AZ EGYLET

TARGYALÁSAI.

A 111 íi- és középítészeti szakosztály ülcse.
1876. évi oct. 27-ikén.
Elnök: Ybl Miklós. Jegyző : Pártos Gyula.
Jelenvoltak: Pucher József, Rózsa Péter, Devecsics Ferencz, Ney Béla,
Bernhárd József és Arabrozovics Béla.
1. Felolvastatott az országos magyar iparegyesület átirata, melyben a
magy. mérn. és építész.egylet tagjainak figyelmét felhívja egy, Wolf Lipót
szombathelyi asztalos által feltalált tekercs-redőny és kettős ablak szerkezetre, melynek természet-nagyságú mintája az iparegyesület helyiségeiben van
felállítva; továbbá felkéri az egyletet, — illetve annak építészeti szakosztályait,
hogy kebeléből néhány tagot küldjön ki a minta megvizsgálása és megbírálása
végett.
A minta megbirálására Ybl Miklós, Pucher József és Pártos Gyula
egyl. tagok kéretnek fel.
2. Felolvastatott az 1875. évi IV. törvényczikk az 1877. évi aug. l-éig
épülő új házak adómentességére vonatkozólag, melyre nézve Pártos Gyula rövid
indokolás után a következő indítványt teszi:
1. Mondják ki a szakosztályok, hogy az idézett törvény hatályának meghosszabbítását — különösen az összes építési ipar érdekében — igen kívánatosnak tartják.
2. Küldjenek ki a szakosztályok egy több tagú bizottságot, mely e fontos
kérdést tanúlmányozza ós erről az egylet választmányának egy behatóan indokolt emlékiratot nyújtson be, hogy az annak alapján a fővárosi törvényhatóságot felkérje, egy az országgyűléshez intézendő felírás végett.
Az indítvány első része egyhangúlag elfogadtatott; az emlékirat
készítésére Ybl Miklós elnöklete alatt Pucher József, Rózsa Péter, Ney
Béla, Karczag László és Pártos Gyula urak küldettek ki.
A jegyzőkönyv hitelesítésével Rózsa P i t e r és Bernárd József urak
kérettek fel,
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A mü- és középítészeti szakosztály ülése.
1876. évi decz. 1-én.
Elnök: Ybl Miklós. Jegyző : Pártos Gyula.
Jelenvoltak: Hieronymi Károly, Lecbner Lajos, Feszti Adolf, Freund
Vilmos, Kauser József, Bukovics Gyula, Rózsa Péter, Bobula János, Wéber,
Antal, Gerster Kálmán, Platzer Antal, Kauser N. János, Hauszmann AlajosNey Béla, Ambrozovics Béla, Nagy Dezső.
A múlt osztályülés jegyzőkönyve felolvastatik és hitelesíttetik.
Elnök bemutatja a múlt ülés kebeléből kiküldött bizottság által szerkesztett műszaki vélet ményt a "VVolf Lipót szombathelyi asztalos új találmányú kettős
ablak és tekercs-redőny szerkezete iránt, mely általában elismerőleg nyilatkozik
a bemutatott mintáról; néhány csekélyebb módosítás, illetve javításon kívül, az
tartja kívánatosnak a műszaki vélemény, hogy a tekercsredőny egyes léczecskói ne csak merőlegesen válhassanak el egymástól, hanem egymástól elválva,
azok egy bizonyos fok alatt részint takarják is egymást; továbbá kívánatosnak
tartja a tekercs-redőny fel- és letekerintésénél alkalmazott merőleges rúdtengely
egyszerű forgatása helyett, egy oly erő átvitel létesítését, mely a kezelést könynyebbé és gyorsabbá tegye.
Jungfer Gy. helybeli lakatos bemutat egy hasonló mintát, mely ugyanazon
feladat megfejtését tűzte ki czélúl; az egybegyűlt tagok nagy érdeklődéssel
nézték és vizsgálták a bemutatott mintát
s ugyanazon tagokat küldték ki műszaki vélemény adásra, kik a AVolf
Lipót-féle mintát megbírálták.
Következett a napirend második tárgya: Egy oly hetilap megindítása,
mely mint a mérnök és építész-egylet közlönyének mintegy melléklapja a közés műépítészet, valamint az összes építési ipar érdekeit volna hivatva első
sorban képviselni.
Elnök előadja, miszerint ez eszme szűkebb körben pendíttetett meg —
illetve élesztetett fel, de csakhamar élénk viszhangra találván a szaktársak
közt, Ney Béla és Steindl Imre urak kérettek fel, hogy e kérdést bővebben tanulmányozzák és javaslatukat, valamint előleges költség számításukat a szakülésnek mutassák be.
Ney Béla felolvassa a megindítandó új lap programmját, mely lelkes,
közgazdasági viszonyainkat is átölelő bevezetése és kilátásba helyezett sokoldalúsága által a jelenvolt szaktársaknál a legjobb fogadtatásban részesült s
előadja a megindítandó új lap reménylhető kiadási költségét és bevételét. Jóllehet a kezdeményezők meg vannak arról győződve, hogy a lap a magyar időszaki
sajtóban hiányt pótoland és remélhető, miszerint a bevételek idővel nemcsak a
költségeket fedezendik, hanem tiszta jövedelmet is eredményeznek, melyet a
kezdeményezők a magy. mérn. és építész-egylet közlönyének gyarapítására, nevezetesen az építési műmellékletek kiállítására vélnek fordítandónak, mégis hogy az
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egylet pénztára azon veszélynek se legyen kitéve, miszerint ebből netán arra teher
háramolhatnék, a netáni deficit födözését magán-aláírás útján vélték biztosítani.
Elnök erre feltevén a kérdést: kívánatosnak tartják-e a szakosztályok
a tervezett lap megjelenését ?
A jelenvoltak egyhangúlag nemcsak megjelenését, igen kívánatosnak tartják, hanem azt minden erejükből pártolni elhatározták.
Következett a szerkesztő és végrehajtó bizottmány választása.
Szerkesztőnek : Ney Béla, a végrehajtó bizottmány tagjainak: Lechner Lajos, Bobula János és Pártos Gyula egyhangúlag megválasztattak.
Elnök megnyitván az aláírást a lap netáni deficitjének biztosítására az
aláírásoknak oly örvendetes eredménye volt: hogy a netáni deficit 2/3-da azonnal biztosíttatott.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Hauszmann Alajos és Kauser József
urak kérettek fel.

