AZ EGYLET

TÁRGYALÁSAI.

CXXIX-ik választmányi iilés.*)
1876. évi márczius 22-én.
Elnök: Hieronymi Károly.
Jelenvolt választmányi tagok: Lechner Gyula, Nagy János, Herrich Károly, Metzner Antal, Horváth Alajos, Ney Béla, Éltető Elek, Nagy Dezső,
Pártos Gyula.
Jegyző: Suján Ferencz.
1. Olvastatott a Deák Ferencz síremlékének felállítására kiküldött országos bizottság levele, melyben megkeresi egyletünket, hogy kebeléből ezen országos bizottságba egy vagy két tagot, kik szakértői tanácsaikkal a bizottságot
támogatni hajlandók lennének, megválasztani szíveskedjék.
A választmány e megtisztelő felhívásnak készséggel megfelelni óhajtván,
elhatározta két tagnak titkos szavazás utján való megválasztását.
A beadott szavazatok összeszámíttatván, Weber Antalra 5., Lechner Lajosra 4., Steindl Imrére 4., Pártos Gyulára 2., Hausmann Alajosra 1.,
Lechner Gyulára 1., Roclilitz Gyulára 1 szavazat esett.
Absolut többséget csak Wéber Antal nyervén az utána legtöbb szavazatot nyert Lechner Lajos és Steindl Imrére ú j szavazás történt, mely szerint
Steindl Imre nyert 5., Lechner Lajos 4. szavazatot.
*) A múlt számból kimaradt. Az april 8-án tartott választm. ülés
CXXX. számot visel.
A magy. mérn. és épit.-egyl. közi. VII. füzet.

jegyzőkönyve,
22

"Ennélfogva a bizottságba Wéber Antal és Steindl Imre lettek megválasztva.
2. Ú j tagokul bejelentetett Droszt Ede ajánlja Schnödár János.
Az egylet tagjai sorába fölvétetett.
3. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy János és Lechner Gyula választmányi tagok kérettek fel.

