
AZ EGYLET TARGYALASAI . 

104-dik választmányi ülés. 
1874. évi julius lió 18-án. 

Elnök: Hieronymi Károly. 
Jelen voltak: Metzner Antal, Erdei Benedek, Leutner Károly, Éltető 

Elek, Fábián János, Ney Béla, Deák Mihály, Naszluháez Lajos, Domaniczky 
István, Lechner Gyula, Weber Antal, Bodoky Lajos és Suján Ferencz. 

Az elnök az ülést megnyitván, Metzner Antal igazgató több rendbeli 
ügyben jelentést tesz. 

a) Az Ybl-féle kölcsön ügye végleg rendeztetett, a f. évi junius 6-án tar-
tott választmányi ülésben hozott határozat szerint a 2ö,000 írtról szóló uj köte-
lezvény Ybl urnák átadatott, az előbbeni ideiglenes (most már érvénytelenné 
vált) 35,000 frtról szóló megsemmisíttetett. 

Bemutattatott egyúttal a 26,000 frtról szóló uj kötelezvény hiteles máso-
lata, és az eredetinek átadásáról szóló, Ybl ur által kiállított elismervény. 
Minthogy azonban Ybl ur már 26,076 fr t 67 krt fizetett be, a kötelezvény pe-
dig csak kerekösszegü 26,000 frtról szól, a különbözet 76 frt 67 kr összegben, 
ugy szintén annak a kifizetés napjától számított 6 °/0 kamata Ybl urnák kész-
pénzben lenne visszafizetendő. 

Az eljárás helyeslő tudomásul vétetett, és elrendeltetett, hogy a 26,000 
frtról szóló kötelezvény hitelesített másolata a pénztárnoknak az elismer-
vény pedig a titkárnak adassék át megőrzés végett. A kötelezvényben nem 
foglalt 76 frt 67 kr tőkeösszeg pedig a kifizetés napjáig járó 6°/0 kama-
tokkal együtt Ybl urnák készpénzben megtérítendő. 
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b) Az egyletnek, pénze és értékpapírjai megőrzésére egy Wertheim-íéle 
pénztárra szüksége lévén, javaslatba hozza egy ilyen pénztár beszerzését. 

Határoztatott, hogy egy czéljainknak megfelelő uj Wertheím-féle 
kisebbszerü pénztár szereztessék be. A megvétellel az igazgató és a pénz-
tárnok bízatott meg. 
c) Az egylet házánál az egylet számlájára elkészítendő uj munkákra nézve 

az intézkedéseket megtette; ilyenek: a kisebb nemű kőműves, asztalos és laka-
tos munkák, egy ajtó készítése az alsó folyosóban, légszesz-csővek kijavítása, 
vízcső bevezetés, s sgraffito elkészítése, a falak és a lépcsőház festése. Ez ke-
rülni fog circa 1960 frtba. Wagner építész a sgrafito felrakásához szükséges 
állványt ingyen állítá fel; 

Kauser tagtársunk pedig, mint tudva van, még annak idejében a sgrafito 
elkészítési költségeire, és pedig e czél tüzetes megjelölésével — 1000 frtot ajánlott. 

Az igazgató jelentése helyeslő tudomásul vétetett. Wagner épitész ur-
nák köszönet szavaztatott. 
d) Az egylet házánál a mennyezeteken észlelt repedések folyvást nagyob-

bodnak, főleg földszint, s habár megnyugtatást nyert az iránt, hogy valami bal-
eset bekövetkeztétől nincs mit tartanunk, mégis kívánatosnak véli, hogy a íneny-
nyezetek ujabb beható vizsgálat alá vétessenek. 

Az igazgató és Weber Antal épitész tagtársunk kérettek fel ujabb be-
ható vizsgálat, s netalán szükséglendő intézkedések megtételére. 
e) Az egyleti házban levő lakások bérbeadására nézve jelenti, hogy az 

aug. 1-én megüresülendő lakás még most sincs kiadva, 1200 frt évi bérért nem 
találkozik bérlő, javaslatba hozza, hogy ennek bére 1000 frtra; a másik lakásé 
pedig, mely nov. 1 -re lett felmondva 900 frtról 800 frtra szállíttassék, s arra az 
esetre, ha még igy sem lehetne kiadni, nehogy az üresen maradt szállások miatt 
veszteségünk növekedjék, kér felhatalmazást, hogy ezen szállások bérét még 
lejebb szállíthassa. 

E kérdésben kifejlődött eszmecsere alkalmával azon javaslat tétetett, 
hogy a nagy szállások osztassanak kisebbekre, hogy igy könnyebben kiad-
hatók legyenek. 

