AZ EGYLET TARGYALASAI.
XLYIlI-dik

választmányi ülés.

1870. november 5-én.
E l n ö k : Hollán Ernő.
J e l e n v o l t : 13 választmányi és 6 egyleti tag.
1. Elnök az egybegyűlt tagokat az új idény kezdetén üdvözölvén, az ülést
megnyitotta.
2. Pénztárnok az egylet vagyoni állásáról a következő jelentést tevé:
A) B e v é t e l .
1. 1870. évi tagdíj és alapítványi kamatok.
. . .
6161 frt 17 Va kr.
2.
„
„ előfizetés nem-tagoktól
1044 „
„
3. Régi tartozások befizettettek
2151 „ 50
„
4. Befizetett alapítványok
2545 „
„
5. Szállásbér czímén a term. tud. társulattól . . .
500 „
•„
6. A házépítésre adomány
69 „
„
7. Egyéb adományok
126 „
„
8. 1869. évi pénztár maradvány
643 „ 19
„
9. Kölcsön a házvételre
6000 „
„
10. Kivétel a takarékpénztárból
3125 „
„
Összesen . .
22364 „ 86»/» 9
B) K i a d á s .
1. Közlönyre .
5163 frt 50 kr.
2. Könyvtárra
1281 „ 69 „
3. Szállásbér
1000 „ — „
4. Tiszti
fizetés
1193 „ — „
5. Nyomtatvány s irodai költség
670 „ 65 „
6. Háztelek vételre
8663 „ 16 „
7. Takarékpénztári betétek
3610 „ — „
Összesen

.

.

21582 „ — „

557
Össze3 kiadás
Pénzkészlet
. . ..
A házépítést illetőleg:

21582 frt —
kr.
782 „ 86'/i kr.
A) B e v é t e l .

1. Készpénzben
2. Lefizetett alapítványok
3. Alapítványok kötvényekben
4. Az egylet által felvett kölcsön

319
3745
3880
6000
Összesen

.

B) K i a d á s .
1. A háztelek vétel-árának 1-ső fele
2. Illetékek
3. Alkusz-díj
4 A vételár tartozás 6 %-ja decz. 31-ig
5. Apróbb kiadások

.

frt.
„
„
„

13944 „

8000 frt
200 „
207 „
240 „
16 „ 16 kr.

Összesen

.

.

A magyar mérnökök statistikáját illetőleg:
Bevétel
Kiadás

8663 „ 16 kr.
1073 frt 60 kr.
161 „ 29 „

Pénzkészlet . .
912 „ 31 „
Ezen előterjesztést pénztárnok a következő megjegyzésekkel egészíté ki:
A mult évi végszámadásban behajtható követeléskép kimutatva volt
3401 frt 67 kr.
Eddigelé ebből behajtatott
2150 „ 50 „
Maradt még követelés
Ugyanaz alkalommal tartozás volt
Ebből kifizettetett

.

.

1250 „ 17 „
2462 frt 76 kr.
2079 „ 30 „

Maradt tartozás a múltról

.

.

383 „ 46 „

Jelenleg rendelkezésre áll a forgó tőkéből:
Készpénz
Takarék pénztárban
Összesen
Ebből azonban fizetendő lesz ezen év végéig:
1. Közlönyre
2. Személyzet
fizetése
3. Irodai és különféle költségek

782 frt 86 »/2 kr.
444 „ 86 — „
.

.

1227 „ 72 1 / 2 „
1183 frt 46 kr.
278 „ 34 „
150 „ — „

Összesen . .
1611 „ 80 „
Titkár a jelen pénztárnoki jelentést a következőkkel toldta meg:
Az egylet bevétele jelenleg következőleg áll:
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298 beltag az új alapon ki 18 frtot
fizet
80 „
a régi
» » 12 »
„ . . .
. . . .
410 kültag
új
» » 10 »
! » • • • • . . .
. . .
272 „
régi
n n 6 „
„
. . .
123
előfizető
•» 9 n
v

5364 frt
960 „
4100 „
1632 „
1107 „

Összesen

.

.

13163 „
6161 frt

Még kint van

.

.

