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Dr. Staub Móricz, 
első titkár.

7. Elnök a jelen 1894-ik évi pénztári kezelés megvizsgálására felkéri 
dr. I losvay Lajos. Petbik Lajos és dr. Szontagh Tamás tagtárs urakat.

8 . Elnök indítványozza, hogy a társulat elhunyt pártfogójának, galanthai 
herczeg Esztebházy MiKLós-nak rövid életrajza és arczképe a «Közlöny» leg
közelebbi kötetébe felvétessék; nemkülönben indítványozza azt is, hogy az 
elhunytnak fia és örököse, herczeg Esztebházy Pál, a társulat választmánya 
részéről az elnökség útján kéressék fel pártfogónak.

A közgyűlés az elnök ez indítványát elfogadja.
9. Dr. Koch Antal a társulatnak a múlt évben elhunyt két tagja: prudniki 

dr. Hantken Miksa egyet, tanár és dr. Primics György m. kir. segédgeologus fölött 
megtartja az emlékbeszédet.

10. Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárja.
Kelt Budapesten, 1894 februárius 7 -én.

Jegyezte dr. Zimányi Károly, m. titkár.

I. SZ A K Ü L É S 1894 JA N U Á R IU S  3-ÁN.

Elnök: Dr. Szabó József.

A múlt szakülés jegyzőkönyvének hitelesítése után az első titkár jelenti,
hogy

Mátyás Aurél urat, a solymári kőszénbánya gondnokát dr. Lörenthey 
I mre örök. tag rendes tagságra ajánlja.

(4 8 )



TÁRSULATI ÜGYEK. 49

Az előadások sorát megkezdi:
1. I nkey Béla bemutatva: «A debreczeni kir. gazdasági tanintézet földjének 

jpedologiai térképét». A gazdasági tanintézethez tartozó 600 holdnyi pallagi birtok 
a várostól északra fekszik; Debreczen városa nagy határában az Alföld három 
talajneme, t. i. a homok, a székesföld és az agyag megvan. A pallagi földek álta
lában homokosak és mint ilyenek képviselői a Nyírség nagy homokterületének, 
úgy hogy a növénytermelési kísérletek, a melyeket a gazdasági tanintézet ott éven- 
kint rendez, az alföldi homokvidékekre mérvadók, a miért is kívánatos ezen 
kísérleti telep talaját behatóan megvizsgálni. Az előadó ismertette a talaj mecha
nikai elemzését, továbbá a szárítási, izzítási és vízfelszivási kísérletek eredményeit, 
és a mésztartalom meghatározását. A mikroszkopos vizsgálatból kiderült, hogy a 
homok 80—90% a quarz, ezen kívül csillám, amphibol, augit, tunnalin és mag- 
netit szintén alkotó részei. A föltalaj mindig durvább, mint az altalaj, a mi onnan 
ered, hogy a szél kifújja a finomabb részeket. A víz felszállása a laza, homokos 
talajban eleinte nagyon gyors, később lassú, végre egészen megszűnik. Előadó a 
gyűjtött talajnemek próbáit be is mutatta.

2. H alaváts G yula: «Bács-Bodrog megye artézi kútjai»-ról tartott felolva
sást. A megye területén a dilüviális területek hullámosak, míg a szomszédos allu- 
vium a mélyebb fekvésű helyeket foglalja el; régibb képződmények nincsenek- 
A diluvium talaja homok és typusos lösz, a mely legszebben fel van tárva a Tisza 
partján néhol 50 m magasságban, a titeli fensík szintén ilyen löszterület. Az allu- 
vium talaja sárga löszszerű agyag, ez alatt pedig homokos agyag van. A megye 
területén 1893-ig 13 községben összesen 43 helyen fúrtak, 11 esetben a fúrás 
eredménytelen volt; sajnos, hogy kimerítő adataink a fúrásokat illetőleg csak a 
szabadkai és zombori artézi kutakról vannak. A szabadkai artézi kút mélysége 
600,94 m, a víz 2 m mélyen állott a felszint alatt, míg a fúrólyuk magassága 112 m 
a tenger fölött. Ezen kívül még négy fúrt kút van a városban. Úgy a zombori, 
mint a szabadkai artézi kút profiljában a levantei emelet Vivipara Böckhi szintje 
megvan, ezalatt pedig a pontusi emelethez tartozó agyag fekszik. A legtöbb kút a 
Tisza mentén van fúrva.