E javaslat elfogadtatván, Weber és Ney tagtársak kérettek fel véle-
ményadásra, hogy lehet-e s mily módon ezen lakásokat kisebbekre osz-

• tani. A szállásbér leszállításra nézve pedig határoztatott, hogy egyelőre a 
nagyobb szállás 1000, a másik 800 frton alul ne adassék ki. 
2. Domaniczky István mint a szótár-bizottság elnöke jelentést tesz a bi-

zottság eljárásáról. 
a) Lauka József urfa, mint a szótár eddigi szerkesztőjére vonatkozólag 

előadja, hogy ő tetemes fáradságot igénylő előmunkálatokat végzett, s sok oly 
becses (a bizottság által az egylet tulajdonául átvett) anyagot gyűjtött, melyet 
a következő szerkesztő előnyösen felhasználhat. 

b) A bizottság a Lauka ur által teljesített munka díjazása tekintetébői 
36* 

} 
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csak is a látható s átadható anyagi munkája megbecslésére szorítkozván, a kö. 
vetkező tételeket vette számba: 

1. A munka tervének és a programmnak elkészítése 30 frt — kr. 
2. A szavak kiírása és szakaszonkinti rendezése 

az Unverzagt-féle 40 nyomt. ivnyi szótárból, 
ivenkint 8 írtjával 320 frt — kr. 

3. A levelezés elintézése, 89 drb, dbja 1 frt 30 kr. 115 frt 70 kr. 
4. 60 darab utasítás megírása, darabja 20 kr. 12 frt — kr. 
5. 40 darab térítvény megírása, darabja 10 kr. 4 frt — kr. 
Az okmányokkal igazolt készpénz kiadás tesz 416 frt 73 kr. 

Összesen 898 frt 43 kr. 
Levonván ebből a már kiszolgált előleget 300 frt — kr. 
Já rna még Lauka urnák 598 frt 43 kr. 

azaz : kerekszámban 600 o. é. frt. 
Lauka ur készpénzbeli kiadása 416 frtot tevén, e szerint működéséért 

484 írttal dijaztatnék. 
Tekintve, hogy a felsorolt árak túlzottaknak egyáltalában nem mondha-

tók ; tekintve továbbá, hogy Lauka ur a 2 '/a évi működési idejére évenkint alig 
200 frtnyi szerény összeg esik: a bizottság javaslatba hozza, hogy a kimutatott 
600 frtnyi összeg Lauka urnák utalványoztassék. 

A javaslat elfogadtatott s a 600 frt kifizetése elrendeltetett. 
c) Az előadó felolvassa az uj szerkesztő Gulácsy Kálmán úrral kötendő 

szerződés tervezetét. 
A szerződés pontonkint behatólag tárgyalás alá vétetvén, határoztatott 

következő pontok elfogadása: 
1. A műszótár kézirata a szerződés aláírásától számítva 2 és fél év 

múlva bemutatandó. 
2. 1500 frt előleges költség kiszolgáltatása havi 50 frtnyi utólagosan 

fizetendő részletekben okmányokkal igazolt tényleges költségekre oly fel-
tétel alatt adatik meg, hogy csak a valóban teljesített kiadások lesznek 
felszámithatók) s ezek összege havonkint 50 frtot, egészben 1500 frtot 
meg nem haladhat. 
d) A szerkesztésért kivánt tiszteletdíj meghatározása, és annak mi módoíi 

fizetése, nemkülönben a szótár tulajdonjogának kérdése körül élénk vitafolytat-
tatott, de a választmány végmegállapodásra jutni nem tudván, az ezen ügyben 
való határozathozatal elhalasztatott, egyúttal a szótár-bizottság felkéretett, hogy 
e kérdést a vita folyamában kifejtett nézetek figyelembevételével a szótár tij szer-
kesztőjével hozza tisztába, s az eredményről a választmánynak jelentést tegyen. 

3. A jegyzőkönyv hitelesítésre AVeber Antal és Erdei Benedek vál. 
tagok kérettek fel. 
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Egyetemes szűkülés. 
1874. évi okt. 3-án. 

Elnök: H i e r o n y m i Károly. 
Jelenvolt: 46 egyleti tag. 
Előadó: Szabó Gyula. 
Tárgy: Értekezés a vasúti üzleti költség előzetes meghatározásáról. 

Az elnök az ülést megnyitván, felliivta az előadót a mai szakülés tárgyául 
kitűzött értekezésének előadására. — Az előadó a vasúti üzleti költség előzetes 
meghatározására szükségesnek tartja felismerni azon törvényeket, melyek sze-
rint ezen költségek a hasznos és összes teherforgalom nagyságával, a vonatok 
számával, a pálya lejtési és egyéb építési viszonyaival stb. függnek össze. 

