
A Z E G Y L E T T Á R G Y A L Á S A ! . 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 

1873. évi febr. l-jén. 

Elnök : Metzner Antal egyleti igazgató. 
Jelen volt 35 egyleti tag. 
Tárgyai : A Meidinger-fele szab. felültöltő szabályozó vasfűtök ismerte-

tése és Beiwinkler Károly előadása a csatornázási rendszere ellen röpiratilag 
tett ellenvetésekre. 

1. Meidingernek szabadalmazott felültöltö szabályozó vasfütőit Ileim II 
úr ismertette egy azoknak minden előnyeit összefoglaló szabatos felolvasás-
ban, melynek bővebb megvilágítása czéljából egy ilynemű kisebb fűtőt be 
is mutatott. 

A készülék fő előnyei : a meleg sugárzó terjedésének akadályozása, a 
fűtött helyiség légkörének folytonos körforgásban tartása, és a kivánt fokú 
hőmérséknek könnyű előállítása, mi a tüzelő szer gyorsabb vagy lassúbb 
égésének szabályozása által teljesen eléretik. 

E czélra a felülről meggyújtandó apró darab- vagy pir-szén fölvételére 
egy vastagabb falú és több gyűrűkből összeállított s felülről pontosan elzár-
ható öntöttvas-henger szolgál, mely a melegített felület nagyobbítása végett 
kivül több bordával bir, ezt közvetlenül köpenyként övedzi egy pléh henger, 
ezt ismét kissé nagyobb távolságban a fűtő alakját képező külső vékonyabb 
és alsó részén áttört öntött vas köpeny, mely a belső köpenynyel a még sugá-
rozva terjedő meleget felfogja. E külső köpeny felülről egy öntött vasból 
készült áttört födővel takartatik, s a fűtő által melegített levegő ezen fedő 
nyílásain keresztül terjed szét. 

Az égéshez szükséges lég a belső öntöttvas-henger alján levő nyilás és 
füst- cső nyílásán keresztül vezettetik. Az alsó nyilás egy öntött vasból készült 
toló ajtóval zárható, és ennek kisebb vagy nagyobb mértékben való bezárása 
szabályozza az égés gyorsaságát, a teljes elzárás pedig az égést egészen meg-
szünteti. 

A fűtött helyiség szellőztetésére szolgál a füstcső nyakának lefelé, meg-
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hosszabított része, mely szintúgy mint az azt elzáró tok több gömbölyű nyílás-
sal bír, s e nyílások a foknak megfelelő fordításával tetszés szerint nyithatók 
vagy elzárhatók, mi által a helyiség szellőztetése a kívánt mértékben esz-
közölhető. 

Az érdekes felolvasás végével olőadó úr kijelenté, hogy a fűtési ered-
mények gyakorlati észlelésére folyó hó 3-án a muzcum utczai Dr. Ilasenfeld 
féle házban fűtési kísérletet fog tenni, melyre az egyetemes szakülést tisztelet-
tel meghívja. 

2. B c i w i n k l c r K á r o l y úrnak a városok csatornázásáról tartott újabb 
felolvasása mintegy kiegészítő részeként tekinthető azon ismeretésnek, melyet 
Pestváros csatorna hálózatának plastikai előállításban lett bemutatása alkal-
mával az egylet helyiségeiben 1872. jun. l - jén tartott. 

Előadását egyszersmind válaszként kivánja tekintetni egy legújabban 
megjelent röpirat azon állításaira, melyek csatorna rendszerétől az eredeti-
séget, a gyakorlati czélszcrüséget és a kiviteli olcsóságot megvonni igyekez-
nek. E czélból először is időszaki sorrendben adta elő azon kisebb-nagyobb 
mértékben kedvező fogadtatást, melyben csatorna rendszere, s az azzal szo-
rosan egybefüggő ürszéki, s mindkettőnek összeható működési szerkezete a 
különböző európai fővárosok hatóságainál fogadtatott, különösen kiemelvén 
azon elismorést, melyben az általa feltalált bíiztcbn ürszéki szerkezet Pest-
város hatóságától annak általános alkalmazásba vételre való ajánlása által 
részesíttetett. Bemutatja egyszersmind a Bazalgette angol csatornázási mérnök 
által szerkesztett városi térképet, és kijeleli mindazon számos elvi eltéréseket, 
melyek azon terv és az általa ajánlott hálózat között léteznek. 

Csatorna rendszerének felállításánál vezér elvül szolgált az, hogy az 
egyes házak lévén a csatornák által eltávolítandó pöczeanyag termelő helyei, 
ugyanazokat kell mintegy kényszeríthetőknek tekinteni a pöczeanyagot 
eltávolító médium előállítására. E közegül mást, mint a vizet nem lehetvén 
felhasználni, arra törekedett, hogy a házakban összegyűlő jelentékeny meny-
nyisógü moslék használtassuk fel a pöczeanyag eltávolítására, mely czélt az 
által, hogy az űrszékek medenezíit czélszerü készülékek által folytonosan 
vízzárólag csukva tartván, az azokban összegyűlő moslékot és egyéb vizet 
koronként egyszerre való megnyitással bocsátja a csatornába, honnan a pőcze-
agyag, a minden ház megnyitott csatornáján kirohanó moslék-viz által ter-
mészetszerűleg sebesen tova ragadtatik, s mint ő számítja 2 óra alatt az ösz-
szes napi pöczeanyag betakaríttatnék a Dunába. 

A csatornákat a szerint óhajtja a meglevők felhasználásával csoportosí-
tani, a mint a városrészek magasabb vagy alacsonyabb fekvéssel birnak. A 
Dunára nyíló sugár irányú főcsatornákat megtartja; ezenkívül a külső körúton 
helyezne el a király utczától kezdve dél- és észak-felé irányuló külön-külön, s 
ölenként 1—ÍVs'" eséssel egy hosszú főcsatornát, két nyílással a Dunára, s 
mind ezen főcsatornák nyilasai a közép vízszín a'att, s a partról bizonyos 
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távolságig beépíttetné a Danába, bogy így a pöczeanyag, a víz sodra által 
minél gyorsabban tovaragadtatván, a vízben foloszoljék. Ezen fö recipionseken 
kivül a Dunával parallel is összekötni kívánja a sugár-csatornákat a czélból, 
hogy nagyobb vízállásnál, midőni ezek zsilipjeelzárandók, a pöczeanyag ki. 
szivattyúzását a városon kivül lehessen foganatosítani. 