CXXXI-ik Választmányi ülés.
1876. évi april 22-ikén
Elnök: Hieronymi Károly.
1. Olvastatott a földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium levele, melylyel megküldé azon átirata másolatát, melyet a magy. mérnök
és építész egylet által a méter mértéknek az építésben leendő alkalmazásáról
kidolgozott javaslat tárgyában a közmunka és közlek. ügyi m. kir. minisztériumhoz intézett, s melyben tett javaslatunkat helyeseknek ismervén fel, azok elfogadását és életbeléptetését ajánlja.
Örvendetes tudomásül vétetett.
2. A titkár jelenti, hogy a n. mélt. m. kir. belügyminisztériumtól alapszabályainak módosítása tárgyában a hozzá intézett újabb felterjesztésünkre eddig
válasz nem érkezett, s így ezen ügy a jövő közgyűlés programmjába fel nem vétethetik.
Tudomásul vétetett.
3. A titkár bemutatja a folyó 1876. évi rendes (XII.) közgyűlésnek az e
végre kiküldött bizottság által készített programm javaslatát,
A bemutatott javaslat, ügy a tárgysorozat mint a gyűlés megtartása napjára nézve, mely f, évi máj. 28. d. e. 10 órára lett kitűzve, egész
terjedelmében elfogadtatott; és a következő:
1. Tiszti jelentés.
2. A m. évi közgyűlésből kiküldött számadás és könyvtár vizsgáló
bizottság jelentése.
3. A jelenlegi tisztikar lemondása.
4. Nyolcz választmányi tag választása (a kilépő, de ismét megválasztható választmányi tagok: Ambrozovics Béla, Hajnal Antal, Halácsi
Sándor póttag Ghyczy Béla helyett, Lechner Gyula, Nagy Dezső, Száhlender Károly póttag Domaniczky István helyett, Sztoczek József és Wéber Antal.
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5. Számadás és könyvtár vizsgáló bizottság kiküldése.
6. Netalán teendő indítványok tárgyalása.
A közgyűlés előestéjén: magán értekezlet az egylet helyiségében.
A közgyűlés után teendő kirándulásra nézve is előterjeszti javaslatát a
bizottság, mely szerint a czélpont a dunai »vaskapu« ós az osztr. államvasút moravicza-aninai hegyi vonalának és aninai telepeinek megtekintése volna esetleg Belgrád érintésével.
A titkár jelenté, hogy a maga részéről utólag még a Ferencz-csatornát
is combinatióba vévén, beszélt Tűrr tábornokkal, ki késznek nyilatkozott minden díj nélkül egy hajót az egylet rendelkezésére bocsátani.
A bizottsági javaslat helyeseltetett és Türr t á b o r n o k úr szíves
készsége köszönettel fogadtatván a Ferencz-csatorna, valamint Könyves
Tóth Mihály egyl. tag indítványára az orsova-temesvári vonal némely
építkezése megtekintésének a kirándúlási tervbe leendő belevonása kimondatott. A kirándulás rendezésére Hajnal Antal és Fábián János urak,
a helybeli szórakozások rendezésére Tarafás József úr kérettek fel. A
közgyűlésre utazó tagtársak részére nyújtandó szokásos menetdíj kedvezmények iránt, mint eddig úgy ezúttal is a szükséges lépések megteendők
lesznek.
4. A titkár jelenti, hogy a kir. természettudományi társulat titkárától
nyert értesülés szerint a társulat Herrich Károlynak a Wex-féle ügyben hozzászólás végett átküldött véleményét nem fogja tárgyalás alá venni, minthogy
a magy. akadémia által ugyanaz ügyben kiküldött bizottságba a társulat ugyanazon tagjai küldettek ki, a kiket a társulat a maga részéről is megbizna a véleményezéssel.
Tudomásul vétetett azzal, hogy a Herrich-féle dolgozat feletti tárgyalás az akadémiai bizottság munkálatának megjelenése után fog megtartatni.
5. Az igazgató jelenti, hogy a pesti kereskedelmi testület, mely
mint háztulajdonos már régebben bérleszállítást helyzett kilátásba, kész a
magyar mérnök és építész egylet, a természettudományi társulati és társaskör
által jelenleg együttesen birt helyiségeket jövő május 1-től további 3 évre 1000
Írttal olcsóbban, azaz : évi 3500 forint bérért a szokásos mellék járulékok mellett
átengedni.
Az igazgató megbizatott, hogy a bérletet az erre kiküldött bizottság
közreműködése mellett további 3 évre kösse meg.
6. Az igazgatóság bemutatja a közlekedési miniszter úr által az egyletnek
ajándékozott ércz-aczél-vas st. gyűjtemény elhelyezésére szolgáló szekrények
tervét és költségvetését, mely szerint a két darab üvegfedelii zárós fiókkal
ellátott díszes szekrény elkészíthető puhafából 220 frt 20 kr, tölgyfából pedig
230 irt.
U2*
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Határzotatott, hogy a szekrény és pedig tölgyfából okvetlen elkészítendő. A pénztárnok javaslatára a költségfedezet iránt a jövő ülésen
fog a választmány határozni, a midőn is a pénztárnok az egylet pénzügye
állapotáról szóló jelentését fogja megtenni.
7. Lechner Lajos felhatalmazást kér arra, hogy kő- és egyéb építési
anyag - gyűjteményünk gyarapítására ily anyagokat az egylet nevében gyűjthessen.
Az ajánlat köszönettel fogadtatott, és a felhatalmazás megadatott.
8. Beszédes Mária, a jeles Beszédes József árvája, segedelemért folyamodik.
Kérvénye a szokott módon kifüggesztendő s a begyült összeg neki
kiszolgáltatandók.
9. Budapest főváros tanácsa megküldi a főváros névtelen és egyes városrészekben egyenlő név alatt előfordult utak, utczák, terek újabb elnevezésének
jegyzékét.
Köszönettel vétetett.
10. Ú j tagul felvétetett: Sichmon Adolf ajánlja Steindl Tmre.
11. A jegyzőkönyv hitelesítésére Lechner Lajos és Hajnal Antal vál. tagok kérettek fel.