Műszaki v é l e m é n y
Wolf Lipót szombathelyi asztalos új találmányú kettős ablak ós tekercs-redőny
szerkezete iránt.
Alulírottak f. h. 8-án megjelenvén az országos magyar iparegyesület helyiségeiben az ott felállított természet-nagyságú mintát behatóan megvizsgálták
s vizsgálódásuk eredményeül következő véleményben á 11 apodtak meg:
A kettős ablak szerkezet, a mennyiben az az asztalos munkára, nevezetesen a külső és belső ablak szárnyakra vonatkozik — czélszerünek mondható,
csak kívánatos volna, hogy a szárnyak egymásközti és azoknak a tolóhoz való
megerősítése, illetve zárása czélszerűbben módosíttassék, minthogy az alkalmazott igen gyenge kamós toló-zárak könnyen elromlanak és az ablakszárnyak
legkisebb megvetemedése folytán a toló zár kamója a megfelelő csekély nyílásba nem talál.
A tekercs-redőny szerkezete mindenesetre haladást mutat a közönséges
fatekercs redőnyökhöz képest, a mennyiben a redőny egyes léczecskéi kis hézagokban egymástól elválhatnak, s így a szellőztetést és világítást a redőny leeresztett állapotában is lehetségessé teszik; igen kívánatos volna azonban a
redőnynek még olyatén módosítása, illetve javítása, mely szerint a redőny egyes
léczecskéi ne csak merőlegesen váljanak el egymástól, hanem egy bizonyos fok
allatt rézsút, — mint közönséges faredőnyöknél (Jalousie) egymást takarják,
miáltal .adott esetben a forró napsugarak és eső behatolása lehetetlenné válik.
Az egész minta főhiánya a tekercs-redőny fel- és letekerintési szerkezete, mely igen kezdetlegesnek mondható, az alkalmazott rúdtengely forgatása, minden erő átvitel nélkül, a fel- ós letekcrintést nemcsak aránylag nehézzé,
de igen lassúvá is teszi; mindenekelőtt ezen szerkezet kívánja a legtöbb javítást, hogy a bemutatott minta gyakorlati használatra is alkalmas legyen.
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Röviden összefoglalva a tapasztaltakat Wolf Lipót találmánya igen elismerésre méltó törekvést mutat, egy rég felvetett s többek által megkisérlett
feladat megfejtésénél s tekintve bemutatott mintájának egészséges, kiképzésre
méltó és alkalmas elemeit, azon reménynek adunk kifejezést, liogy kellő erély
és kitartással sikerülend a kitűzött feladatot tökéletesen is megoldani.
YBL MIKLÓS, PÁRTOS GYULA.

CXLII-ik

(rendes)

választmányi ülés.

