
AZ E G Y L E T T Á R G Y A L Á S A I . 

LXXYIII üik választmányi ülés. 
1873. évi január 4- kén. 

Elnök : Rcsitter Ferencz, később Sztoezek József. 
Jelenvoltak: Horváth Lajos, Erdey Bonedek, Leutuer Károly, Hiero-

nymi Károly, Iierrich Károly, Ghiczy Béla, Lechner Gyula, Ney Béla, Lech-
ner Lajos, Nagy János, Naszluhácz Lajos, Fábián János, Ambrozovics Béla, 
Weber Antal és Éltető Elek. 

1. Olvastatván a műegyetemi olvasókör átirata, melyben az egylet köz-
lönyének egy ingyen példányát megküldetni kéri, 

a közlönynek megküldése elrendeltetett. 
2. Olvastatott a bécsi mérnök és épitész-egylet elnökének köszönő irata 

melyet az, a titkár által az egylethez a házszentelés alkalmából felküldött táv-
irati üdvözletre válaszolólag intézett. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 
3. Titkár bemutatja Horváth Farkas egyleti tagnak Pest város pőcze-

rendszeréröl írt röpiratát, melyet az egyletnek küldött. 
Köszönettol fogadtatván, a könyvtárnok úrnak 1 latik. 
4. Titkár a megjelenésben akadályozott igazgató helyett bemutatja 

Gron József és Szokol Károly egyleti szolgák folyamodványát, melyben kéré-
süket a fővárosi drágasággal és sok járás-kelést igénylő foglalkozásuk halmo-
zottságával indokolva, fizetésük javításáért esedeznek, megjegyezvén, hogy 
eddigi fizetésük havonként 40 frt volt, s teendőikben híven és pontosan jártak el. 

Véleményadás végett az igazgatónak kiadandó. 
5. Titkár jelenti, hogy G. Gregorsen a házópitésre 500 frtnyi adományt 

tett és azt le is fizette. 
Örvendetes tudomásul vétetik s a választmány köszönetének Írásban 

leendő kifejezésével a titkár bízatik meg. 
6. Titkár jelenti, hogy Erdey Benedek rendes tag az alapítók sorába lépett. 
Örvendetes tudomásul vétetik. 
7. Lechner Lajos G. Gregersent alapító tagúi ajánlja. 
Egyhangúlag felvétetik. 
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8. Titkár jelenti, hogy Kiss Gyula tagtárs Maros-Vásárhelyen meghalt. 
Szomorú tudomásul vétetik. 
9. Lechner Lajos azon sajnosan tapasztalt körülményből kiindulva, 

mely szerint a nagyobb horderejű kérdések tárgyalására és eldöntésére hiva-
tott testületekben a magyar technika alig van képviselve, tekintettel arra, 
hogy a fővárosok összeolvasztásával ezeknek jövendőbeli képviselő testülete a 
rendezés után mondhatni a legfontosabb műszaki kérdések felett határozni 
leend hivatva : indítványozza, hogy a választmány most, midőn még arra ele-
gendő idő van, tenné meg a belátása szerint legczélszerübb intézkedéseket 
arra nézve, hogy a vár. képviselőtestületbe annakidején az arra általunk kijelölt 
szakértőink beválasztassanak. 

A kiválóan korszerűnek kijelentett indítvány általános méltánylásra ta-
lált, miután azonban csak általános körvonalakban történt beterjesztése, még 
magánkörben való előzetes érlelést igényel, mint korszerű eszme örvendetes 
tudomásul vétetik s a választmányi tagoknak magán figyelmébe ajánltatik. 

10. Leutner Károly egyleti pénztárnok kijelenti, hogy közel 6 éve már, 
hogy az egylet pénzeit kezeli s azt ez ideig minden nagyobb gond és aggoda-
lom nélkül teljesíthette, mert a kezelés alatti összegek csekélyebbek voltak ; 
jelenleg azonban, midőn több ezreket kell kéznél tartani, szükségesnek 
tartja, hogy úgy a kezelés alatti pénzek, mint az egyletnek már tekintélyes 
összegeket képviselő okmányainak biztos elhelyezésére egy alkalmas Wert-
heim-féle szekrény szereztessék be. 