Részletesen megismertetvén ezen törvényeket azok nyomán egy általános 
képletet származtatott le melynek használatával, ha abban az illető értékek behe-
lyettesíttetnek, az üzleti költségek előre kiszámíthatók. 

Az előadás befejezése után miután e tárgyhoz szólásra senki sem jelent-
kezett, az ülés bezáratott. 

Egyetemes szakülés. 
1874. évi okt. 10-én. 

Elnök: H i e r o n y m i Károly. 
Jelenvolt: 41 egyleti tag. 
Előadó: Polil Ottó bemutat egy uj, általa feltalált vasúti váltó-szerkezetet. 
Az elnök az ülést megnyitván, az előadó felolvassa értekezését. 
Az eddigi váltó-szerkezeteknek bármily pontossággal készítették is azo-

kat a gyárban nem csekély hátrányuk az, hogy a felépítménybe elhelyezésük sok 
bajjal járt, s a legjobb szerkezetűek is hiányosan levén lerakva, a czélnak ke-
vésbbé feleltek meg, egyes váltó részek kicserélésénél pedig csaknem az egész 
váltót szét kellett szedni. E bajon az előadó az által vélt segíthetni, hogy a 
síneket az azoknak egész hossza alatt elnyúló erős vaslemezekre fekteti, melyek-
nek egymástól való távola és fekvése vasrudak által levén fixirozva, a váltó-sinek 
pontos lerakása semmi nehézséget sem okoz. Ugyanis ezen hossz-lemezeken 
már a sínszékek szabályszerüleg elhelyezve, s rá erősítve vannak úgy, hogy a 
sínek ezen sínszékekbe egyszerűn behelyeztetnek s igen elmés módon megerő-
síttetnek. A váltó a felépítményben kellő helyére beillesztve lévén, a kereszt-
gerendákra a hosszlemezekben készített lyukakon át közönséges sinszegekkel 
leszögeztetik. A mozgó nyelvsinek is igen czélszerün és biztosan vannak meg-
erősítve. Nem csekély előnye e szerkezetnek az, hogy ugy a sínszékeket, mint a 
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váltó fa-szerkezetét könnyűséggel s a nélkül ki lehet cserélni, hogy a váltó 
egész vasszerkezetét szétbontani kellene, sőt minden keresztgerenda váltósin 
és sinszéke egyenként is könnyűséggel kicserélhetők. Az egész váltó, ide értve 
egy újonnan szerkesztett czélszerü váltó-jelző lámpást is, a legapróbb részle-
tekig egy 1/s rész nagyságú mintában lön a szakülésen bemutatva. Ezen uj 
szei'kezet a költségre nézve is kiállja a versenyt, ugyanis, az első beszerzési 
költsége valamivel tö >b ugyan, mint a régi szerkezetüeké, de ezen többlet a 
fenntartás olcsóbbsága által csakhamar fedezve van. 

A felolvasás tárgyához szólni ki sem jelentkezvén, Toluay Lajos indítvá-
nyozza, hogy a fővárosunkat látogatásukkal megtisztelő éjszaki sark-utazókat 
egyletünk is üdvözölje. 

Az indtívány közhelyesléssel fogadtatott, s az elnöklő Hieronymi 
Károly s a titkár Ambrozovics Béla bizattak meg, hogy a sarkutazókat 
egyletünk nevében üdvözöljék. 
Több tárgy nem lévén, az ülés bezáratott. 

Egyetemes szakülés. 
1874. évi okt. 31 én. 

Elnök: Hollán Ernő. 
Jelenvolt 48. egyleti tag. 
Előadó: Winter Adolf ismerteti Kőházy Ferencz veszélytelen waggon 

kapcsolóját. 
Az ülés megnyittatván, az előadó ismerteti Kőházy Ferencznek rajzban 

bemutatott veszélytelen waggon-kapcsolóját. 
Ezen egyszerű szerkezetű találmánynyal a vasúti kocsikat kivülről össze 

lehet kapcsolni a nélkül, hogy mint eddig történt, a kapcsoló munkásnak a 
kocsik közé kellene mennie. A szerkezet következőkből áll: 

A vonó rúd horogra egy emeltyű van alkalmazva, melylyel a kapcsoló 
láncz a kocsinak bármely állásában tetszőlegesen felemelhető, vagy leereszt-
hető, ezután a mellfa mögött egy hajtó mű van elhelyezve, melylyel a kapcsoló 
lánczot tetszőlegesen hosszabbra vagy kurtábbra lehet vonni. Mindkét szer-
kezet csakis a be- vagy kiakasztás alkalmával jő működésbe. A kocsi be- vagy 
ki-kapcsolása a kocsi külső oldalán levő emelő karral eszközöltetik, melylyel 
a kapocs-láncz első része tetszőlegesen előre vagy hátra hajlítható, vagyis a 
másik kocsi horgából kiemelhető, vagy abba beakasztható. A szintén a kocsi 
külső oldalán levő kerékkel a kapcsoló lánczot meg lehet ereszteni, vagy rövi-
debbre összehúzni. 

