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Li

Az egylet czélja.
18.

A magyar Erdőszeti egylet czélja az erdőgazdászatnak min—

den iránybani tőkéletesbítése Magyarországban, valamint azi

erdőszeti irodalom előmozdítása általában és a magyaré különösen.

IT.

"Eszközei.
E

Ezen czél elérésének è közei:

a)

b)

c)

d)

"éj

í)

A tagoknak időszakonkénti gyülései az ország különféle

helyein az erdőszetet illető nézetek s tapasztalatok kicse- 5

rélése végett. ) y
Erdésztudományi közleményeknek és az erdószeti szak-
ban tett gyakorlati tapasztalatoknak terjesztése, meg az /

erdőszeti gazdászat javítását s emelését czélzó indítványok ;

Folyamodványok benyujtása, úgy felhívás esetében az er-i

dőszeti törvényhozásra és igazgatásra vonatkozó tudositá-i

soknak s javaslatoknak a hatóságoknáli előterjesztése. 4

Erdésziskolákfelállitása körüli rendszabályok kezdeménye-

zése, díjazások osztogatása, erdőgazdászati kisérletek gyá- \

molitása , erdőszeti viszonyok kipuhatolása végetti utazá-
sok , nem különben jeles erdészek ajánlása oly erdőtulaj-
donosokhoz, kik e végett az egylethez fordulnak. Y

Fiókegyleteknek hatósági engedély melletti alapítása.

Erdőgazdászati tárgyak gyüjteményének alapítása s bő- |
vitése. |

g) Idöszaki erdószeti lapok kiadása. -  © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



   
Bwek örs Bereines,

b § 4.

Der Zwe> des ungariſchen Forſtoereines iſt die Vervollkommnung

der Forſtwirfſchafl na< jeder Richtung im Königreiche Ungarn, ſo

wie die Förderung der Forſtſiferatur überhaupt und der Ungariſchen ins-

beſondere.
IL

Mt el

§ 2.

Die Mittel zur Erreichung dieſes Zweckes ſind:

a) Periodiſche Verſammlungen der Mifgſieder an verſchiede-
nen Orfen des Landes zum Ausfauſche von Anſichten und Er-=
fahrungen, das Forſtweſen betreffend.

b) Verbreitung forſtwiſſenſ<aſtſi<er Miffheiſungen,
prakliſcher Erfahrungen im Forſtfache, und Vorſchläge zur Verbeſ-
ſerung und Hebung der Forſtwirtſchaft.

c) Einreichung von geſuchen, ſo wie au<, im Falſe der Aufz
forderung, Erſtaffen von BPerichfen und gufachfen an die BRehör-
den in Bezug auf die Forſtgeſeßgeßbung und Forſtverwaſfung.

d) Einleitung von Maßregeſn zur Errihfung von Forſt ſ<u-
ſen, die Erfheiſung von Prämien, Unkerſtüßung von forſtwirtſchaff-

lichen Verſuchen, Veranſaſſung von Reiſen zur Erforſchung forſt
licher Verhäſtniſſe, dann Anempfeßſung bewährfer Forſtwirfe an

diejenigen Waldbeſißer, welche ſi<h deshaſ6 an den Verein wenden.

e) Biſdung von Fiſiaſvereinen, unfer Vorbehalt der hößern

genehmigung.

f) gründung und Erweiferung einer Sammſung forſtwirt*
ſchaftliher gegenſtände. y

“ 8) Herausgabe forſtli<-periodiſ<er Blätter.i AE
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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TIT.

Az egylet szerkezete.

akás
Az egylet egy pártfogó védelme alatt tiszteletbeli és rendes a

tagokból áll; ez utóbbiak alapítók vagy segélyzők.

48.

Az egylet tagjává minden államlakós lehet, ki az egylet tö-

rekvései iránt érdekkel viseltetik. — A felvétel s a tagság a jellem

feddhetetlenségétől tételeztetik fel.

58. s

A rendes tagok felvétele megkeresésre az egyleti választmány
által történik, mely az ujon belépett tagokat a legközelebbi köz-

gyülésnek tüdolíttsára juttatja. a

68.

