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

Egyetemes szakiilés. 
1873-dik évi márczius 22-kén. 

Elnök: Hollán Ernő, egyleti elnök. 
Jelenvolt: 40 egyleti tag. 
1. Elnök felhívja az 1873. márczius 15-én tartott egyetemes szakülés ke-

beléből kiküldött és a »Fehér hajó« és »Vrányi liáz« helyén létesítendő utcza 
tárgyában Incze György egyleti tag által benyújtott indítvány feletti vélemény-
adással megbízott bizottságot jelentésének előterjesztésére. 

Andrássy Gyula, bizottsági tag a hivatalos elfoglaltatása miatt meg nem 
jelenhetett bizottsági elnök helyett jelenti, hogy a kiküldött bizottság az ügyet 
megvitatván, abban állapodott meg, miszerint tekintettel azon körülményre, 
hogy a fehér hajó és Vrányi ház helyén építendő utcza tervezete már elfogad-
tatott s annak alapján az ezen utczába eső házak telkei már eladattak, sőt 
annak egyikén az építkezés tényleg már foganatba is vétetett, továbbá tekintve, 
hogy ezen ügynek ily késő stadiumában az egylet által a bizottságnak ezen már 
elfogadott utcza irányának esetleges megváltoztatását czélzó javaslata alapján 
hozandó határozatából gyakorlati eredmény nem várható: a bizottság ezen, 
mondhatni bevégzett ténynyel szemben, nem tartja időszerűnek, hogy az egylet 
ezen kérdés érdemleges tárgyalásába bocsátkozzék, valamint azt sem tartja 
sem helyesnek, sem az egylet tekintélyével összeférőnek, hogy a fővárosi ható-
ság az egylet részéről megkerestessék, miszerint az előforduló nagyobb építke-
zéseknél mindenkor az egylet véleménye kikérdeztessék, hanem czélszerübbnek 
látná, hogy az egyleti tagok hasonló esetekben ügyeiket vagy ezekre vonatkozó 
kérvényeiket annak idején az egyletnek terjeszszék elő. 

Horváth Farkas jelenti, hogy Incze a »Közmunka Tanács« ülésében levén 
elfoglalva, őt bízta meg távollétének indokolásával és a tárgyalás folyamában 
nézeteinek tolmácsolásával, melynek folytán bemutatja Incze György úr meg-
hívóját a közmunka tanács vegyes bizottsági ülésére. 

Andrássy űr előadására kifejezi megbízójának azon óhaját, hogyha bevég-
zett tényekkel áll is az egylet szemben, szükségesnek tartja és kéri, hogy a 
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» Fehér hajó« telkére érvényre jutott tervezet értéke felett nyilatkoznék az 
egylet s annak czélszerü vagy czélszerütlen voltáról határozott nézetét fejezné ki 

A hatósághoz intéztetni javasolt megkeresésre nézve pedig megbizójának 
ismételt óhaja az volna, hogy az egylet a fontosabb műszaki mozzanatok eseteire 
saját nézeteinek kifejezlietése végett szóllittassék fel a hatóság által, mely czél-
ból szükségesnek látja annak megkeresését. 

Ambrozovics Eéla azon meggyőződésének adván kifejezést, hogy a bizott-
ság az ügy állásáról biztos tudomást szerzett magának, teljesen osztja a bizott-
ság véleményét s nem tartván czélszerünek a meg nem változtatható tényekkel 
szemközt egy esetleg azok ellen hozandó határozattal fellépni, a kérdés tárgya-
lását is mellőzendőnek véli. A mi Incze úr indítványának második részét illeti: 
azon véleményben van, hogy az egylet, hasonló esetekben leendő megkérdezte-
tését maga nem kérheti s azt tekintélyének koczkáztatása nélkül csak úgy vív-
hatja ki magának, ha megelőzőleg tárgyalván az ily kérdéseket alapos nézetei-
nek egy vagy más esetben érvényt is tud szerezni. 

A kérdéshez többen hozzá szólni nem kívánván a határozat a bizottsági 
vélemény értelmében kimondatott. 

2. Az ülés második tárgya M a u r e r V i l m o s egyleti tag bejelentett 
felolvasása volt »a vasutvontatási szolgálatról,« mely terjedelmes és érdekes 
felolvasás után elnök az ülés nevében értekezőnek köszönetét fejezvén ki, az ülést 
feloszlatta. 