E mindenesetrefi gyeimet érdemlő találmányra nézve, melylyel a be- és ki-
akasztás műtéte csakugyan minden veszély nélkül eszközölhető, előadó azon ag-
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godalmának adott kifejezést, hogy a kapcsoló láncz a lejtőkön levő kanyaru-
latoknál útközben a horogból önmagától is kipattanhat. 

Több tárgy nem levén az ülés bezáratott. 

105-dik választmányi ülés. 
1874. évi okt. 31-én. 

Elnök: Hollán Ernő. 
Jelen voltak: Hieronymi Károly, Erdei Benedek, Fábián János, Hajnal 

Antal, Herrich Károly, Leutner Károly, Lechner Gyula, Naszluhácz Lajos, 
Szily Kálmán, Punczmann Gyula, AVeber Antal, Suján Ferencz. 

1. Olvastatott a földmivelési-, ipar- éskereskedelem-ügyi m. kir. miniszté-
rium 1874. évi sept. 17-én 15529. sz. alatti átirata, melylyel az alsó-ausztriai 
ipar-egyletnek az általa évenkint kiadatni szokott pénzbeli jutalmak, pályá-
zati dijak ós más kitüntetésekről szóló hirdetményét azon megjegyzéssel küldi 
meg, hogy az ott megjelölt jutalmak és kitüntetések nagy részéből az alapítók 
kívánságának megfelelőleg a magyar korona alattvalói is részesíthetők levén 
egyletünk saját körében figyelmeztesse az érdekelteket ezen hirdetményre. 

Határoztatott, hogy a figyelmeztetés a hirdetmény-táblára kifüggesz-
tessék, a hirdetmény-füzet pedig közhasználatra az olvasó terembe ki-
tétessék. r / 
2. Varga Agostonné Liptó Sz.-Miklóson elhalt Varga Ágoston tagtár-

sunk özvegye folyamodik, hogy a férje által egyletünk háza építésére adott 
500 forintnyi kölcsön, tekintettel azon nyomasztó körülményre, melybe férje 
halála által jutott, neki minél előbb visszafizettessék. 

Miután a választmány Naszluhácz Lajos választ, tag előadása nyomán 
meggyőződést szerzett az iránt, hogy a folyamodó özvegy 3 kiskorú gyermeké-
vel valóban nyomasztó körülménybe jutott, határozta, hogy ezen kivételes 

esetben a szóban lévő 500 frt kölcsön Varga Ágoston özvegyének vissza-
téríttessék. 
3. A pesti kir. törvényszék végzésileg értesíti egyletünket, hogy a fővá-

rosi közmunka-tanács alelnöke kérelmére Budapesten a pestvárosi ferenczvá-
rosi Csillag utczában 25/a szám alatt fekvő a m. mérnök és építész-egylet ne-
vére írott 1992:i/ioo • öl területü ingatlanból a tervrajzon b) betűvel jelölt 
38,33/ooo • ölnyi rész utcza-területül tehermentesen lejegyeztetni; a c) betű 
vei jelölt l68/[oo • ölnyi kiterjedés pedig ahoz hozzá jegyeztetni rendeltetett 
s hogy ezek folytán a telek kiterjedése 1625"jlll0 • ölet tartalmazand. Tudo-

másul vétetett, s az okmány megőrzés végett a titkári levéltárba letétetni 
rendeltetett. 
4. Olvastatott Schrecker Ignácz budapesti fényképész levele, melyben 
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ajánlkozik egyletünk helybeli tagjait díjmentesen lefényképezni, és az ezekből 
nemkülönben a vidéki tagok által küldendő fényképekből általa összeállítandó 
képcsoportozatokat az egylet tagjainak jutányos áron kiszolgáltatni, kéri 
azonban az egylet közreműködését arra nézve, hogy a helybeli tagok műter-
mében megjelenjenek, a vidékiek pedig fényképeiket hozzá beküldjék. Hatá-

roztatott, hogy a folyamodó a titkár által értesítendő arról, hogy ezen 
kérését a választmány nem teljesítheti. 
5. Fábián János jelenti, hogy az igazgató távollétében az egylet házá-

ban levő üres lakások bérbeadásával megbízva levőn, a III . emeleten levő 
kisebb lakást, melynek évi bére eddig 900 forint volt, nehogy november 
1-sőtől fogva üresen álljon, a választmány jóváhagyásának fenntartása mellett 
évi 700 forintért bérbe adta f. hó 26-án; kéri a választmány jóváhagyását. 