3. F ranzenau Á goston: «A bárány amegy ei Hidas pontusi faunáját-ról 
értekezve, említi, hogy nem sikerült ugyan azon helyeket kipuhatolnia, a hol 
annak idején P eters gyűjtött, de ennek ellenében más három helyen összesen 
18 fajt magába záró homokos lerakodást talált. A 18 faj közül csak három van 
olyan, a mely a PETERs-től közlöttekkel egyezik, 15 pedig Hidasra új. Előadó 
3 congeria, 2 dreíssenemya és 13 limnocardium fajt ismertet, a mely utób
biak közül a L. curtum új faj.

4. Dr. Szontagh T amás ismertette «« csuszamlásokat a Recina völgyében, 
Fiume mellett». Grohova község határában a nummulitos eocén mészkő, homokkő 
és márga alkotják a hegységek kőzetét. Csekélyebb mérvű talajmozgásokat már 
1848-ban figyeltek meg, 1885-ben egy nagy sziklaomlás következett be és a múlt 
évben mintegy 500 m hosszaságban lecsúszott a hegyoldal, a mi által a folyó vize 
is felduzzasztatott.
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5. Dr. Traxler László : «Ephydatia fossilis, a fosszil édesvízi szivacsok egy 
új faja» czímtí értekezését bemutatja dr. Staub Móricz e. titkár. Kevés az, a mit 
eddig az édesvízi szivacsok fosszil alakjairól tudtunk; ez okból dr. Traxler 
László értekezése igen becses adalék. Clark József úr által figyelmeztetve, a 
dubroviczai (Zólyom megye) és a boryi (Hont megye) brakvizi lerakodásait alkotó 
ragadópalában, illetőleg diatomeapelitben, a melyeknek szép és gazdag diatomea- 
floráját dr. Pantocsek József úr becses műveiből ismerjük, egy ilyen édesvízi szi
vacs szervetlen maradványait ugyanis kovaspikulákat és ampliidiskusokat talált. 
E spikulák mind nagyságra, mind alakra nézve igen változók, mi egy olyan jelen
ség, mely különben az élő édesvízi szivacsoknál is tapasztalható. Találkoznak kis, 
vékony, orsóalakú, egyenes vagy görbe tűk is, a melyek esetleg a középen golyó
formán vannak megvastagodva; az amphidiskusokra nézve pedig megjegyzi 
dr. Traxler úr, hogy ezek vaskosabbak, mint az eddig ismert édesvízi szivacsfa
jokéi. Az eddig ismert amphidiskusos szivacsfajok közül egynek sincsenek ezen 
kovarészekkel azonosítható spikulái. Dr. Traxler úr Ephydatia fossilis név alatt 
mutatja be a két magyarországi szarmatakorú lelethelyen előforduló szivacsot.

Az 1894. január 20-án tartott választmányi ülésen a folyó ügyek elvégzése 
után az első titkár bemutatta a selmeczbányai fiókegyesület 1893. évi számadását, 
továbbá a múlt évi közgyűlés által kiküldött pénztárvizsgáló bizottság jelentését 
1893-ról; nem különben bemutatja dr. Schafarzik Feiíencz, mint a földrengési 
bizottság előadója, a pénztárvizsgáló bizottság jelentését a múlt évről. A választ
mány mind e jelentéseket tudomásul vette. Végül előterjeszti az első titkár az 
1894. évi költségvetést, melyet a választmány tételenként elfogad, de följogosítja a 
titkárt arra is, hogy az alaptőkéhez csatolandó összeget fölmerülő szükség szerint 
a Közlöny javára is fordíthatja.