LXXXlII-ílik választmányi ülés. 
1873. évi april 4-kén. 

Elnök: Hollán Ernő, egyleti elnök. 
.Telenvoltak: Metzner Antal, Lechner Gyula, Naszluliácz Lajos, Hajnal 

Antal, Lechner Lajos, Ney Béla, Tarafás János, Éltető Elek és Ambrozovics 
Béla, 

Elnök előadván, hogy a múlt évi közgyűlés határozata értelmében az 
idei közgyűlés május havában lesz megtartandó a választmányt az előlegesen 
megteendő intézkedések iránti tanácskozásra hívja fel. 

Rövid eszmecsere után egy az egylet tisztviselőin kivül Herrich Károly, 
Szily Kálmán, Lechner Lajos, Weber Antal, Bodoky Lajos, Punczmann Gyula, 
Hajnal Antal és Xev Béla vál. tagokból álló bizottság küldetett ki, melynek 
feladata lesz a közgyűlési programmot javaslatkép elkészíteni s azt legkésőbb 
a húsvét utáni héten e czélból tartandó választmányi ülés elé terjeszteni. 

Egyúttal utasitandónak határoztatott a Budapesten folyó építkezések 
megfigyelésére a múlt évi közgyűlés határozata folytán kiküldött bizottság, hogy 
a megszemlélésreméltó építkezéseket egy lajstromba foglalván, azt a közgyűlési 
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programm elkészítésével megbízott bizottság rendelkezésére bocsássa azon czél-
ból, hogy az a legnevezetesebb építkezéseket kiválasztván azoknak a közgyűlés 
alkalmával testületileg leendő megszemlélését a programmba felvehesse. 

2. M e t z n e r A n t a l igazgató jelenti, hogy az utolsó vál. ülésből a régi 
Lloyd épületnek jövő nov. 1-én megürülendő 2-od emeleti helyiségei megszem-
lélésére kiküldött bizottság az illető helyiségeknek a kitűzött 4500 frtnyi bér 
és 5 % mellékilletmények mellett az egylet a természettudományi társulat és a 
társas kör részére leendő kibérlését czélszerünek találván, a bérlet iránt a vá-
lasztmánytól nyert felhatalmazás alapján élő szóval és levél utján is az egyez-
ség megköttetett. Jelenti továbbá, hogy a bérletet 3 évnél továbbra biztosítani 
nem lehetett, ámbár a háztulajdonos társulat ez idő szerint még nem gondol 
arra, hogy e 3 év elteltével a helyiségeket csakugyan felmondja. 

Eormaszerü szerződés a társulattal nem köttetett, és erre nézve megjegyzi 
előadó, hogy ily szerződés — melynek egyébiránt megkötésétől a társulat nem 
idegenkedik — csak jelentékeny bélyegköltséggel terhelné az egyletet a nélkül 
hogy a helyiségeket minden eshetőséggel szemben részünkre a meghatározott 
3 évre biztosítaná, (a mi tulajdonkép fő czélja volna a szerződésnek) ha csak e 
biztosítást az egylet telekkönyvileg elő nem jegyeztetné, a mit a másik fél nem 
engedne meg. Megemlítvén továbbá, hogy a Deák-kör helyiségei is ugyanabban 
a házban vannak, s e kör sem látta szükségesnek a bérlet iránt szerződést kötni, 
e kérdésre nézve a választmány határozatát kéri ki. Végre szűkségesnek tartja 
megemlíteni, hogy a bérbeadó társulat a szobák kifestésének kivételével a többi 
szükséges javítások és átalakítások: az uj padlózatnak, az ablakok és ajtók uj 
bemázoltatásának, a válaszfalaknak stb. költségeit sajátjából viseli. Ezzel kap-
csolatban jelenti, hogy az egylet jelenlegi helyiségei nov. 1-ére való felmondá-
nak elfogadása végett a házi úrral még nem értekezett, nem kétli azonban, 
hogy e részben nincs mitől tartanunk a mennyiben, a házi úr a felmondást 
szívesen fogja fogadni, miután valószinii, hogy a jelen viszonyok közt azokat 
nagyobb áron adhatja ki mint a mennyiért az egylet bírja. 