Tiszteletbeli tagokat a közgyülés választ, ezek az egyleti .
pénztárbai fizetésekre nem köteleztetvék. Ha külföldiek rendes,
vagy tiszteletbeli tagokká választatnak a magy. kir. helytartóta-A

nács jóváhagyása kieszközlendő. 44

7 §. A

j Fiókegyletek egy bizonyos kerületben lakó egyleti tagokból.4
alakulhatnak. À

Ezen fiókegyletek feladata: a
a) A tagok kölcsönösértesítése kerületök erdőszeti viszonyai —

és szükségletei felöl, és ezeknek a központi igazgatóság—
gali közlése. Y

b) Az egyleti ügyek iránt a központi igazgatóság felhivása
következtébeni véleményezés. M

c) Az anyaegylet határozatainak foganatositása. ; Ÿ
d) A fiókegyletek magok választják elnöküket, és belügyeik-

ben, a jelen alapszabályok követésének fenntartása mellett,
önállók. | . §

KG
SS

ZS
S
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II.

Drganiſation des Vereines.

$3.

Der Verein ſteht unſer dem Schuße eines Profekfors, und beſteht

aus Ehren- und wirklichen Mifgſiedern; Leßlere ſind ſtiftende oder

heifragende.

§ 4.

Mitglied des Vereines kann jeder Waſdbeſißer und forftwirt, ſo

wie überhaupt jeder Sfaafseinwoßner werden, welcher ſi<h für die Jóeftrez
bungen des Vereines infereſſirk. — Pedingung der Aufnaßme in die

Mitgſiederſchaff iſt die Unbeſcholtenheit des Charakters.

§ 5.

Die Aufnahme der wirkſichen Mifgſieder in den Verein erfolgt über

Anſuchen bei dem Ausſ<huß des Vereines, weſcher die neu beigetfrefenen

_ Miftgſieder zur Kennfniß der nu<ſten Hauptverſammſung bringf.

8 6.-

‘Ehrenmitglieder wählt die Haupfverſammſung; ſie ſind zu keinem

Peifrage in die Vereins-Kaſſe verpfſichfek. Werden Ausſänder zu wirk-
ſichen oder Eßhrenmifgſliedern gewählt, ſo iſt die genehmigung der könig-

ſihzungar.. Statthaſterei einzußoſen.

§ 7.

Fiſial-Vereine können ſi<h aus den in einem beſtimmfen Be-
zirke wohnenden Vereinsmifgliedern biſden. Die Aufgabe dieſer Fiſial-Ve-

reine beſteßt :

a) In der gegenſeifigen Verſtändigung der Mikfgſieder über die

forſtlichen Verhäſfniſſe und Bedürfniſſe ihres Bezirkes, und in

Miftfheiſung. hierüber an die Centraſſeifung.

þ) In Abgabevon Hutachten über Vereinsangelſegenßeifen, in folge

einer Aufforderung von Seife der Centralleitung.

c) In der Durchführung der Peſchlüſſe des Mufkfer-Vereines.

d) Die Fiſial-Vereine wählen ſi< ihren Vorſtand ſeſ6ſt, und ſind in

® inneren Angeſegenheifen ſeſbſtſtändig, vorbehaltlich der Beobach-

fung der gegenwärfigen Statuten.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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IN:

Vezénylet.
8 §

Az egylet ügyeit választmány vezényli, melyet az elnök, két À

elnökhelyettes, a titkár, és 12 egyéb tag képezi. Ezek, a titkárt
kivéve (11 §.), a közgyűlésen viszonylagos szótöbbséggel három —
évre választatnak. Az elnök és az elnökhelyettesek választása ezen Y
felül a magy. kir. helytartótanács jóváhagyása alá fog bocsátatni. mA
Ha valamely tag elébb lép ki a választmányból, akkor ez magát 9
legközelebbi közgyülés alkalmával történendő választásig saját be-

látása szerint kiegészíti.

9 §.

Az egyleti igazgatóság székhelye Pozsony.
10 §.