1876. évi decz. 2-án.
Elnök: Hollán Ernő egyl. elnök.
Jelenvoltak: Hieronymi Károly, Metzner Antal, Leckner Gyula, Ney
Béla, Kberndl Antal, Nagy János, Hajnal Antal, Nagy Dezső, Pártos Gyula,
Tarafás József, Lechner Lajos és Ambrozovics Béla.
Az elnök megnyitván az ülést:
1. Ambrozovics Béla titkár jelenti, hogy a mű- és középítészeti szakosztály felelevenítvén egy műszaki hetilap kiadásának eszméjét, ennek valósítása
iránt legutóbbi ülésén oly határozatot hozott, melyet a választmány elé terjesztendőnek vél.
A nevezett szakosztály jegyzőkönyvének ide vonatkozó pontja a kiadandó
lap programmja felolvastatván:
Pártos Gyula előadja, hogy a szakosztály nézete szerint, a terv által egy
hetilap kiadásának egy közgyűlés előtt is szőnyegen- forgott eszméje — melynek foganatosítása leginkább pénzügyi okokból jobb időkre halasztatott — oly
concret alakot nyert, mely mellett a czél elérhető volna a nélkül, hogy az egylettől akár anyagi, akár pedig oly erkölcsi áldozatot követelne, mely nem sikerülés esetén az egyletre nézve bármi hátrányt vonna maga után.
Az erre következett tárgyalásban megvitattatván azon viszony, melyben
ezen általánosan üdvösnek elismert vállalat az egylethez állana, elfogadtatott
Hieronymi Károly azon véleménye, hogy annak bejelentése a vállalkozó tagtársak részéről s az egylet erkölcsi pártfogásának kikérése, az egylet irányában
tanúsított figyelemnek tekintendő s ezért ugyancsak Hieronymi indítványára
határoztatott, hogy az egylet e figyelmet és a netaláni fölös jövedelemnek a közlöny javára való felajánlását köszönettel fogadja, a hetilap
megindításáról örömmel vesz tudomást és azt erkölcsi befolyásával lehetőleg támogatni fogja.
A titkár a legutóbbi választmányi ülés határozata értelmében jelentést
tesz, az egylet közlönyének készletben álló példány számairól. E szerint van:
az 1867. évfolyamból 284, 1868. é. f. 423, 1869. é. f. 16, 1870. (de az
1. füzet hijával) 343, 1871. é. f. 170, 1872. é. f. 158, 1873. é. f. 24, 1874. é. f.
66, 1875. é. f. 184 teljes példány készletben. Ezek árára nézve;
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határoztatott, hogy azon évfolyamok, a melyekből csak 20 példány
vagy ennél kevesebb van, semmi áron el ne adassanak, ellenkezőleg a
titkár törekedjék az utóbbiakat a tagtársak részéről netalán átengedendő
füzeteivel 20 példányra kiegészíteni, s a félreteendő s jól őrzendő huszhusz példánynak évfolyamonként külön leendő befüzetéséről gondoskodni.
A többire nézve liatároztatik, hogy az 1860. évi csonka évfolyam 4 írtjával ; ép úgy más évbeli csonka kötetek (a melyekből 20-nál kevesebb teljes példányunk van); az 1873. évi évfolyamból 4 példány 10 írtjával, a
többi évfolyamok pedig 5 írtjával adathassanak el.
3. Az amsterdami cs. és kir. osztrák-magyar consulatusnak az Amsterdamtól az északi tengerhez vezető csatornáról szóló és a fiumei cs. és kir. tengerészeti hatóság részéről megtekintés esetleg a közlönyben leendő ismertetés
végett visszavárólag beküldött jelentésére, valamint Révy Gyula úrnak a budapesti Duna-szabályozásról írt s az egyletnek több példányban beküldött röpiratok köszönettel fogadtatnak s a szerkesztőségnek kiadatnak.
4. Uj tagokul bejelentetnek: Zipernowszky Károly gépész - mérnök Budapest, ajánlja Ambrozovics Béla, Simko István Kassán, ajánlja Platzer Antal,
és Neuschloss Ödön Budapest, ajánlja Ney Béla. — Felvétetnek.
5. Az 5 évicyclus lejái'ta után kilépésüket bejelentették: Pinkász Sándor
és Péchy Imre. — Elfogadtatik.
6. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy János és Lechner Lajos urak kérettek fel.

Szakülések.
E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1876. nov. 18-ikán. Elnök: Herrich Károly.
Jelenvolt 36 egyleti tag.
Tárgy : Kvassay Jenő felolvasása »A franczia mérnöki intézményekről.«
E g y e t e m e s s z a k ü l ó s . 1876. nov. 25-ikén. Elnök: Hieronymi Károly. Jelenvolt 61 egyleti tag.
I. tárgy. Zipernowszky Károly ismerteti Zipernowszky Fülöpnek »Az
ingó gőzgépek elméletéről irt dolgozatát.«
II. tárgy. Ugyanaz bemutatja és bírálja a Kőházy-féle vasúti kerékkötő és kocsi kapcsoló szerkezetet.
E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1876. évi dec. 2-ikán. Elnök: Hollán Ernő.
Jelenvolt 62 egyleti tag.
Tárgy. Sclnvartzel Sándor értekezése: A vasúti vas-felszerkezetekről,
saját rendszere bemutatásával *).
E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1876. decz. 23-án. Elnök: Weber Antal
Jelenvolt 28 egyl. tag.
Tárgy: Dötzer Lipót felolvasása : A hideg uton előállított mesterséges
kövekről.
*) Ezen igeu érdekes előadást az előadó szíves Ígérete folytán egész terjedelmé
ben fogjuk közölni.
A s z e r k.