Az ő csatorna rendszerének alkalmazása által elháríthatóknak véli a 
minden csatornákkal közös alkalmatlanságokat és az egészségre káros be-
folyást, nevezetesen : 

1. A csatornáknak koronkénti tisztogatását, minthogy ez az ö rendszeré-
ben önmüködés által eszközöltetik. 

2. Az egészségnek annyira ártalmas csatorna-légnek a lakóházakba való 
benyomulását, a mennyiben a csatornák nyílásai az ürszékekkel nincse-
nek közlekedésben, a napi pőezoanyag pedig először fajsúlyánál fogva a 
gyűjtött mosadék-víz által légzárólag fedetik, részint pedig annyira feloszlik, 
hogy kigözölgése vagy párolgása elényc3zönek tekinthető. 

3. Az ürszéki csatornáknak a főcsatornától való vízhatlan elzárása meg-
akadályozza az annyira kellemotlen, mint kártékony csatorna-lakók a patká-
nyoknak behatolását. 

4. Járványok idején az ürazékeknek önműködő napi tisztítása felesle-
gessé teszi a költséges fertőztelenítést. 

A mi pedig az egyes házak elzárt medonczéinek szükségkép egyszerre 
való nyitását illeti, ennek kezelését a megfelelő rendőr-felügyeleti szervezetbe 
osztott házmesterekre véli a kellő felelősség mellett ruháztatni. 

A költségi szempontot illetőleg azt hiszi, hogy rendszerének keresztül-
vitele a meglevő csatornák felhasználásával nem okoz több költséget, mintha 
a jelenlegi bálózat egészíttetik ki. Szükséges azonban, hogy az egyes házak 
ürszékei az ő találmánya szerint idomíttassanak át, mire nézve egy háznál 
átlag 500 frtnyi kiadást számít, és így az egész városban kerülne jelenleg 3 
millióba. 

A felolvasás végeztével V i d é k y L á s z l ó ogyleti tag kövotkczö 
észrevételeinek ad kifejezést: 

1. 11a a napi mosadék, mint előadó úr is tevé, fejőnként 3 köblábbal s 
egy házra 100 lakó számíttatik, akkor egy húsz házból álló úteza csatorná-
iának GOOO köbláb mosadékot kell a medenczék egyszerre nyitása után fel-
vonni és tovavezetni. Ha a folyadék mozgási sebessége 20 lábbal maxi-
mumnak vétetik is, a csatorna keresztszelvényének már 300 • lábat koll 
tenni, és így ovális formában legalább 20 — 24 láb magassággal kell bírnia, 
a mi nézete szerint mindenütt ki sem építhető; előadó úrnak azt a feltevését 
pedig minden esetre megdönti, hogy a mostani csatornák e rendszerbon fel-
használtathatnak, és így az ő rendszere olcsóság tekintetében minden más 
csatorna-hálózat fölött előnnyel bírna. 

2- A pöczeanyag erjedését nézete ós tapasztalatai szerint leginkább a 
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frisa lég hozzájáiulása mozdítja elő. Minthogy pedig az kikerülhetlen, 
hogy a csatorna falain a sürübb anyag már a hajcsövességi természeti tör-
vénynél fogva ott ne ragadjon : ennélfogva ö a csatornáknak időnkénti kiürí-
tése, és azoknak hoszzabb ideig üresen tartása által a kártékony kigőzölgést 
látja csak előmozdíttatrii, annyival is inkább, mert az ártalmas csatorna-
gáz, mely már fajsúlyánál fogva a csatorna fenekén terjeng, az összegyűjtött 
és sebesen tova rohanó folyadék által, a csatorna-tölcséreken, minden ily álta-
lános medencze-nyitás alkalmával kinyoinatik, és a városi légkört teszi egész-
ségtelenné. 

3. Kiemeli azt is, hogy Európának minden nagy városa eltérni kiván a 
legújabb időben az előadó úr által kifejleszteni szándékolt sugárszerü 
csatornarendszertől s milliók áldozásával törekednek arra, hogy az egyközü 
irányú gyűjtőrendszer életbeléptetésével a városok mellett lévő folyók vizeit 
a pőezeanyagok fertőztető befolyásától megmentsék, s most, midőn minden 
tekintélyes csatornázó mérnök ez irányban nyilatkozik és működik': megbo-
csáthatatlan ballépésnek tartaná, az előadó csatorna-rendszerének elfogadá-
sával Pestváros csatornahalózatát a haladás szellemétől eltérőleg építni, annyi-
val is inkább, minthogy az előadó úr szemei előtt lebegett végczélt, a város 
közegészségi állapotának emelését sem látja a fenn előadott okon kivül azért 
sem biztosítottnak, mert a Duna vízállása köztudomásúlag egy évben 157 
napon át a sempont felett 10 lábon felül áll, és így a rendszer önmüködése lehe-
tetlen lévén, 157 napig kell a pőczeanyagot szivattyúzás által eltávolítani. A 
157 napon kivül eső időszakban a Duna vize a part mellett élvezhetetlenné 
tétetik még akkor is, ha, mint előadó úr tervezi, a csatornák a Duna medrébe 
bizonyos távolságigbenyujtatnának— amit azonban egyebek között, vízrend-
öri szempontból sem tart megengedhetőnek. 

0 tehát a kérdés czélszcrü megoldását csak abban látja, hogy a város 
a paralell főcsatornák kiépítésével a gyűjtő rendszert létesítse, s a pöczeanyag 
további kozelcsi telepét, a szabályozás után most már még kedvezőbb fekvésű 
soroksári dunaághoz helyezze el. 

H o r v á t h F a r k a s mintáz az olőadó által említett röpirat szerzője, 
megjegyzi, hogy Beiwínkler esatarnarendszerének bírálati ismertetésében a 
tiszta tárgyilagosság mellett kivánt°maradni, saz előadás ncmely pontjaira azon-
nal felelve, a dolog érdemére nézve fenntartja magának észrevételeit, akár az 
egylet közlönyében, akár a napi lapokban, akár egy a czélra összehívandó 
egyet, szakiilésen megtenni, ha erre előadó, dolgozatának átszolgálsatása 
által szives lesz alkalmat nyújtani. 