A választmány minden közgyűlésre egy a gyüléshely közelé-
ben lakó tagot ügyvezetőül választ, ki a gyülés ideje alatt vá-
lasztmányi tagkép áll be, s székét az előülő után foglalja el. Az
elnök és az ügyvezető választása a magyar kir. helytártótanácsnak
bejelentendő.

; 11 §. 2 88
Az irodai, pénztári és számadási ügyek vitelére a választmány

titkárt nevez, ki a közgyülés által meghatározott fizetést huz. Az

egyleti vezénylet többi tagjai tiszteletből, jutalom nélkül működnek.

12 8.

Külön egyleti ügyek vitelével a választmány egyes künn lakó.

tagokat bizhat meg. A hol fiókegyletek alakulnak, ezek szinte a"

magy. kir. helytartótanács által megerősítendő előülői végzik ezen

ügyeket. 13 $.

Az elnöklés mind közgyűléseken mind a választmánynál az
elnököt, vagy ennek akadályoztatása esetében a két elnökhelyettes

. egyikét, avagy, a közgyűléseket tekintőleg, az időszerüleg rendelt
ügyvezetőt (10 §.) illeti; az esetben, ha mind ezek akadályozva
lennének azelnök egy választmányi tagot jelöl ki előülőül.
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IV:

Leitung.
§ 8.

Die Angelegenfjeíten des Vereines werden von einem Ausfdjuffe gez

leitet, welcher aus dem Präſes, zwei Präſes=Sfelſvertretern,
dem Sekrefuär und aus zwölf anderen Mifgſiedern beſteßf-
DieſelGen werden mif Ausnaßme des Sekretärs ($ 11) bei der faupt-

verſammlung durch reſalive Stimmenmehrheit auf drei Jahre gewählt.
— Die Waßl des Präſes und der Präſes-Sfeſlvertrefer wird überdieß der
Henehmigung der h. kön. ungar. Sfaftfßaſferei unterzogen.

Scheidet ein Mifgſied früher aus dem Ausſchuſſe, ſo ergänzt ſich
derſelbe bis zu der bei der nuü<ſten Haupfverſammſung ſtafffindenden

Waßſ nah eigenem Ermeſſen.
§ 9.

Der Siß der Vereinsſeifung iſt Preßburg.

$104 ;
Für jede Haupfverſammſung wird ein in der Nähe des Verſamm-

fungsortes wohnendes Mifgſied als geſ<häffsfüßrer vom Ausſchuſſe
gewählt, welcher während derſelben in den Ausſ<uß als Mitglied eintfriff,

und ſeinen Pſlaß na< dem Vorſißenden einnimmf. Die Wahl des Ye-
ſchäffsführers iſt der h. kön. ung. Sfaffhaſferei anzuzeigen.

| § 11.
Zur Beſorgung der Kanzlei-, Kaſſa- und Rechnungs-Heſchäfte wird

vom Ausſchuß ein Sekrefär ernannf, weſcher einen von der Haupfver=

ſammlung feſtgeſeßlen gehalt bezieht; die übrigen Mifgſieder der Vereins=
Leikung beſorgen ihre Geſchäfte aſs ‘ein Ehrenamt unentgeſdlich.

§ 12.

Mit der Beſorgung ſpecieller Vereinsgeſchäfte kann der Ausſ<uß
einzelne auswärls wohnende Mitfgſieder befrauen. Wo ſi< Fiſial-Vereine

biſden, haben die gſei<falls von der 6. kön. ung. Stafſhaſterei zu beſtä

tigenden Vorſißenden derſelben dieſe geſchäfte zu beſorgen.

3 § 13.
Den Vorſiß bei den Haupt-Verſammſungen, fo mie im Ausſchuſſe

übernimmt der Präſes oder in deſſen Verhinderung einer der beiden Prä-

ſes=zStellvertrefer, oder beziehungsweiſe bei den Haupfverſammſungen der
zeitlich beſtellte geſchäftsführer ($ 10). Im Falſe, daß alle dieſe verhindert

ſein würden, beſtimmt der Präſes ein Ausſ<hußmitgſied als Vorſißenden.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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14 §.

