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A Választmány P á v a i-V a j n a Ferenc felszólalását helyesli,

s a jövben a kiadványok és ineíjliívók kézbesítését a posta útján,

a tagok lakására rendeli el.

Több tárgy híján Elnök megköszönve a megjelent választmányi

tagok szíves mködését, az ülést berekeszti.

Kelt Budapesten, 1940. május 1-én.

Jegyezte: Láttam:

Horusitzkjj Ferenc I^app Károly

elstitkár. elnök.

Hitelesítik:

Kocit Sándor Zsii'ny Viktor

választmányi tagok.

10. Jegyzkönyv
a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. június hó 5-én tartott választ-

mányi ülésérl.

Elnök: Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:
Hcrnsitzky Henrik, Eóezy Lajos, Noszky Jen, Papp Ferenc, Pávai
Vájná Ferenc, Schréter Zoltán, Takáts Tibor, Vigh Gyula, Vitális Ist-

ván választmányi tagok és Hornsitzky Ferenc elstitkár.
Távolmaradásukat kimentették Papp Simon, a Magyar Olaj-

ipari K. T. igazgatója: Kozlozsnik Pál, a m. k. Földtani Intézet al-
igazgatója; Zsivny Viktor, a Nemzeti Múzeum igazgató.)^, választmá-
nyi tagok.

1. Elnök üdvözölvén a megjelent Választmányi tag urakat, az ülést

megnyitja, s a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Hornsitzky Hen-
rik és V í g h Gyula választmányi tag urakat.

2. Elnök jelenti, hogy a felolvasott jegyzkönyv határozata alap-

ján, mai ülésünket május 22-én kellett volna tartanunk, azonban köz-

bejött egy esemény, amely miatt 2 héttel eltolódott ülésünk.

Ugyanis május hó 10-én Vitális István egyetemi tanár úr

Öméltósága, akit Választmányunk az alelnöki tisztségre jelölt, vissza-

lépett a jelöltségtl. Levelében kifejti, hogy az iijabb rendelkezések

szerint eladásait Sopronban szerdán kell tartania, s így üléseinken

nem vehetne részt. Kéri ezért, hogy másodelnöki jelölésétl tekintsünk

el. Ugyancsak Schréter Zoltán választmányi tag úr is visszalép a

jelöltségrl.

3. Elnök felkéri ezekután a mélyen tisztelt Választmányt, hogy
az alelnöki tisztségre két tagot jelölni szíveskedjék. Hosszú eszme-

csere után, amelyben a Választmány minden tagja részt vett, az ülés

iigy határozott, hogy Páva i-V aj na Ferenc fbányatauácsos ás

Bogsch László egyetemi magántanár urakat jelöli a tisztségre.

Ugyanis Páva i-V ajna Ferenc évtizedek óta egy'ik legbúzgóbb

tagja társulatunknak, míg Bogsch László a Földtani Közlöny német
nyelv fordításait évek óta búzgón végezi s így mindketten bokros

érdemeket szereztek a Magyarhoni Földtani Társulat felvirágoztatása

körül.

4. A kir. József nádor mszaki egyetem reclor magnificusa 1940

április 13-án kelt átiratában arra kérte a Földtani Társulat elnökségét.
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hogy a mérnöki továbbképz intézet intéz bizottságába egy tagot

küldjünk ki. Elnök, utólagos jóváhagyás reményében, felkérte Pávai-
Vajna Ferenc m. k. fbányatanácsos vál. tag urat, hogy a meg-
bizást elfogadni szíveskedjék. Fbányatanácsos úr olyan szíves volt,

hogy a képviseletet elfogadta.

5. Elnök jelenti, hogy a Zsivny Viktor múzeumi igazgató

úrtól kezdeményezett gyjtés a finn földtani intézet újjáépítésére 106

peng összeget eredményezett, amelyet Zsivny igazgató úr a finn

követség útján rendeltetési helyére juttatott.

6. Múlt ülésünk óta a következ nagyobb adományok érkeztek

Társulatunkhoz

:

1. Magyar Bauxitbánya K. T. 300 P
2. Magnezit Ipar R. T. 500 „

3. Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete 300 „

4. M. k. állami vas, acél és gépgyárak 400 „

A felsorolt intézmények mind örömmel küldik adományaikat a

90 éves Társulatnak, szerencsét kívánva a további mködéshez. Az ado-

mányokat Választmányunk nevében az Elnök meleg szavakban kö-

szönte meg. A felsorolt összegek nagyobbrészt csekken érkeztek; a

készpénzben küldött 300 P adományt Elnök átutalta Ascher Kál-
mán pénztáros úrnak.

7. A pénzkezelés ügyében Elnök jelenti, hogy titkárunk, B a r t k ó

Lajos május 15-én bevonult mint hadnagy az ugocsamegyei Nagy-
szöllösre, s így az addig általa végzett pénzkezelést az Elnök maga
vette át mindaddig, amig a másodtitkár vissza nem érkezik.

8. Elnök jelenti, hogy az els évnegyedben elkészült a Földtani

Közlöny 70-ik kötetének 1—3 füzete és a Földtani Értesít V.-ik év-

folyamának 1. füzete.

Elnök kéri a választmányi tag urakat méltóztassanak szintén

nyilatkozni, hogy eme kiadványaink juegfelelnek-e mélyen tisztelt

Választmány kívánalmainak, hogy a jöv füzetet e szerint állíthassuk

össze.

A következ füzetben már nehány ismertetés, s a szakülési hozzá-

szólások sorozata is fog szerepelni. A Választmány a jelentést tudomá-

sul veszi.

9. Üj tagul jelentkezett Semptey (Starker) Ferenc közép-

iskolai tanár (VT. Szondy-utca 41.). Az ülés 11 igen szavazattal egy-

hangúlag rendes taggá választja Semptey Ferenc tanár urat,

Bogsch László és Papp Ferenc ajánlatára.

Több tárgy híján Elnök az ülést berekeszti.

Kelt Budapesten, 1940. június 5-én.

(.

Jegyezte;

Horusitzky Ferenc

elstitkár.

Láttam:

Dr. Papp Károly
elnök.

Hitelesítik:

Horusitzky Henrik és Viyh Gyula.

választmányi tagok.


