
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 

Egyetemes szak és XL1I ik (rendkívüli) választmányi ülés. 

1870. april 23-feán. 

E l n ö k : Hollán Ernő. 
Jelen volt: 15 választmányi- és 43 egyleti tag. 

I. Egyetemes szakiilés. 
1. Olvastatott Herrich Károly egyl. tagnak, az olaszhoni vízöntözés 

tanulmányozása iránt a múlt egyetemes szakülésen tett, s később Írásban is 
beadott indítványa s ezzel kapcsolatosan a múlt szakülésből, ezen indítvány 
foganatosítására megkívántató intézkedések iránti javaslat tételére kiküldött 
bizottság jelentése. *) A jelentés úgy általában, mint részleteiben elfogadtatván, 
t i tkár utasíttatott, hogy az annak értelmében szerkesztendő pályázati hirdet-
ményt, a jövő válaszmAnyi ülésen mutassa be. 

A kiküldendő tagok kijelölésével megbizandó bizottság megválasz-
tása későbbre halasztatott. 

A m kir. kereskedelmi- és a közlekedési minisztériumokhoz, valamint a 
magyar gazdasági egylethez e tárgyban intézendő kérvények s illetőleg átirat 
szerkezete a legközelebbi választmányi ülésen bemutatandó. A kereskedelmi 
minisztérium különösen megkérendő lesz az iránt : hogy egy szakegyént az 
öntözés huzamosabb tanulmányozására a végből küldjön ki, hogy az majdan 
a műegyetemben a földöntözés szakmájára felállítandó tanszéket sikeresen 
betölthesse. 

2. A műegyetem elhelyezése tárgyában kiküldött bizottság részéről Hie-
ronymi Károly bizottsági tag előterjeszti, hogy a bizottság azon nézetben van, 
miszerint e tárgyban a mérnök-egylet a képviselőházhoz egy kérvényt intéz-
zen, s annak benyújtására Deák Ferencz Pest-belvárosi orsz. képviselőt kérje 
fel ; a kérvény egy példánya egyébiránt a vallás és közoktatási miniszterium-

*) A bizotts. je lentés t lásd alább. 
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hoz pártolás végett szintén felterjesztendő, sőt kellő számban többszörösítendő, 
s a képviselők és főrendi tagok közt is kiosztandó volna. 

Ezek után olvastatott a bizottság által javaslatba hozott kérvény szerke-
zete. A szakülés mind a követendő eljárás módozatait mind a javasolt kér-
vény szerkezetét elfogadta. A kérvénynek az országgyűlés elé terjesztésére és 
hathatós pártolására, Hollán Ernő elnöklete alatt Sztoczek József, Retteir Fe-
rencz, Naszluhácz Lajos, és Tolnay Lajos egyleti tagok által Deák Ferencz, 
orsz. képviselő úr, küldöttségileg felkéretni határoztatott. 

A kérvény másik példánya ugyanezen küldöttség által Br. Eötvös József 
miniszter úrnak lesz pártolás végett benyújtandó. 

A kérvény többszörösítése és a képviselők, s a főrendiház tagjai közötti 
kiosztása elhatároztatott s foganatosítás végett a választmányhoz tétetett át. 

Végül a működött bizottsági tagoknak a szakülés köszönetet szavazott. 
3. Titkár a f. é. april 2-án tartott választmányi ülés 5. sz. a. hozott hatá-

rozata kapcsán jelenti, hogy a Győr városa által kiirt pályadíjra pályázó 7 
darab híd-terv az egyletnek megküldetett, s bemutatja az egylet pecsétjével 
lezárt 4 rendbeli jeligés levelet. A terveknek alapszabályaink értelmében 
leendő mielőbbi megvizsgálására, s azok feletti véleményezésre, Vidéky László, 
Techet Ignácz, Meiszner Sándor, Erdey Benedek, és Kherndl Antal egyleti 
tagok küldetnok ki. 

II. Választmányi ülés. 

1. Több rendbeli jegyzőkönyv hitelesitendö lévén, e czélra Sztoczek 
József, Ambrozovics Béla, és Lechner Gyula, egyleti tagok küldetnek ki. 