A bérleti szerződést illetőleg határoztatik, hogy az "az előadott körülmé-
nyek közt költséggel járó s a czélt még sem biztosító formalitás leendvén, annak 
megkötése egyáltalában szükségtelen. Egyébként a jelentés jóváhagyólag tudo-
másul vétetvén az utolsó pontra nézve még utasíttatik igazgató, hogy a. titkár-
ral egyetértve a jelenlegi helyiségek felmondása iránti kérdést a házi úrral 
mielőbb tisztába hozza. 

3. Uj tagokul jelentetnek be: 
Hail Adolf Pest, ajánlja: Erdey Benedek. 
Kleeblatt Nándor Pest, ajánlja: Erdey Benedek. 
4. A jegyzőkönyv hitelesítésével megbízatnak: Lechner Lajos és Hajnal 

Antal vál. tagok. 
Több tárgy nem lévén az ülés bezáratott. 
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Egyetemes szakiilés. 
1873-dik évi april 5-kén. 

Elnök: Bielek Miksa. 
Jelenvolt mintegy 40 egyleti tag. 
Tárgy: Horváth Ignácz műegyetemi tanár úrnak a dynamometerekről 

tartott s kísérletekkel egybekötött értekezése. 
Az egyetemes szakülés ezúttal a polytechnicum erőműtani géptárában 

tartatott, minthogy az értekezés tárgyát képező dynamometereknek az egylet 
helyiségeiben való bemutatliatása legyőzlietlen akadályokkal jár. 

Bevezetésül előadó általánosságban ismertette a dynamometereknek 
gyakorlatilag is felettébb nagy horderejű a z o n rendeltetését, mely szerint 
ezek segélyével jelenleg képesek vagyunk bármely erő által végzett munkát, 
gráfikai előtt; ntetéssel az illető erőnek és az általa végzett útnak, szorzatában, 
közvetlen tudomásunkra hozni, sőt minthogy az ilynemű vizsgálatokat éppen 
az eredmény megbízhatósága végett hosszabb időre kell kiterjeszteni, ez által 
pedig a papírszalagokra rajzolt munkaterületek számítása venne sok időt 
igénybe, ennél fogva a gyakorlati élet szükségeit teljesen kielégítő eredmény 
éretik el, ha a munka-területnek bizonyos része a papírszalagból kimetszetvén 
mint munka egység pontosan megméretik, s a vizsgálat alatt levő összes mun-
katerületének szinte pontosan lemért súlyával összehasonlíttatik. Előadó 
ezután a következő ilynamometereket mutatta be részletes ismertetés mellett. 

1. Az egyenes irányban működő erők által végzett munkák megmérésére 
szolgálót, melynek feltalálója Morin franczia tábornagy s melylyel a vontató 
erők munkája számitható ki. 

2. A körben működő emberi erők által végzett munka megmérésére kasz-
naló dynaniometricus forgattyút. 

3. A gőzgépek által hajtott legfeljebb 40 lőerőt igénybe vevő munkagé-
pek által absorbált munka mérésére szolgáló dynamometert, melyet szintén 
Morin tábornagy talált fel, melyből ez ideig csak három példány létezik, u. m.: 
az oroszországi mechanikai laboratóriumban, a müncheni és pesti polytechnicu-
mokban. * 

4. A nagy munkagépek tanúimányozására használható Hartig-féle forgási 
dynamometert. 

5. Megismertette előadó a testek feltétlen szilárdsága vizsgálatára 
szolgáló vízsajtót, melynél azonban a kísérletek alkalmával a sajtó altal kifej-
tett erő nem grafice előállított rajzokban, hanem a sajtóhoz alkalmazott kü-
lönbzéki higany manométeren légnyomásokban tétetik szemlélhetővé. 

6. Végül bemutatta a szabad esés törvényét graficus előállításban kitün-
tető készüléket, melynek függélyes irányú forgó korongjára ragasztott papir 
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lapon a szabadon eső testhez kapcsolt irón önmaga rajzolja a szabad esés tor-
vényét előtüntető hajtalék vonalát. 

Ezen felette érdekes előadás után, az ülés elnökének együttal a műegye-
tem gépész mérnöki szakosztálya decánjának szives felhívására megtekintették 
a jelenvolt egyleti tagok a polytechnicum pincze helyiségeiben elhelyezett gépé-
szeti műhelyt, hol a műhely gépezetét a vízvezeték által hajtott s csak a leg-
újabb időben feltalált víz- és egy önálló gázgép hozzák mozgásba. 

