
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 

XLVH-dik (rendkívüli) választmányi ülés. 

1870. augusztus ltí-án. *) 

E l n ö k : Pribék Béla. 
J e l e n v o l t : 12 választmányi, és 3 egyleti tag. 
1. Olvastatott a m. kir. közmunka- és közlekedési miniszter úr f, évi 

augusztus 11-én 11,756 sz. a. kelt megkeresése, melyben felhívja az egyletet, 
hogy a Duna-folyam szabályozási terveinek megvizsgálása czéljából f. évi 
aug. 17-kén tartandó tanácskozásra egy egyleti tagot küldjön ki. A választ-
mány örömmel felel meg e felhívásnak, és a bizottsági tárgyalásra, titkos 
szavazás útján egy tag választása határoztatván, a foganatosított szavazás 
alkalmával Vidéky L. kapott 1, Lechner Gyula 6 és Pribék Béla 3 szavaza-
tot, e szerint szavazat-többséggel Lechner Gyula egyleti tag küldetett k i ; 
miről a miniszter úr feliratilag értesíttetett. 

2. Olvastatott és hitelesíttetett a junius 18-án tartott rendkívüli választ-
mányi és egyetemes szakiilés, továbbá a junius 25-én tartott egyetemes szak-
ülés és végre a julius 11-kén tartott rendkívüli választmányi ülés jegyző-
könyve. 

3. Olvastatott a műegyetemi tanulók kiállított rajzolatainak megbírálá-
sáról felvett jegyzőkönyv, s ezzel kapcsolatban titkár jelenté, hogy a díjak a 
műegyetem igazgatóságának megküldettek. 

Felolvastatott a műegyetem igazgatójának köszönő levele, melylyel tu-
datja, hogy a díjak az illetők részére kiadattak. Tudomásul szolgál, s a választ-
mány Naszluhácz Lajos, Reitter Ferencz és Tolnay Lajos tagoknak, a felaján-
lott jutalmakért, jegyzőkönyvileg szavazott köszönetet. 

4. Olvastatott a m. kir. vasút-építészeti igazgatóság átirata, melyben a 
vasúti szabvány-tervek árát tudatja az egylettel, mire nézve határoztatott, 
hogy ez a tagokkal a szokásos módok által tudatandó. 

*) Elkésve jutot t a szerkesztőség kezéhez. A s z e r k. 
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5. Titkár jelenti, liogy az „Oesterreichischer Ingenieur und Architecten 
Verein" az építészeti tervek díjazása tárgyában egy átiratot intézett az egylet-
hez, melylyel a díjazások számítására szolgáló szabvány-megállapodásokat is 
közli. Tudomásul szolgálván a szünidők után egy egyetemes szakülés elé lesz 
terjesztendő; egyelőre e közlönyben kinyomatandó. 

6. Titkár a házépítésre vonatkozólag jelenti, hogy a kereskedelmi bank 
40,000 frt kölcsönt engedélyezett a házépítésre, és hogy Pest városa egy ha-
tározattal értesítette az egyletet arról, hogy az átellenes szomszéd Xagel Ármin 
telkének, általunk kért rendezését helyben nem hagyta. 

Jelenti továbbá, hogy a tagok a ház építésre áldozandó adakozásra fel-
szóllíttattak, s eddigelé Deák Mihály és Nádory Nándor tettok 22 havi rész-
letfizetés] mellett 220—220 frt alapítványt és Hossine Károly ajánlott fel 
100 forintot. 

7. Titkár jelenti, hogy Hadház város tanácsa beküldte építendő tem-
plomára vonatkozó hirdetését, moly is az egylet helyiségében rögtön kifüg-
gesztetott. 

8. Ajándékoztak az egyletnek Grave Henrik 1869. és 1870. évi „Baual-
manach"-ot. 

Beniczky Dávid, Bablage Károly Logarithmus-tábláját. Köszönettel 
fogadtatott. 

9. Uj tagokúi bejelentettek : líohrbach Lipót, ajánlja Malatinszky Lajos. 
Pongrátz Kálmán „ Hieronymi Károly. 
Kik is tagokul fölvétetvén erről szokott módon értesítendök. 
10. Végre Ivosztka Lajos részére oklovél kiadása határoztatott. 
A jegyzőkönyv az ülés folyama alatt szerkesztetvén felolvastatott és 

hitelesíttetett. 




