AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI.
XLY ik (rendkívüli) választmányi- és egyetemes szakülés.
1870. junius 18-kán.
E l n ö k : Sztoczek József.
J e l e n v o l t : 15 választmányi és 19 egyl. tag.

I. Egyetemes szakülés.
1. Az állam-vasutak bérbeadása, vagy állami kezelése kérdésének tanulmányozására kiküldött bizottság nevében Ambrozovies Béla felolvasta a
nevezett bizottság jelentését, melyet azonban csak előleges előterjesztésnek
kiván a bizottság tekintetni, s további kiegészíthetése végett ismét rendelkezésére bocsáttatni kéri.
A felolvasott jelentés előleges tudomásul szolgálván, a bizottságnak azon megjegyzéssel adatik vissza, hogy az a bizottsági működés teljes
befejezte után, a szakülésnek újból előterjesztessék: hogy a szünnapok után
tárgyalásra kitiizethessék.
Hogy azonban ezen fonos munkálattal a tagok idejekorán és bővebben
megismerkedhessenek, és másrészről, hogy e kiváló érdekű kérdés tanulmányozása, s majdani tárgyalása és megvitatása kellő alapossággal történhessék,
a jelentés 30 példányban való többszörösítése elhatároztatott. A példányok a
tagok használatára az egyletben kiteendők lesznek.
2. A földöntözés tanulmányozása tárgyában a kereskedelmiminiszterium
által kiküldendő szakegyén részére adandó utasítás kidolgozásával megbízott
bizottság jelentéseként felolvastatott a kereskedelmi-minisztériumhoz intézendő átirat tervezete, mely is egész szerkezetében elfogadtatott s annak, a
választmány útján való fölterjesztése elhatároztatott.

A magy. mérn.-egyl. közi, IV. köt.
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II. Választmányi ülés.
1. A jun. 4-én tartott 44-dik választmányi ülés jegyzökönyve felolvastatván, hitelesíttetett.
2. Titkár jelenté:
a) Hogy a hitelesíttetlen jegyzökönyvek a kiküldött bizottság által
hitelesíttettek.
b) Hogy a házépítésre eddig b e g y ü l t : 1000 frt kölcsön, 400 f r t alapítvány és 100 frt adomány.
c) Hogy a kölcsön iránti kérvények pár nap alatt beadatnak.
3. Titkár jelenté továbbá: hogy a közlekedési minisztérium a Bégacsatorna
felvételére vonatkozó pályázatot és feltételeket az egyletnek megküldte és
hogy az kifüggesztés által a tagokkal közöltetett is.
4. Az egyetemes szakülés határozatainak foganatosítása a választmány
által elrendeltetett.
r
5. U j tagokul bejelentettek:
tíarlay Pál
ajánlja Hieronymi Károly.
Dolyak József
„
Czigli János.
Kanicz Mór
„
Houchard Ferencz.
Kik is felvétetvén, erről értesítendök lesznek.
6. Streimetvögcr Ágoston, Emey Gyula és Houchard Ferencz részére
oklevél kiadása határoztatott.
7. Sztoczek József mint a közgyűlés által az új közmunka miniszterhez
kiküldött üdvözlő küldöttség elnöke jelenti, hogy a miniszter a küldöttséget
szívélyesen fogadta, s megígérni méltóztatott, hogy miután azon kört, melyben
a mérnök-egylet mozog, igen fontosnak tekinti, az egyletet kiváló figyelmére
méltatandja, mi örvendetes tudomásul szolgált.
Egyéb tárgy nem lévén, az ülés szétoszlott.

Egyetemes szakülés 1870. jun. 25-én.
E l n ö k : Hollán Ernő.
1. Olvastatott a győri Kis-Duna híd terveinek megvizsgálására kiküldött
bizottságnak a f. é. jun. 4-én tartott egyetemes szakülés határozata folytán
kiegészített jelentése: mely alapszabályaink értelmében mint bizottsági vélemény, Györvárosa részére kiadandó lesz, némely erősebb kifejezések szelidítése
illetőleg módosítása mellett.
2. Steindl Imre bemutatta és ismertette Pest-városa második városházának, általa készített terveit.
3. Titkár jelenté: hogy a közmunka-törvényjavaslat valamint az e
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tárgyban szerkesztett bizottsági jelentés mindeddig ki nem nyomatott, indítványozza ennek folytán, hogy az idézett törvényjavaslat tárgyalása a szünidők
után tartassék meg; mely indítvány el is fogadtatott.
4. Elnök köszönetet mondva a tagoknak a szakülések látogatásáért
jelen szaküléssel a szakülési folyamot bezárja, s a legközelebbi szakülés tartását, alapszabályaink értelmében, oktober hónapra tűzi ki.