Tekintve a jelen lakás bérleti viszonyokat a jóváhagyás megadatott. 
6) Jelenti továbbá, hogy a házbér beszedése alkalmával a lakók egyes 

kisebb javítások eszközlését kívánták. Határoztatott, hogy az oly apróbb javítá-
sokat, melyeknek költségét a háztulajdonos tartozik viselni, az igazgató 
eszközöltesse. 
7. Herrich Károly előadja, hogy az 1870. évi május 29-én tartott egy-

leti közgyűlés határozata s felhatalmazása alapján az egyleti ház teljes kiépí-
téséhez még szükségelt pénz beszerzése czéljából a választmány Ybl Miklós 
úrtól 26,000 ft. azaz huszonhat ezer frtot o. é. vett fel kölcsön s erről egy Bu-
dapesten 1874. évi julius 8-án kelt Hollán Ernő egyleti elnök s Ambrozovics 
Béla egyleti titkár, úgy Herrich Károly és Metzner Antal mint tanúk által 
aláirt kötelezvény állíttatott ki, mely kötvényben beleegyezés adatott, hogy a 
zálogjog a kölcsöntőke 26,000 ft s ennek 1874. julius 8-tól járó 6 % kamataira 
nézve az egyletnek Budapesteif a Ferencz külváros Kétnyúl és Csillag utczák 
árkán 25,'a szám alatt fekvő házára bekebeleztessék. 

Minthogy ezen bekebelezés eszközléséhez a hivatkozott közgyűlés jegy-
szőkönyvének felmutatásán kivül formaszerü választmányi határozat, illetve 
erről jegyzőkönyvi kivonat kiadása szükségeltetik — ez iránti intézkedésre 
liivja fel a választmányt. Mire határozatilag kimondatik: hogy az előterjesz-

tésben említett 26,000 ft. kölcsönnek az egylet részére felvétele a választ-
mány határozatán alapszik, s hogy az ezen összegről Ybl Miklós úr ré-
szére Budapesten 1874. julius 8-án kiállított kötelezvénynek a társulatot 
kötelező aláírására Hollán Ernő elnök s Ambrozovics Béla egyleti titkár 
ügy szintén mint tanúk Herrich Károly és Metzner Antal feljogo s ítva 
vannak, mihez képest a leirt kötelezvény telj-tartalmilag s különösen az 
abban foglalt bekebelezési engedély és törlesztési tervvel együtt a választ-
mány jogcselekvényének s az egyletre kötelezőnek ezennel is nyilvá-
níttatik. 

Miről Ybl Miklós hitelező s egyleti tag urnák törvényes használatra, 
a jegyzőkönyvi kivonat kiadása rendeltetik el. 
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8) Olvastatott a párisi magyar egylet levele melyben egyletünknek köz-
lönyünk megküldéséért köszönetet mond. Tudomásul vétetett. 

9) Olvastatott. C. O. Ohm helybeli varró-gép kereskedő levele, mely-
ben az egylet tagjait az üzlet helyiségeiben (József-tér Dr. Kovács ház) mű-
ködésben levő petróleum motorának megtekintésére meghívja. Tudomásul vé-
tetett. 

10) Olvastatott. Meszlényi Kornél mérnök özvegyének levele, melyben 
pénzbeli segélyért folyamodik. 

Miután az egylet, mint ilyen, segélyt nem adhat, határoztatott, hogy a 
kérvény az olvasó-teremben magány adományok gyűjtése végett tétessék 
ki. A titkár megbízatott, hogy az eredményről a folyamodót annak ide-
jében értesítse. 

11. Az egyletnek következő könyvek ajándékoztattak: 
a) James Hodyes mérnök »Construction of the Great Yictoria Bridge 

in Canada« czimü nagybecsű művének értékes díszpéldánya. Banovics Kaje-
tán, Brantweiner Mór, Érdey Benedek, Glück Bernát, Gulácsy Kálmán, 
Kleeblatt Nándor, Ludvigh Gyula, Perczel Mór, Pfoser Lipót, Prokopo-
vics Manó, Riedl Károly, Robicsek Sándor, Sáska Mihály> Siebreich Ká-
roly, Szumrák Pál és Wagner Gusztáv tagtársaink költségén megszereztet-
vén nevezettek által egyletünknek ajándékoztatott. 