7002 „

Ebből lefizettetett

Ezen eredmény, habár a mult évihez képest kedvezőnek mondható, de
mégsem olyan, hogy meg lehetnénk vele elégedve, annál fogva titkár indítványozza: hogy a hátralékos tartozók ezen választmányi ülésből szólíttassanak fel tartozásaik befizetése iránt, s ha 6 hét 1 forgása alatt tartozásaikat be
nem fizetnék, hatalmaztassék fel a titkárság arra: hogy a tartozások az illetőkön utánvétes nyugtával vétessék meg.
A jelentés tudomásul szolgált és a titkár lindítványa elfogadtatván,
annak foganatosítása elrendelteték.
3. Titkár jelenté: hogy az egylet telkének feleára 8000 frt lefizettetvén
a telek az egylet nevére íratott, s a 8000 frt árva-pénztári tartozás átvállaltatott, illetőleg az egyletre Íratott; jelenti továbbá: hogy a házépítésre történt
felszólítás folytán, adakozás utján eddigelé igen kevés gyűlt be, mit leginkább
a kedvezőtlen politikai helyzet (háború stb.) és a nyári évszak lanyhaságának
lehet tulajdonítani. A választmány elismeri azon nyomasztó körülmények
fontosságát, melyek a ház építésére áldozandó adakozások iránt tett felszólítás
eredménytelenségét előidézték, s mielőtt más módozatok foganatosítását a
közgyűlésen javasolná, elhatározta: hogy a házépítési bizottság a tagokhoz
személyenkint intézzen újból felhívást ez ügyben.
Ha azonban ezen ismételt felhivás sem felelne meg a várt eredménynek
ez esetben oly mérvben fogná a választmány a tagok áldozatkészségét, kamatozó kölcsön által, igénybe venni, a mint azt a megajánlandott adományés kölcsönök elégtelensége szükségessé teendik.
4. Olvastatott Ghyczy Béla egyl. t. következő indítványa :
„Tekintettel az építkezési munkálatokra, melyek Buda-Pesten folyamatban vannak, s melyeknek száma ezután, a fővárosi közmunkák tanácsának
működése és befolyása következtében, még szaporodni fog, indítványozom:
hogy a mérnök-egylet kebeléből egy 7 tagból álló bizottság küldessék ki,
mely bizottság tagjainak feladata lenne: ezen munkálatokat figyelemmel kisérni, s az észleletek alapján :
a) minden hó első ülésében egy rövid Írásbeli jelentést terjeszteni be,
melyben a munkálatok fejlődésében s haladásában az elmúlt hó folytán előfordult mozzanatok jelentetnének. Ezen jelentések a Buda-Pesten kívül lakó
tagok számára, a méinők-egylet közlönyében közzé teendők lennének.
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b) A bizottság egyes tagjai által magát érintkezésbe helyezi az építkezések vezetőivel, hogy a megszemlélést érdemlő munkák, a mérnök-egylet
tagjai részéről, előre meghatározandó időben megszemléltethessenek.
A mennyiben ezen bizottság sikeres működése, részben a közmunkák
tanácsának beleegyezését igényli, a mérnök-egylet elnöksége az ezen irányban szükséges lépések megtételére felkérendő."
Pesten, 1870. nov. 4-én.
G h y c z y Béla.
A választmány ezen indítványt magáévá tett 3 , elfogadta; de egyúttal
a kiküldendő bizottságot oda utasítni határozta: hogy figyelmét a Pesten
és Budán előfordulandó nagyobb építkezésekre is kiterjeszsze ; s feladatává
teszi a bizottságnak: hogy a netalán szükséges további lépések megtételét a
választmánynál indítványozza.
