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HIVATALOS JELENTÉSEK. 

Választmányi ülés 1917 november 10-én. 

Elnök: BELLA LAJOS. 

1. Elnök megnyitja az ülést és üdvözli BEKEY IMRE GÁBOR váiasztm. tagot, 

aki a szakosztály közbenjárására felszabadulva katonai szolgálatától, ismét a bar-

langkutatás ügyének szentelheti idejét. 

LAMBRECHT KÁLMÁN dr. v á i a s z tm . tag üdvöz l i KADIC OTTOKÁR dr . t i tkárt 

abból az alkalomból, hogy megnősült és a budapesti tudományegyetemen a 

„h'atsztgeologiau c szakkörből magántanári minősítést nyert. 

2. Titkár a következő személyi változásokat jelenti be : 

a) A szakosztályba tagul beléptek : 

LENGYEL ZOLTÁN dr.. ügyvéd, ország- ZSIGMONDY DEZSŐ, mérnök. Buda-

gyül. képviselő. Budapest. pest. 

b) A szakosztályból kiléptek : 

RL'FFINYI JENŐ, bányatanácsos, bánya- VAJK JÓZSEF, főmérnök. Vajdahu-

igazgató. Dobsina. nyad. 

c) A tagok sorából töröltettek : 

BÍRÓ LAJOS, a M . N . M . tb. őre. ÓHIDI LÉGMÁN LEÓ, j ogha l l g a t ó . Eger . 

Budapest. 

d) A tagok közül elhunytak : 

LÓRENTHEY IMRE dr . egyetemi t anár . ZSIGMONDY BÉLA m é r n ö k . Budapes t . 

Budapest. 

Elhunyt továbbá HOERKES MÓRIC dr. egyetemi tanár Wienben, aki a szak-

osztállyal évek óta szoros összeköttetésben állott. Az elhunyt érdemeit BELLA LAJOS 

elnök a „Barlangkutatásában megjelent nekrologban méltatta.1! 

e) Az előfizetők sorából kilépett: 

HONÉCZY ALADÁR m. kir. posta és távírda segéJellenőr. Budapest. 

3. Titkár jelenti, hogy ujabban a következő alapítványok jutottak a szak-

osztályhoz : 

BARANYA VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE. Pécs. ZÓLYOM VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE. Besz-

(100 kor.) terczebánya. (100 kor.) 

SÁROS VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE. Eperjes. BEKEY IMRE GÁBOR m i n . t isztviselő . 

(100 kor.) Budapest. (100 kor.) 

I) BELLA L . : Hoernes Móric dr. (1852—1917.) Barlangkutatás. V. köt., 93. 

old. Budapest. 1917. 



HIVATALOS JELENTÉSEK 193 

GEDEON JENŐ földbirtokos. Szín. Koós JÓZSEF földbirtokos. Zsamó. 

(100 kor.) (100 kor.) 

GRÁF JÓZSEF ékszerész . B rassó OKOLICSÁNYI ZOLTÁN dr. ü gyvéd . 

(200 kor.) 

HADIK JÁNOS gróf. közélelmezési mi-

niszter. Budapest. (100 kor.) 

HILLEBRAND V. likőrgyára. Sopron. 

(100 kor.) 

Budapest. (100 kor.) 

PONGRÁCZ JENŐ fö ldb i r tokos . K o m j á t i . 

(100 kor.) 

TEUTSCH GYULA l i k ő rgyá ros . Brassó . 

(100 kor.) 

4. Titkár jelentést tesz a forgó tőke állásáról, mely 1917 november IC-én 

a következőképpen állott: bevétel: 5416 kor. 56 fill.; k iadás: 4305 kor. 41 f. : 

maradék: 1111 kor. 15 fill. 

Titkár ezután folyóügyekről tesz jelentést. 

Jegyezte : KADIC OTTOKÁR dr. t i tkár . 

Szakülós 1917 november 10-én. 

Elnök: BELLA LAJOS. 

KORMOS TIVADAR dr. : „U j abb ásatások a jászói Takács Menyhérl-barlang-

banu címen előadást tart. 

A m. kir. Földtani Intézet és Takács Menyhért prépost-prelátus úr támoga-

tása lehetővé tették, hogjr az 1916-ban bíztató eredménnyel megkezdett munka ezidén 

tovább haladjon. Az ujabb ásatás úgy a praehistoricus, mint a pleistocaen réte-

gekben ezúttal is gazdagon fizetett. 

Az előadás folyóiratunk valamelyik jövő évi számában fog napvilágot látni. 

Jegyezte : KADIC OTTOKÁR dr. t i tkár . 

Választmányi ülés 1917 december 17-én. 

Elnök: BELLA LAJOS. 

Elnök a „Barlangkutatás" szerkesztése körül felmerült vitás kérdések tár-

gyalását tűzi napirendre. Beható vita után ezek a kérdések teljes tisztázást nyertek. 

Jegyezte : LAMBRECHT KÁLMÁN dr . v á l . tag. 
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AMTLICHE BERICHTE. 

Ausschussitzung am 10. November 1917. 

Vorsitzender: L. BELLA, Prásident. 

1. Vorsitzender eröftnet die Sitzung und begrüCt das AusschuCmitglied 

E. G. BEKEY, der vom Militárdienst enthoben, einen Teil seiner Zeit wieder der 

Höhlenkunde widmen kann. 

K. LamBRECHT begrülJt den Sekretar O. Kadic anláljlich seiner Habilitation 

aus dem Fachkreise „Karstgeologie4*. 

2. Sekretar meldet, dali der Fachsektion neuerdings vier neue Mitglieder bei-

getreten. zwei Mitglieder aber verstorben sind. 

Verstorben ist ferner Prof. R. HOERNES in Wien. der mit der Fachsektion 

seit Jahren in Verbindung stand. 

3. Sekretar berichtet. dali neuerdings zwölf Fundationen von insgesamt 

1.300 K zu Gunsten der Fachsektion gemacht worden sind. 

4. Sekretar legt sodann einen Ausweis über den Stand des beweglichen 

Kapitales vor. Die Einnahmen belieíen sich bis zum 10. November 1917 auf 

5.416 K 5G h, die Ausgaben auf 4.305 K 41 h, so daü ein Überschufí von 

1.111 K 15 h zu verbuchen ist. 

5. Sekretar schlágt mit Rücksicht auf die allgemeine Teuerung eine Erhöhung 

der Mitgliedstaxen vor. Nach langer Debatte wird eine Erhöhung der Jahrestaxe 

von 3 K auf 5 K, der Fundationstaxe von 100 K auf 150 K beschlossen. 

6. Vorsitzender schlágt sodann vor, den Höhlenkatalog so bald als mög-

lich herauszugeben. H. HORUSITZKY verspricht das Manuskript so bald als möglich 

fertigzustellen. 

Fachsitzung am 10. November 1917. 

Vorsitzender: L. B e l l a , Prásident. 

TH. KORMOS hált einen Vrortrag über seine neueren Ausgrabungen in der 

Takács-Menyhérthöhle bei Jászó. Der Vortrag wird in einer der náchsten Nummern 

der Zeitschrift erscheinen. 

Ausschussitzung am 17. November 1917. 

Vorsitzender: L. BELLA, Prásident. 

Auf der Tagesordnung stehen einige strittige redaktionelle Fragen; nach 

eingehender Debatte wird eine vollkommene Klárung der Sache erzielt. 