A választmány e nagyszerű ajándékot köszönettel fogadta és elisme-
rését jegyzőkönyvileg kifejezni határozta. 
b) Wührl Jákó »vasuti könyvvitel« czimü saját művét ajándékozá.. 
c) Lacroix Jenő mérnök és könyvkiadó Párisban, egyletünk tagja, kö-

vetkező műveket küldötte meg: 
»Moncel« Expose des applications de 1' electicité Paris 1873. Két füzet. 
»Gillot« Carbonisation du bois emploi du combusteble 1 kötet. 
»Lunel« Guide pratique pour reconnaitre les falsifications et alterations 

des substances alimentaires 1 kötet. 
»Tartara« Nouveau code de bris et naufragcs ou sureté et sanostage 1 

kötet. 
»Stammer« Traité on manuel complet theoretique et pratique de la Di-

stillation de toutes les Matieres alcoblisables. 1 kötet. 
»Stammer« Traité complet theorique et pratique de la fabrication du 

Sucre. 
d) Szabó Gyula »A keskeny nyomu vasutak hivatása közlekedési esz-

közeink sorában« czimü saját művét ajándékozá. Köszönettel fogadtattak, 
12) Új tagokul bejelentettek: 
Amon József alapító tagul, ajánlja Pichles József. 
Müller János külső » » Ambrozovics Béla. 
Smeringa Sándor belső » » Erdei Benedek. 
Ifj. Röck István belső » » Pilch Ágoston. 
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Hegedűs Károly belső tagul ajánlja Leutner Károly. 
Binder Lajos külső » » Suján Ferencz. 
Ifj. Müller János külső » » Pilch Ágoston. — Az egylet tagjai so-

rába felvétettek. 
13. Kauser Lipót és Angyal Dénes jelenleg rendes belső tagok az ala-

pítók sorába léptek, örvendetes tudomásul vétetett, 
14. A titkár bejelenti következő egyleti tagok elhunytát: 
Prelioífer Károly, Yulgán János, Schvvarcz Ede, Varga Ágoston, Deme-

ter Ferencz, Jenes Vilmos, Mózer Vilmos. Résztvevő tudomásul vétetett. 
15. A titkár felolvassa azon egyleti tagok névsorát, kik az egyletből ki-

lépésüket bejelentették. 
Ney Ferencz belépett 1867. május 20-ik. 
Lauka József » » » » 
Irmay Ferencz » » » » 
Stöckl Alajos 1869. márcz. 6-ik. 
Langer Károly 1867. május 20-ik. 
Csermák János 1869. márcz. 6. 

Minthogy a fentnevezett tagoknak 5 évi kötelezettségük lejárt bejelen-
tett kilépésük jóváhagyólag tudomásul vétetett. 

16. Lovag Finetti János belépett 1870. márcz 5-ik dc az 5 évi tagsági 
díjat lefizetvén, kilépése szintén tudomásul vétetett. 

17. Továbbá bejelenték kilépésüket: 
Filz Rudolf felvétetett 1871. nov. 18. 
Óetl Ferencz » 1870. márcz. 5. 
Ziegler Károly » 1871. jan. 7. 
Benkő Rezső » 1870. apr. 2. 
Rauscher János » 1870. máj 5. 

Minthogy az alapszabályszerű 5 évi tagsági idejük még le nem járt, 
lemondásuk el nem fogadtatott, a miről a titkár által értesitendők lesznek. 

18. A jegyzőkönyv hitelesítésére Naszluhácz Lajos és Erdei Benedek 
választmányi tagok kérettek fel. 

106-ilik választmányi ülés. 
1874. évi nov. 11-én. 

Elnök: Hollán Ernő. 
Jelen voltak: Ambrozovics Béla, Fábián János, Ghiczy Béla, Hajnal 

Antal, Herrich Károly, Horváth Alajos, Leutner Károly, Lechner Gyula, 
Lechner Lajos, Metzner Antal, Ney Béla, Naszluhácz Lajos, Szily Kálmán, 
Weber Antal, Ybl Miklós, Tarafás József, Horváth Lajos, Schneider Alajos, 
Steindl Imre, Suján Ferencz. 
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1. Az elnök az ülést megnyitván, Metzner Antal igazgató előadja, hogy 
az egylet házának 111. emeletén lévő kisebb lakosztályban a padlózaton mutat-
kozó süppedések folytán Ybl Miklós és Weber Antal tagtársainkkal a padló-
zatot és mennyezetet megvizsgálván, azon sajnos tapasztalatra jutott, hogy úgy a 
vakpadlózat mint ennek lomfái elrothadtak; a menyezetfák felső része pedig 
korhadni kezd. 

