
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI . 

107 (lik választmányi illés. 
3 874. decz. 5-én. 

Elnök: Hol lA,n E r n ő . 
.leienvoltak: Hieronymi Károly. Ambrozovics Béla, "Deák Mihály 

Erdei Benedek, Éltető Elek, Hajnal Antal, Horváth Alajos, Lechner Lajos, 
Lechner Gyula, Metzner Gyula, Tolnay Lajos, Weber Antal, Zofahl Gusz-
táv. Tarafás József, Steindl Imre, és Suján Ferencz. 

\) A titkár felolvassa azon tagok névjegyzékét, kik mivel Írásbeli tag-
sági nyilatkozatuk nincs, s fizetni sem akarnak, a választmány 1874. évi maj. 
11-iki ülésében hozott határozata szerint az egylet tagjai sorából töriiltettek, s 
ennélfogva javaslatba hozza, hogy az ezen tagokat terhelő tagdíj követeléseink 
is törültessenek : 

Határoztatott, hogy ezen 530 forintnyi behajtliatlan követelés köny-
veinkből törültessék. 
2) Továbbá javaslatba hozatott, hogy következő behajthatlan követelések 

is törültessenek : 
a) Th. A. tartozik 3 forinttal, szegénysége miatt nem képes fizetni. 
b) I. !N. tartozik 1873. végéig 45 frtal. fizetés képtelen ; összesen tartozik 

ezen 2 tag 48 forinttal. 
Határoztatott hogy ezen — az egyletből kilépettnek tekintendő — 

két tagnak 48 forintnyi tartozása könyveinkből törültessék. 
3) Olvastatott azon tartozások jegyzéke, melyek elhalt tagtársaink hagya-

tékából be nem szedhetők, s ennélfogva könyveinkből törlendők volnának. 
A mngy. méru. és épíf.-egy'. küzl. XII . köt. 40 
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Határozat: A pénztárnok felhata.lmaztatik, hogy a részletesen fel-
sorolt 155 for. 66 kr. követelést könyveinkből törülje. 
4) Olvastatott: 
a) azon tagoknak névsora, kiknek van Írásbeli nyilatkozatuk, de a tag-

díj fizetést megtagadták, s kiknek 5 évi cyclusuk lejárt: összesen 11 tag 
281 frt. 

b) azon tagoknak névjegyzéke, kiknek ugyan nincs kötelező tagsági nyi-
latkozatuk de egyszer-másszor fizettek, azonban továbbá fizetni nem akarnak, 
s 5 évi cyclusuk lejárt, összesen 11 tag 320 frt. 

Mindkét rendbeli tagok az idei közgyűlés határozata folytán az egylet 
tagjai sorából törültettek, az öt évi tagsági díjból hátralékos követeléseink per 
utján volnának behajtandók. 

c) Azon tagok névjegyzéke, kiknek kilépésük már választmányilag hely-
benhagyatott ugyan, de még hátrálékos tagdíj tartozásukat le nem rótták, 
ezen tartozások szintén per utján volnának behajtandók összesen 7 tag 57 
frt 50 kr. 

Határoztatott, hogy ezen 3 rendbeli összesen 658 frt hátrálékos 
követelés a tartozásban lévő 29 tagtól per utján liajtassék be. A perek veze-
tésével Horváth Elek ügyvéd ur lesz megbizandó s részére az ügyvédi 
meghatalmazás az elnök, és a titkár által kiállítandó : a titkár pedig meg-
bizatik, hogy a beperlendők névjegyzékét a tartozási összeget, és az ok-
mányokat az ügyvéd urnák szolgáltassa ki. 

5) A titkár előadja, hogy a mult választmányi ülés határozata szerint a 
műszótár bizottságba a kilépett Uomaniczky István helyébe egy uj bizottsági 
tag választandó. 

Az elnök a választás megejtésére felhiván a válaszmányt szótár bizottsági 
tagul Halácsy Sándor választatott. 

6) Uj tagokul bejelentettek : 
Neuschloss Marczel, ajánlja Ney Bélit. 
Kellenfy József » Ambrozovics Béla. 
Himmelstein József » Fábián János. 
Welisch Aladár » Nádory Nándor. 