A választmány a kiküldendő tagok megválasztására az egyetemes szakülést tartván illetékesnek, a tárgy a közelebbi egyetemes szaküiésen napirendre lesz tűzendő.
5. Olvastatott Domaniczky Istvánnak egy állandó titkár választása, s
annak kapcsán az alapszabály 15. és 19. §§-einek megváltoztatása iránt beadott indítványa:
Az indítvány, megvitatása és javaslattétel végett egy S-ctoczek József
elnöklete alatt Ambrozovics Béla, Domaniczky István, Hieronymi Károly,
Leutner Károly és Ney Béla tagokból álló bizottságnak adatott ki.
6. Nasziuhácz Lajos a Ghyczy Bila által tett, időszerű, és az egylet rendeltetésének megfelelő indítvány gyakorlati foganatosítása czéliából az alföldfiumei vasúton épült algyői tisza-bíd műszaki próbájára hívta meg az egyletet,
felkérvén a z t : hogy e pri'bán az egylet magát küldöttségileg képviseltesse, előre
is magára vállalván a küldöttség utazási költségeinek fedezését.
A választmány e meghívást a legnagyobb köszönettel fogadta s az egylet képviselésére egy bizottság kiküldését határozta. Bizottsági tagoku! kiküldettek: Gulácsi Béla, Kund Antal, Feket házy János, Hajnal Antal, Mitterdorfer Ferencz, Leutner Károly és Ney Bála.
Erről, valamint az egylet szíves köszönetéről a vasút-társaság igazgatósága értesítendő lesz.
7. Olvastatott a közmunka- és közlekedési minisztérium átirata, melylyel
Royen mérnök úr emelő-gépének leirása megküldetett. A beküldött leírás
véleményezés végett Bielek Miksa egyl. tagnak adatott ki.
8. Olvastatott ugyanazon minisztérium átirata, melyben a Hamar Leo
által szerkesztett gőzgép próbájára hívja meg az egyletet.
Titkár jelenti, hogy e próbára elnökileg Bielek, Beixhefs és Verderber
tagok küld ttek ki, s erről a minisztérium értesíttetett, mely intézkedés helyeslő tudomásul szolgált.
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9. Titkár jelenté, hogy a kereskedelmi minisztérium az egyletet felhívta
az iránt: hogy az építendő központi posta- és távirdaépület terveinek megvizsgálására kiküldött bizottságba egy egyleti tagot jelöljön k i ; és a tervek
kiállítására az egylet helyiségeit 14 napra engedje át.
Elnökileg e bizottságba Steindl Imre e. t. jelöltetett ki; az egyl. helyisége,
a nevezett czélra felajánltatott s mindkét rendbeli intézkedésről említett minisztérium feliratilag értesíttetett.
10. Titkár indítványára a választmány elhatározta: hogy a „közlöny"
szétküldésénél a szállítási díj mérséklése iránt a kereskedelmi minisztériumhoz ismételve, küldöttségileg intéztessék kérelem. A küldöttség összeállítása
iránt az elnök fog intézkedni.
11. Olvastatott sz. k. Győrváros közönségének átirata, melylyel egy
általa kiírt pályázat folytán beérkezett 2 db-, egy újon építendő dolog-házra
vonatkozó tervet, megbírálás végett beküldi.
Az épitészeti szakosztálynak további intézkedés végett átadatott.
12. Olvastatott a „Bereghi" Tisza-szabályozó társaság megkeresése,
melyben az egyletet felkéri, hogy a társulat által mérnöki állomásra kiírt
