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TITKÁRI KÖZLEMÉNYEK.
Nyilvános nyugtat vány ozíis.

1873-ra a tagdijat lefizették:
Gránzenstein Béla, Sebesy Alajos és Walny Alajos urak.
1874-re a tagdijat lefizették:
Bizenty Frigyes, Bothár Dániel, Bruimann Vilmos, Csató
János, Drasche Gusztáv, Ferjentsik János, Greguss János,
Hamberger József, dr. Hollóssy Jusztinián, Kauffmann Camilló,
dr. Peska Ferenc, b. Splényi Béla, Szabó Károly és Zsig
mondy Vilmos urak.
1875-re a.tagdijat lefizette:
Drasche Gusztáv.

ÉRTESÍTÉS.
A m. kir. földtani intézet évkönyve Ill-ik kötetének I-so
füzete megjelent. B ö c k h J á n o s m..kir. főgeolog úrnak „a
Bakony déli részének földtani viszonyai II. részw cimű 155
nagy 8-rét lapra terjedő 7 kőnyomatú táblával ellátott művét
tartalmazza a szóban forgó füzet, melyet a társulat mindazon
t. t. tagjai a közlöny 2— 3-ik száma mellett mellékletképen
fognak megkapni, kik tagdij - illetményüket legalább a múlt
évre nézve lerótták. — Egyszersmind azon kérelemmel is bá- i
torkodom a t. tagtársakhoz fordulni, miszerint f. évi tagillet?m ényeiket— 5 frt. — a társulat titkárához — Budapest, muzeumutca 8. sz. — mielőbb beküldeni annál is inkább szíveskedje
nek, mivel különben a társulati alapszabályok értelmében, pos
tai utánvét utján kell a tagdijakat beszedni, mi mind a t.
tagtársakra, mind pedig a társulati titkárra nézve igen kelle
metlen. — Ennek kapcsában még azt is megemlíthetem, hogy
a társulati tagok ez évben a közlönyön és a m. kir. földtani
intézet évkönyvén kivíil még egy, a társulat által kiadandó s
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már sajtó alatt levő művet is fognak kapni — szintén a tagdíj
fejében — e mű: Posepny Ferenc bányageolog úrnak Réz
bánya vidékére vonatkozó öt gyönyörű táblával ellátott mun
kája; ezt azonban csupán azon t. tagtársaknak lehet megkül
deni, kik ez évi kötelezettségeiknek már eleget tettek. E mű
megjelenése s illetőleg szétküldésére vonatkozólag a közlöny
egy későbbi számában lesz még emlités téve.
Budapest, 1874. március 1-jén.
Sajóhelyi Frigyes>
társ. I. titkár.

