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K - .M e X e ui :

BHCMyTOBbiH KapöoHar c coAep>KaHMeM ypaHa

riepsbie iiaöaiogaTeJiH BaabTepura onucáJiH 3tot ochobhoh BHCMyTOBbiá Kapöo-

uar H3MeHenHbiM MHuepaaOM HeogHOpogHOro cocraBa. C noMOmbio KO.MnytpOHa aarop

Hanrogaji UHTeucHBHyio paguoaKTHBHyio pagHamuo ua npo6e BajibTepiiTa. napaiuiejib-

Hbie KaaecTBeHHbie xnMiiMecKHe aHajiuabi xaKiKe nponaBOgiuiHCb ua btoH npoe (Cm.

H3MepHTeabHbie gaHHbie b BeurepcKOM TeKcre).

Carbonate de bismutli á iiraniuin
^

/mr K. MÉHES

Selon la premiere description de la waltherite ce carbonate basique de

bismuth a une composition variable, inhomogéné. Au cours de ses investigations

á l’aide d’un tube-compteur l’auteur a constaté une radiation radioactive intense

sur un échantillon de' waltherite. Parallélement on a aussi fait l’analyse chimique

de l’échantillon. Les résultats se trouvent dans le texte hongrois.

> SMARADVÁNY A GÁNTI BAUXITBAN

KISS .JÁNOS

Egy, dolomitrögök közt települ, több m vastagságú, fehérpettyes-sávos,

világossárga, sárgásbarna gánti bauxitfajta iszapolási maradékából számos 1—2

mm nagyságú gyantásbarna, sejtes szerkezet héjtöredék került el, aminek

növényi eredete már az els pillanatban biztosnak látszott. Mikroszkóp alatt

a héjak anyaga kristályos szerkezetünék, savakkal szemben ellenállónak bizonyult.

A kitines szervesanyag izzítással való eltávolítása után a héj alig észreveheten

összébb zsugorodott és szilárd, hamuszürke, izotróp képletté alakult; sejtes szer-

kezete azonban továbbra is jól fölismerhet volt. A héj megörzdése szervetlen

sók (elssorban kovasav) hatásával magyarázható.



Rövid 'közlemények Hí)

A héj hatszögü ,,sejtek”-l)öl áll, a sejteken belül pedig további hálós

szerkezet figyelhet meg (1. ábra).

• V Egyetlen ép példányunk
' vesés-gömded alakú, amelynek

alapi csúcsán sugaras sávok ész-

lelhetk. A héj belseje finom há-
lós szerkezet.

A gánti bauxitból elke-
rült növénymaradvány valószí-

nleg páfrány-sporan-
g i u m, amely a ma is él Os-
mundaceae család

s])óratokjaihoz

hasonló. É család

•virágkora a me-
zozoikumra (jura,

a. kréta) és az al-

só-eocénre esik.

A gánti le-

let alátámasztja
Vadász E.-nek
azt a nézetét, >>

hogy a bauxit-
képzdés' nedves-mocsaras terú-

1. ábra. leteken zajlott le. Megállapítása
érvényét az sem csökkenti, hogy

a spóratokmaradvány — amelynek j)ontosabb leírá.sát Andreánszky G.
vállalta — a gánti bauxittelepnek eddig csupán egyetlen szintjébl ismeretes.

Vestiyes fossiles dans la baiixite de (iánt

pár .J. KISS

Dans le résidu de lav'age d’un échantillon de bauxite on a trouvé des parti-

cules organiques de 1 á 2 mm, de couleur brun-résineux, présentant une structure

cellulaire. Un examen approfondi a démontré qu’elles sont formées de sporangiums
de fougéres (appartenant probablement á la famille des Osmundncées).
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