A szintén megszemlélt gépészeti minta-gyűjtemény kitűnő példányai, me-
lyek a legújabb találmányokig rendszeresen vannak összeállítva, szintén méltó 
figyelmében részesültek az egyetemes szakülésnek, mire az feloszlott. 

LXXXIV dik választmányi ülés. 
1873. évi april 19-kén. 

Elnök: Hollán Ernő, egyleti elnök. 
Jelenvoltak: Metzner Antal, Erdey Benedek, Leutner Károly, Herrich 

Károly, Pucher József, Ghyczy Béla, Lechner Gyula, Domaniczky István, Haj-
nal Antal. Ney Béla, Szily Kálmán, Lechner Lajos, Nagy János, Naszluhácz 
Lajos, Zofáhl Gusztáv és Ambrozovics Béla. 

Elnök megnyitván az ülést, Ambrozovics Béla előterjeszti a közgyűlés 
programm elkészítésére a múlt választmányi ülésből kiküldött bizottság javas-
latát. Egyúttal jelenti, hogy a m. évi közgyűlés határozata szerint a legközelebbi 
közgyűlés május hó második felében tartandó, s tekintettel arra, hogy az alap-
szabályok értelmében a megliivók négy héttel előbb küldendők szét a bizottság 
május 25-ét mint e hó utolsó vasárnapját hozza a közgyűlés napjául javaslatba. 
Jelenti továbbá, hogy miután a m. é. közgyűlés határozata szerint a legköze-
lebbi közgyűlés az akadémia Kisfaludy-terménél tágabb helyiségben volna tar-
tandó e czélból a bizottság megbízása folytán a titkárság a megyeház vagy a 
»Köztelek« nagy termének megnyerése iránt tett lépéseket, melyek azon-
ban, a fennebbi napra lefoglalva lévén sikerre nem vezettek. Végre jelenti, 
hogy ugyancsak a m. évi közgyűlés határozata értelmében a Budapesten folya-
matban levő építkezések lajstromos kimutatása, s rövid leírása volna a közgyű-
lés tagjai közt szétosztandó. E közgyűlési határozat foganatosításáról az e czél-
ból régebben a választmány által kiküldött külön bizottság közreműködésével 
a titkárság fog lehetőleg gondoskodni. 

H a t á r o z a t : 
a) A jelentés legutóbbi pontja tudomásul vétetik. 
b) A kögyülési programm a következő alakban fogadtatik el. 
A közgyűlés tárgyai: 
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Elnöki megnyitó beszéd. 
Tiszti jelentés. 
A m. évi közgyűlésből kiküldött számadásvizsgáló bizottság jelentése. 
Nyolcz választmányi tag választása (a kilépő, de njra megválasztható 

választan, tagok: Ambrozovics Béla, Domaniczky István, Ghiczy Béla, Hajnal 
Antal, Lechner Gyula, Pribék Béla, Száhlender Károly és Szentpály Jenő.) 

Számadás vizsgáló bizottság kiküldetése. 
A jelenlegi tisztikar lemondása és uj tisztikar választása. 
Netalán teendő inditványok tárgyalása. 
A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére bizottság kiküldése. 
A közgyűlés után a Margit-szigeti híd, a dunaszabályozási munkálatok, a 

közvágóhíd, a vámház és a pestvárosi szabályozási munkálatok testületileg 
leendő megszemlélése. 

A meghívókon az egylet tagjai a közlekedési vállalatok részéről nyújtandó 
díjkedvezményekre és arra lesznek figyelmeztetendők, hogy a közgyűlés előes-
téjén, 6 órakor az egylet helyiségeiben magánértekezlet fog tartatni. 

Ezzel kapcsolatban határoztatik, hogy az eddigi szokás szerint »Évije-
lentés« czim alatt kiadandó füzeten kivül a közgyűlés tárgyalásairól az egylet 
közlönyéből külön lenyomatok küldendők azon tagoknak, kik a közlönyt nem 
járatják. 

c) A közgyűlés napjául f. é. máj. 25-ke tűzetik ki. Megnyitás d. e. 10 órakor. 
d) A helyiségre nézve a titkár jelentése tudomásul vétetvén, tekintettel 

arra, hogy az evangelikus község terme, melyben egy alkalommal az egylet 
közgyűlését megtartotta, egy napra 80 frtot meghaladó, s így az ez alkalommal 
megejtendő tiszti választások végett esetleg köt akkora összegbe kerül, s tekin-
tettel arra, hogy az akadémia kis termét, az egy Természettudományi társula-
tot kivéve, mely üléseit általában ott tartja, más társulatoknak épen nem adja, 
az akadémia nagytermének használata pedig különösen a szükséges padlóviaszo-
lás miatt rendkívül költséges: 

határoztatik, hogy a közgyűlés ez alkalommal is a Ivisfaludy-teremben 
lesz tartandó, s a múlt évi közgyűlés határozatatói való ezen eltérés, a közgyű-
lés előtt a fennebbiekkel indokolandó. A Kisfaludi terem megnyerhetése végett 
az Akadémia elnökéhez kérelem intézendő. 