A m b r o z o v i c s B é l a , mint a közlöny szerkesztője, azon nézetének 
ad kifejezést, hogy habár Beiwinkler úr dolgozata, és bizonyára Horváth Farkas 
úr ellenészrevételei is, mindenesetre méltók arra, hogy a közlönyben megjelen-
jenek, mégis, tekintve a felolvasott mű nagy terjedelmét, mely hasonló terje-
delmű czikkre szolgáltatna a másik fél részéről alkalmat, a mely ezikkel a 
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tárgy még bizonyára nem lenne befejezve; s tekintettel a közlönynek az egy-
let anyagi viszonyaihoz mért terjedelmére : kivánatosbnak tartja, s indítvá-
nyozza, hogy a czáfoló értekezés egyet, szakülés tárgyául tűzessék ki — ez által 
nem levén kizárva az, hogy az egyik és másik részről véglegesen fenntartott 
nézotek utóbb a közlönyben is megjelenjenek. 

Miután Beiwinkler úr késznek nyilatkozott dolgozatát a titkárság utján 
Horváth F. úrnak átszolgáltatni, a végzés elnök által a szerkesztő indítványa 
értelmében kimondatott. 

Egyéb tárgy nom lévén, elnök az ülést feloszlatta. 

A mü- és középítészeti szakosztály ülése. 
1873. évi február 5-kén. 

Az iilés tárgyát azon felszólítás képezte, mely az egyletnek a tud. Aka-
démia kebelében alakúit könyvkiadó bizottságba kiküldött titkára által in-
téztetett a szakosztályhoz, s melynek értelmében a szakosztály, működése körébe 
vágó egy oly külföldi tudományos szakmunkának kijelölésére volt hivatva, a 
melynek magyar nyelvre való lefordítása kívánatosnak és ezélszerünek mutat-
kozik. 

A fölvetett kérdés hosszabb eszmecserére adott alkalmat, melynek folya-
mán az e czélra alkalmasnak látszó müvek többé kevésbé tárgyalás alá vétet-
vén , végül abban történt megállapodás, hogy a szakosztály, lefordí-
tásra : „Dio architectonischen Ordnungen der Griechen und Römer und der 
neueren Moister" (Hcrausgegeben von J. M. v. Mauch, verbessert und ver-
mehrt durch Lohde, Berlin — utolsó kiadás —) czimü kézi könyvét ajánlja. 

A szakosztályt e megállapodásra a következő okok indították: 
Mindenekelőtt a szakosztály meg van győződve arról, hogy valamely 

nyelven egy bizonyos tárgy litteraturájának k e z d e t é ü l nagy kiterjedésű 
s fölötébb tudományos szigorral irt mü nem volna alkalmas, hanem inkább 
kisebb terjedelmű s a népszorűhöz inkább hajló s a tudomány elemeit magá-
ban foglaló munka látszik ezélszerünek. 

A fentkijelölt munka nem csupán őzen felfogásnak teljes mértékben 
megfelolő, hanem annak kiadása már azért is ajánlatosnak mutatkozik, mivel 
a költség tekintete is ido utal. Első sorban ugyanis feltehető, hogy a könyv-
nek szép számú olvasó közönsége támadhatna, de másodszor maga a kiadás, 
illetőleg kiállítás költsége is valószínűleg a minimumra szoríthatnék az által, 
hogy a könyv külalakját tekintve, lehetségesnek gondolható, miszerint a mel-
lékelt rajzok (a milyenek nélkül építészeti munka nem is képzelhető) táblái 
eredetiben lennének felhasználhatók, csupán annyi változtatással, hogy az 
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eddigi német és franczia feliratokhoz még magyar felirások is csatoltat-
nának. 

A fentebbi felszólítás második része oda terjedt ki, hogy a szak-
osztály jelölne ki egyszersmind irót, kit a fordítás eszközlésére alkalmas-
nak hisz. 

A szakosztály o kérdésre nézve egyértolmüleg oda nyilatkozott, hogy e 
munka teljesítésére Ney Béla egyleti tagot hozza javaslatba, ki is föltéve, 
hogy a könyvkiadó vállalat benno megbízik, s elég időt ad rendelkezésére, a 
munkára vállalkozni késznek nyilatkozott. 

LXXX űik választmányi ülés. 
1873. évi február 8-kén. 

Elnök: Metzner Antal. 
Jclenvoltak: Ambrozovic3 Béla, Horváth Lajos, Erdey Benedek, Herrich 

Károly, Ybl Miklós, Hajnal Antal, Ney Béla, Lechner Lajos, Nagy János, 
Naszluhácz Lajos, Tolnay Lajos, Weber Antal. 

1. Titkár jelenti, hogy Grosz József és Szokoly Károly egyleti szolgák-
nak fizetésjavitásért beadott kérvényük a mult választmányi ülés határoza-
tával véleményezés végett az igazgatónak és titkárnak kiadatván, c kérés any-
nyiban méltányolandónak találtatott, a monnyiben az egyletnek nagyobb tevé-
kenysége folytán szolgálatuk a terhesebb hasonnemü szolgálatok közé soroz-
ható, szorgalmuk és megbizhatóságnk'pedig teljesen kielégítő; másfelől azonban 
tény az is, hogy sem a hivataloknál sem nyilvános vagy magán intézeteknél 
a szolgák, nagyobb fizetést nem élveznek; ennélfogva fizetés felemelést nom 
ajánlhatnak, hanem azt méltányosnak tartják, hogy valamely pótlók czímen 
nekik bizonyos összeg megszavaztassák, annyival is inkább, minthogy rendes 
havi 40 frt fizetéseiken felül sem lakbér, som rukapótlck czím alatt felülfize-
tésben nem részesülnek. 

A választmány az elődott indokok alapján fenntartja az eddigi szolga-
fizetést; folyamodók személyére azonban lakbérpótlék czimo alatt évenként 
80 frtot szavaz meg, mely nekik 1872. november 1-töl évnegyedes utó-ráták-
ban folyósíttatik. 