CXXXII-ik Választmányi ülés.
1876. évi apr. 29-ikén.
Elnök: Hieronymi Károly.
1. A pénztárnok felolvassa jelentését az egylet pénzügyi helyzetéről, mely
általában tudomásul vétetett.
A részletek tárgyalásánál csupán a ház értékének meghatározása iránt
fejlődött élénkebb eszmecsere. Hieronymi Károly nem tartja helyesnek, hogy az
egyleti ház értéke évről évre a tényleges házbér jövedelem után számíttassék
ki, hanem helyesebbnek véli, hogy az érték az 1874. évi becslés szerint tartassék
meg, és ez csak általános, tartós és tetemes értékcsökkenés vagy érték emelkedés beálltával változtattassék meg. A ház értéke e szerint 145,000 frtban mutattassék ki.
A házépítésének költsége kerülvén szóba
határoztatott, hogy a pénztárnok mutassa ki a bérház építés összes
költségeit: és pedig
a) az építési költségeket;
b) a tatarozási költségeket;
c) a csapos gerendák költségeit.
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Továbbá minden kezelési év végével, ha a számadások készen vannak, nyújtson be a választmánynak egy sommás kimutatást a háznak kezdettől fogva felmerült költségeiről, hozzáadva minden évben a házra fordított költségeket.
A pénztárnok jelenti, hogy az 1875. évi számadásait a múlt évi közgyűlés
által kiküldött bizottság megvizsgálta és helyesnek találta. E tárgyban felmerült több kérdés behatólag megvittatván,
határoztatott, hogy a pénztárnak az elkészített évi számadást a választmánynak nyújtsa be, hogy arról kellő tudomást véve azt megvizsgálás végett a közgyűlés által választott bizottságnak kiadja, ügyszintén a bizottság jelentése is a választmány elé terjesztendő, hogy a közgyűlésnek
netalán adandó felvilágosításokat előkészíthesse.
2) A pénztárnok felolvassa az 1876. évre szóló költségvetést.
a) az alaptőkéről.
b) a forgó tőkéről;
a)-hoz Az alaptőkéről szóló költsége etés megbiráltatván
elfogadtatott.
b)-hez A forgó tőkéről szóló költségvetés általánosságban megvittatván rész.
letes tárgyalás alá vétetett.
Úgy a bevételi, mint a kiadási tételek behatóan megbiráltattak, a bevételek emelésére, s a kiadások csökkentésére tett indítványok és módozatok alaposan megvitattattak ugyan, de a tárgyalás a kivánt kedvező eredményre nem juthatván
határoztatott, hogy a b) alatti költségvetés egy — Ybl Miklós alelnök, Nagy János, Fábián János és Hajnal Antal választmányi tagokból és az egylet tisztviselőiből álló — bizottságnak azon utasítással adassék ki, miszerint a költségvetési egyensúly állandó helyreállítása iránt
még a jövő hét folytán javaslatot készítsen, és munkálatát f. hó 6-ikán
tartandó választmányi ülésen terjeszsze elő.
3. Az előre haladott idő miatt a mai 'választmány ülésre kitűzött egyéb
ügyek tárgyalása a jövő ülésre halasztatván, ezen ülés bezáratott.
4. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy János és Horváth Alajos választmányi tagok kérettek fel.