2. Titkár előadván, miszerint a Domaniczky István tagtárs által a vá-
lasztmány tanácskozási rendjére vonatkozólag régebben beadott indítvány, ille-
tőleg egy erre nézve általa beterjesztett javaslat a választmány által egy bizott-
ságnak azon utasítással adatott ki, hogy ez a javaslat megvitatása alkalmával 
tekintettel legyen arra, vájjon nem volna-e czélszerübb a tanácskozási rendet 
az egylet ügyrendjébe bele foglalni, s igenlő esetben az ügyrendnek ez értelem-
ben leendő módosítására nézve terjeszszen javaslatot a választmány elé: jelenti, 
hogy a bizottság beható tanulmányozás alapján azon meggyőződésre jutott, 
miszerint a tanácskozási rendnek beleszövése az ügyrendbe ez időszerint nem 

A rnagy. mérn. és épit.-egyl. közi. VII. köt. . 14 
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volna czélszerü, azért mert magának az ügyrendnek oly lényeges módosításokra 
volna szüksége, a melyek a jelenlegi szintén hiányos alapszabályok keretébe 
nem illeszthetők, s ennélfogva a bizottság azon meggyőződésben, hogy az alap-
szabályoknak is nem sokára módosittatniok kell, egyelőre a Domaniczky tag-
társ által benyújtott javaslat alapján egy, a jelenlegi ügyrend keretén belül 
megállapítható tanácskozási rendre nézve készített javaslatot. 

A javaslat felolvastatván és a tárgyalás alapjául elfogadtatván, ponton-
kénti részletes megvitatás alapján a tanácskozási rend a választmány által kö-
vetkező szövegezésben állapíttatott meg: 

A magyar mérnök- és ópitész-egylet választmányának 

tanácskozási rendje. 
1. §. 

A választmány üléseiben a tanácskozásokat az alapszabályok 16. §-sa 
értelmében az elnök vezeti. 

2. §. 

Legelőbb a napi rendre kitűzött ügyek tárgyalandók. Az ülés folya-
mában netán felmerülő (mindenkor írásban benyújtandó) külön indítványok 
csak a napi rend kimerítése után tárgyalhatók. 

3. §. 

A napi rendre kitűzött tárgyak felett a tanácskozás megkezdetvén, más 
tárgyról szólani, — a választmány beleegyezése nélkül, — nem szabad. 

4- §• 
Minden tárgyat előbb általánosságban kell megvitatni, és csak ezután 

térhet át a választmány, az alapeszméiben már elfogadott tárgynak részletes és 
pontonkénti megvitatására. 

5- §• 
Az első és utolsó szó mindig az előadót illeti. 
A többi tagok jelentkezésük sorrendje szerint, szólalnak fel. 
A szólót csak az elnök, és ez is csak f o n t o s okból, szakíthatja félbe. 

6. §. 

Egy és ugyanazon tárgyhoz, illetőleg ennek egyes pontjaihoz, egy-egy tag, 
— a választmány külön engedelme nélkül, — legfeljebb k é t s z e r szólhat. 

Senki sem szólhat egy s ugyanazon tárgyhoz, illetőleg ennek egyes pontjai-
hoz másodszor, a míg csak találkozik oly szólni kívánó tag, a ki még nem szólt. 
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Szólhatnak azonban bármikor azok, a kik: 
a) az egylet ezen tanácskozási rendjére hivatkoznak, és 
b) a kik szavaik helytelen idézését helyreigazítani akarják, vagy sze-

m é l y e s kérdésben felszólalni kívánnak. 

A tanácskozás rendje felett ezen szabályok értelmében őrködni az elnök 
kötelessége s e tekintetből egyedül ő van jogosítva a szólót félbe szakítani. 