2. Zofáhl Gusztáv következő indítványt terjeszti elő: 
A napi lapok mostanában sokat foglalkoznak azon ügygyei, hogy a 

kormány az északi vasutat bérbe szándékozik adni. Ez alkalomból indítvá-
nyozza, hogy küldjön ki a mérnökegylet egy több tagból álló bizottságot, 
mely ezen kérdést tüzetesen tanulmányozza, s annak alapján indokolt véle-
ményt terjeszszen elő az i rán t : hogy czélszerü-e az állam-vaspályákat vagy 
azokon az üzlet kezelését bérbe adni, vagy előnyösebb-e, ha azok az állam által 
kezeltetnek; vagy általában mi módon volna ezen ügy legsikeresebben meg-
oldható ? Az indítvány további tárgyalás végett az egyetemes szakülésnek 
adatik ki. 

3. Elnök ezután egy, az egylet jövőjére nézve rendkívüli fontossággal 
biró dologra hívja fel a jelen levők figyelmét és előadja, hogy az egylet néhány 
tag ja közelebb ismételten tanácskozott egy egyleti ház megszerzéséről s a 
kérdés tanulmányozása folytán azon meggyőződésre jutott, hogy a hitelnek 
czélszerii felhasiái a mellett az egylet — ép úgy, mint a hogy azt egyesek 
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ez irányban kifejtett műveleteinek j éldáj i mutatja — a mostani kedvező vi-
szonyok közt egy alkalmas házat megszerezni, illetőleg építeni képes lehetne, 
ha arra való telekkel rendelkeznék. 

Hosszabb keresés után sikerült egy, véleményük szerint, az egylet czél-
ja inak megfelelő telket, a Mészáros-utcza közvetlen szomsédságában, a Temp-
lom-tér és Csillag-útcza sarkán találni, mely telekből említett egyleti tagok 
egy 200 • öles tért, • ölenként 80 forintjával, tehát 16,000 fr tnyi összegért, 
a mérnök-egylet számára ugyan, de saját felelősségükre és veszélyükre meg-
szereztek. 

A telken 8000 frtnyi adósság fekszik, melyet nem kell rögtön kifizetni, 
s e szerint az egyletnek, ha ezen telek saját czéljaira leendő megvételét el-
határozná, egyelőre csak 8000 frt kifizetéséről kellene gondoskodnia. 

Ezen összeg fedezésére szolgálhatna azon 2000 frt . 
mely eddig felpénzül a mostani tulajdonosnak kifizettetett s mely 
összeget az elnök az egyletnek kölcsönképen továbbra is fel-
ajánlja ; 

2. az egyletnek jelenlegi alaptökéje 3000 frt, 
3. a szintén az elnök által kölcsönképen felajánlott további . 3000 „ 

összesen 8000 frt. 
Ha tehát az egylet ezen teleknek megvételét elhatározza, a vételárképen 

mindjárt lefizetendő 8000 frt már is biztosítottnak tekinthető. 
Biztos kilátás van továbbá arra, hogy ha a telokár törlesztve van, a ház-

épí tése egy banktól 8 ° / u " k o s törlesztés mellett, kölcsönt nyerhetünk. 
Ezen kölcsön-összegből, az indítványozók véleménye szerint, a kérdéses 

telken egy három emeletes bérház lenne építendő, melynek első emeletét a 
mérnök-egylet saját czéljaira rendezné be, míg a többi emelet helyiségeit 
bérbeadná; és ily módon a törlesztés a házbérböl fedezve lenne. 

A 200 • öl telekből beépíthető ugyanis 164 • öl, mely 90,000 — 
100,000 frtba, a remélhető megtakarítás mellett pedig 75,000 frtba k.irül, míg 
a házbérjövedelem 9000 frtra bizton számítható. 

Az építendő ház jövedelmezőségére vonatkozólag ugyanis irányadóul 
szolgálhat azon, az egyleti háztelekhez közel épített ház, mely 140,000 fr t 
építési töke mellett 14,000 frtot jövedelmez, vagyis 10%-ot hajt, s így a 80/u-°s 

törlesztésű kölcsönnel foganatosítandó építkezés 2 % nyereményre nyújt 
kilátást. 