CXXXIII-ik Választmányi ülés.
1876. évi május 6-ikán.
Elnök: Hollán Ernő egyl. elnök.
Jelen voltak: Hieronymi Károly és Ybl Miklós alelnökök. — Ambrozovics Béla, Deák Mihály, Éltető Elek , Erdei Benedek , Fábián
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János, Horváth Alajos, Hajnal Antal, Lechner Gyula, Leitner Károly, Lechner Lajos, Meczner Antal, Nagy Dezső, Nagy János, Ney Béla, Pártos Gyula,
Szahlender Károly, Szily Kálmán, Schulek Frigyes, Weber Antal választmányi tagok és Suján Ferencz 2-od titkár, mint jegyző.
1. Olvastatott a múlt hó 29-ikén tartott CXXXII-ik választmányi ülésből kiküldött költségvetési bizottság jelentése, mely alapos megvitatás alá vétetvén, a költségvetésre, és az ezzel kapcsolatos indítványokra nézve következő
határozatok hozattak:
A kiadási tételeknél a bizottság által a szolgák fizetésére javaslatba hozott 870 forint, az eredeti 1120 forintra lett helyesbítve.
A régibb tagdíj tartozások behajtásáért a 2-od titkár és a pénztárnok részére a bizottság által javaslatba hozott tantiéme szavazattöbbséggel elejtetett.
Ennek folytán Hajnal Antal a titkári fizetés leszállítására tett indítványát visszavonta.
A bevételi tételeket a bizottsági javaslat szerint elfogadták.
Úgyszintén a bizottság azon javaslatát, is hogy a kiadások teljes fedezésére
még szükséges 2979 frt 48 krt a régibb tagdíj hátralékokból fedeztessék.
Ezek alapján a forgó tőke költségvetése következőleg mutatkozik :
Bevétel:
1. Az 1875. év végével maradt bevételi többlet. . 106 frt 86 kr.
2. Tőkésített takarékpénztári kamatok
. . . .
110 » 22 »
3. Helybeli tagdijak 5200, vidékiek 3300 forint,
összesen
8500 » — >
4. Alapítványi kamatok
174 » — »
5. Előfizetések
300 » — »
6. Közlöny hirdetmények
• . . .
400 » — »
7. Lechner Lajos és Mikó Imre alapítványaiból .
22 » — »
8. Alapítványi állampapír szelvény
23 » 02 >
9. Szállásbér a természettudományi társulattól 1441
forint 50 krajczár, a társas körtől 1153 frt
összesen
2594 » 50 »
10. Légszesz fogyasztásért
500 » — »
11. Régibb tagdíj hátralékokból
3979 » — »
Összes bevétel

15,710

» — »

Kiadás:
1. Közlönyre
2. Könyvtárra
3. Nyomtatványokra
4. Irodai szükségletre

4800
500
350
150

frt
»
»
»

m
6. Különfélékre
6. Szállásbérre
7. Légszeszre
8. Fűtésre
9. Tiszti kar
fizetése
10. Szolgák
fizetése
11. Múlt évről fenmaradt több rendbeli tartozások

.