Vizsgálatukat a I I I . emelet másik lakására is kiterjesztvén ugyan ezen 
bajt észlelték, de csekélyebb mérvben. 

A bajon segítni kell, javaslatba hozza tehát, hogy egy bizottság küldes-
sék ki, melynek feladata lenne a baj terjedelmét constatálni, s a helyreiga-
zítás módja, ideje és terjedelmére nézve javaslatot tenni. 

Ybl Miklós előadja, hogy az egylet házánál észlelt fakorhadás az újabb 
időben épült házak legtöbbjénél mutatkozik. Egyelőre bajos meghatározni, 
hogy a korhadást a salak-törmelék nedvessége, vagy a fa minősége, vagy mind-
kettő együttvéve okozta-e ? 

A helyreállítási munkákra nézve azon véleményének ad kifejezést, hogy 
azok teljes megnyugvással májusra halaszthatók. 

Ambrozovics Béla figyelmébe ajánlja a választmánynak, hogy házépítési 
vállalkozóink irányában a jótállási idő már 1875. évi márcziusban lejár, s igy 
kívánatosnak tartja, hogy az egész házra kiterjesztendő vizsgálat minél előbb 
megtörténjék, hogy a tényállás és ennek alapján kárpótlási igényünk már 
most constatáltassék, illetőleg biztosíttassék. 

Lechner Lajos óhajtja, hogy a baj gyökeresen orvosoltassék. 
A tárgy kellőleg megvilágítva és megvitatva levén, határoztatott, 

hogy egy bizottság küldessék ki azon megbízatással, miszerint tekintettel 
az észlelt bajokra, beható vizsgálatát az egész házra terjessze ki, s con-
statálván a baj terjedelmét, javaslatot készítsen a helyreigazítás mód-
jára, a munkálat mérvére, s annak miként, s mely időben leendő végrehaj-
tására nézve, nemkülönben lépjen érintkezésbe az illető vállalkozókkal 
s hozza velők az ügyet úgy a munkákra, mint az általuk nyújtandó kár-
pótlásra nézve lehető rövid idő alatt, de mindenesetre a jótállási idő le-
járta előtt, tisztába. Eljárásának eredményét aztán terjessze a választ-
mány elé. 

Ezen bizottságba megválasztattak Ybl Miklós, Weber Antal, Lech-
ner Lajos, Steindl Imre, és az igazgató Metzner Antal, ki egyúttal fel-
hatalmaztatott, mindazon intézkedésnek saját legjobb belátása szerint 
megtételére, mely úgy az alapos vizsgálat megejtése, — mint a munkála-
toknak annak idejében leendő végrehajtása czéljából szükségesnek mutat-
kozand, ide értve a netalán szükséglendő átszállásolást vagy lakás fel-
mondást is. 
2. Olvastatott Domaniczky István levele, melyben egyletünk szótári bi-

zottságának elnökségéről s tagságáról lemond. 



506: 

Sajnálattal tudomásul vétetett. A bizottsági új tag választása a jövő 
ülésre halasztatott. 
3. Olvastatott »Anton Unger et Söhne« budapesti czégnek levele, melyben 

kéri, bogy az elhalt Unger Emil tagtársunk hagyatékából az egylet részére 
megvett nagy irat- és rajz-szekrény 250 frt vételára kifizettessék. 

A vételárnak az 1873. évi decz. 6-án tartott választmányi ülés határo-
zata szerinti kifizetése elrendeltetett. 

4. A jegyzőkönyv hitelesítésre Lechner Gyula és Naszluhácz Lajos 
választmányi tagok kérettek fel. 

Egyetemes szakul és. 
1874. évi nov. 14-én. 

Elnök: Hollán Ernő. 
Jelen volt: 70 egyleti tag. 
Előadó: Hajnal Antal értekezett a trieszti kikötő építéséről összehason-

lítva a trieszti építkezés egyes műtárgyait a fiumei építkezés egyes műtárgyaival. 
Értekező először is a trieszti kikötőt ismertette, s azon okokat sorolta 

fel, melyek az új kikötő építését szükségesekké tették. 
Jelenleg a trieszti kikötőben 2130 f. m. rakpart létezik, saz új kikötőben 

mely 4 moló, 3 rakpart és egy hullám-gátból áll, 3000 f. m. rakpart építtetett. 
Kimerítően tárgyalva a tervezés történetét clironologikus sorrendben, a fiumei 
kikötő általános ismertetésére tér át s úgy a régi kikötőt mint az építés alatti 
munkálatokat főbb vonásaiban ismertette. 