A mérnök-egylet helyzete azonban még ennél is tetemesen kedvezőbb 
lehet, a mennyiben arra is lehet kilátása, hogy az anyag beszerzése, sőt az 
építésnél is kedvezményi árakban részesülend; így az egyleti házat sikerülhet 
olcsóbban megépíteni, míg a házbérjövedelem ugyanaz marad. 

Ha ugyanis például a házat 70,000 írtért fel lehetne építeni, a törlesz-
tési hanyad 6300 frtot tenne, míg a házbérjövedelem 9000 frtot igér. 
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Elnök ezután fölkérte a választmányt a megpendített eszme bővebb 
megvitatására s azon esetre, ha azt életképesnek találná, azon intézkedések 
megtételére, melyek végleges határozat-hozatal czéljából egy rendkívüli köz-
gyűlés összehívására szükségesek; óhajtaná azonban, hogy addig is utasíttas-
sák a pénztárnok, hogy az alap- és esetleg a forgó tökéből a telek árának 
fedezéséro 3000 frtot a kinevezendő bizottságnak rendelkezésére bocsásson. 

Steindl Imre, építész, egyl. tag ezután a remélhető házbérjövedelemre 
nézve a következő számítást közli: 

A ház valószinü építési költsége a telek árával együtt, a lehető meg-
takarítások mellett tehető 90,000 frtra. 

A jövedelem következőleg számítható: 
1. A földszint évi bére (vendéglő, stb. helyiségekkel) . . 3000 fr t 
2. Az I. emelet (az egylet helyiségei) bérletára . . . . 2800 „ 
3. A II. emelet jövedelme (3 lakással 9 0 0 - 8 0 0 — 7 0 0 frttal) 2400 „ 
4. A III. emeleté (szintén 3 lakással) 2100 „ 

Az évi jövedelem tenne összesen 10,300 frt. 
Ebből adó fejében levonandó 2300 „ 

Marad tehát évi bérlet 8000 frt. 
Úgyde kilátás van arra, hogy a törvényileg biztosított adó-elengedésen 

kívül a törlesztési idő-tartamra, a városi adó elengedésében is részesülünk s 
így biztos kilátás van 9—10%-nyi jövedelemre; e szerint legroszabb eset-
ben is, a mérnök-egylet által birt helyiség ingyenben maradván, a többi helyi-
ségek a 8%, törlesztését bérletükkel fedeznék. 

A választmány a legélénkebb örömmel ragadja meg az alkalmat, az 
egylet vagyonának és szellemi tekintélyének ekként történhető gyarapítására; 
az eddig ez irányban tett lépéseket mágáévátéve, az elnök s az ezen ügy körül 
buzgólkodott tagoknak sikeres fáradozásaikért jegyzőkönyvileg köszönetet 
szavaz. 

Az összes alaptöke és rendelkezésre álló forgó tőkéből 3000 frtnak a 
telek árába fektetését, a közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében a vá-
lasztmány elrendeli s a pénztárnokot utasítja, hogy a már eddig befizetett és 
befizetni igért 2200 s az 500 frt urb. kötvény eladási értéke . . 300 frt, 
továbbá a Reitter Ferencz által az ülés folyama alatt tett és be is 
fizetett alapítvány 200 „ 
valamint Herrich Károly által befizetendő alapítvány . . . . 300 „ 

összesen 3000 frt. 
azaz három frt alapítványi tökét a további teendőkkel megbízandó bizottság-
nak nyugta mellett szolgáltassa ki. 

Jelen határozat helybenhagyása és az egész ügy végleges eldöntése czél-
jából pedig f. é. május 29-dik napjára rendkívüli közgyűlés összehivása 
batároztatott. 



A vasúti és gőzhajózási társulatok szállítási árkedvezmény engedélye-
zésére felkérendők. 