pályázatot tegye közhírré, s arra egy alkalmas egyént ajánljon. A választmány minden alkalommal kész ugyan ily megkeresésnek eleget tenni, mindazonáltal helyesebb eljárásnak, és a pályázat kiírásával sokkal inkább összeegyeztethetőnek tartja azt, ha a pályázók fölött mondandó véleményre szólíttatnék fel az egylet; miért is nevezott társaság irásbelileg lesz értesítendő,
hogy az egylet ajánlatot csak ily módozat szerint tehetne.
13. Titkár jelenté továbbá, hogy az egyptomi magyar-egylet alapszabályait beküldte, mi tudomásul szolgált.
14. Olvastatott Módos János kérvénye, melyben egy új szerkezetű hajtókerék találmányát felerészben az egyletnek felajánlja, s annak bemutatására
ajánlkezik. További tárgyalás végett az illető szakosztálynak adatott ki.
15. Olvastatott Malatinszky Lajos következő két indítványa:
a) Határozza el a választmány, hogy a technikai műszótár összeállítása,
és kiadása iránt pályázat iratik ki; s annak eredményéhez képest intézkedjék
a kiadás iránt.
b) Küldessék ki egy bizottság, melynek feladata lenne a magyar mérnökök statistikájának^összeállítását foganatosítni, s azt a választmánynak
mielőbb bemutatni.
Az első indítványra vonatkozólag 'határoztatott: hogy miután a választmány eddigelé is csak azon okból nem intézkedett ez irányban, mert alkalmas szerkesztőt nem talált, és a szükséges pénzerővel nem rendelkezik, ezen
indítvány tudomásul szolgál. A másodikra vonatkozólag titkár azon felvilágosító jelentése után : hogy a még csak pár nappal ezelőtt beérkezett adatok
feldolgozása folyamatban van, határoztatott, hogy a feldolgozás folytattatván,
annak mikénti összeállítása iránt annak idejében javaslat teendő.
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16. Ennek kapcsában elhatároztatott: hogy a budai műegyetem által
beküldött névsor összeállítójának jutalmazására, az e czélra begyült összegből
50 azaz ötven forint fizettessék ki.
18. Titkár bejelenti, hogy a selmeczi bánya-akademia igazgazgatósága
az általuk kiadandó almanachra előfizetési felhívást küldött be. Az egylet részére 1 példány megszerzendő, s az előfizetési ív aláirás végett az olvasó szobában kiteendő.
19. Uj tagokul bejelentettek:
Bereghy Károly
ajánlja
Kőszeghy Antal.
Szilágyi Lajos
„
Ney Béla.
Goldstein Henrik
„
Nagy Dezső.
Sólté3z József
„
Malatinszky Lajos.
Aurits Henrik
„
Pilch Ágoston.
Tettmeier Lajos
„
,,
„
Körmendi Gyula
„
Techet Ignácz.
Ullman Vilmos
„
„
„
Barcs Róbert
„
Schmidt Ferencz.
Bodogh Károly
„
Eggers József.
Rozler Ignácz
„
Leutner Károly.
Pécs Sándor Váczon
„
Sztoczek József.
Szeppen N. Bécs (jelenleg Szászváros) ajánlja Sztoczek József.
Kik is tagokul felvétetvén erről szokásos módon értesítendők.
A szünidő alatt meghaltak :
Schulcz Ferencz.
Liedeman Emil.
Kudlik József.
Szubszilvány István.
Kund József. Résztvevő tudomásul szolgált.
20. Oklevelet a következő tagok kérnek: Techet. Ignácz, Morvay Ferencz, Sóós József, Formanek Gyula, Jelinek Mór, Hybner József, Naszluhácz
Lajos, Mitterdorfer Ferencz, ZofahI Gusztáv, Nuber Frigyes, kik részére az
oklevél ez ülésből adatik ki.
21. Titkár bemutatja a Tóth Kálmán által ajándékozott fényképét a
Dráván használt kotró gépnek. Köszönettel fogadtatik.
22. Titkár jelenti, hogy :
Körmendi József,
r

