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o) Papp Károly elnök köszönti Balogh Kálmán tagtár-

sunkat, aki épiigy, mint gróf Teleki Géza ugyancsak els eladá-

sát tartotta körünkben. Balogh Kálmán úr a debreceni egyetem

neveltje, Ferenczi István és Vígh G y u l.a tanár urak tanítvá-

nya mindjárt ilyen gazdag triász hegységrl értekezett, ahol a seisi

rétegektl kezdve a fels triász sorozatig terjed vonulatot mutatott

he elttünk. Kívánatos, hogy a felszólaló uraktól hangoztatott karsz-

tos tünemények és banxit termhelyek felkutatásával kiegészítve, ta-

nulmányait a Sziliezei fennsík egész vidékére kiterjessze.

Elnök a nyári .szünet eltt utolsó szakülésünkön, a geológiai

kutatásokhoz sok sikert kívánva, a szakülést berekeszti.

li) Választmányi ülések.

9. Jegyzkönyv
a ^lagyarhoni Földtani Társulat választmányának 1940. május 1 -éii

tartott ülésérl.

Elnök; Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:
Koeh Sándor, Pávai Vajmi Ferenc, Schréter Zoltán, Sztrókay Kál-
mán, Vitális István, Zsivny Viktor választmányi tagok, Horusitzky
Ferenc elstitkár, Bartkó Lajos másodtitkár.

Távolmaradásukat kimentették Lóczy Lajos, Papp Ferenc és

Rozlozsnik Pál választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent választmányi tagokat, az ülést

megnyitja s a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Koch Sándor és

Zsivny Viktor választmányi tag urakat.

1. Elnök jelenti, hogy az április 3-i választmányi ülés határozata

alapján felkérte Li f f a Aurél volt alelnök úr Öméltóságát, hogy mint

legtöbb szavazatot nyert jelölt az alelnöki tisztséget a csonka év tarta-

mára elvállalni szíveskednék. Eme felkérésre Liffa Aurél nyug.

földtani intézeti igazgató úr április hó 18-án hosszabb levélben vála-

szolt Bevezetjében hálás köszönettel fogadja Választmányunk ama
határozatát, amellyel alelnöki tisztsége jutalmazásául a tiszteleti tag-

sággal való kitüntetésre ajánlotta. Majd arra kéri a Tekintetes Vá-

lasztmányt, hogy a csonka év tartamára a másodelnöki tisztség vise-

lése alól mentse fel. Ennek vállalásával ugyanis úgy tnnék fel,

mintha az alelnöki tisztség viselésével nem tudna betelni. Minthogy
az elmúlt 17 év alatt elnöktársai oldalán, bven kivette részét a

Társulat vezetésébl, úgy érzi, hogy ezzel kötelességét teljesítette.

A választmány Liffa Aurél volt másodelnök lir bokros érde-

meinek elismerése mellett tudomásul veszi, hogy az alelnöki tisztsé-

get a csonka év tartamára nem fogadja el.

2. Elnök jelenti, hogy az alelnöki tisztségnek behívás által való

betöltése nem vezetvén eredményre, nem marad más hátra, minthogy
rendkívüli közgylésen válasszuk meg a másodelnököt. Minthogy az

els gylésen elreláthatólag nem jelenik meg a tagok ^/
3-ada, azé#t

ezt szaküléssel társítjuk, s az utána való rendkívüli közgylés a tagok
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számára való tekintet nélkül, megválasztja a másodelnököt. Javasolja,

hogy a két ülés idejét május 22-ére és június 4-re tüzzük ki.

Elnök javaslatát a Választmány elfogadja.

3. Elnök javasolja, hogy az alelnöki tisztségre a jelölést már
a mai ülésen ejtsük meg.

A Választmány egyhangúlag elhatározza, hogy a másodelnöki

tisztségre Vitális István és Schréter Zoltán választmányi

tag urakat jelöli, mint akik Társulatunk fejlesztésében már eddig is

igen buzgóan mködtek. A jelenlev választmányi tag urak a jelölést

elvállalni szívesek voltak.

4. Elnök jelenti, hogy az Országjárás (IV. Párisi-u. 1.) lapja át-

iratot intézett Társulatunkhoz, amelyben kéri, hogy a geológusok fel-

vételeik folyamán közöljék a helybeli tanítókkal az illet vidék geoló-

giai és hidrológiai érdekességeit. A Választmány méltányolja a kérést

és tagtársainak figyelmébe ajánlja.

5. A Magyar Tudósító (VIII., Erzsébet körút 4. sz.) knyomatos
lap kéri Társulatunkat, hogy kiadványainkat küldjük meg, amelyek-

nek közleményeit a napilapokkal óhajtja közölni.

6. Gaál István nyug. múzeumi igazgató lir április 20-án

Mátyásföldön kelt levelében bejelenti, hogy a Földtani Társulat tag-

jai sorába visszalép, abban a reményben, hogy a nagy múltú társulat

a 'jövben friss lendülettel Veti magát hazánk földjének kutatására.

Támogatása bizonyságául jelenti, hogy legközelebb értekezéssel is szol-

gál a Földtani Közlöny számára.

A Választmány Gaál István kiváló szaktársunk visszalépését

örömmel tudomásul veszi.

7. Üj tagokul jelentkeztek:

a) M. k. Ércbánya Csúcsom, Rozsnyó, ajánlják Papp Károly
és Horusitzky Ferenc.

bj Bertalan Károly tanár (XIV. Thököly-út 82.) ajánlják

Bartkó Lajos és Bogsch László.
cjRadnóty Egon egyetemi hallgató (Zsigmond-utca 9.)

ajánlják Bartkó Lajos és Papp Károly.
f/jTregele Kálmán egyetemi hallgató Pomáz, (Kossutb-u.

7.) ajánlják Bartkó Lajos és Bogsch László.

e) Fülöp Géza okleveles vegyészmérnök,' cementgyár Lábat-

lan, ajánlják Zsigmondy Hugó és Horusitzky Ferenc.

Mind az öt tagot egyhangúlag rendes tagul választják.

8. Elnök jelentú hogy az Alumínium Ércbányatársulat 100 P

segélyt küldött az 1940. évre. Az elnökség a segélyt Hitler József
vezérigazgató úr Öméltóságának megköszönte.

9. P á V a i-V a j n a Ferenc választmányi tag szóváteszi, hogy

a meghívókat késedelmesen kapta meg. Ezért felhívja a titkárok fi-

gyelmét arra, hogy a jövben a kiadványokat és meghívókat ne cso-

portosan küldjék az egyes intézetekbe, hanem külön külön minden tag-

nak a lakására póstán küldjék.
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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.