A további teendők vezetése- és elintézésére, valamint a közgyűlésen ki-
merítő jelentéstételre: Hollán Ernő, Reitter Ferencz, Tolnay Lajos, Hiero-
nymi Károly, Zofálil Gusztáv, Ilerrich Károly, Steindl Imre és Leutner Ká-
roly egyl. tagok küldetnek ki, felhatalmaztatván a további törlesztésről a 
választmány nevében gondoskodni. 

A választmány egyúttal nem mulaszthatja el, elnök úrnak azon áldozat-
kész buzgalmáért, melylyel oly tetomes összeget bocsátott az egylet rendelke-
zésére, jegyzőkönyvileg legmélyebb köszönetét kifejezni. 

4. .Tolnay Lajos egyleti tag indítványára elhatároztatott, hogy a rendes 
évi közgyűlések napjának, m á r a közelebbi közgyűlés alkalmával szóba hozott 
megváltoztatása a közgyűlési tárgyak közé kitüzessék. 

5. Titkár je lent i : hogy a magyar mérnökök statistikájára vonatkozólag 
már 5 polytechnikum küldött be adatokat, a bécsi politechnikum azonban 
arról értesített, hogy a lemásolások 120 forintba kerülnek, kéri ezen összeg 
utalványozását. 

Tudomásul szolgál, a 120 frt utalványoztatik, s pénztárnok utasíttatik, 
hogy az aláirott összegek beszedését foganatosítsa. 

6. az egyetemes szakülés határozatainak foganatosítását A választmány 
elrendeli. 

7. Titkár bemutatja a m. k. belügyminisztérium által láttamozva vissza 
küldött alapszabályokat. 

Tudomásul szolgál. • 
8. Elnök bemutatja a Jánoska Nándor által hozzá küldött aláirási ívet, 

„Gyakorlati műszaki könyvek" czímü műre. Az egyleti tagoknak tudomás és 
aláirás végett, az olvasó-szobában kitétetni határoztatott. 

9. Titkár következő új tagokat jelent be : 
Rosenfeld Zsigmond, ajánlja 
Moser Vilmos, „ 
Fromberg Róbert, „ 
Mika Károly, „ 
Hetényi Ferencz „ 
Vojtovics János, „ 
Grünwald Mór „ 

r 

Streimetvöger Ágoston, „ 
Kik is tagokul felvétetvén, erről értesítendők. 

10. Titkár, Botka Gábor halálát jelenti be: mi résztvevő tudomásul 
szolgál. 

11. Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést eloszlatta. 

Deák Mihály. 
Hieronymi Károly. 

n 
n 
n 

Hajnald István. 
Thaly István. 
Streimetvöger Rezső, 
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Egyetemes szakülés 1870. april 30-án. 

E l n ö k : Herrich Károly. 
Jelen volt 37 egyleti tag. 
1. Bielek Miksa a gépipar haladásáról tartott előadást, ismertetve különö-

sen a gyárakban alkalmaztatni szokott emelő-gépeket, továbbá a kerékpárok 
helyességének felismerésére használatban levő mérő-eszközt és a pesti vízve-
zetéknél alkalmazott csapot. 

2. Olvastatott Zofáhl Gusztávnak a múl t választmányi ülésen tett és 
most Írásban beadott indítványa, egy bizottság kiküldése iránt, melynek föl-
adatává tétetnék a magy. államvasutak bérbeadásának kérdését tüzetesen 
tanulmányozni, s ebbeli munkálatáról az egyet, szakülésnek kimerítő jelen-
tést tenni. 

Ezzel kapcsolatban felolvastatott az 1870 dik évi april 23-dik napján 
tartott választmányi ülésnek, ezen kérdésre vonatkozó 2. sz. a. határozata, s 
miután a kérdés több oldalról megvitatott, tanulmányozására Zofáhl Gusztáv 
elnöklete alatt a következő egyl. tagok küldettek k i : 

Tolnay Lajos, Ambrozovics Béla, Lechner Gyula, Vaisz Vilmos és 
Horváth Alajos. 