Ágoston Károly,
Parrag Gedeon és
Török György tagok, habár sajátkezitleg aláirt kötelező nyilatkozatuk
van az egylet birtokában, mégis kérik magukat kitöröltetni a tagok közül,
továbbá
Rieger Károly,

562
Tóth Vilmos,
Hajnik Miklós,
Kovács Benő, kiknek nyilatkozatuk nincsen és végre
Liszkay Mihály és
Ivubanek József tagok, kik végkép elszegényedtek, és elerőtlenedtek
annyira, hogy a tagdíj fizetését nem képesek teljesíteni, szintén kérik magukat a tagok sorából kitöröltetni.
A választmány az előbb említett 4 tag kitörölésére, s önként vállalt
kötelezettségeik alóli feloldására magát hivatva nem érezvén, ezek felszólítandók lesznek, hogy kötelezettségeiknek feleljenek meg, ellenkezőleg rajtuk a
tagdíj az alapszabályok értelmében fog megvétetni.
Azon 4 tag, kiknek irott nyilatkozatuk nincsen, a tagok névsorából
ezennel kitöröltetnek.
Végre utóbb említett 2 tag körülményei méltánylatot érdemelvén, a tagdíj-fizetés alól felmentetnek s saját kérelmükre a tagok közül kitöröltetnek.
22. A meteorologiai intézet igazgatója az egyletet megkeresvén az
iránt, hogy az általa kiadott utasítások a „Közlöny" mellékleteként a tagoknak megküldessenek, s a havi észleletek a közlönybe bevétessenek, s mindozen
nyomtatványok ára fejében csupán a papír és nyomásért fizetendő összeg
megtérítését kérvén, határoztatott, hogy ha a költségek sokra nem mennek, a
választmány ezen terv kivitelébe beleegyezik.
23. Az elhalt Liedeman Emil választmányi tag helyébe, mint a közgyűlésen legtöbb szavazatot nyert egyl. t.
Nendtwich Károly lép.
24. Elnök, mielőtt ezen ülést, melyben a választmány az egylet örvendetes fejlődéséről győződött meg, bezárná, meleg szavakban emlékezett meg
egyletünket a szünidők alatt ért fájdalmas veszteségekről.
Több tagtárs elhunyta jelentetett be a mai ülésen. A nagyreményű
Schulcz Ferencz, ki alig megkezdett pályáján, úgy hazánkban mint külföldön
máris tekintélyt szerzett, működése közepette ragadtatott ki körünkből.
A magyar mérnökök egyik jelese Liedeman Emil, a magyar vasúti mérnökök nesztora Kudlik József iiincs többé.
Indítványozza: hogy az egylet e veszteségek feletti részvétét és meleg
megemlékezését jegyzőkönyvileg fejezze ki.
A választmány ez iditványt egyhangúlag elfogadta, s jegyzőkönyvében
kivánja kifejezni a mély fájdalmat, mely jeles tagtársaink elhunytával egyletünket érte; itt kiván megemlékezni azokról, kiknek a magyar tudományosság sokat köszön, s kikhez annyi remény volt kötve a jövőben.
Az elliurytak családjai az egylet ezen határozatáról, — részvétünk nyilvánítása mellett — értesítendő k.
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XLIX. (rendkívüli) választmányi ülés, 1870. évi nov. 14-én.
E l n ö k : Sztoczek József.
Ezen rendkívüli választmányi ülésnek, egyetlen tárgyát titkár a következőkben terjesztő elő : Az egylet által bérben birt szállás tulajdonosa Pfeiífer
Ignácz ur f. é. nov. 12-én egy, az elnöknek kézbesített birói végzés alapján,
az egyleti szállást jövő 1871-iki május 1-étől kezdve felmondotta, minek folytán ugyanezen időre ujabb szállás bérlése sürgető szükséggé vált. Előadó titkár a választmány intézkedését könnyítendő, az egylet ezéljainak megfelelő
helyiségek után már eleve tudakozódott és ebbeli kutatásainak eredménye a
következő:
A most épülő u. n. részvény-szállodában a tulajdonos hajlandó a második emeleten a mérnök-egylet szükségeihez mért nagyságú lakást bérbe adni,
minden egyes ablak után 450—500 frt számítva.
Továbbá az építő társulat tulajdonához tartozó, a Ganz-házzal átellenben lévő házban bérbe adandó egy nagyobb és egy kisebb, összesen 5 utczaí
és 3 udvari szobából álló lakás 2000 frt évi bérért
Ugyancsak ezen vidéken, az ujabb Stein házban, a felső Dunasoron a
2-dik emeleten egy hasonlag 5 utczai, de csak 1 udvari szobából álló lakás
bérbe adandó 2500 frtért
Kibérelhető továbbá a Dorottya utczában egy eddig a kereskedelmi
bank által bérelt lakás.
A Nádor utczában szintén kibérelhető egy, jelenleg a pesti váltó-törvényszék által használt helyiség.
Végre a Lloyd épülettel szemközt a Dunaparton lévő régibb Stein házban, az első emeleten egy összesen 6 utczai szobából és ugyanannyi udvari
helyiségből álló, a Dunapartra 10 ablakkal nyíló lakás kiadandó összesen 3000
frt évi bérért.
Az előadó titkár, daczára annak, hogy az előterjesztett és bérbe vehető
lakások közt az utóbb említett a legdrágább, mint az egylet ezéljainak — különösen fekvésénél fogva — legmegfelelőbbet ezt ajánlja a választmánynak
bérbe vételre, — hozzá tévén, hogy véleménye szerint, a háztulajdonos némi
árelengedésbe beleegyezni, remélhetőleg, hajlandó leend. Kéri egyszersmind a
dolog sürgős voltánál fogva egy az egylet tisztviselőiből és választmányi tagokból álló küldöttségnek kiküldetését, a mely a bérbevételt eszközölje és a
szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtegye. A választmány, hosszabb
vita után, tekintettel a régibb Stein-ház igen kedvező fekvésére és azon körülményre, hogy valószínű, miszerint az ezen házban bérlendő lakás terheiben
a természettudományi társulat is osztozkodni fog, — ezen lakás kibérlését
határozta el azon esetre, ha a tulajdonos hajlandó azt legfeljebb 2800 frt évi
bér mellett legalább is két egymásután következő évre szerződésileg bérbe
adni. — Ha pedig, Stein úr ezen feltételeket elfogadni hajlandó nem lenne,
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akkor az építő-társulatnak a Gans-házzal szemközt lévő épületében a 2 emeleti lakás 2000 frtért leendő kibérlését határozta el.
A bérbc-vétel, valamint a kibérlendő lakásnak beosztásáról teendő jelentéstételre a titkár, pénztárnok és Herrich Károly választmányi tagokból álló
bizottság küldetett ki.