250
4590
700
150
1500
1120
1600

frt
»
»
»
»
»
» 03 kr-

Összes kiadás
15,710 » 03 kr.
Egyúttal a bátraiékok behajtására nézve a bizottság indítványára
határoztatott:
a) A tagok névsora szigorú bírálat alá veendő, hogy abból az egyáltalán nem fizető tagokra nézve a kellő intézkedések megtétethessenek.
b) A hátralékosok a pénztárnok által elkészített jegyzék szerint még
a közgyűlés előtt felhivandók tartozásaik lefizetésére, vagy ha ezt rögtön
és egészben nem tehetnék nyilatkozatra az iránt, hogy tagdíj hátralékaikat mely időben s mily részletekben kívánják befizetni.
c) A pénztárnok 3 havonként mutassa ki a hátralékosokat és a tartozási összegeket, és ezen kimutatást a választmánynak nyújtsa be.
d) Az ismételt felszólításra sem fizető tagoktól a tagdíj hátralékok
per utján lesznek behajtandók.
2. Elnök: Az elnöki kötelességek közé tartozván az egyleti pénztárt időnként megvizsgáltatni felhívja a választmány,hogy a vizsgálatra 3 tagot küldjön ki.
A pénztár vizsgálatra az igazgató vezetése alatt Nagy János, Szahlender Károly és Éltető Elek választmányi tagok küldettek ki azon kéréssel, hogy az eredményről a választmánynak jelentést tegyenek.
3. Olvastatott a m. kir. belügyminisztériumnak alapszabályaink módosítására vonatkozó választmányi felterjesztésre f. évi april 5-én 13,598. szám alatt
kelt, a fővárosi tanács útján f. é. april 26-ikán érkezett válasza, melyben értesíttetik az egylet, hogy (a felterjesztés első pontját illetőleg) a 13. §-nak a választott bíróságra vonatkozó határozata, vagy egészen kihagyandó vagy pedig
a belügyminiszter első leiratában foglalt hozzátétellel egészítendő ki; a felterjesztés második pontját illetőleg pedig értesíttetik az egylet, hogy a fiók-egylet
alakítás azon feltételétől, melyszerint a fiókegylet cselekedeteiért és mulasztásaiért az anya-egylet felelős, a kormány el nem állhat; s ennélfogva, ha az egylet e felelősséget elvállalni nem akarná: a módosított alapszabályoknak a fiókegyletekre vonatkozó intézkedése kihagyandó volna, vagy pedig — ha az egylet a felterjesztésben kifejtett laza viszonynyal beéri — ennek megfelelöleg az
alapszabályba czélszerüleg a következő intézkedés volna felvehető, hogy »a magyar mérnök és építész-egylet mindazon magyarországi egyletekkel, melyek hasonló czélból alakúiván hasonló irányban működnek, azon esetre, ha azok alapszabályaikba következő pontokat (a módosított alapszabályok 26 §-ának 1—3
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pontjai) felveszik, kész egyenes összeköttetésbe s szorosabb (csere stb.) viszonyba
lépni, azt működésében támogatni, nevezetesebb tárgyalásairól értesíteni stb.
Határoztatott, hogy a választmány az alapszabálynak ez utóbbi értelemben leendő módosítását fogja a közgyűlésnek ajánlani, és erre valamint a belügyminiszter 1875. május 2-án a törvényhatóságokhoz intézett
1508. elnöki számú körrendelete 9. pontjának az alapszabályokba leendő
feltételére felhatalmazást fog kérni a közgyűléstől.
4. Olvastatott a magy. nemzeti muzeum igazgatóságának levele, melyben
értesíti az egyletet, hogy a m. kir. vallás és közoktatás miniszter rendelete szerint a m. nemzeti múzeum könyvtárában található többes példányok első sorban a hazai közművelődési intézeteknek levén felejánlandók, az egylet a szakába vágó munkákat vizsgálja át, s a kiválasztott munkák megvásárlása iránt
nyilatkozzék.
Az egylet könyvtárnoka ezen munkákat átvizsgálván, jelenti: hogy azok
közt czím szerint fel is sorolt csupán történelmi becscsel bíró műveket talált.
Javasolja tehát, hogy jelen anyagi körülmenyeink közt, a midőn a jelenkor
legszükségesebb tudományos munkáit sem szerezhetjük meg, azokból egyet se
vásároljunk meg könyvtárunk számára.
A javaslat elfogadtatott.
5. A titkár jelenti, hogy a magy. tud. akadémia által megbirálás végett
átküldött mezőgazdasági pályázati munkák megbirálására kiküldött három tag
közül Bodoky Lajos és Mokry Endre a megbízatást el nem fogadták. A harmadik
biráló tag pedig csak azon feltétel alatt hajlandó e tisztet elvállalni ha a biráló
bizottság újból 3 tagra kiegészíttetik, felhívja a választmányt, hogy a hiányzó 2
tagot jelölje ki.
A szóban levő biráló bizottságba Lechner Gyula és Bodoky Lajos
választattak, utóbbi különösen felkérendő volna, hogy ezen úgy is csekély
terjedelmű 3 darab pályamű megbirálását az ismételve nyilatkozó bizalom
folytán vállalja el.