A választmány az elnök vagy az elnökhelyettesek felhivására,

mennyiszer szükséges, de mindenesetre negyedévenként egyszer

összeül. Ez az egylet igazgatása körüli ügyeket elintézi, a szük-

séges pénzeket utalványozza, a közgyülésrei előterjesztvényeket

előkészíti, s a közgyülés határozatait végrehajtja. Választmányi

érvényes határozatokhoz legalább négy tag és az előülő jelenléte

és viszonylagos szótöbbség kivántatik meg.

YV.

Gyülésezések.
15 $.

A közgyülés rendes vagy rendkivüli. Mindegyik nyilvános.

Rendes közgyülés évenként egyszer tartatik; — rendkivülit igen

sürgős esetekben a választmány hív össze. A. rendes gyülések a

magy. kir. helytartótanácsnak feljelentendők, a rendkivüliekhez pe-

dig a hatósági engedély kieszközlendő.

16 §.

Minden rendes gyülésben különösen a következő tárgyak for-

dulnak elő :

a) Tudósitás az egyleti ügyvezetésről az utólsó közgyűlés óta.

b) A választmány által már megbirált pénzszámadás a le-

folyt évről.

c) A következő évrei költségvetés.

d) Az egylet tökevagyona feletti intézkedések.

e) Egyleti hivatalokrai választás.

f) A legközelebbi rendes közgyűlés helyének elválasztása s

idejének meghatározása.

g) A legközelebbi közgyűlésén tárgyalandó feladványok

(thcma) meghatározása, melyek iránt azután a 18-ik $-ban

említett intézkedés teendő.

h) Az egyleti alapszabályok netaláni megváltoztatása, melyre

azonban a legfelsőbb jóváhagyás is kieszközlendő.

i) Valamely tagnak netáni kizárása.

L
a
i
t

E
E
A
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§ 14.

Der Ausſ<uß friff über Aufforderung des Präſes oder der Präſes-
Sfeſſverfrefer, ſo off es nofßwendig iſ, jedenfalls aber vierfeſjährig ein-
mal zuſammen. Derſelbe erledigt - die Verwallungsangelegenheifen des

Vereines, weiſet die nöfhigen Heſder an, bereitet die Vorſagen für die
Haupfverſammſung vor, und führt die Beſchlüſſe derſelben aus. Zu einem
giſfigen Peſchluſſe des Ausſchuſſes iſt die Anweſenheit von mindeſtens 4

Mitlgſiedern und des Vorſißenden, ſo wie reſafive Stimmenmehßrßheif er-
forderlich.

V

Verſammlungen.
§ 15.

Die Haupfverſammlungen ſind ordenflihe und  auferordentliche.

Reide ſind öffenllih. Die ordenfklichen Verſammlungen finden jedes Jahr
ein Maſ ſtaff; außerordenfſiche werden in beſonders dringenden Fäſſen

vom Ausſchuſſe zuſammenberufen. Die ordenllichen Verſammlungen ſind
derh. kön. ung. Sfaffhaſferei anzuzeigen, und zu den außerordenfſichen iſt

die behördliche genehmigung einzußoſen.

§ 16.

Rei jeder ordentlidjen Gerfammlung find insőefondere nadjfolgende

Hegenſtände zu verfandeln:

a) Der Bericht über die Hgeſchäftsführung des Vereines ſeit der ſeßz

ten Hauptverſammlung.

b) Die vom Ausſchuſſe bereits geprüfte geſldre<nung des verſloſſe=
nen Jaßres.

c) Die Voranſchläge für das nächſte Jahr.

d) Verfügungen über das Sfammvermögen des Vereins.

e) Die Waßlen für Vereins=Aemter.

f) Die Waßl des Orfes und Beſtimmung der Zeif der nächſten or-
denfſichen Haupfverſammſung.

g) Feſtſtellung der bei der nächſten Haupfverſammſung zu verhan-
delnden Themata, bezüglich welcher ſodann na< $ 18 des Wei-
teren verfűgt wird.

h) Die allfällige Abänderung der Vereinsſtafuten, wozu jedo< die
allerhöchſte genehmigung einzußhoſen iſt.

i) Die allfällige Ausſchſließung eines Mifgſiedes.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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17 $.

