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AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 

LXIV-dik választmányi ülés. 
1872. január 20-kán. 

E l n ö k : Metzner Anta l később Sztoczek József. 
J e l e n v o l t a k : Hieronymi Károly, Kherndl Antal, Ilerrich Káróly, 

Horváth Alajos, Naszluhácz Lajos, Ney Béla , Lauka József, Szentkirályi 
Jenő, Tolnay Lajos, Pr ibék Béla, Lechner Lajos Ambrozovics Béla, Horváth 
Lajos, Ghiczy Béla, Erdey Benedek, Nagy János. 

1. A jelen évi közgyűlésre vonatkozólag a következő határozatok 
hozattak : 

A közgyűlés f. évi február 25-kén, vasárnap, d. e. 10 órakor az Aka-
démia Kisfaludy-termében tar ta t ik meg s a titkárság utasíttatik, hogy a terem 
átengedése iránt a szükséges lépéseket tegye meg; a vasút-társulatokhoá 
pedig a közggyülésre utazó tagok részére kedvezmény nyújtása iránt meg-
kereséseket intézzen. 

2. A napirend következő leend : 
1.) Elnöki megnyitó-beszéd. 
2.) Tiszti jelentés. 
3.) Nyolcz választmányi tag választása. (Ameghivókon a nyolcz választ-

mányi tag neve, kik az alapszabályok érfelmében ezúttal kilépnek, meg-
jelölendő.) 

4.) Miután Hieronyimi egyleti első t i tkár elfoglaltatása folytán a t i tkári 
állomásról való lemondását bejelentette, e lemondás a közgyűlésnek bejelen-
tendő) és a titkárválasztás napirendre tűzetik ki. 

5.) Jeleütés a házépítési ügy állásáról Herrich Károly által; 
6.) Jelentés a „Műszótár" kiadása tárgyában. 
7.) Számadás-vizsgáló küldöttség választása; 
3; A múlt közgyűlés határozata folytán á, meghívókkal együttesen egy 

felhívás intézendő a kültagokhoz, a melyben megkérdeztetnek, hogy aá év 
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mely szakában óhajtanák a közgyűlést tartatni ? A beérkezendő nyilatkoza-
tok azonban csak tájékozásul szolgálandnak. 

4. Az „Évi jelentésnek" a szokott módon kinyomatása elrendeltetett. 
5. A „Német-magyar műszaki szótár" szerkesztése iránt Lauka József 

által beadott előterjesztés megbirálására kiküldött bizottság nevében Ambro-
zovics Béla jelenti : hogy a bizottság ez iránt egyetértőleg Lauka Józseffel, 
javaslatát egy szerződés-mintázatban formulázta, mely szerződés felolvas-
tatván, határoztatott : hogy a 13- §. — mely szerint a szótár eladási árának 
maximuma ívenként o. é. 20 kr.-ban állapíttatott meg — akként módosítandó, 
miszerint a szótár a szerkesztő tulajdona lévén, annak eladási árát maga a 
szerkesztő határozza meg. — Egyébként a szerződés elfogadtatott s az említett 
pont kiigazítása végett a bizottságnak visszaadatott. 

6. A fővárosi közmunkák tanácsának átirata, melylyel a főváros rende-
zési terveinek bírálata eredményéről az egyletet tudósítá, továbbá a világ-
kiállítási bizottság megkeresése az egyleti teremnek a technikai szakosztály 
üléseire való átengedése iránt és a titkár azon bejelentése, hogy ez irányban 
az egylet beleegyezése az elnökkel közöltetett, végre az országos közgaz-
dászati congressus ti tkárának átirata, melylyel a meghívókat az egyleti tagok 
között szétosztás végett megküldi, tudomásul vétetett. 

7. Schmidt Ferencz jelentése a Ternyei Ferencz által beadott födél-
szerkezetet illetőleg, a szakosztályhoz áttétetett. 

8. Az alapszabályok értelmében minden tag 5 évre kötelezvén magát 
az egylet tagjául, több tagnak kilépési nyilatkozata bejelentetett. Miután az 
első 5 évi kötelezettség f. é. május 20-kán j á r le, a nyilatkozatok egyelőre 
nyilván tartandók és egy későbbi választmányi ülésen bemutatandók. 

9. U j tagokúi bejelentettek : 

Hradszky Béla, Pest ajánlja Deák Mihály. 
Piványi Ignácz, Nyitra „ 
Misz Sándor „ „ 
Hauszner József, Sóóvárt „ 
Vecsey Dezső, Rozsnyó „ 
Szily Jenő, Pest „ 
Gál Ödön, Pest „ 
Pospesch Antal, Pest „ 
Ripperborger Károly, Pécs „ 
Endre Andor, H.-M.-Vásárhely „ 
Gr. Szapáry Géza, Pest „ 
Weninger Yincze Pest (alapító) , 
Képessy Géza, T.-Becse „ 
Némety Imre, Pest „ 

erről szokott módon értesíttetnek. 

Mihalovics Antal. 
» » 

Kosztka Vilmos. 
Malatinszky Lajos , 
Szily Kálmán. 

» » 

Wartha Vincze. 
Alberti Károly. 
Búcz Károly. 
Lechner Lajos. 
Metzner Antal. 

» r> 
Ney Béla, k ik is felvétetnek s 
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10. Wohlfahrt Henrik az egyletnek 5 darab fényképet ajándékozott s 
ez köszönettel vétetett. 

11. Sztoczek József egyleti első alelnök többnemü elfoglaltatása foly-
tán, addig is míg lemondását írásban beadná, azt szóval bejelenti, kérvén a 
választmányt, hogy az első-alelnök választása is a közgyűlés napirendjére 
tűzessék 

A választmány egyhangú kérelmére azonban alelnök űr lemondását 
visszavette, a mi élénk éljenzések között vétetett tudomásul. 

12. A jegyzőkönyv hitelesítésére Pr ibék Béla és Lechner Lajos kül-
dettek ki. 