6. A titkár bejelenti, hogy Polyák Béla alapító tag kiván lenni azon feltétel alatt, hogy eddigi 94 frt tartozása, tekintettel arra, hogy soha értesítést
nem kapott taggá lett megválasztatásáról, sem egyéb közleményekben nem
részesült, elengedtessék.
Hosszabb vita után, az egylet elvi joga fentartása mellett Polyák Béla 11
szavazattal 8 ellenében alapító tagul felvétetett.
7. Új tagul bejelentetett Malóter Zoltán, ajánlja Eissen Sándor.
A rendes tagok sorába felvétetett.
8. A jegyzőkönyv hitelesítésre Nagy Dezső és Horváth Alajos választmányi tagok kérettek fel.
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CXXXIV-ik választmányi ülés.
1876. évi máj. 20-ikán.
Elnök: Hollan Ernő.
Jelenvoltak : Hieronymi Károly és Ybl Miklós alelnökök; Ambrozovics
Béla, Éltető Elek, Fábián János, Hajnal Antal, Kherndl Antal, Lechner
Gyula, Metzner Antal, Ney Béla, Nagy Dezső, Pártos Gyula, Szily Kálmán,
Virág Lajos, Weber Antal választmányi tagok és Suján Ferencz 2-od titkár
mint jegyző.
1. Ambrozovics Béla titkár előadja, hogy alapszabályaink módosítására
vonatkozó, a műit ülésben tárgyalt belügyminiszteri leirat módosításokat kiván:
a) A választott bíróságról.
b) A fiók egyletek alakításáról szóló §§-ban.
Miután azonban a választmány a múlt ülésben csak ezen utóbbi pontra
nézve bozott határozatot: kéri a választmányt hogy az előbbi, azaz : az a) pont
alattira nézve is intézkedjék.
A szóban levő pontozatok újabb megvitatása után határoztatott, hogy
az a) pontra nézve is a második alternatívát fogadja el, s e szerint a választott
biróságokra vonatkozó §. az alapszabályokból kihagyatik, a b) pontra nézve —
mely ezúttal újabban szóba hozatott — fentartatott a múlt választmány ülésben hozott határozat.
2. Olvastatott a mü- és középítészeti szakosztályok 1876. május hó
8-kán tartott üléséről felvett jegyzőkönyv, mely szerint Mauch építészeti jeles
művének magyar nyelvre fordítása tárgyában következő indítványok lettek elfogadva :
1-ször » Mondják ki a mű- és középítészeti szakosztályok, hogy Mauch legújabb 6-ik kiadásának magyar nyelven leendő megjelenését nagyon kívánatosnak tartják.«
2-or » Kéressék fel az egylet választmánya, hogy e műnek magyar nyelven az egylet által leendő kiadása iránt intézkedjék — feltételül tűzvén ki
hogy ez által az egylet pénztára igénybe ne vétessék.«
3-szor. »A mü fordítására Ney Béla, Pártos Gyula és Schulek Frigyes
egyl. tagok kérettek fel, kik is erre készeknek nyilatkozván, határoztatott: hogy
nevezett tagtársak a mű fordítóiul a választmánynak is ajánltassanak.«
Ezen pontozatok beható tárgyalása után határoztatott:
A választmány elismeréssel és köszönettel fogadván a nevezett tagtársaknak szives ajánlkozását, őket nemcsak a fordítással megbízza, hanem
mint e czélra kiküldött bizottságot felhatalmazza mindazon intézkedéseknek az egylet nevében és közvetlenül megtételére, melyek e műnek magyar nyelven az egylet czége alatt leendő megjelenése érdekében szüksége*
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sek lesznek úgy, hogy csak azon esetben, ha netalán annak szüksége merülne fel, hogy az egylet anyagi támogatását mégis igénybe kellene vennie
tegyen a választmánynak, a kiadás megtétele, illetőleg erre vonatkozó kötelezettség elvállalása előtt, előterjesztést.
3. Hieronymi Károly mint »az idegen nyelven írt jelesebb műszaki munkák« magyarra fordítása tárgyában javaslatkészítés végett kiküldött bizottság
elnöke előterjesztést tesz ezen bizottság megállapodásairól.
A bizottság megbízva volt, hogy javaslatot terjeszszen a választmány elé:
a) A jelesebb műszaki munkák magyarra fordítása és kiadása:
b) Egy magyar nyelven kiállítandó építészeti naptár szerkesztése és kiadása iránt.
Az elsőre nézve előadja, hogy a bizottság felette kívánatosnak tartja és az
időt is elérkezettnek véli arra, hogy egyletünk az idegen szakirodalom jelesebb
termékeit s leginkább a kézikönyvekül használhatókat magyar nyelven kiadja.
Az anyagi kivihetőségben, vagyis az ily vállalkozásnak pénzügyi sikerében nem
kétkedik a bizottság; de más tekintetben nézete szerint a feladat csak úgy lesz
sikerrel megoldható, ha erre és pedig nemcsak a szellemi munkára, hanem az
egész ügy keresztülvitelére önkényt ajánlkozó buzgó tagtársak mint bizottságok
vállalkoznak. Nagyon kívánatosnak tartja továbbá, hogy ne egyes müvek különkülön, hanem a müvek egész cyclusa adassék egyszerre ki, hogy úgy a nagyobb
