
TÁRSULATI ÜGYEK.

ki köszönetüket megválasztatásukért és hogy b. Ettingshausen nehány müvének 
különlenyomatát is megküldte a társulat könyvtárának. — A levelek felolvastat
nak s köztetszéssel vétetnek tudomásul.

Bernáth J ózsef r. tag a választmányhoz levelet intézett, melyben a ma
gyarországi természetes ásványvizek ügyét ajánlja a választmány pártfogásába 
azzal a kérelemmel, hogy szíveskednék e fontos czikknek az 1885-ik évi átalános 
kiállításon leendő mélló bemutatásáról gondoskodni.— A választmány az eszmét 
helyesnek és üdvösnek tartja, de a kivitelre nézve Bernáth úrtól positiv javaslatot 
kér, egyébiránt Gesell bányatanácsos urat, mint a társulat küldöttét az országos 
bizottságba, figyelmeztetni fogja az ügyre.

Zsigmondy alelnök kétli, hogy az ásványvizek a földtani és bányászati cso
portba fognak e soroztatni s nem a chemiaiba-e, mint Párisban a legutóbbi kiál
lításon. (A mint azóta értesültünk, az országos bizottság a természetes és mester
séges ásványvizeket a közegészségügyi csoportba osztotta be. — Szerk.)

A titkár bemutatja a selixeczbányai fiókegyesület Közgyűlésének jegyző
könyvét, a mely szerint az 1883 január 24-én tartott Közgyűlésen P latzer 
F erencz a különös érczelőfordulásokról tartott előadást. Az ezután következő 
tisztújítás alkalmával elnökké P éch Antal, titkárrá Cseh L ajos ismét megválasz
tattak. — Tudomásul szolgál.

Űj tagúi ajáiíltatik a miskolczi polgári iskola, ajánlja a titkár. Egyhangúlag 
megválasztatott.
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A magyar királyi földtani intézet könyv- és térképt rának használati
szabályzata.

1. §. Az intézeti könyv- és térképtár első sorban az intézet tagjainak van 
hivatva szolgálni. A belszemélyzeten kívül azonban a «Magyarhoni földtani tár
sulat» tagjainak, valamint egyéb, a földtannal foglalkozó szakemberek- vagy tu
dománykedvelőknek e tárak használata szintén megengedtetik.

2. §. Úgy az intézeti tagok, mint más budapesti lakosok által, kik az inté
zetnek nem tagjai, bármely munka vagy térkép házi vagy bázonkívüli használatra 
is kikölcsönözhető. Kivételt szenvednek egyes nagyobb értékű és ritkább könyvek 
és térképek, melyek az intézeten kívül leendő használatra rendszerint ki nem 
adatnak és csak kivételes tudományos munkálkodásra s a m. kir. földtani intézet 
igazga'óságának külön engedélye mellett adhatók ki.

Kötetlen egyes munkák, kötetlen folyóiratok, valamint szótárak és fölhu- 
zatlan térképek házonkívül egyáltalában ki nem adhatók.

3. §. Rövid idei használat czéljából kivett művek a könyvtári helyiség köze
lében kijelölendő olvasó helyen betekinthetők, mely esetben az intézethez nem 
tartozó egyéneknek valamely munka átnézése közben a tenta használata vagy az 
átrajzolás meg nem engedtetik.

4. §. Az intézet tagjainak, belmunkatársainak, valamint a magyarhoni föld
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tani társulat tisztviselői- és bizottsági tagjainak minden a 2. §. szerint kiadható 
munka egyszerűen térítvény mellett adatik ki.

5. §. A magyarhoni földtani társulat helybeli tagjai az intézeti tárakból 
kölcsönkép műveket (2. §.) csak a földtani társulat valamely tisztviselőjének vagy 
bizottsági tagjának jótállása mellett nyerhetnek. Más egyéneknek könyv- és tér
képtári munkák csupán az illető mű értékének megfelelő biztosíték letétele mel
let adathatnak ki.

A vidékre való kölcsönzés csak egyes kivételes esetekben az igazgatóság 
által engedélyezhető, ez utóbinak fentartatván minden ily esetben az illető tárgy 
biztosítására szolgáló föltételeket megállapítani.

6. §. Az intézeti tagoknak és belmunkatársaknak helybeli használatára ki
kölcsönzött kötetek száma a 30-at, mások által kivetteké pedig az 5-öt meg nem 
haladhatja.

Térképek csak csekély (4—5) számban adatnak ki.
7. §. Minden kivenni szándékolt munkáról külön térítvény állítandó ki, s 

az e czélra nyomatott minták rovatai pontosan kitöltendők.
A térítvény aláírásával az illető magát az intézet által szabadon választandó 

bíróság sommás eljárásának aláveti.
8. §. Mindaddig, mig valamely térítvény a könyvtárban van, a kiállító, ille

tőleg jótálló oly kép felelős a rajta megnevezett műért, hogy annak elvesztése ese
tén kötelezi magát azt az intézet számára saját költségén újból megszerezni, vagy 
esetleg a kárösszeget lefizetni.