A m. kir. államvaspályák üzlet-igazgatósága felkéretni határoztatott, az 
iránt, hogy a kezelése alatt álló vasutakra vonatkozó adatokat, a havi bevétel 
és kiadások kimutatásait a mérnök-egylet részére megküldje. 

A bizottság összehívásáról annak elnöke fog gondoskodni. 
E határozatról az illető tagok értesítendők. 

A XLlII-dik választmányi ülés 1870 dik évi május 7-kén. 

E l n ö k : Hollán Ernő. 
1. Olvastatott és hitelesíttetett az 1870-dik évi april 23-kán tartott egye-

temes szak- és választmányi-, továbbá az april 23-kán tartott egyetemes szak-
ülés jegyzökönyve. 

2. Olvastatott az olaszhoni földöntözés tanulmányozása czéljából kiírandó 
két egyleti utazási pályadíj pályázati tervezete, mely azon megjegyzéssel fo-
gadtatott el, hogy a kiküldendő tagok részére visszatértük után az e g y l e t 
alkalmazást nem biztosíthatván, a tervezetnek erre vonatkozó pontja ki-
hagyandó. 

3. Pénztárnok jelentést tesz az egylet anyagi állásáról, s a mellékelt ki-
mutatásban részletezi úgy az alap- valamint a forgó tőke pénztári állását, s az 
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eddigi eredményből azon örvendetes következtetést vonja, hogy a fizetési kész-
ség ez évben fokozódik. 

Ezzel kapcsolatosan elhatároztatott, hogy az egylet anyagi állásáról a 
közgyűlésnek kimerítő jelentés teendő. 

4. A helyettes titkár indítványára elhatároztatott : hogy az egyleti név-
sorba bejegyzett azon egyének, kiknek az egyletbe belépésükről kötelező nyi-
latkozatuk nincsen, hivassanak fel arra, hogy egy bizonyos meghatározott idő 
lefolyása alatt jelentsék ki, vájjon kivánnak-e az egylet tagjai lenni? s ha 
igen, eddigi tartozásaikat fizessék be ; ellenkező esetben az egylet tagjaiul 
nem tekintethetvén. A nem-válaszolás tagadó nyilatkozatnak fog vétetni. 

Azon egyleti tagok pedig, kik 1867 és 1868—1869. évekről tartozásban 
vannak, s belépésükről az egylet levéltárában sajátkezüleg irt nyilatkozatuk 
van, tagsági s egyéb díjhátralékaiknak égy bizonyos határidő alatti lefizeté-
sére azon megjegyzéssel lesznek felhivandók, hogy a tartozást az egylet, nem-
fizetés esetében, rendes per utján fogja behajtani. 

E határozat foganatosításáról jelentés teendő; a végrehajtás titkár és 
pénztárnokot együttesen illetvén. 

5. Felolvastatott az egyleti háztelek-vétel árának fedezésére Hollán Ernő 
elnök úrtól felvett 5000 fr t kölcsön, illetőleg az egylet részéről kiállított kötvény 
tervezete; és a háztelek-vételi szerződés bemutattatott. 

Mely okmányok a választmány által a közgyűlés utólagos jóváhagyásá-
nak fentartása mellett elfogadtatván, az egylet nevében Sztoczek József alel-
nök, Szily Kálmán igazgató, Leutner Károly pénztárnok által aláírva, jelen 
határozat által az egylet tartozásául elismertetik, s a kötvény a kölcsönző el-
nök úrnak az ülés színe előtt á tadat ik ; a szintén bemutatott háztelek-vételi 
szerződés pedig, megőrzés végett, pénztárnoknak adatott át. 

6. Olvastatott Domaniczky István egyleti tagnak'nyilatkozata, melyben 
a műszaki német-magyar szótár szerkesztőjévé történt megválasztásáért kö-
szönetet mondva, kijelenti, hogy azt ezúttal el nem fogadhatja. 

A műszótár szerkesztőjének" megválasztása egy közelebbi választmányi 
ülésen napirendre tűzendő ki. 

7. Helyettes titkár jelenti, hogy a müncheni magyar-egylet az egyletet 
a közlöny megküldésére kérte fel s hogy az már részükre meg is küldetett. 