A választmány belátja az előterjesztés indokoltságát s az okmányok 
elhelyezésére legczélszerübb Wertheim-szekrény beszerzésével utólagos jelen-
téstétel mellett, a pénztárnok urat megbízza. 

11. Pénztárnok jelentvén, hogy az egyleti tagok jelentékeny része által a 
fizetési kötelezettségek teljesen elhanyagoltatnak, indítványozza, bogy a hát-
ralékosok a szerint külön sorozatokba állítva a mint 

1-ör a behajtás jogosultsága az egylet által be nem bizonyítható; 
2-or a kiknél a tartozás ugyan tagadásba vonatik, de a meglévő nyilat-

kozatoknál fogva az egylet a behajtásra jogosítva van; 
3-or a szerint a mint a tartozás lefizetésére való hajlam kétségtelen, de 

az anyagi viszonyok javulásától tétetett függővé: 
a titkárnak átadatván az első sorozatban lévőkre nézve a kitörlés indít-

ványoztassék, 
a második sorozatbeliekre nézve pedig a törvényes úton való behaj-

tás alkalmaztassék. 
A harmadik sorozatbeliektől a tartozás alkalmilag vétessék be. 
Az indítvány czélszerüsége általánosan elismertetett, az eljárás módoza-

taira vonatkozó intézkedés azonban elhalasztatik azon időre, midőn az össze-
állított sorozatok a választmánynak bemutattatni fognak. Egyelőre a múlt 
évre nézve hátralékban levő tagok tartozásai utánvét mellett szedendők be. 

3* 
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12. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek: Gbiczy Béla é9 Herrich 
Károly választmányi tagok. 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 
1873 . évi január 11-kén. 

Elnök: Naszluhácz Lajos választm. tag. 
Jelenvolt (55 egyleti tag-. 
1. Ambrozovies Béla felolvassa Egan Aladárnak saját találmányú ru-

ganyrendczeréről írt értekezését, melyet a feltaláló bemutatván egyúttal, egyes 
alkatrészekre a szükséges felvilágosítással kiegészített. 

2. Ambrozovies Béla felolvassa Verderber István „a vasút- és iparügy 
viszonyáról a nemzetiséghez" czimii értekezését. 

Egyéb tárgy nem lévén elnök a szakülés köszönetét fejezvén ki az érte-
kezöknek az ülést feloszlatta. v") 

E g y e t e m e s sz akii lés. 
1873. évi jan. 18-kán. 

Elnök: Micskey Imre. 
Jelenvolt mintegy 35 egyleti tag. 
Tárgy : Bende Andor uj táv- és magasságmérő műszerének ismertetése 

Virág Lajos egyleti tag által. 
Előadó kiemelvén az eredeti találmányoknak kezdetleges műszaki iro-

dalmunkra való fontos befolyását, előadja az uj találmánynak elméletileg he-
lyes szerkezeti elvét, mely szerint a távmérőknél szükséges látszögmérés az 
eddig ismert műszerektől eltérőleg, a látszög érintőjén való közvetlen leolvasás 
által történik, s az illető magasságok és távolságok az e czélra összeállított 
táblázatból vétetnek ki. A tervezett műszeren a látszög szárait képező karnak 
emelése finom emelő csavar segélyével eszközöltetik, melynek csavarmenetei 
1 mm. magasságra terveztetvén, kormány segélyével a leolvasás a csavarme-
netek egész ezredrészeig leszen kiterjeszthető. Az érintőn való leolvasás pedig 
az által éretik el, hogy a látszög szárait képező kar a szükséges kettős moz-
gást toló pár segélyével végzi, a leolvasásra beosztott s az érintőt képező ve-
zeték állványának szárai között. 

A mindvégig érdekes előadás végeztével élénk eszmecsere fejlődött ki a 
leolvasásnál elkövethető hibának a mérés pontosságára kiható befolyása felett. 

Miután előadó úr még kijelentette, hogy a műszernek teljesen előállítva 
leendő bemutatását és szerkezeti berendezésének ugyanez alkalommal leendő 
bővebb ismertetését a megjelenésben jelenleg akadályozott feltaláló magának 
tartotta fenn, egyéb tárgy nem lévén, a szakülés felosztattatott. 

*) Mindkét érdekes dolgozat az egylet közlönye számára is átadatván, abban meg 
fognak jelenni. A s .zerk. 