Egyetemes szűkülés 1870. évi nov. hó 19 ikén
E l n ö k : Meczner Antal v. t.
J e 1 e n v o 11: mintegy 32 egyleti tag.
Elnök az ülést megnyitván, mielőtt Kherndl egyleti tag napirendre
kitűzött felolvasását megkezdené, titkárt a mai egyetemes szakülésre kijelelt
egyéb tárgyak előadására szólítá fel, minek folytán:
1. Titkár előadta, hogy a f. é. nov. 5-én tartott választmányi ülés Ghiczy
Béla v. t. azon indítványát „miszerint a fővárosban létesülő építkezések és
egyéb közmunkák megfigyelésére és azokról az egyletnek teendő jelentéstételre egy 7. tagú bizottság küldessék ki", magáévá tette, és a bizottság tagjainak megválasztására az egyetemes szakülést szólítja fel. Az egyetemes szakiilés azonban ezen bizottság megválasztását ezúttal azért nem kivánja eszközölni, mert a tagok aránylag kevés számmal jelentek meg, és ezen tárgy a
mai ülés napirendjére a meghívókra kitűzve nem lévén : a jelenlevők nincsenek a megválasztandó tagok iránt kellőleg tájékozva; és ezért a választás a
legközelebbbi egyetemes szakülésig elhalasztatott.
2. Olvastatott Győr szab. kir. város közönségének átirata, melyben az
egyletet arra szólítja fel, hogy egy általa építtetni szándékolt dolgozóházra
vonatkozó, és pályázat útján beérkezett tervek megvizsgálását eszközölje és
azok között a pályadíjra legérdemesbbet jelölje ki.
Az alapszabályok értelmében az átküldött pályatervek, megvizsgálás és
ennek alapján jelentéstétel végett egy bizottságnak adattak ki, melynek tagjaiul Ybl Miklós elnöklete alatt Steindl Imre, Zofahl Gusztáv, és Ney Béla
egyleti tagok választattak meg.
3. Olvastatott Módos János kérvénye, melyben új találmányának az
egylet által leendő megvizsgálását kéri. Bielek Miksa és Kherndl Antal egyleti tagok felkérettek a találmány megvizsgálására és az egyetemes szakülésnek teendő jelentéstételre.
4. Olvastatott továbbá a bécsi mérnök- és építész-egylet átirata az építészeti munkák dijazásának egyöntetű megállapítása tárgyában, mely az
építészeti szakosztályhoz azon felhivással tétetett át, hogy beható tárgyalás
után, e tekintetboni javaslatait a választmánynak mutassa be.
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5. Titkár előadta, miszerint Feketeházi egyleti tag, az általa szerkesztett vashíd-szerkezetnek megvizsgálására egy bizottságot kér kiküldetni; — s
a hídszerkezetnek közzétételét ezen bizottság itételétől kivánja függővé tenni.
Az egyetemes szakülés a kérdéses hídszerkezet megvizsgálására Tolnay
Lajos, Wohlfahrt Henrik, Kherndl Antal és Erdey Benedek tagtársakat kéri fel
6. Titkár bemutatta Groldstein Henrik egyleti tag levelét, melyben kérdést intéz : vájjon nem lenne-e hajlandó az egylet helyiségeit hetenként kétszer
a leiró nyugtán s annak alkalmazását, német nyelven, tárgyaló előadásokra átengedni ?
Az egyetemes szakiilés a kérdés elintézését a választmány elé tartozónak
véli és ugyanazért ez ügyet azzal utasítja a választmány elé, miszerint a maga
részéről előadások tartását általánosságban kivánatosnak hiszi.
7. Titkár jelenté, hogy a közlekedési miniszter úr ő nagyméltósága azon
felszólítást intézte hozzá, — terjeszsze a magyar mérnök-egylet mai szakülése
elé azon kivánságát; hogy az egylet, az első gácsországi vasút engedélyesei
részéről nevezett miniszterhez intézett, s ezen vasút talaj-esési viszonyainak
megváltoztatását illető, kérésének megvizsgálására, az általa kiküldendő szakértő-bizottságba, a maga részéről is egy tagot küldjön ki. A miniszter úr ebbeli kivánságát egyébiránt esupán az idő rövidsége miatt intézi szóval és nem
írásban az egylethez. Az egyetemes szakülés e czélból Tolnay Lajost küldte
ki; — minthogy azonban nevezett tagtárs az ülésben jelen nem volt és így a
szakülésnek a felül, hogy vájjon nevezett egyleti tag e kiküldetést elfogadja-e
vagy sem, biztos tudomása nem lehetett, még Nagy János és Hegyi Zsigmond
egyl. tagokat hozta javaslatba, és megbízta a titkárt hogy ez intézkedésről
a miniszter urat értesítse.
8. Miután Kherndl Antal felolvasása liuzamosbb időt venne igénybe, az
egyetemes szakülés az előrehaladt idő miatt annak megtartását a jövő egyetemes szakülésre halasztotta.