Tudomásul szolgál s a közlöny további küldése elhatároztatik. 
8. Bejelentetett Ráth Péter és Nádory Nándor egyl. tagoknak egy az 

osztrák birodalom térképe- és a polai dock fénykép-rajzaiból álló ajándoka, 
melyért a választmány jegyzőkönyvileg mond köszönetet. 

9. Új tagokul bejelentetnek: 
Gunesch Rudolf, ajánlja Hollán Ernő. 
Lott Gyula „ „ „ 
Kopeczky Nándor, „ „ „ 
Brandtweiner Mór, „ „ „ 
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Hieronymi Károly. 

ven 

László Gyula, ajánlja Hollán Ernő. 
Gáli Samu, „ „ „ 
Harangliy Bálint, „ 
Székely Dénes, „ 
Morvay Ferenez, „ 
Fábry Gyula, „ 

erről értesítendők lesznek. 
10. Ambrozovics Béla szerkesztő 

Horváth Lajos. 

Mikó Béla. Kik is tagokul felvétet-

indítványára elhatároztatik : hogy jövőre a „Közlöny" egyes füzetei nem-tagok részére ivenként 40 kr. és rajz-
laponként 20 kr.-jával számítandók, s minden egyes füzet ezen alapon kiszá-
mítandó ára, mint bolti-ár arra rányomandó. 

11. Egyletünk tiszteletbeli tagja gr. Mikó Imre úr ő excellentiája ré-
szére kiállított oklevél átadására egy,- az elnök által e végre felkért küldöttség 
küldotett ki. 

12. Malatinszky Lajos egy, a közelebbi közgyűlésen foganatosítandó 
másod-titkár választása iránt beadott indítványa, mint elkésett, s a közgyűlés 
napirendjébe már fel nem vehető indítvány figyelembe nem vétethetett. 

13. Görgey László, König János, Nádory Nándor, Riesenberger Raj-
mund, Suntay Sándor, Szarvassy György, Szentpály Jenő, Perczel Mór, Mer-
leider József, Stöckl Alajos részére oklevél kiadása liatároztatott. 

Egyetemes szakiilés 1870-dik évi május 14-kéu. 

E l n ö k : Hieronymi Károly. 
Jelen volt 36 egyleti tag. 
Elnök tudtul adja az ülésnek, hogy Ráth Péter egyl. tag az ülésen meg 

nem jelenhetvén, előadását Hajnal Antal fogja felolvasni. 
Hajnal Antal felolvassa Ráth Péternek a másodrangú vasutakról szóló 

értekezését. 
Ezen értekezés a másodrangú vasutak építésénél a keskeny-vágány al-

kalmazását mint minden tekintetben előnyöset javasolja. 
Tolnay Lajos az értekezés minden egyes pontjára nézve észrevételeket 

tesz, s végül ezek ellenében, széles vagyis rendes vágány alkalmazását, de 
egyszersmind olcsó építési módot ajánl. 

Tüzetesebb vita után, elnök összefoglalva a mondottakat azon következ-
tetést vonja, hogy e fontos kérdés az eddigi tapasztalatok és észleletekből még 
eldöntöttnok nem tekintethetvén, azt, továbbra is tüzetes tanulmányozás és 
kölcsönös eszmecsere tárgyául ajánlja.*) 

*) Ezen , itt csak röviden jelzett rendkívül érdekes s az egylethez minden tekintetben 
méltó vitát, gyorsírói jegyzetek u tán , jövő füze tünkben egész részletességében ad juk . 

A s z e r k . 
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Az előre haladott idő miatt a mai napra kitűzött tárgy, tudniillik a vas-
úti szabvány tervek tárgyalás alá vétele, a jövő ülésre balasztatván, elnök az 
ülést eloszlatta. 

Egyetemes szakülés 1870. május 21-én. 

E l n ö k : Hieronymi Károly. 
Jelen volt 26 egyleti tag. 
1. Elnök előadta, hogy a közlekedési minisztérium rendelete folytán a 

m. k . vasút-építészeti igazgatóság megküldte egyletünk részére azon szabvány-
terveket, a melyek szerint az engedélyezett vasutaknál építeni kell s melyek 
a választmány részéről további tárgyalás végett a szaküléshez tétettek át. 