A tengeri építkezés módozata, czélja és követelményeinek taglalása után 
a trieszti talaj-viszonyokról, a tenger fenekén történt furatásokról emlékezik 
meg, melyekből constatálja, hogy a trieszti talajviszonyok az építésre a leg-
kedvezőtlenebbek. 

Ezután a hullámgát, moló, rakpartok építéséről, az építési anyagok elő-
állításáról szólott előadó bővebben, s a legrészletesebb rajzolatokkal illustrálta 
azon bajokat, melyek a talaj kedvezőtlen volta miatt az építésnél előfordultak, 
s melyek különösen a moló és rakpartoknál oly mérvet öltöttek, hogy némely 
műtárgy 2—-3-szor többe került mint előirányozva volt, a kész műtárgyaknak 
csúszása mai napig sem lévén megszüntetve. 

Az egyes műtárgyak szerkezetének a fiumei hasonló műtárgyak szerke-
zetével való összehasonlításából, valamint a fiumei talaj vizsgálatának eredmé-
nyéből azon következtetést vonja hogy Fiúméban az építmények kedvezőbb vi-
szonyok között folynak s oly bajok, mint Triesztben előfordultak, kellő óvatos-
ság mellett itt nem fognak elő jönni. 

Az építési anyag ismertetése mellett a trieszti építéshez használt buchli 
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pantaleoni, a Karst hegységi s különösen a sistianai kőbányák ismertetése 
az előadás érdekes pontját képezte s az óriás aknák eredményeinek felsorolása 
képet nyújtott arról, hogy mily nagyszerű berendezés volt szükséges arra, hogy 
az építéshez szükséges 5.500.000 KI m kőanyag előállíttassék, s különösen ér-
dekes volt azon összehasonlítás, melyet a robbantási eredményekből a trieszti 
és fiumei építkezéseknél összeállított. 

Előadása berekesztésénél a fiumei építkezések előhaladását említette fel, 
s előadását következő szavakkal zárta be: 

Azt hiszem, hogy a tisztelt tagtársak nézetével fog találkozni azon indít-
ványom, hogy közelebbi közgyűlésünk alkalmával egy kirándulásra a fiumei ki-
kötő-építés megszemlélését tűzzük ki, mely alkalommal a trieszti kikötő építé-
sét is megszemlélhetnék, hol bizonyára az építésvezető Bömhes Frigyes fel-
ügyélő úr részéről oly szives fogadtatásban fogunk részesülni, mint a milyen-
ben nekem részesülni szerencsém volt, s hol természetben látjuk meg mindazt 
mit most nevezett felügyelő ur szívessége folytán bemutatni szerencsém volt. 

Ezen indítvány közhelyesléssel találkozván, határoztatott, hogy a jövő 
közgyűlés alkalmára készítendő programra tervezésénél ezen indítvány figye-
lembe vétessék.*) 

Egyetemes szakülés. 
1874. évi nov. 21-én. 

Elnök: Hollán Ernő. 
Jelen volt: 7 6 egyleti tag. 
Előadó: Seefehlner Gyula ismertette a budapesti összekötő vasút duna» 

hídjának vasszerkezetét. 
Az elnök az ülést megnyitván, az előadó főbb vonásokban ismertette a 

Duna áthidalási tervezeteket, különösen pedig azon elfogadott tervet, mely 
szerint a dunahid jelenleg épül; kimerítőn és részletes rajzokkal illustrálva 
tárgyalta ezen hídnak vasszerkezetét, bemutatott számos vas alkatrészt, s 
azoknak hordképességét próbára tevő kísérletek eredményét. 

Az előadó értekezését befejezvén, az ülés bezáratott. **) 

*) Az előadást legközelebb egész terjedelmében közölni fögjük s csak a fölött kell 
Sajnálkozásunkat tnár előre kifejezni, liogy a bemutatott érdekes rajzokat, — korlátolt pénz-
ügyi helyzetünk folytán mind nem közölhetjük ; igyekezni fogunk azonban annyit közölni 
hogy az előadás kellőleg illustrálva legyen. S z e r t . 

41 *) Ezen érdekes előadást, s különösen a vasszerkezetre vonatkozó adatokát, a meny-
nyin1 közlönyünk tere engedendi, legközelebb közölni fogjuk. S z e r k. 