A közgyülés minden határozata az egész társulatra kötelező
erővel birván, ha ez iránt külön rendelkezés nincs, általányos szó-
többség által hozattatik.

18 §.

Minden rendes közgyülésnek tárgysorozata a választmány ál-
tal rendszerint legalább két hónappal a gyülés tartása előtt hirla-
pok utján és az egyes tagokhoz intézett meghivások által közhirré
teendő.

VI,

A tagok jogai s kötelességei.

19 §.

Minden rendes tag jogosítva van a közgyűlésben részt venni,

indítványokat tenni, uj tagok felvételét ajánlani, s minden tárgya-
lásokban részesülni, végre az egylet közlönyét ingyen követelni.

20 $.

Minden rendes tag köteles évenként legalább négy oszt. ért.
forint díjt fizetni s ezt az év első felében az egyleti pénztárba be-
küldeni.

21 $.

A szándékolt kilépés az illető tag által három hóval az év
vége elött irásban bejelentendő; a folyó évi járulék minden esetre
fizetendő.

22 §.

Oly tagok, kik az évi járulék-fizetési kötelezetlségöknek egy

félév alatti kétszeri irásbeli intés ellenére sem tettek eleget, a köz-

gyülésnek kitörlesztés végett előterjesztetnek és kilépettekül tekin-

tetnek; kilépésük egyszerűen és pedig az indító ok megérintése

nelkül az egyleti közlönyben közhírré tétetik.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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§ 17.

Aſſe Beſchlüſſe der Haupfverſammſung ſind für den ganzen Verein

bindend, und werden, wenn ni<t beſondere Beſtimmungenvorliegen, dur<
abſolute Slimmenmeßrheit gefaßt.

§ 18.

Das Programm einer jeden ordenílícjen Haupfverſammſung hat der
Ausſhuß in der Regel mindeſtens zwei Monafe vor AGfattung derfelően

dur< Zuſchrift an die einzelnen Mifgſieder und dur< die Zeifungen zu
veröffentlichen.

| VI.

Rechte und Pflichten der Mitglieder.

§ 19.

Aſſe wirßkſihen Miſgſieder haben das Recht an den Haupfverſamm-
ſungen Theil zu nehmen, Anſräge einzubringen, neue Mifgſieder zur

Aufnaßme vorzuſchlagen uud ſi<h bei allen Verhandlungen zu befheiſigen,

ſodann die Vereinsſchrift unenlgeldli<h zu beziehen.

§ 20.

Jedes wirklicje Iitglied haf mindeſtens 4 ff. ő. W. jágrlidjen Bei-

frag zu leiſten, wel<he im Laufe der erſlen Jaßhreshäſfle an die Vereins-

Kaſſa einzuſenden ſind.

§ 21.

Den beabſihtigfen Ausfriff haft ein Mifgſied drei Monate vor Jaß-
resſ<ſuß ſchriffli<h anzuzeigen; zum Peitrage für das laufende Jahr iſt

es jedenfalls. verpflichtet.

§ 22.

Mitgſieder, weſcher ihrer Verbindſihkeif zur Zaßſung des Jaßres-

beifrages na< zweimaliger ſchriffſicher Mahnung innerhalb eines halben
Jaßres ni<t na<gekommen ſind, werden der Heneraſverſammſung zur
Löſchung vorgelegt, als abgefallen angeſehen, und der Ausfriff derſelben

einfa<, und zwar ohne Angábe der Urſache desſelben in der Vereins=
ſchrift veröffentlicht.
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23 §.

Alapitó tagok azok, kik legalább 100 oszt. ért. forintnyi tő-
két vagy egyszer mindenkorra kész pénzben letesznek, vagy az-

iránt alapító kötelezvényt oly kötelezettséggel állítanak ki, hogy

ettől évenként ötös kamatot pontosan fizetnek. Ily alapítványi 10-

kék, az elnök és két általa kijelölt választmányi tag által csak ak-

kor mondathatnak fel, ha az alapító vagy jogutóda a kamatokat

nem fizeti pontosan.