2. Titkár jelenti, hogy az 1872. év okt. 4-kán tartott választmányi gyű-
lés határozatához képest felbontotta a közlöny hirdetményeinek kezelésére 
Láng Lipóttal kötött szerződést, és az annak idején hírlapok utján a szerző-
dés- megkötéséről értesített közönséget ugyanez uton a szerződési viszony 
measzüntéről is értesítette; a közlöny hirdetési rovata pedig egyelőre a tit' 
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kárság által fog kezeltetni, mire, mint egyáltalán a hirdetési rovat létezésére 
1000 példányban szétküldendő értesítőkben fognak a különböző hatóságok és 
czégek figyelmeztettetni. 

Helyeslő tudomásul vétetik. 
3. Titkár jelenti, hogy Gönezy Pál út a világkiállítási tudomány- és köz-

oktatásügyi szakbizottság nevében felhívást intézvén az egylut közlönye eddigi 
évfolyamainak beküldése végett: annak eddig megjelent évfolyamait beköt-
tette s azokat e czélra legközelobb elküldendi. Egyúttal bemutatja az illető 
példányokat. 

Jóváhagyó tudomásul vétetik. 
4. Egan Aladár ajándékképen megkiildvén az általa feltalált magán-

rendszernek ismertetését. 
Köszönettel fogadtatik. 
5. Tutzenthaler Aladár megküldi az egylet könyvtárának Reye és Staudt 

„Geoinetrie der Lage" czimü müvét. 
Köszönettel fogadtatván a könyvtárnoknak elhelyezés végett kiadatik. 
6. Titkár jelenti, hogy Lacroix Páriából a következő hét műszaki mun-

kát küldte ugyanannyi kötetben ajándékul az egyletnek u. m.: 
1. d' Athcmár-tól „Traité pratique de la construotion .des tramways 

(ehemins de fer a chevaux) Paris. 
2. Boucherie-töl „Etude sur les boissons fermentées. 
3. Cuverville-töl „La scienee de la construction du navire. 
4. Fol-tól „Guide du seinturien. 
5. Gillot-tól „Oarbonisation du bois emploi du combustible." 
6. Guzman-tól „Théorie et applieations des dynamoteurs." 
7. Moneel-től „Exposé des applieations de 1' électric;té." 
A könyvtárba helyeztetnek, s az adományozónak a választmány köszö-

nete a titkárság utján Írásban közlendő. 
7. Nagy András Dárdáról jelenti, hogy miután az egylet irányában 

elvállalt 5 évi tagsági kötelezettsége lejárt, az egyletből kilép. 
Tudomásul vétetik azon fenntartással, hogy a netalán fenulovő tartozá-

sok bevétolozésére a hasonló esetekre előírt eljárás alkalmaztassék. 
8. U j tagokul jelentotnok ; 
1. Devecis Forencz, Pest ajánlja : Horváth Farkas. 
2. Karczag László, Pest „ Ney Béla. 
3. Egan Aladár, Pest „ Ambrozovics Béla. 
4. Beiwinklor Károly, Kis-Téte'ny „ Ambrozovics Béla. 
5. Virág Lajos Pest, „ Kruspér István. 
6. Kaufmann Sándor, Veibovszko (Horvátország), aj.: Pinkász Sándor. 
7. Szarka Mihály, Nagy-Körös, ajánlja: Ambrozovics Béla. 
9. Titkár jelenti, hogy a házépítési ügy felülvizsgálatával megbizott bizott-

ság a megjelenésben gátoltatván,munkálata eredményének bejelentésével annak 
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egyik tagja Szily Kálmán részéről megbízást nyert, onnélfogva kéri a választ-
mányt, szóval előadandó jelentésének tárgyalására s a kifolyó további sür-
gős intézkedések megtételére. 

A választmány több alapos okokon kiviil már azért som véli a jelentest 
tárgyaibatónak, mivel a választmány többségét történetesen ugyanazon ház-
építő bizottság tagjai képezik, kiknek eljárása felett épen ezen vizsgáló 
bizottság van hivatva biráló véleményt mondani, miért is a jelentés érdemleges 
tárgyalására soronkivül folyó évi 11-kéro ujabb választmányi ülés tűzetik ki. 

10. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek Nagy János és Wobcr An-
tal választmányi tagok. 

LXXXI-űik választmányi ülés. 
1873. évi február 11-én. 

Elnök: Reitter Forencz, egyl. II. alelnök. 
Jelenvoltak : Metzner Antal, Horváth Lajos, Leutner Károly, Hieronymi 

Károly, Herrich Károly, Ybl Miklós, Punczmann Gyula, Gliiczy Béla, Lech-
ner Gyula, Hajnal Antal, Száhlender Károly, Horváth Alajos, Noy Béla, Szily 
Kálmán, Stoindl Imre, Kherndl Antal, Lechner Lajos, Naszluhácz Lajos, Fá-
bián János, Weber Antal és Ambrozovics Béla. 

1. Az egyleti házépítés ügyeinek felülvizsgálatára kiküldött bizottság 
nevébon Szily Kálmán jelenti, hogy a b'zottság három kérdésben látta a 
feladatot maga elé kitűzve u. m.: 

a) Mennyi költséget igényel az egyleti háznak teljes kiépítése s mennyi 
a tényleges hiány ? 

b) A hiány keletkezése mi okból származik és 
c) A hiány miként fedezhető a lcgczélszerübb módon ? 
Az elsőre nézve a Zofahl Gusztáv bizottsági tag által tüzetesen egybe-

állított költségvetésből azt látja a bizottság, hogy az előre nem látottakra ki-
vetett 5 % hozzáadásával az egyleti ház összes építési költségei 118,925 frtot 
tesznek. 