Egyetemes szakülés 1870. éyi nov. hó 26-án.
E l n ö k : Kruspér István v. t.
Jelenvolt mintegy 40 egyleti tag.
1. Elnök az ülést megnyitván Horváth Ignácz egyleti tagot felkérte, hogy
napirendre tűzött előadását „Amsler egészelő-müszeréről" kezdje meg.
Az előadás nagy érdekeltséggel hallgattatván, elnök a felolvasónak azon
ajánlatát, moly szerint kész az egyleti tagok felszólítására a bemutatott műszer segélyével számításokat eszközölni meleg szavakban megköszönte.
2. Napirenden volt még a fővárosi építkezések és közmunkák megfigyelésére kiküldendő bizottság megválasztása :
De az idő késő volta miatt az újra elhalasztatott.
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Egyetemes szakülés 1870. évi decz. 3-án.
E l n ö k : Ghyczy Béla v. t.
J e l e n v o l t : mintegy 39. egyleti tag.
1. Elnök az ülést megnyitván Kherndl Antal egyleti tag napirendre tűzött előadását: „A tartó-szerkezetekről, melyek alkatrészei nincsenek meghajlásra igénybe véve, és az azokban működő erőkről" megkezdte.
Az előadás azonban, kissé bosszúra nyúlván be nem fejeztethetett hanem folytatása e hó 10-re tüzetett ki.
2. Napirenden lévén azon 7 tagú bizottság megválasztása, mely a fővárosi építkezéseket figyelemmel kisérni és azokról az egyletnek időszakonként
jelentést tenni leend hivatva, a választás szavazó ívekkel eszközöltetett, és a
szavazatok beszedésére, Leutner Ivá.-oly, Guláesy Kálmán, és Domaniczky
István egyleti tagok kérettek fel. A szavazati ivek beadattak, és az eredmény
a legközelebbi ülés alkalmával fog kihirdettetni.

Egyetemes szakülés és L dik választmányi ülés.
1870. évi decz. 10-én.
E l n ö k : Sztoczek József.
J e l e n v o l t : 10 válaszmányi, és 15 egyl. tag.

I. Egyetemes szakiilés.
1. Az 1870. évi decz. 3-án tartott egyetemes szakülésből kiküldött szavazatszedő küldöttség felolvasott jelentése szerint, a fővárosi építkezések
folyamát figyelemmel kisérő és nyilván tartó bizottság tagjaiul megválasztatt a k : Mittorderfer Ferencz, Naszluhácz Lajos, Steindl Imre, Reitter Ferencz,
Siebreich Károly, Ney B' la, Zofahl Gusztáv egyl. tagok, mi tudomásul vétetett, s erről az illetők értesítendők lesznek.
2. Titkár jelenti, hogy Pető József egy általa szerkesztett egyvágányú
vasúti kocsit kiván az egyletnek bemutatni; előlegesen azonban kéri az egyletet, hogy találmányának megvizsgálására egy szakbizottságot küldjön ki,
mely kérelem ügye egyelőre a választmányhoz, tétetett át.
3. Kherndl Antal „a tartó szerkezetekről, molyek alkatrészei nincsenek
meghajlásra igénybe véve és az azokban működő erőkről" czímü,sa mult ülésen megkezdett előadását folytatta és befejezte.