Kész pénzbenletett tőkék az elnökség által kamatozólag ár-

vás biztosíték mellett kiadandók.

24 §.

Tiszteletbeli tagok közgyülésekben a valóságos tagok jogai-

val birnak.

25 $.

A közgyülésnek jogäbanáll azon egyleti tagokat, kik az alap-

szabályok szerint átvállalt kötelezettségeiket nem teljesítik az egy-

let kötelékéből kizárni.

VII.

Az egylet képviselése.

26 §.

Az elnök vagy helyettese, mint közege az egyletnek, hivatva

van ezt harmadik személyek irányában képviselni és a hatóságok-

kali tárgyalásokat folytatni. Az egylet kölcsönt csak akkor vehe-

lend fel, ha oly ingatlan vagyon birtokába jut, melyen a kölcsön

árvásilag biztosítathatik ; mihez egyébiránt a közgyűlésnek helyben

hagyása szükséges.

27 $.

Az egyleti viszonyokból keletkező perlekedések választott bi-
róság által döntendők el, oly formán, hogy a perlekedő felek —
akár magok a tagok, akár a tagok és a választmány közt támadt
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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8 23.

Sfiffende Mifgſieder ſind Diejenigen, welche ein Kapifaſ von min-
deſtens hundert Yuſden ő. W.ein für allemal baar erſegen oder darüber
eine Stiftungsoßbſigafion mit der Verpflichtung ausſtellen, die 5% Intfe-

reſſen alljährli<h pűnktlid zu entrichten.

Soſche Sfiftungs-Kapifaſien können dur< das Präſidium und zwei
von demfelően ernannte Ausſ<hußmitgſieder nur dann gekündigt werden,

wennder Stifter oder deſſen Rechksnachfolger die Intereſſen ni<t pünkf-
lich bezahſt.

Baar erlegte Kapifaſien ſind dur< das Präſidium zinsbringend ge-

gen pupiſſarmäßige Sicherſtellung anzulegen.

§ 24.

Ehrenmitglieder genießen in den Haupfverſammſungen die Redte
der wirklichen Mifgſieder.

$ 25.

Die Hauptverſammlung hat das Recht, Vereinsmifglieder, welchen
die Nichterfüllung der übernommenen ſtatutenmäßigen Vereinspflichten zur

Laſt fällt, aus dem Verbande des Vereines auszuſchließen.

VIL

Pertretung des Vereines.

§ 26.

Der Präſes oder deſſen Sfeſſverfrefer als Drgan des Űereines iſt
berufen, denſelben gegenüber drilfer Perſonen zu verfrefen und die Ver-

handlungen mit den Behörden zu pflegen.

Der Verein behält ſi< vor, ein Darlehen nur dann aufzunehmen,
wenn er in den. Beſiß von Realitäten gelangen ſolſfe, auf welche ein

ſolches pupiſſarmäßig ſichergeſtelff werden kann. Hiezu iſt die genefmi-

gung der Jaßrésverſammſung nothwendig.

§ 27.

Streitigkeiten, weldje aus dem Gereinsverfáltniffe entfpringen, find

durd eín Sdjiedsgeridjt zu entfejeiden, ſo daß jede der ſtreifenden Par-
teien, gleichviel 06 es ſi< um eine Streitfrage zwiſchen den Mifgſiedern
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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legyen is a viszálkodás — egy egy választott bírót s ezek együtt
elnököt választanák. Ha a választott birák az elnök választása

iránt meg nem egyezhetnének, akkor a felajánlottak közül sorsolás
dönt. A választott biróság határozata ellen semmiféle felebbezés-
nek nincs helye.

Ha az ellenfél bírót nem választana, akkor a perkérdés felett
sommás szóbeli eljárás utján az egylet által választandó rendes
biróság határoz.

VIIIL

Az egylet feloszlása.
28 $.