XLVI-dik (rendkívüli) választmányi ülés.
1870. évi julius hó 11-én.
E l n ö k : Hollán Ernő, később Sztoczek József.
1. Olvastatott a m. k . közlekedési minisztérium f. é. jul. 9-kén 1094. sz.
alatt kelt átirata, melyben a munkács-stryi vasút-vonal építési módozatainak
megállapítása tárgyában a f. évi julius 12-én tartandó tárgyaláshoz, az egylet
kebeléből egy szakértő kiküldését kéri.
A választmány a legnagyobb készséggel ragadja meg az alkalmat, hogy
e felhívásnak megfelelhessen s a tárgyalásra egy szakértő kiküldetését elhatározza.
2. A rögtön foganatosított titkos szavazás alkalmával szavazott 13
választmányi tag és szavazatot nyertek :
Hieronymi Károly 9 szavazatot.
Naszluhácz Lajos 3
„
Kherndl Antal
1
„
Mely szavazati eredmény alapján :
A tárgyalásra az egylet részéről Hieronymi Károly egyleti tag B ez idő
szerint titkár kiküldetik, miről a közlekedési minisztérium egy felterjesztésben lesz értesítendő.
3. Titkár előterjeszti, hogy Haliczky és Hauszman építészek az egylethez
fordultak az iránt, hogy az egylet a köztük és Lehmann díszletfestő között, az
„Uj-Orpheum" nevű mulató-helyiség építése tárgyában felmerült peres ügyben az eredeti terveknek a kivitellel összehasonlítása czéljából egy szakértő
bizottságot küldjön ki, s e kérdésbon az egylet szakértői véleményét nyilvánítsa. A választmány azonban az egylet czéljaival és hivatásával nem találja
megegyeztethetönek, hogy az bármely peres kérdésben az egyik fél felhívására
szakértői véleményt mondjon, e szerint egyoldalúlag az egylethez intézett
jelen kérelmet a választmány nem teljesítheti. Erről nevezett építészek értesitendök lesznek.
4. Titkár jelenti, hogy felkérése folytán a déli- és tiszai vasút-társaságok
üzleti utasításaikat az egylet részére megküldték. Ez ajándokokert a választmány köszönete levélben lesz a társulatoknak kifejezendő.
5. Új tagokul bejelentettek:
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382Bognár Dániel ajánlja Pauer János.
Schmidt Ottó ajánlja Malatinszky Lajos.
Lobloy Graef Emil ajánlja Ráth Péter.
Steffens Ferencz ajánlja Tuczentaller Gyula.
Kik is felvétetvén, erről értesítendők lesznek.
6. Lechner Gyula megemlíti, hogy reménye van arra, miszerint a kereskedelmi minisztérium által a földöntözés tanulmányozására kitűzött utazási
ösztöndíjj a t elnyerendi, kéri ennélfogva felhatalmaztatni az elnökséget a r r a :
hogy részére ajánló levelet állíthasson ki. Lechner tagtárs kívánatára az egylet
nevében ajánlólevél kiállítására az elnökség felhatalmaztatott.
7. Sztoczek József elnök a választmányt felkéri, hogy a műegyetemi
hallgatók ez évi rajzainak a mérnök-egylet helyiségében történendő kiállítá
sát engedje meg.
A választmány a legnagyobb örömmel tesz eleget e kérésnek, s elhatározza, hogy a kiállítás idejéről az egyleti tagok és nagy közönség a szokásos
meghívókkal és hírlapok útján értesíttessenek.
8. Naszluhácz Lajos a kiállítandó rajzok legjobbika részére 5 arany jutalomdíjt ajánl fel.
Az egylet ezen ajánlatért köszönetét jegyzőkönyvileg fejezi ki, s a kiállítandó rajzok megbírálására Naszluhácz Lajos, Tolnay Lajos, Reitter Ferencz,
Zofahl Gusztáv és Beixbefs Mór kéretnek meg.
9. Titkár j e l e n t i : Hogy Kaufman prágai gyáros az egyletben bemutatott
egyik villám-jelző készüléket az egyletnek ajándékozta.
Köszönettel fogadtatik.
10. Pénztárnok indítványára elhatároztatik , hogy a jövő negyed-évi
házbér fizetésére a „Természettudományi társulat" szólíttassék fel.

H i b a i g a z í t á s .
A Vl-ik füzet X I V eredeti czikkének czímében ( X X I I — X X V I I . tábla)
helyett ( X X I I — X X I X . tábla) olvasandó.