Ez összegre a meglevő fedezet ál l : 
1-ör. Az ingyen végrehajtott munkák értékében . . 6318 frt 18 kr. 
2-or. A megtörtént fizetésekben 59927 frt 35 kr. 
3-or. A rendelkezésre álló összegekben u. m.: 
a) készpénz 639 
b) záloglevelek 12400 
c) a fővárosi közmunka-tanács tartozása . . 3000 
d) alapítványok és Ígérvények 5000 

Összesen". . 21039 frt. 
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Vagyis az összes fedezet 87,284 frt 48 kr, 
s ennek ellenében a hiány 31,640 frt 52 kr. 

b) Arra nézve, hogy e váratlanul nagy deficit miként állott elő, a bizott-
ság csak azt jelentheti, hogy ez egyedül a részletes költségvetés hiányának 
tulajdonítható. A bizottság a jegyzökönyvek alapján is meggyőződött, hogy 
részletes költségvetés azon munkálatokról készíttetett, illetőleg terjesztetett 
csak a választmány elé és fogadtatott el, melyek a Rill é3 Schomannal kötött 
szerződés tárgyát képezik és 63920 frtra rúgnak. A többi munkálatok költségei, 
csak az előbbiek arányában, az összes költségek Vo-dára becsültetvén, ily ma-
gasságban fogadtattak is el a választmány által. A mely munkáknál volt költ-
ségvetés, ott túllépés nem történt, a részletes költségvetés nélküliek azon-
ban kivétel nélkül többe kerültek, mint egyelőre felvétettek. 

c) A harmadik, legfontosabb kérdésre nézve, hogy a deficit miként fe-
deztessék : a bizottság nem látna tanácsosnak ily nagy összeg erejéig lebegő 
adósságot, hanem az egylet erkölcsi érdekeinek is megfelelő egyetlen utat az 
egyleti tagokról felveendő kölcsönben találja. Hogy azonban a bizottság e 
téren is, nemvárt kedvező eredményt jelenthet, az egyedül egy lelkes tagtárs, 
Ybl Miklós úr érdeme, ki a kölcsöngyüjtés élére állván azt 8000 frt tekintélyes 
összeg aláirásával nyitotta meg s ennek következtében ez aláirásról ma már 
oly fényes eredményt jelenthet, hogy 29500 frt lévén tényleg biztosítva, a 
valóságos deficit alig mondható többnek 2000 frtnál. 

A bizottság azonban jónak látta biztosság tekintetében még tovább 
menni, a mennyiben a házépítésről korábban ajánlt kölcsönt, mintegy 3000 
frtot, úgy tekintette, mint korábban visszafizetendőt, s ennek fedezésével együtt 
a hiányt kerekszámban 35000 frtra vette, s annak törlesztésére a pénztárnok 
által tervezetet állíttatott össze, mely szerint a ház jövedelmeiből e czélra fel-
használható félévenkénti 2000 frttal a kölcsönnek 6 "/o-03 kamatoztatás mel-
lett visszatérítendő utolsó részlete 1886-ik év november hó 4-kén lenne ki-
fizethető. 

Hogy pedig ezen határidőnek betartása is teljesen biztosíttassák,erre nézve 
egyszer mindenkorra utasíttatni kéri a pénztárnokot, hogy az egylet pénztárába 
a házépítésre ezentúl befolyó minden adomány és alapítvány első sorban és csu-
pán e kölcsön törlesztésére fordíttassák; továbbá, hogy a kölcsön az egylet 
részére formaszcrülog is biztosíttassák, arra is intézkedést kér a választmány-
tól, hogy a kölcsön aláirási ív olyan szerkezettel állíttassák ki, hogy ez 
a kölcsönnek egész törlesztési tervét magában foglalva úgy az egylet mint 
az aláírók kötelezettságének is szabatos kifejezáseül szolgálna. 

Végül felolvassa az aláirók névsorát, kik a deficit fedezésének biztosítá-
sára következő összegeket ajánlottak: 

Haliszky. 
Kauzer . 
Weber Antal 

1000 frt. 
1000 „ 
1000 „ 
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Steindl Imre. 1000 írt. 
Lechner Lajos 1000 „ 
Punczmann Gyula 1000 „ 
Lolír . 3000 „ 
Gottgebb . 1000 „ 
Unger 1000 „ 
Lechner Ödön 1000 „ 
Pucher 2000 „ 
Dorschug 1000 „ 
Hauszmann 1000 „ 
Koch 1000 „ 
Neuschlosz 1000 „ 
Ybl Miklós 8000 „ 
Hieronymi 500 „ 
Szily Kálmán 500 „ 
Metznor Antal 500 „ 
Tolnay Lajos 1000 „ 

Össz. sen . . 28500 frt. 
A választmány az egész jelentést tudomásul vévén elhatározta, hogy a 

deficit fcdozésére előadott bizottsági javaslat egész terjedelmében elfogadtatik, 
a házépítésnél mutatkozó deficit fedezésére 35000 frt erejéig az egyleti tagok-
tól önkénytes aláirás utján veendő 6 %-os kölcsön köttetik, melynek törlesz-
tése az egyes aláirók által kitűzött határidőknek megfelelő sorrendben az 
egyleti háznak o czélra fennmaradó jövedelméből évenkint legalább 4000 frt 
s ezenkívül az egylet pénztárába ez idő alatt befolyó összes adományok és 
alapítványok jelöltetnek ki, s melyekre nézve az egylet pénztárnoka egyszer 
mindenkorra utasíttatik, hogy a házépítési kiadásokról egészen külön számlát 
állítván fel, az építési deficit fedezésére az egylet tagjaitól felvett kölcsön 6% 
kamatainak rendes kifizetését és a töke félévenkénti törlesztését, az egylet 
részére befolyó adományok és alapítványok valamint az egyleti ház jövedel-
meiből félévenként e czínire felhasználandó 20U0 forintnyi részletéből esz-
közölje. 

A felajánlott kölcsönöknek formailag is kötolező aláírása czéljából pedig 
utasíttatik a titkár, hogy az aláírási ívet akkép állítsa ki, miszerint abban az 
aláirók megnyugtatására a kölcsön egész törlesztési terve előadva, s úgy az 
aláíróknak az egylet, mint az egyletnek az aláirók irányában elvállalt köte-
lezettsége világosan kifejezve legyen. 

Végül kedves kötelességének ismeri a választmány hálás elismerését 
nyilvánítani azon egyleti tagok áldozatkészsége iránt, kik az építési deficit fe^ 
dezését ily kedvező módon lehetségessé tették, különösen kiemelvén azon tevé-
kenységet és ügybuzgó fáradozást, melyet Ybl egyleti tag e kölcsön létrelio-
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ísása körül kifejtett. A választmány ágy neki, mint a többi lelkes alá-
íróknak is jegyzőkönyvi köszönetet szavaz. 