A szakülés ezen szabvány-terveknek tanulmányozását négy külön bi-
zottságra bizta s a bizottsági tagok azonnal való megválasztása elhatároztat-
ván, kölcsönös eszmecsere czéljából az ülés órára feifüggesztetett. 

2. Ezen idő alatt Tóth Ágoston bemutatta a közi. minisztérium topogra-
phiai osztályában készült Erdélyország és közvetlen környékének réteges 
dombor-tervét, továbbá: 

3. Tóth Kálmán is bemutatta a következő vasúti terveket : Dom Pedro 
Segundo-vasút Braziliában (Rio-de-Janeiro és Rio-de-Parnaluba közt) és az 
észak-amerikai Great-Western et Buffalo és Laké Hudson vasútakét. Ez 
utóbbit illető 13 db. fényképet is ajándékozott az egyletnek, a mi köszönettel 
fogadtatott. 

4. Fél óra rnulva az ülés ismét megnyittatván, bizottsági tagokul meg-
választattak a következő egyl. tagok : 

1. Az alépítmény tanulmányozására: Erdey Benedek, Kehrndl Antal, 
Tolnay Lajos, Techet Ignácz. 

2. Felépítmény tanulmányozására: Naszluhácz Lajos, Erdey Benedek, 
Karafiáth Frigyes. 

3. Magas építmény tanulmányozására : Siebrc ;ch Károly, Szumrák Pál, 
Zofáhl Gusztáv, és 

4. Forgalmi eszközök tanulmányozására: Bielek Miksa, Ambrozovics 
Béla, Bexheft Mór. 

A bizottságok tagjai ezen határozatról értesítendők lesznek s az illető bi-
zottságok egyúttal arra is felhatalmaztatnak, hogy a netalán kilépő tagok he-
lyébe másokat választhassanak. 

A bizottságok jelentéseiket az egyetemes szaküléshez részletenként is 
előterjeszthetik. 

5. Olvastatott a kereskedelmi minisztérium leirata, melyben az általa a 
íöldöntözések tanulmányozása czéljából kiküldendő szakegyénnek adandó 

A m. mérnök-egylet közi. IV. köt. 2 0 
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utasítás meghatározása végett, az egylet által kikiildendö tagoknak adandó uta-
sítást kéri közöltetni. 

Ezzel kapcsolatban olvastatott az ezen kiküldetésre kiírt pályázati 
hirdetmény. 

Habár az egylet a földöntözés tanulmányozására kiküldendő tagjai szá-
mára utasítást nem ad, mindamellett a fönebbi megtisztelő kérelem ügyében 
követendő eljárás iránt teendő véleményes jelentés kidolgozására egy Ilerrich 
Károly, Lechner Gyula, Meczner Antal, Wallandt Henrik és Hieronymi Ká-
roly egyl. tagokból álló bizottság küldetett ki. 

6. Ti tkár jelenti, hogy Ternyei János, sárköz-újlaki lakos, egyletünket 
szabadalmazott éghetlen fedél-szerkezetének megbirálására kérte fel. 

A találmány megbirálására Schmidt Ferencz egyleti tag azzal kéretik 
meg, hogy esetleg egy általa felkérendő vogyészszel együttesen működvén, 
az eredményről annak idejében jelentést tegyen. 

S ezzel az ülés feloszlott. 

Bizottsági jelentés, 

a z o l a s z h o n i f ö l d ö n t ö z é s t a n ú l m á n y o z t a t á s a c z é l j á b ó l 
k i í r a n d ó p á l y á z a t t á r g y á b a n . 

A mérnök-egylet f. évi april hó 9-én tartott egyetemes szakülésében 
Herrich Károly tagtárs úr a maga részéről 1500 s Türr tábornok úr részéről 
szintén 1500 frankot, mint utazási segélypénzt ajánlott1 fel két, a földöntözés 
tanulmányozása czéljából Olaszországba küldendő egyleti tag részére. 