Oly körülmények esetében, mik az egylet önkénytes felosz-
lását idéznék elő, e kérdés közgyülésen tárgyalandó és a jelenle-
vők legalább is két harmada által hozott határozat minden egyes
taggal irásilag oly meghagyással közlendő, hogy meghatározott
záridő alatt hozzá vagy nem járultát irásban küldje meg. A be-
érkezett szavazatokat a választmány összegyüjti, feljegyzi, és
a szavazattöbbség határozatát egy e végre különösen összehi-
vott közgyűléssel közli. Ez megbirálja az eredményt, és azt
kijelenti. Feloszlás esetében az alapitványi tökék az alapitóknak
vagy jogutódaiknak visszaadandók, az egyéb egyleti vagyon iránt
pedig a közgyütés intézkedik. Az egyletnek ebbeli határozata a
nagyméltóságu magyar királyi Helytartótanács utján felsőbb helyre
feljelentendő.

29 §.

Az egyletnek külön szerkesztendő ügyrentartása jóváhagyás
végett a magyar kir. helytartótanácshoz felterjesztendő.

Herczeg Esterházy Pál,
elnők.

Rowland Vilmos,
22220 szám. titkár,

Jelen alapszabályok ezennel jóváhagyatnak.
Kelt Budán 1864 évi April hó 15-én a magyar kir. Helytar-

ER Hueber Zsigmond.
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unter fich, oder zwiſchen den Mitgſiedern und dem Ausfdjuffe Handelt,
je einen Schiedsri<fer, und dieſe beide den Obmann wählen. Sollfen fid
die gewählten Schiedsri<hſer über die Wahl des Obmannes nicht einigen
können, ſo entſcheidet unfer den Vorgeſchlagenen das Los. Hegen die

Enfſcheidung des Schiedsgerifes findet keine wie immer geartete Beru-

fung ſtaff.

Soſlfe der gegner keinen Schiedsrihter wuüßhſen, ſo iſt die Sfreif=

frage im mündli< ſummariſchen Wege dur< das Seitens des Vereines

zu wählende gericht zu enfſcheiden.

VIII.

Auflöſung des Vereines.
§ 28.

Soſſfen Umſtände einíreten, welche eine freiwillige Auflöſung des

Vereines herbeiführen, ſo iſt dieſes in einer Haupfverſammſung zu bera-
then, und der dur< mindeſtens zwei Drillel der Anweſenden geſaßfe Be-
ſ<ſuß jedem einzelnen Mifgſiede ſchriffſi<h mifzufheiſen mif der Auffor-

derung, binnen einem feſtgeſeßfen Termine ſeine Zuſtimmung oder Aßwei-
ſung ſchriffſi<h einzuſenden; die eingeſangfen Vola werden vom Ausſchuſſe

geſammelt, verzeichnet, und die Enſſcheidung der Sſimmenmeßrheif einer
eigens hiezu einberufenen Verſammſung mitgelheilf. Dieſe prüff das Re=
ſultat und ſprihf dasſeſbe aus. Im Faſſe der Auſlöſung ſind die Slif=

tungs-Rapifale den Sfiflern oder deren Rechtsnachſolgern zurückzuſtellen,

hinſichlli<h des übrigen Vereinsvermögens aber von der Hauptfverſamm-

lung die weiferen Verfügungen zu treffen, und der beſreſfende Beſchluß

des Vereines im Wege der h. k. u. Sfaffhaſlerei höheren Nrfs anzuzeigen.

t § 29.

Die abgeſondert zu verfaſſende geſchäſtsordnung dieſes Vereines iſt
zum Pehufe der HYenehmigung derſelben der h. k. ungar. Staffhaſferei zu

. unterőreiten. Fürſt PauC Efterfázy,

Präſes.

; Wiſ(heſm Rowſand,
Zahl 22220. Secretär.

Yegenwärtige Sfafufen werden hiemit genehmigt.
Yegeben in Ofen, am 15. Apriſ 1864, von der könig. ungar.

Stalthaſterei. Sigmund Hueßer.

LS)
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