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Elnök befejezi a gyűlést és annak folytatását a 
programm szerint:

Sept. 2-ára halasztja.
Ilanthen Miksa. Zsígmondy Béla.

Jegyző.
Bruimann Vilmos. Graenzenstein.

Jegyző.

A magyarhoni földtani társulat 1872-dik évi 
szept. 2-án Iglón tartott vándor-zár-gyulésének 

jegyzőkönyve.
(Felolvastatott a társ f. é. nov. 13-án tartott szakgyülésén).

A  megnyitó gyűlés elnöke Jendrássik  M iksa távol 
lévén Iglóról, Probstner A rthur kéretik fel az elnöklésre, 
mit elfogadva, általa a gyűlés m egnyittatik. A  megnyitó 
gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, az némi változtatá
sokkal elfogadtatik.

Kálchbrenner Károly, lelkész Olasziról, e g y  sajátszerü 
képződményt ir le, m ely e g y  vasúti-bevágásnál Olaszi 
(W allendorf) mellett találtatott és m ely hullámok által 
előállottnak tartatott, de, mint előadó véli, szerves ma
radvány. Előadó a növények közé sorozza, összehason
lítja most is élő moszatokkal (Alge) és Panidítes gigantea- 
nak nevezi el.

Bauer Károly, földbirtokos Lőcséről, eg y  tőzegtelep
ről tesz emlitést, mely K áposztafalva mellett 150 hold- 
nyi területen van kiképezve és 2 öl vastagnak találtatott. 
Ezen tőzeg könnyen sűríthető és akkor tömöttsége ha
sonló a bükkfáéhoz; égereje két akkora mint a nyírfáé. 
Előadó bemutatja ezen tőzeget részben friss, részben szá
rított és gyúrt állapotban.

Többen szólanak még e tárgyhoz; a telep , mint 
általánosan elism ertetett, valószínűleg csak későbben 
fogja kiállani a vesenyt a kőszén és fával, mindamellett 
már most is figyelm et és közelebbi vizsgálatokat érdemel 
e tárgy".

Ezután a fiókegylet m egalakulása kerülvén sző
nyegre, Hantken Miksa osztálytanácsos körülírja az életbe 
léptetendő egylet hatáskörét, mely főleg abban állana, 
hogy a felső-m agyarországi bányakerület tiszteivel egye
temben az egész vidék szorgalmatosán áttanulmányoztas- 
sék, kőzet és kövületpéldányok gyüjtetnének és az összes
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földtani és bányászati viszonyok a táborkari nagy térké
peken feljegyeztetnének.

Kiemeli kiválólag, miszerint nem szükséges, hogy 
az egyes felvételek összhangzásban legyenek, mert a 
rendezést a földtani társulat Pesten, illetőleg a földtani 
intézet vállalná magára, minek már csak azért is ottan 
kell történni, mivel vidéken nem áll az illetőknek ren
delkezésre azon okvetlenül szükséges irodalom, mely a 
fővárosban van összehalmozva.

Elnök egy bizottmány választását hozza indítványba, 
melynek feladata lenne az ügyet tovább fejleszteni és 
rendezni.

Az inditvány elfogadtatván:

Probstner Arthur ezen bizottmány elnökévé, 
tagokúi pedig:

Schnapka Alajos, Münnich Adolf, Jermy Gusz
táv, Neubauer Ferencz, Tavassi Lajos és 
Nadler Károly választatnak.

A  megnyitó és zárgyülés jegyzőkönyveinek hitele
sítésére :

Hantken Miksa és Bruimann Vilmos kéret
nek fel.

Hantken Miksa még egyszer köszönetét fejezi ki azon 
szives fogadtatásért, melyben a társulat mindentelé része 
sült, és sajnálja, hogy a kedvezőtlen idő nem engedte az 
egész utat a programm szerint kivinni.

Brobstner Arthur elnök köszönetét mondja azon 
figyelemért, melylyel a jelenlevők az értekezéseket hall
gatták és a gyűlést bezárja.

Hantken Miksa. Zsigmondy Béla.
Jegyző.

Bruimann Vilmos. Graenzenstein.
Jegyző.