kelendőségre számítható művek mellett olyan szakmához tartozó művek is megjelenhessenek, melyek különben kevésbbé kerestetvén alig jelenthetnének meg.
b) A szóban levő naptár kiadását a bizottság már kivihetőnek, tartja a
mennyiben a szerkesztésre Éltető Elek tagtárs kész vállalkozni.
Ambrozovics Béla kívánatosnak tartja ugyan a vállalkozásnak széles alapra fektetését, de nem véli elejtendőnek az egyes műveket sem, ha azokra fordító akad és födözési költség.
Ezen két javaslat mellett és ellene történt több rendbeli felszólalás után a
kiküldött bizottságnak fentebb előadott javaslata lett a többség által elfogadva.
4. Olvastatott a múlt választmányi ülésből a pénztár vizsgálatára kiküldött bizottság jelentése, mely szerint a pénztár kellő rendben találtatott.
Tudomásul vétetett.
5. Olvastatott Magyarország hydrograficus térképének elkészítése tárgyában kiküldött bizottság jelentése, úgyszintén a Magyarország vízrajzi és
domborzati térképének valamint az ehez tartozó statisztikai adatoknak összeállításáról és közzétételéről szóló javaslata; nemkülönben ezen javaslat végrehajtása iránt a közmunka, kereskedelmi és pénzügyi m. kir. miniszterekhez intézendő felirat tervezete.
Ezen nagy fontosságú munkálat helyeslő tudomásul vétetett. A felterjesztésre nézve pedig határoztatott, hogy ezen fontos ügy sikerre vezető
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felkar olására a m. kir. közlekedési miniszter úr kéressék fel, úgyszintén a
végrehajtó 3 éven át évenként szükséglendő 6000 frtnyi segély összegű kiszolgáltatásra, mely a javaslat szerint a fentebbi 3 miniszteri tárcza közt
volna megosztandó, szintén — a szóban levő fontos ügyben első sorban
érdekelt — közmunka és közlekedési m. kir. miniszter úr keressék fel. —
A kereskedelmi és pénzügyminisztériumoknak ezen munkálat kegyes figyelembe vétel és pártolás végett szintén küldessék meg.
6. Olvastatott a múlt évi közgyűlés által kiküldött számadás- és könyvtár-vizsgáló bizottságnak a közgyűlés elé terjesztendő jelentése.
Tudomásul vétetett.
7. Az igazgató jelenti: a) hogy a bérlő részéről a kávéház helyiségek és az
ehez tartozó lakás bérlete f. é. nov. 1-ső napjára fel lett mondva.
A jelenlegi bérlő a szerződés szerint a folyó évre fizet 2000 forintot jövőre fizetne 2200 forintot; a házbér kiszabására kiküldött bizottság ezen helyiségek bérét 2000 frtra határozta.
b) A III. emeleti kisebb lakás bérlője a jelenlegi 700 forint bért 650 ftra
kéri leszállíttatni, különben kiköltözik.
c) Farkas úr, régi jó fizető lakónk jelenlegi szállását, melynek bérét a bizottság 1150 forintban állapította meg, csak azon feltétel alatt tartja meg, ha
szállásbére 1100 forintra leszállíttatik.
Kéri az igazgató hatalmazza fel a választmány, a) hogy a kávéházi helyiségeket és ehez tartozó lakást együtt vagy külön-külön együtt véve 2000
for. évi bérért is kiadhassa.
b) A III. emeleti szállás bérét 650 forintra,
c) A Farkas-féle lakását 1100 forintra szállíthassa.
Miután az egyleti ház környékén sok lakás van üresen, nehogy az egylet a
lakások bérbe nem vétele által még több kárt szenvedjen:
a választmány mindhárom szállásra nézve a kivánt felhatalmazást
megadta.
8. A titkár bemutatja az út-, vasút, és vízépítészeti osztálynak 1876. évi
febr. 7-én tartott üléséről szóló jegyzőkönyvét, melyszerint Stromszky Sándor
egyleti tag által feltalált, és nov. 27-én tartott egyetemes szakülésen ismertetett
Howe-féle fahíd övgerendáinak alátámasztás nélkül való kicserelési módját a
szakosztály ügy czélszerűségi mint biztonsági szempontból beható birálat alá
vette, s azt úgy czélszerűségi, mint az időközben megejtett pontos számítások
alapján közbiztonsági szempontból a gyakorlatban való alkalmazásra ajánlotta.
Tudomásul vétetett.
9. Olvastatott Boros Béni levele, melyben a választmányi tagságról
lemond.
Tudomásul vétetett, s helyébe Zofahl Gusztávnak mint a sorrend
szerint következő póttagnak a választmányba meghívása elrendeltetett.
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10. Az egyletből kilépésüket bejelentették Tápay János és Fodor János.
Miután a jelentkezők 5 évi tagsági cyclusa letelt, tagsági díjaikat is befizették,
kilépésük
elfogadtatott.
11. Ú j rendes tagokúi bejelentettek: Fekete Elek, Gráf Károly ajánlja
mindkettőt Platzer Antal.
Az egylet tagjai sorába felvétettek.
12. A jegyzőkönyv hitelesítésére Hajnal Antal és Pártos Gryula választmányi tagok kérettek fel.