9. §. Intézeti tagok- és beldolgoz ótársakra nézve minden mű kikölcsönzése 
4 (négy) hétre szól, melynek letelte után az illető munka használati joga arra 
száll át, ki magát azon műre időközben előjegyezte. Előjegyzés hiányában a kér
déses munka továbbra is megtartható.

Egyéb kölcsönvevők kötelesek a kivett könyveket 4 (négy) hét, térképet 
ellenben 8 (nyolcz) nap leforgása alatt beszolgáltatni.

10. §. Az összes kikölcsönzött munkák az általános átvizsgálás megejthetése 
végett junius hó 1-éig okvetlenül beszolgáltatandók. Egyébiránt megjegyzendő, 
miszerint a könyvtárnok által átvizsgálás czéljából, vagy bármi más, intézeti ér
dekből folyó okból bármikor bekért művek a felszólítás vétele után azonnal be- 
szállítandók.

11. §. Ha helybeli kölcsönvevő valamely tárgyat a megszabott határidőre be 
nem szolgáltat, akkor írásban megintetik, mely intés vétele után köteles egyúttal 
20 krt szolgadíjul lefizetni. Ha pedig e megintés daczára a kérdéses művet 3 (há
rom) nap alatt be nem küldi, akkor az saját költségére elhozatik, mi mellett az 
illető ismét 20 kr. szolgadíj fizetésére van kötelezve ; a mű át nem adása esetén 
az elveszettnek tekintetik s a 8. §. illetőleg a 12. §. határozatai alkalmaz
tatnak.

A vidéken lakó kölcsönvevő, a ki a kölcsöntárgyakra előirt határidőt be 
nem tartja- szintén megintetik s ezért 20 krt köteles fizetni ; ha pedig ennek 
daczára a kölcsönvett művet 8 (nyolcz) nap alatt be nem küldi, a posta és levelezési 
díjak fejében járó 1 frt lefizetésének kötelezettsége mellett még egyszer felszólít- 
tatik, de ha második felszólítástól számítandó 8 (nyolcz) nap alatt a kérdéses mű 
a földtani intézethez be nem érkezik, az elveszettnek tekintetik, s így ez eset
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ben is a 8. és 12. §§. értelmében járatik el, illetőleg az elveszettnek tekintett mű 
egyenesen a lefizetett biztosítékból téríttetik meg.

12. §. A kölcsönvevő a felszólítástól számított 2 hét, az esetleges jótálló 
pedig 2 hó alatt tartozik a térítvény aláírásával járó fizetési kötelezettségének 
eleget tenni, mely határidő lejárta után a kérdéses összeg bírói utón hajtandó be.

13. §. Ha több kötetből álló egyes művek s folyóiratok, vagy több darab
ból álló térképek egyes részei elvesztetnének vagy megcsonkíttatnának s ezen ré
szek külön megszerezhetők nem volnának, az illető köteles az egész munka, folyó
irat vagy térkép megvétele vagy azok árának letétele által kárpótolni az intézetet. 
Ilv esetekben a hézagos vagy megcsonkított munka természetesen a megtérítő 
tulajdonába megy át.

14. §. Oly egyének, a kikért a jótálló volt kénytelen valami hátrányt szen
vedni, vagy kiktől valamely műnek értékét bírói utón kellett behajtani, a könyv
tár használatától egyszer s mindenkorra eltiltatnak.

15. §. Az egyes munkáknak esetleg vidékre való kiküldése, valamint a 
visszaküldés is, a kölcsönző terhére és felelősségére történik.

16. §. A könyv- és térképtár június 1-étől augusztus 1-éig zárva van.
1 7. §. Kikölcsönzések az intézet tagjai vagy belmunkatársai által — vasár- 

és ünnepnapoknak kivételével — naponként d. e. 9—2 óra közt, bárki más által 
csupán 12 — 1 óra közt a könyvtárnok vagy helyettesének közvetítése mellett 
történhetnek.

Kelt Budapesten, 1883. fsbruár 26-án, a m. kir. földtani intézetnek 1882. 
évi deczember 11., 13., 15., és 30-án tartott értekezletéből.

(P. H.) A  m. k. fö ld tan i in té ze t  igazg a tó sá g a :
B ö c k h  J á n o s  s . k .

9777. sz.
Jelen szabályzatot ezennel jóváhagyom.
Budapest, 1883. márczius /-én.

(P. H.) A miniszter helyett:
M a t l e k o v i c s  s . k .

KÜLÖNFÉLÉK.
A földtani intézetből. Kinevezések. A földművelés-, ipar- és keres

kedelemügyi miniszter a m. k. földtani intézethez G e s e l l  S á n d o r  bánya- 
tanácsost és m. kir. bánya-geologust bánya-fögeologussá, telegdi B o t h  
L a j o s  osztálygeologust /ögeologussá, L ó c z y  L a j o s  m. nemzeti múzeumi 
segédőrt osztálygeologussá nevezte ki.

Geológiai fölvételek Magyarországon 1883 nyarán. A m. kir. 
Földtani Intézet tisztviselői az idei felvételi időszak alatt, junius—szep
tember hónapok folytán, a múlt évi munkálatokat folytatva* ismét a Ma

* B- a fölvételi jelentéseket a Közlönynek ezidei füzeteiben.


