
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI . 

XCV. (rendes) választmányi ülés. 
1874. évi február 7-én. 

Elnök : Hollán Ernő, egyleti elnök. 
Jelenvoltak: Hieronymi Károly, Metzner Antal, Ambrozovics Béla. 

Suján Ferencz, Erdey Benedek, Leutner Károly, Horváth Alajos, Ney Béla. 
Naszluhácz Lajos, Banovics Kajetán, Lechner Lajos, Zofahl Gusztáv, Nagy 
János, Hajnal Antal, Lechner Gyula, Weber Antal, Ybl Miklós, Herrich 
Károly, Gulácsy Kálmán. 

1. Az elnök megnyitván az ülést, A m b r o z o v i c s B é l a titkár jelenti 
hogy a szótár iránti javaslattételre a legközelebbi választmányi ülésből kikül-
dött 3 tagú bizottság munkálatát befejezte s jelentését Gulácsy Kálmán úr 
fogja felolvasni. 

Gulácsi Kálmán felolvasván a mellékelt jelentést, az elnök az abban fog-
lalt javaslat iránti nyilatkozásra hivja fel a jelenlevőket. 

Nagy János pártoló felszólalása és rövid megvitatás után a jelentés 
helyeslő tudomásul vétetik, a javaslat pedig, azon egyetlen módositással, hogy 
a kiküldendő bizottság 9 helyett 15 tagból álljon, egész terjedelmében, vala-
mint a bizottságnak, a szerkesztőnek a szótár létrejötte után az egylet erejéhez 
mért jutalmazására vonatkozó inditványa elfogadtatik. 

A m b r o z o v i c s B é l a előrebocsátván, hogy a kiküldendő bizottság 
működésének sikere nem kis mértékben függ annak leendő elnökétől, kívána-
tosnak tartja, hogy az elnök — mint erre már több eset van — a választ-
mány által neveztetnék ki, és pedig mielőtt még a bizottsági tagok megválasz-
tatnának. A maga részéről és a kikíildve volt bizottság második tagja Doma-
niczky nevében is, a bizottság előadóját Gulácsy Kálmánt ajánlja. 

H e r r i c li K á r o l y bár a maga részéről szívesen hozzájárulna szava-
zatával a kijelölt elnök megválasztásához, de azon elvet véli fenntartandónak, 
hogy a bizottságok maguk válasszák elnöküket. 

A határozat ez értelemben mondatván ki: a bizottságba beválasztattak: 
Gulácsy Kálmán. Domaniczky István, Szily Kálmán, Hajnal Antal, Erdey 
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Benedek, Eszaky Károly, Nagy Jáuus, Ney Bela, Lechner Gyula, Bielek 
Miksa, Kherdl Antal, Hunyady Jenő, Wartha Yincze, Lehner Adolf és 
Ambrozovics Béla. 

2. S u j á 11 F e r e n c z másodtitkár felolvassa a vizépitészeti szakosztály 
f. e. jau. 28-ki ülésének jegyzőkönyvét, melyben a szakosztály az általa par-
tolt Wet Gusztáv-féle indítvány kiviteléhez szükséges költséget 150 frt erejeig 
megszavaztatni kéri. 

Herrich Károlynak, mint a szakosztály elnökének indokoló jelentése 
folytán: a kért költség 150 fr t erejéig a szükséghez képest a vizépitészeti 
szakosztályelnökének utalványára folyóvá tétetni rendeltetett, egyébként pedig 
a szakosztály jegyzőkönyve tudomásul vétetett. 

3 A titkár előterjeszti a fővárosi közmunkák tanácsa műszaki osztályá-
nak vezetője által a főváros csatornázására nézve készített terv felett e tanács 
részéről kikért bizottsági véleményt, mely a f. hó 7-én tartott egyetemes szak-
ülésen felolvastatván, további eljárás végett az egyetemes szakiilés azon kíván-
sága kíséretében határoztatott a választ.nány elé' terjesztetni, hogy a bizott-
sági vélemény, a megbirált mű rövid ismertetésével együtt, egész terjedelmében 
a közlönybe felvétessék. 