S z a k ii 1 é s e k.
E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1376. máj 13. Elnök: Hieronymi Károly
Jelenvolt 35 tag.
I. tárgy. Biedermann Albert értekezése »A középázsiai vasút«-ról, felolvasta Hajnal Antal.
II. tárgy. Horváth Farkas értekezése. »Az árnyékszék rendszerekről.«
I. Tárgy. Előadó a közép-ázsiai vasutak több tervezett vonalait ismertette nemzetgazdasági, kereskedelmi és földrajzi szempontból. Bémutattatott az
építési költség élőirányzata, nem különben a remélhető forgalom, vonalak szerint. A felolvasás bevégeztével szót emelt Petényi Ottó s kívánatosnak jelezte,
hogy ezen tervezetek magyar szempontból biráltassanak meg. Saját érdekeink
azt követelik, hogy a közép-ázsiai vasút Konstautinápolyon át, és ne az orosz
birodalmon keresztül vezettessék.
Petényi Ottó e megjegyzésre közhelyesléssel találkozván, előadó felkéretett, hogy ezen vonalakat ezen szempontból tanúlmányozni és tanúlmányának eredményét az egylettel közölni szíveskedjék.
II. Tárgy. Horváth Farkas értekezése: »Az árnyékszék rendszerekről.«
Ismertette az ágcső, — a régibb egyszerű »Closett« — a »csoport-closett« — a
Jenigs- és a Lohr-féle szabadalmazott rendszereket.

