik. 

A szerkesztő bizottság indítványára elhatároztatott, hogy jövő január 
1-ső napjától kezdve a közlöny, az évi folyam változatlan ívtartalmával 
havi füzetekben jelenjék meg, kivételes esetekben kettős füzetek kiadása is 
megengedtetvén. Az ez által igényelt több-munka jutalmazása fejében, szer-
kesztőnek az egylet pénztárából külön 300 frtnyi összeg bocsáttatik rendel-
kezésére. 

Szerkesztő jelenti, hogy tekintettel a szerk. bizottság fentebbi indítvá-
nyára, melynek elfogadása a nyomdával kötött szerződés módosítását feltéte-
lezi, e szerződést annak idején felmondta. 

Lóskay Mihály részére diploma adatott ki. 
Malatinszky Lajos indítványára elhatároztatott, hogy a választmányi 

tagok felszólítandók, miszerint a választmányi üléseken pontosan jelen-
jenek meg. 

Szily K. igazgató, egyszersmind a kir. természettudományi társulat tit-
kára által tett indítvány folytán elhatároztatott, hogy jövő év január 1-ső 
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napjától kezdve, az egylet helyiségéért járó szálláspénz és minden egyéb díjak 
a magyar mérnök-egylet és az idézett társulat által közösen, s egyenlő rész-
ben lesznek fedezendök, más részről azonban megengedtetett, hogy a bejára-
ton a term.-tudom. társulat czímo is kifüggesztessék. Ez alkalommal a term.-
tudom. társulat által eddig használt könyvszekrény használata felmondatott, 
s megengedtetett, hogy a nevezett társulat által az ülési teremben a mostani 
bútorokkal összhangzólag készítendő könyvszekrény felállítta3sék, hova a 
mérnök-egylet egy könyvszekrénye is kitétetik, melynek helyébe a titkári 
szobába a term.-tudom. társulati titkár Íróasztala lesz elhelyezendő. 

Az ülés befejezéseig a választmány határozatképes számmal nem lévén, 
jelen megállapodások, egy hözelebb tartandó választmányi ülés jóváhagyásá-
nak tartatnak fenn. 

Az Ambrozovics Béla által kitűzött pályadíjra igényt tartható, a szerk. 
bizottsághoz tartozó tagok részéről beérkezett munkálatok megbírálására 
Wallandt Henrik, Horváth Ignácz, Metzner Antal, Vidéky László, Meissner 
Sándor és Malatinszky Lajos tagok kéretnek fel. 

XXXVII. választmányi ülés tlec. 21-én. 
Olvastatott a f. é. dec. 11-én tartott egyetemes szakülés, illetőleg a jelen 

volt választmányi tagok megállapodásairól felvett jegyzőkönyv. 
A jegyzőkönyvben foglalt megállapodások határozat-erőre emeltetnek. 
Ney Béla, mint a Wieser-féle könyvtár iránti alkudozás végett kikül-

dött bizottság egyik tagja jelenti, hogy a küldöttség megbízatásában eljárt, 
s hogy 'Wieserné hajlandó a Förster-féle Bauzeitungot 300 frtért, az egész 
könyvtárt pedig 500 frtért átengedni. Egyúttal a küldöttség azon véleményét 
fejezi ki, hogy ha a pénztárállás megengedi, a könyvtár egészben volna 
megveendő. 

Pénztárnok oda nyilatkozik, hogy az egylet jelenlegi pénzkészlete a 
kiadások fedezésére lesz szükséges, egyúttal azonban azon nézetét fejezi ki, 
hogy az alapítványi tőkéből a forgó tőkéhez kölcsön venni megengedhető volna. 

A választmány ezen nézetet elvben a magáévá tévén, elhatározta, hogy 
a könyvtár 500 frtért megszereztessék. 

A február hóban tartandó közgyűlés tervének elkészítésére a tisztvise-
lőkön kívül Wallandt Henrik, Lechner Gyula és Ney Béla tagok küldetnek ki, 
jelentésük a januári választmányi ülésre beváratván. Egyúttal titkár utasítta-
tik, hogy a vasúttársulatoknál, a közgyűlésre utazó vidéki tagok részére adui 
szokott szállítási árkedvezmények iránt, a kellő lépéseket jó eleve megtegye. 

Végül a 13. és 27-én tartott ülések jegyzőkönyvei hitelesíttettek. 

A ni. mérnök-egylet közi. I I I . köt . 28 