8. §. 
Az előadó végszava után az elnök a tanácskozást befejezettnek nyilvá-

nítja és szavazásra fölteszi a kérdést. 

9. §. 

A kérdés a l a k i l a g mindig akként teendő fel, hogy arra igennel vagy 
nemmel lehessen felelni. 

A kérdésnek é r d e m l e g e s föltevése, külön megvitatás tárgyát ké-
pezheti. 

10. §. 

A szavazás rendesen félállás és ülve maradás által történik, a mely eset-
ben a titkár a szavazókat fejenként összeszámlálja; három választmányi tag-
nak kívánságára titkos szavazás eszközlendő. 

11. §. 

Szavazás közben a szavazatot indokolni nem szabad. 
A szavazatokat a titkár összeszámlálván, a határozatot az elnök a szava-

zatok viszonylagos többsége szerint azonnal kimondja. 

12. §. 

Valamely választmányi határozatnak czélba vett megváltoztatása legalább 
három választmányi tag Írásban benyújtott s más ülés napirendjére kitűzendő 
indítványára vehető és veendő tárgyalás alá. Az illető határozat megváltoz-
tatására legalább is egy szavazattal nagyobb többség kívántatik, mint a mely-
lyel az eredeti határozat meghozatott. 

E tárgy befejeztetvén r 
3. Ney Béla jelenti, hogy miután az egyleti ház máj. 1-jére lakható álla-

potban lesz már, s a lakhatási engedélynek az napra leendő kieszközölhetésére 
is alapos reményünk lévén, a lakások részben bérbeadattak: okvetlenül szük-
séges lesz házmesterről gondoskodni. 
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A jelentés örvendetes tudomásul vétetvén, a házmesterre nézve a házép -
tési bizottság felhatalmaztatik legjobb belátásuk szerint intézkedni, illetőleg 
egy házmestert felfogadni — miről a bizottság előadó által lesz értesítendő. 

4. Titkár jelenti, hogy az egylet helyiségeit a választmánynak a lakás-
változtatásra nézve hozott határozata folytán Stein Náthán urnák levél utján 
felmondta, s hogy a házi úr válaszában a felmondás ellen kifogást nem tett. 

Tudomásul vétetik. 
5. Titkár jelenti, hogy Lederer Ede egyleti tag számára, ennek rövid 

úton tett kérelmére, külföldi utazására az elnök és titkár aláírásával a választ-
mány jóváhagyása reményében nyílt ajánló levél állíttatott ki. 

Jóváhagyólag tudomásul vétetik. 
6. Titkár jelenti, hogy »Ganz és társa vasöntő- és gépgyár-részvénytár-

sulat* az egyleti házra 1000, az egylet egyéb ezéljaira 500 frt összesen tehát 
1500 frtnyi adományt tett. 

Örvendetes tudomásul vétetvén, titkár megbizatik külön levélben fejezni 
ki a valasztmöny köszönetét. 

7. Titkár jelenti, hogy a bécsi »Bauhalle« szerkesztőségének a választ-
mány jóváhagyása reményében csereviszonyt ajánlott fel, s ez a nevezett szer-
kesztőség részéről elfogadtatott. 

Jóváhagyólag tudomásul vétetik. 
8. Titkár jelenti, hogy Tóth Károly egyleti tag 22 angol müvet 26 kötet-

ben és 11 ív nyomtatványban küldött az egyletnek, mint elhúnyt testvére Tóth 
Kálmán egyleti tag hagyományát. 

Köszönettel fogadtatik. 
9. A m. kir. államnyomda értesíti az egyletet, hogy a bécsi közkiállitásra 

az államnyomdában készült dombor műtárgyak f. hó 20-án és 21-én d. e. 10— 
12 és d. u. 2—4 óra közt megszemlélhetők. 

Köszönettel tudomásul vétetik. Az értesítés az egylet helyiségeiben ki-
függesztendő. 

10. Uj tagokul bejelentetnek : 
1. Zsigmondy Béla, Pest, a jánl ja : Dávid Vilmos. 
2. Müller Béla, » » Lechner Lajos. 
3. Mechwart András: a Ganz-féle gyár igazgatója alapító 300 frttal 

ajánlja : Ambrozovics Béla, Felvétetnek. 
11. A jegyzőkönyv hitelesítésével megbízatnak: Herrich Károly és Donia-

niczky István vál. tagok. 
Ezzel az ülés bezáratott. 