2. A vallás és közoktatási miniszter felkérvén az egyletet, kogy a m 
kir. József-műegyetem épületére beérkozett pályaterv okét biráló bizottságba 
egy tagot küldjön: 

az alapszabályok értelmében — annak előrebocsátása mellétt, hogy az 
egylot tagjait közül Sztoczek, Krusper, Bielek, Kberndl, Wartha, Szily, Ybl, 
már más uton a biráló bizottság tagjai, Steindl, Ilauszmann, Szkalniczky 
Punezmann és Ziegler pedig részt vesznek a pályázatban — titkos szava-
zás tartatott. Eredménye az volt, hogy a jelenlevő 21 szavazó közül 20, és 
így az egész választmány szavazatával Weber Antal választatott a biráló bi-
zottság tagjává. 

3. Új tagul bejelentetik VoigtEduárd; Kalocsán, ajánlja Somody Lajos. 
Az egyleti tagok sorába egyhangúlag felvétetik. 
4. A jegyzőkönyv hitelesítésével megbízatnak : Horrieh Károly és Szily 

Kálmán urak. 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 
1873. évi február 15-kén. 

Elnök : Hieronymi Károly. Jelenvolt 32 egyl. tag. 
A felolvasás tárgya volt: Mertons Ferencz középkori műemlék-térképé-

nek ismertetése Punezmann Gyula úr által. A bemutatott térkép történetére 
vonatkozólag előadó ur megjegyzi, hogy ennek eszméje és összeállítása még 
1838—1840-böl való s egyedül a színnyomás hiányának tulajdonítható, hogy 
az csak 1864-ben jelenhetett meg Berlinben. 

Czélja a különböző szinek által a különböző építészeti iskolák föld-
rajzi kiterjedettségét egy pillantással akkép átnézhetővé tenni, hogy az illető 
színnek kisebb-nagyobb tömöttségéből a műemlékeknek gyérebben vagy tö-
möttebben való jelentkezésére is következtetni lőhessen, vagyis szemlélhetővé 
tenné először, az építészeti iskolák geographai kiterjedettségét és másodszor, a 
területnek műemlékekben való gazdagságát. 

A építészeti iskolák szinei úgy vannak választva, hogy a Btyl rokonsága 
a szín rokonsága által is kifejeztossék. Tgy: 

A normán iskoláé, violaszin; 
az aquitaniai iskoláé, vörös ; 
a francziáé Páris környékén, kék ; 
a némot (gótli) iskoláé, zöld. 
Még a felirás alkalmazása is elmésen felhasználtatott arra, hogy a kü-

lönböző stylek kora, önállósága és kiterjedottsc'ge szemlélhetővé tétessék. 
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így az álló antiqua felírás a 13. századbéli eredetet jelez. 
A fekvő antiqua a keresztes hadjáratok ideje't és a vékony irás a ké-

sőbbi időkből a XIV.—XV. századból' eredő styleket jelzi. 
Továbbá azon országok nevei, hol önálló építészeti iskolák fejlődtek, 

egészen nagy betűkkel nyomattak, míg a melyekben a styleknek csak pro-
vincialismusa fejlődött ki, azok neveiben csak a kezdő betű nagy, a többi 
ellenben apró irás. 

A térkép technikai kiállításának ismertetése után áttér előadó magukra 
az építészeti stylekre, melyek az 1100. és 1270. évek közt eső korszakban 
jelentékeny virágzásra emelkedvén, két főirányban fejlődtek u. m.: a román 
és a góth stylben. Az előbboninek jellemző idoma a körív s ez által a nehéz-
kesség, az utóbbinak a csúcsív s ez által a könnyüség és világosság. 

A román styl ismét három mütörzsre oszlik, melyek leginkább az oszlopok 
és mennyezet által különböznek egymástól u. m.: a gallican, germán és olasz 
mütörzsre. Ezek közül az első a legpontosabb, iskolái száma, sűrűsége és mű-
idomainál fogva. 

A góth stylnek jellemzője a fennemlített idomokon kivül az éles támpil-
lér. E styl eredetét a Sujet apát által 1134—1144-ig épített st.-denisi kápol-
nában találja, s a góth elnevezés először használtatik 1273-ben Moralles spanyol 
irónalc a román templomokról irt müvében. Ezen elnevezés tehát annyival 
inkább helytelen, minthogy a legújabban ismertetett krónikákból kétségtelen 
az, hogy e stylt a 13, században még egész Németország franczia stylnek 
nevezte. 

Ezen eredetileg helyes elnevezésre legújabban visszatért Adler tanár 
Berlinben. 

Az előadás végeztével Horváth Farkas ogyloti tag, jelentvén, hogy Beiwink-
ler úrtól mindezideig nem kapta meg az általa ajánlott csatornarendszerről 
tartott előadás kéziratát, s a titkár által értesült, hogy Bciwinklor úrnak nincs 
is szándékában azt átadni: az abban elmondottakra válaszát a kézirat igény-
bevétele nélkül fogja megtenni, s kéri az előadás napját kitüzetni, mire tit-
kár nyilvánítja, hogy Beiwinkler urat a kézirat kiadására újból felhívja; ez 
azonban a szakülés által feleslegesnek találtatván, Horváth Farkas úr felolva-
sására a jövő szakülés napja, febr. 22-ikc tüzetetett ki. 

Egyetemes szakiilés. 
1 8 7 3 dík évi február 22-kén. 

Elnök: Reitter Ferencz. 
Jelen volt mintegy 45 egyleti tag. 
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Tárgy : Horváth Farkas értekezése: Pest város csatornarendszeréről, 
tekintettel a Beiwinkler Károly úr által ugyané tárgyban tartott felolvasásra. 

Az ülés megnyittatván, titkár jelenti, hogy Beiwinkler úrtól egy a szak. 
üléshez intézett beadvány érkezett, melyben jelenti, hogy legújabban tartott 
értekezésének kéziratát Horváth Farkas úrnak, sem közvetlenül, sem a titkár 
ság utján azért nem adta át, mert azt kinyomatja, a czélra nézve helyesebbnek 
látván azt, hogy azzal az egyletnek necsak egy tagja, hanem az összes ez ügy 
iránt érdeklődők pontosan megismerkedhessenek. Egyszersmind a szakgyülés 
kebeléből egy bizottságot kér kiküldetni azon nyilatkozatok alaptalanságának 
constatálására, melyekkel felolvasása több adatainak hitelességét Horváth 
Farkas úr egy napilapban közölt czikkben kétségbe vonni igyekezett. 

A szakülés Beiwinkler úrnak azon indokát, melynél fogva kéziratá-
nak kiadását elhalasztotta, tudomásul veszi, a beadvány második részét pedig 
illetékes tárgyalás végett a választmányhoz áttétetni határozza. 