Az egylet tagjai sorába felvétettek. 
7) Az egyletből kilépését bejelelenté Marzsó Lajos. 

Tudomásul vétetett. 
8) Jegyzőkönyv hitelesítésre Weber Antal és Horváth Alajos választ-

mányi tagok kérettek fel. 
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Egyetemes szakiilés. 
1874. decz. 12-én. 

Elnök H o l I á n E r n ő . 
Jelenvolt: 50 egyleti tag. 
Tárgy: Éltető Elek értekezése a Sachs-féle kőf'uró gépről. 
Az elnök az ülést megnyitván melegen emlékszik meg a folyó hó 9-ikén 

elhalt Reitter Ferencz tagtársról, egyletünk alelnökéről, s kiemelvén a technika 
terén általában szerzett kitűnő érdemeit ugy mint azon kitartó munkásságot, 
melyet egyletünknek alapitása — és felvirágoztatása körül kifejtett nemkülön-
ben azon hasznos szolgálatokat, melyeket a közjó előmozdítása, kiválólag pedig 
a főváros emelése érdekében maradandó becsű művek atkotása által tett, in-
dítványozza : hogy a szakiilés Reitter Ferencz tagtársunk elhunyta feletti fáj-
dalmának jegyzőkönyvileg adjon kifejezést. 

Az indítvány közhelyesléssel elfogadtatott. 
S z i l y K á l m á n indítványozza: fejezze ki az egyet, szakülés azon óhaj-

tását hogy az elhunyt érdemeinek s kedves emlékének megörökítése végett 
arczképe az egylet számára megszereztessék és ülés-termében kifüggesztessék, 
s hogy a legközelebbi közgyűlés alkalmával felette emlékbeszéd tartassék. 

Mindkét indítvány egyhangúlag elfogadtatott, miről a legközelebbi 
választmányi ülésben jelentés teendő. 
Ezen határozat kimondása után elnök felhívására Éltető Elek meg-

kezdte az szakiilés tárgyául kitűzött értekezését: 
A Sommeiler-féle kőfúró gépnek a Mont-Cenis-i alagút építésénél 

lett sükeres alkalmazása folytán ilynemű gépeknek egész csoportja szer-
kesztetvén, a bécsi világkiállításon több ilyen volt szemlélhető, — ezek 
között a Sachs-féle is, melyet a németországi Humboldt czimű gépgyár 
állított ki. 

Előadó az ily gépeknél követett kétféle t. i. ütés ós forgatás által 
működő rendszereket miután általánosságban vázolta a Sachs-féle gép 
keletkezését, annak rajzokban bemutatott szerkezetét, és a munkában 
való alkalmazását s kezelését ismerteté. 

A bemutatott gép az Achen melletti altenburgi és a saarbrükkeni 
bányákban már 1864-ben kiváló eredménynyel alkalmaztatott, 5 légköri 
nyomással bíró összenyomott lég által hajtatik, és ezen lég a gépből kisza-
badulása után egyúttal a tárna szellőztetésére is szolgált. — Altenburgban 
egyidejűleg két gép dolgozott a Sachs-féle vas állványokra erőssítve, 
Saarbriíkkenben már a Döring-féle javított állvány szerkezet alkalmazta-
tott. Ezen gépekkel melyek mindenike első perczenkint 300 — 400 ütést 
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tesz öt havi idő alatt, felette kemény sziklában és a legkedvezőtlenebb 
körülmények között egy tárnamenet 50 mtrrel kosszabbitatott meg, köb-
méterenkint 38 frank kiadással, mig a tárna megkezdésénél alkalmaztatott 
kézi fúrással egyenlő idő tartam alatt, kedvező körülmények mellett 
és puhább fajú kőzetben köbniéterenkint 71 frank költséggel csak 2ti 
méter töretett át, ebez képest a gép munkája által az időnek fele, és 
a költségek egy harmada — lett meggazdálkodva, — mely eredmény 
jelenleg — midőn az állvány szerkezetek folytonos javítása által a fúró 
gép bármely irányban felállítható lévén, a pót fúrás kézi erővel teljesen 
mellőzhető — a gépmunka előnyére tetemesen emelkedett. 