Határozat: 
A bizottsági vélemény a fővárosi közmunkák t anácsához terjesztendő, 

s az egyetemes szakülés kívánsága teljesítendő. 
4. A titkár jelenti, hogy Temesvárott »Temes vidéki mérnök- és építész-

egylet « van alakulóban, mint tiók-egylete a m. mérnök és épitész-egyletnek s 
bemutatta annak alapszabály-tervezetét, mely azon kérelemmel küldetett meg 
egyletünknek, hogy azt átnézetni, a szükséges- vagy czélszerünek találandó 
módositásokkal és pótlásokkal elláttatni s véleménye kíséretében, a felsőbb 
jóváhagyás kieszközlése végett, mielőbb visszaküldeni szíveskedjék. 

A jelentés örvendetes tudomásul vétetvén az alapszabályok feletti véle-
ményadásra Metzner Antal, Domaniczky István, Lechner Gyula és Ambrozo-
vics Béla küldettek ki, azon megbízatással, hogy véleményüket mielőbb az erre 
összehívandó rendkívüli választmányi ülésnek beterjeszszék. 

5. A titkár bemutatja a pesti honvéd-menházban elhelyezett az 1847/49-ki 
rokkant honvédek élelmezésére nyújtandó adományok iránt a menházbizott-
many által közrebocsátott felhívásnak egyletünkhöz megküldött egy példányát 
és az alioz csatolt aláírási ívet. 

Az aláírási ív — eddigi szokás szerint — az egylet helyiségeiben 
ki teendő. 

ti. A titkár jelenti, hogy Reder kőbányatulajdonos, egyletünkhez egy 
granit-koczkát küldött a hambergi bányából azon kérelemmel, kogy az az egy-
let kőgyüjteményóhez csatoltassék. 

Köszönettel fogadtatik. 
7. Olvastatott Domaniczky István választmányi tag levele, melyben 
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tekintettel magán viszonyaira, magát a választmányi tagság alol felmen-
tetni kéri. 

A választmány mély sajnálattal értesül egyik legbuzgóbb és legmunká-
sabb tagjának ezen szándékáról, s őt a titkárság által felkéretni határozza, 
hogy állását, melyre az annyira kiérdemelt közbizalom helyezte, ha csak némi-
leg is lehetséges, továbbra is megtartani szíveskedjék. 

8. Uj tagokul bejelentetnek és felvétetnek: 
Dieter János, ajánlja Gradl Sándor ; 
Höfler György s> Schneider Alajos; 
Jozovics Kornél » Vein Aurél; 
Sturm Ferencz » Hauf Lajos; 
Liszkay Bázony » » 
Hegner Izidor » » 
Perner Prokop » » 

Leliner Adolf rendes tag pedig az alapítók sorába lépett. 
9. Metzner Antal igazgató előadja, hogy a választmány meghatalmazása 

folytán egyleti házunknál a kávéházi belső ajtót, s a kis udvar üvegfedelét 
megcsináltatta, összesen került 183 forintba, kéri ezen intézkedésére a 
jóváhagyást. Megadatott, 

Jelenti továbbá, hogy a kávéház feletti 150U forintos lakást egy bérleni 
szándékozó csak 1400 forintért, s azon kikötéssel hajlandó kivenni, ha az elő-
szobában egy oly üvegfalat készíttetünk, a minővel már a megfelelő 2. és 3-ik 
emeleti lakások cl vannak látva. Ezen feltételek teljesítése mellett hajlandó 
lesz ezen lakást 3 évre kivenni. A mai lakásviszonyok közt ez ajánlat az egy-
letre nézve igen előnyös lévén, annak elfogadását ajánlja. Elfogadtatott. 

A jegyzőkönyv-hitelesítésére Naszluhácz és Horváth Alajos tagtársak 
kérettek fel. 

Egyetemes szakülés. 
1874. évi febr. 14-ikén. 

Elnök : Hieronymi Károly, egyl. alelnök. 
Jelenvolt 35 tag. 
Előadó: Kúnvári Fülöp. 
Tárgy: folytatása a folyó évi jan. 24-iki egyetemes szakülésben megkez-

dett, de be nem fejezett értekezésnek: »Az Amsterdamból az Éjszaki tengerig 
épülő csatornáról, az amsterdami összekötő vasútról, és központi indóházról.« 

Az előadó az éjszaki-tengeri zsilip-rendszert, a zártöltést, az ebben alkal-
mazott szivattyú-művekkel ellátott zsilip-rendszert ismertette, továbbá az 
Amsterdam városában épülő központi személy- és teher-pályaudvarokat, az 
összekötő vasutat, a nagy méretű s kitűnő szerkezetű forgóhidat, végre a ten-
gerben épült pályaudvarok sok nehézséggel járó alépítményi munkálatait. 