Ezek után Horváth Farkas felolvasta értekezését, melynek a követke-
zőkben rövid kivonatát adjuk. 

Pest város közönsége a városi csatornahálózati rendszer átalakításának 
fontos kérdésével 1869-ik év óta foglalkozik, mikor a kiküldött hármas szak-
bizottság Bazalgette londoni városi főmérnök tervét a csatornahálózat átalakí-
tása alapjául elvileg elfogadta. 

A közelebbi időben tette szabad óráiban tanulmány tárgyává előadó is 
a városok csatornázását és pedig úgy az úsztató, mint az elkülönítő rendszert; 
ezek alapján állíthatja^ hogy míg amaz az angol és német városokban csak-
nem általános alkalmazásra talált, emennek előnyei és hátrányai különösen 
Párisban észlelhetők. Ez utóbbinak mindenesetre előnye volna a pöczeanyag 
közvetlen értékesíthetése, ha oly tetemes kezelési kiadást nem igényelne. így 
Páris 1858-ban Vz millió francot vett ugyan be e czímen, de 3.700,000 frank 
és így több, mint hétszeres kezelési költség, árán. A czélszerüség tehát minden 
esetre az úsztató rendszer mellett szól s ez által a választandó rendszer kér-
dését a maga részéről eldöntöttnek tekintheti, hivatkozva az európai tekinté-
lyekre, kik általánosan az úsztató rendszert alkalmazzák, melyet az ujabb 
időben csak Beiwinkler úr akar találmányával,habár sikeretlenül, Pesten hát-
térbe szorítani. 

A második főkérdés a radiál és parallel gyűjtők közötti választás. Erre 
nézve a London, Páris, Hamburg és csaknem minden német és angol nagy 
városban alkalmazott parallel gyűjtők czélszerüsége ezen rendszer előnyeit 
kétségtelenné teszi, ha nem egyéb okból, már csak azért is, mert a radiál 
rendszernek mindenkor egy főgyűjtőre van szüksége, hogy a csatornaanyag 
feletti rendelkezés lehetővé tétessék. 

A harmadik főkérdés Pest város csatornarendszerénél az, hogy a főgyűj-
tőkön szivattyúzás alkalmaztassék-e vagy pedig szabadon vezettessenek a 
Dunába. Erre nézve Bazalgette a szivattyúzást ajánlotta ugyan, ő azonban 

A magy. mérn. és épít.-egy). közi. VII. köt. ' 
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eltérő nézetben van, mert a gyűjtők a Duna sempontja felett tiz lábnál 
kivezethető k s ha a kezdő magasaágot 13—14 lábra tesszük, a csatornák kellő 
esése eléggé biztosítva van. 

A csato máknak ilyen fekvése mellett a Dunának pontosan észlelt 6 évi 
vízállásaiból k övetkeztetve a szivattyúkat évenként legfeljebb 3 hétig kellene 
igénybe venni- A párhuzamos gyűjtőkből kettő szükséges, egy parti és a 
körúti, melynek helyét a kedvező lejtviszonyokkal már a természet jelelte ki 
és igy csekély különbséggel már Bazalgette által is ugyanazon irányon ter-
veztetett. 

A gyűjtök torkolata, tagadhatatlan, hogy a város alján nyerne legczél-
szerübb elhelyezést, minthogy azonban Pest, területének különböző magassági 
fekvése miatt már költség és munkakimélés szempontjából is szükségképen há-
csatornacsoporttal fog birni, melyeknek egyesítése sem nem szükséges, sem 
könnyen ki nem vihető: annálfogva természetszerűleg 3 betorkolást kell fel-
venni, az elsőt a Pannónia malomnál, a másodikat a görög templomnál, a har-
madikat a nagy körút alsó végén. A görög templom előtti torkolat azonban 
el is hagyható, sőt mindhárom helyett is a városon alóli betorkolás elfogad-
ható a rendszer lényeges változása nélkül. 

Azt az aggodalmat, mely szerint a csatornák tartalma a Duna vizét 
megronthatná, legalább túlságosnak nevezheti, mert az ez úton beömlő piszok 
aránytalanul kevés a Duna összes vizrartalmához képest, sőt azon idegen 
anyagmennyiséggel szemben sem lehet számba venni, a melyet a Duna vize 
magában felolvasztva és úsztatva hord. 

Az előadottakból azon következtetést vonja, hogy egyedül csak az 
iimorikai vizzáró árnyékszékekkel és égetett agyagcsövekkel összekötött úsz-
tató rendszer az, melylyel Pest városának jövendőbeli csatornahálózatát ak-
ként megállapítani lehet, hogy az, úgy a tisztaság, mint a közegészségi állapotok 
javításával, a jövő szükségeihez képest fejleszthető legyen. 

Ezek után áttért előadó a Beiwinkler úr által ismertetett saját találmá-
nyú rendszernek bírálatára, melyre mindenekelőtt is kénytelen kijelenteni, 
hogy azt csatornarendszernek nem tarthatja, hanem öblítő készülékéről he-
lyesen csak öblítő rendszernek nevezheti. Főeszméje volna, a meglevő csator-
nák megtartása, a mit azonban már a közvélemény sem tart egy egészséges 
alapokra fektetett csatornarendszerbe egészen beilleszthetőnek. A baillesztést 
Beiwinkler úr is úgyszólva csak elvileg mondja ki, de csatornáinak fekvési 
magassága, lejtéke és számáról mit sem szól. Általában, hogy mily kevéssé 
veszi Beiwinkler úr a számi adatokat tekintetbe, erre nézve elég bizonyíték 
az, hogy az ő rendszere szerint egy utcza ürüléke- és mosadékvizoinek egy-
szerre befogadására aránytalan nagyságú csatornaszelvényt kellene használni 
még akkor is, ha a kitakarodó csatornatartalom sebességét 20 lábra tesszük. 

Mindössze 6 radial irányú csatornát említ, de ezek között 60 ugyan-
azon irányú utcza van ; ezek csatornáiról említést sem tesz. A parti gyűjtő 
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létesítésének czélja pedig itten beláthatatlan, mig körúti gyűjtője sem indo-
kolható. 