Tagtársunk ezen, szóval tett ajánlatát az egylethez intézett levelében 
iráaba foglalta ; az egyetemes szakülés pedig alólirott bizottságot küldötte ki 
az indítvány foganatosítása iránt teendő jelentés végett. 

Alólirott bizottság ezen megbízatás folytán következőkben teszi jelentését. 
A kiküldetésre a bizottság véleménye szerint csakis egyleti tag jelöltethet-

vén ki, az egylet tagjai között pályázat lenne minél előbb kihirdetendő. 
A pályázótól, a bizottság véleménye szerint, megkivántatnék annak 

igazolása: 
1) Hogy az olasz nyelvet bir ja; 
2) Hogy a technikai tanulmányokat a hazai,'vagy valamely külföldi in-

tézeten végezte, és hogy vízmüveleti mérnöki munkálatokkal gyakorlatilag is 
foglalkozott legyen. 

Kívánatos ezenkívül, hogy a pályázó jelentse ki, minő elméleti vagy 
tán gyakorlati ösmereteket szerzett magának eddig is már a földöntözésről, és 
különösen az Olaszországi földöntözési müvekről; továbbá, hogy vájjon tett-e 
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fel magának oly kérdéseket, melyekre feleletet utazási tapasztalatai által kiván 
nyerni, és melyek ezen kérdések ? 

Ennek ellenében az egylet a pályázat folytán megválasztandó kikülden-
dőktől egyebet nem kiván, mint azt, hogy igazolják, miszerint 1871-ik évi 
ápril, május és junius hónapokat Olaszországban a földöntözési tanulmányozá-
sával töltötték el. 

Az ezen alapon szerkesztett pályázati felhivás minden egyleti taggal 
nyomtatásban közlendő lenne. A pályázók felszólitandók lennének, hogy 
pályázati kérvényeiket 1871. január hó l-ig beadják, később érkező kérvé-
nyek figyelembe nem vétetvén. 

A pályázók közöl a kiküldendő két egyleti tagot egy, az egyetemes szak-
ülés által választandó héttagú bizottság fogná megválasztani, a bizottság ezen 
választása végérvényes, és semmi további helybenhagyástól felfüggeszthető 
nem lesz. Ezen biráló bizottságnak pedig megadatnék a jog, pályázóktól, a 
kikötött feltételek netalán hiányosan történt igazolása esetére, ezen igazolás 
pótlását igényelni. 

Pesten, 1870. évi april hó. H e r r i c h K á r o l y . 
L e c h n e r G y u l a . 
M e c z n e r A n t a l . 
W a l l a n d t H e n r i k . 
H i e r o n y m i K á r o l y . 

tnaajjmx -- • 
% 

P á l y á z a t . 

A magyar mérnök-egylet, f. é. april hó 9. és 23-án tartott egyetemes szak-
üléseiben tett nagybecsű ajánlatok folytán, azon szerencsés helyzetbe jutott, hogy 
a hazai erők ez irányban való kiképzése czéljából, két egyleti tagnak, az olasz-
honi földöntözés huzamosabb tanulmányozása végett leendő kiküldésére szük-
séges pénzerővel rendelkezik. 

Ezen két utazási kiküldetésre pályázat nyittatik. 
Pályázhat minden egyleti tag, ha igazolni képes, hogy 
1. Az olasz nyelvet legalább annyira bírja, hogy magát azon nyelven 

megértetni képes. 
2. A technikai tanulmányokat, a hazai vagy valamely külhoni technikai 

intézeten végezte. 
3. Vízmüveleti mérnöki munkálatokkal gyakorlatilag is foglalkozott. 
Kívánatos, hogy a pályázó jelentse ki, minő elméleti vagy gyakorlati 

ismereteket szerzett eddigelé a földöntözésről, és különösen az olaszhoni föld-
öntözési müvekről, továbbá vájjon tett e fel magának oly kérdéseket, melyekre 
feleletet utazási tapasztalatai által kiván nyerni, és melyek ezen kérdések ? 
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