II. Yálasztmányi ülés.
1. Titkár jelenté: hogy a választmány határozata folytán az egylet
részére a Stein-íéle ház első emeletében lévő 10 szobás lakás felvétetett.
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A lakás 2800 frt évi haszonbér mellett 2 évre vétetett fel akként, hogy
a tulajdonosnak felmondási joga nincsen s az egylet a 3-dik évben is megtarthatja a lakást, de akkor már 3000 frt évi bér mellett.
A szerződés ezen értelemben megköttetett.
A természettudományi társulat még eddig a lakás közössége iránt véglegesen ugyan nem határozott, de egy közelebbi ülésen kimondta, hogy kész
800 frt erejéig a lakásban részes lenni.
Végül jelenté, hogy a lakás mikénti használata iránt kiküldött bizottság
jelentését közelebb be fog ja adni.
E jelentés helyeslő tudomásul szolgálván, a választmány a midőn a tett
intézkedéseket elfogadja s magáévá teszi, az egylet titkárának jelen ügyben
is tanúsított buzgó fáradozásaiért köszönetét jegyzőkönyvileg fejezte ki.
2. Pető József előterjesztett kérelme az egyetemes szaküléshez további
intézkedés megtétele végett áttétetett.
3. Titkár jelenté, hogy Goldstein Henrik egyl. tag az iránt kereste
meg az egyletet, miszerént több tag kivánatára hetenként kétszer „a több
nyugpontú tartók grafikai kiszámításáról" előadásokat tarthasson az egylet
helyiségeiben.
A választmány 2 havi idő, tartamra, ezen, az egyleti tagok számára tervezett előadások megtartása czéljából az egylet termét — a nap oly óráiban
midőn a terem más czélra nem használtatik — átengedi.
4. Olvastatott Moth Eduárd értesítése, melyben Glembay Károly egyleti
alapító tag halála bejelentetvén, az egylet nevezett tag végrendeletéből felkéretik az alapítványi tőke elengedésére, miután annak befizetésére a hátra
hagyott család nem képes.
Ezzel kapcsolatban titkár jelenti Papp Mihály tag halálát, és nevezett
tag nejének az egylethez intézett segélyezés iiánti kérelmét.
Végül Bartoságh Károly tag halála jelentetett be.
A bejelentett halálozások résztvevő tudomásul szolgálnak.
Glemb >y és Papp elhunyt tagok örököseinek közelebbi körülményei,
az illető törvényhatóságok útján lesznek megtudandók, addig ez ügyekben végleges határozat nem hozatván.
5 Új tagokul bejelentettek:
Bund Vilmos
ajánlja
Fábián János.
Schandl Mihály
„
Deák Mihály.
Sebők Kálmán
„
„
„
Puskás József
„
Ráth Péter.
Irámfy József
„
Spinár János.
Kik is tagokul felvétettek és erről értesítendők lesznek.
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Egyetemes szakiilés 1870. üeczemb. 17-én.
E l n ö k : Naszluhácz Lajos v. t.
J e l e n v o l t : 40 egyl. tag,
Tolnay Lajos értekezett a földmunkák természete- s az ott előforduló nehézségekről, továbbá azon módokról, melyekkel e nehézségeknek elejét venni,
vagy azokon segítni lehet. Ennek kapcsán Nagy János a n.-várad-kolozsvári
és piski-petrosényi vasút építésénél, a föld-csuszások körül teU észleleteit adta
elő. Végül Mikó Béla a ferneczi bánya vízvezetéki csatornájának szerkezetét
ismertette. Mindhárom előadás s az azokban kifejlett eszmecsere a jelen voltak
részéről a legélénkebb érdekeltséggel fogadtatott.

Hibaigazítások.
A f. é. X. füzetben „Városokban alkalmazott közúti vaspályák sínmetszeteiről" czímű értekezésben:
466. lap.
Lombat
helyett olvasandó Loubat .
467. „
Heraud
„
„
Haworth
Brikeuhead „
„
Birkeuhead
Brükli
„
„
Bürkli
n y>
468. „
Curange
„
„
Carouge
Lombat
„
„
Loubat
v n
4Ü9. „
Burus
„
„
Burns
470. „
Burus
„
„
Burns

POLYOIRAT
-Afá

egyetem? KO^mftR

szEGr.o i