A házi gyűjtők vagy csatornák koronkénti együttes felnyitása és bezá-
rására a házmestereket akarja tüzérségi mintára szervezni, de az ily szerve-
zet oly gyakorlatiatlan, hogy kivihetlensége első pillanatra felismerhető. A mi 
azonban ezen rendszernek csak kisérletkép való alkalmazását is károssá és 
veszedelmessé teszi, az az ennek alapját, főfeltételét és kiindulási pontját ké-
pező u. n. öblítő árnyékszékekben fekszik, mert ezen árnyékszékeknek alkal-
mazása lehetetlenné teszi az önműködő, tisztázó rendszerre való későbbi visz-
szatérést, minthogy ezen árnyékszékek az usztatáshoz szükségelt vizet elvon-
ják s az árnyékszékek medenezéjébe 18 óra hosszáig elzárva visszatartják, 
az úsztató rendszerbe szükséges cserépcsövek alkalmazását pedig teljesen 
kizárják. 

Ezen árnyékszékrendszert azonban kénytelen közegészségi szempont-
ból is egyenesen ártalmasnak és igy veszedelmesnek nyilvánítani. Ugyanis ez 
által minden házban 18 óra hosszáig gyűjtetik és tartatik együtt a napi 
pőczeanyag. Bármennyire higíttassék is az a rendelkezésre álló mosadékvizek 
által, a bűz kikerülhetetlen s az ártalmas nedvesség átjárja a falakat, az ud-
vari gyűjtőből kiszivárog a talajba, a kigőzölgést folytonossá teszi, megrontja 
a kutakat, pinczéket, pinczelakásokat, szóval az egész házat egy pőczegödör 
légkörével veszi körül és pedig annyival nagyobb mértékben, a mint a lakók 
száma nagyobb. A patkányok éz az utczai csatorna bűzös levegőjének a házi 
csatornákból való,kizárására alapított előnye az árnyékszékeknek szintén csak 
oly kevés valószínűséggel bir, mert a tervezett éjjeli kinyitás és bizonyos 
ideig nyityatartás ezt önmagában megczáfolja. 

Ez állításainak valóságát tényekkel ís képes igazolni, a mennyiben a 
pestvárosi szegények házára utalhat, hol a Beiwinkler úr öblítő árnyékszéké-
nek alkalmazása mellett az általa leirt veszélyes és kellemetlen következmé-
nyek már félreismerhetlenül mutatkoznak. 

Hogy pedig a körúti gyűjtő eszméjét Beiwinkler úr Bazalgettetől vette, 
ez állítását, nemcsak fenntartja, most is, mint röpiratában, de a bemutatott 
térképpel annak azzal teljesen kongruens fekvését is bizonyítja. 

A csatornák elzárására használandó ajtó eszméje sem új és nem Bei-
winkler uré, mert London ily elzáró ajtók segélyével már 7 év óta, Hamburg 
20 év óta mossa csatornáit, s ily csatornakapuk rajza már Pest város mérnöki 
hivatalában is 1869. óta látható azon különbséggel, hogy Beiwinkler úr az 
ajtósarkokat felül alkalmazta, mig a fennebbi példákban ezek az oldalon van-
nak elhelyezve. 

Általában az egész rendszerben csak egy új eszmét talál: az utczai diva-
tozó öblítő-készüléknek árnyékszékekre alkalmazását, melynekczélszerüségére 
nézve azonban indokolását a következő, nem kevesebb mint tiz pontban fog-
lalja össze, melyek már szétszórva nagy részben említve voltak, u. m.: 
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1. Az árnyékszék működése, mitől a csatornarendszer állítólagos műkö-
dése függ, 6000 házmesternek egyidejű pontos eljárásától van függővé téve, a 
kötelesség teljesítésének ellenőrzésére ajánlott lámpakifüggesztés, a csatorna-
nyitás és kellő időbeni zárás nélkül is megtörténhetik és így az ajánlott con-
troll egészen csalóka; egyébiránt 6000 házmesternek más uton szervezése sem 
fog, meggyőződése szerint, több eredményre vezetni. 

2. Ezen árnyékszékek a nap legnagyobb részében elvonván az utczai 
csatornák vizét, azokat bűzössé teszik. 

3. Ha a meglevő udvari csatornák kellően át nem alakíttatnak, ez ár-
nyékszékek nem alkalmazhatók, és így a város lakosságát tetemes új költség-
gel terhelnék. 

4. Az épületek falait, ha azok a szokásos mód szerint rakatnak, igen 
rövid idő alatt átjárja a naponta 18 óráig gyűjtött rondaság; ez által minden 
lakás bűzössé válik, s az egész talaj, a pinczók, pinczelakások és kutak lesz-
nek rövid idő alatt egészségtelenekké. 

5. Az udvari és utczai csatornák rövid idő alatt eliszapoltatnak, mert a 
sürü anyag, tapasztalás szerint a fenékre s az oldalfalakra tapad, s míg a 
higabb részek kitakarodnak, a visszamaradt salak szárazon maradván, bűzt 
terjeszt s ez által levegőt ront. 

6. A sok helyt nagyobb fekvésű utczai csatornák eláraszthatják az 
utczák mélyebb részeit a szelep kinyitása alkalmával. 

7. Az árnyékszékek ülő nyílásai nyitottak lévén, a 18 óráig gyűjtött 
ürülék bűzössé tenné a házakat. 

8. Az árnyékszékek nyitott csöveibe minden behányható lévén, azok 
eldugulása gyakori költséges alkalmatlanságot okoz. 

9. A csatornaszelep felnyitása után a patkányok ép úgy ellephetik a 
házat, mint az öblítő árnyékszékek nélkül. 

10. A befagyás és záróképesség elromlása ellen semmi sem óvja. 
Előadás végével Beiwinkler Károly úr kijelenti, hogy álláspontját Hor-

váth F. úr előadása által megingatva nem látja, s'egyelőre annak czáfolatáúl, 
hogy árnyékszék-rendszerét a Pest városi hatóság el nem fogadta volna, mint 
ezt értekezésében Horváth Farkas úr állította, egy nyomtatott hirdetményt 
mutat fel, melyben a városi építő bizottság az általa feltalált árnyékszékek 
általános alkalmazását, elismert czélszerüségüknél fogva, a közönségnek nyil-
vánosan ajánlja. 

Ezzel az ülés véget ért. 


