
NYILVÁNOS NYUGTATÓ.
Alapítóvá le t t :

„Az újvidéki magyar királyi főgymnasium“, melynek nevére Bállá Pál 
tagtársunk, újvidéki ügyvéd, az alapitó-tagsági tőkét lefizette 100 írttal.

Ezzel az 1883-ik év folytán tett és készpénzben tényleg be is fizetett 
alapítványok összege 650 írtra emelkedett.

A múlt füzet megjelenése óta a titkári hivatalhoz két tudakozódás 
érkezett, a melyek által indíttatva, tisztelt tagtársaink tájékoztatására, ide 
igtatjuk a társulat alapszabályainak két paragraphusát:

6. §. Pártoló tagsági oklevelet oly egyéneknek oszt a társulat, a kik 
alaptőkéjét legalább 200 írttal növelik.

7. §. Alapitó tag az, a ki az alaptőke gyarapodására egyszerre 100 irtot 
fizet be a társulat pénztárába.

A pártoló és az alapitó tagok életfogytig kapják a társulat közlönyét.— 
A pártoló és az alapitó tagsági alapítványok tőkeösszegének a társulat 
csupán kamatait költheti el.

Tagsági d ija t fizettek 1883. évi deezember hó 3 1 -óig bezárólag:
1880-ra: Dr. Posewitz Tivadar, Borneo szigetén; Tallatscliek Ferencz, Petro- 

zsényben (újra belépett rendes tag.)
1881 - r e : Dr. Posewitz Tivadar, Borneo; Tallatschek Ferencz, Petrozsényben. — 

Összesen 279-en.
1 882 - re: Dr. Perényi József, Dr. Posewitz Tivadar, Dr. Schmidt Sándor, 

Tallatscliek Ferencz. — Összesen 271-en.
1883- ra: Duka Marcell, Budapest; Hickl József, Miháldy István, Bakony- 

Szent-László ; Puskás József, Dr. Posewitz Tivadar, Tallatschek Ferencz, Petrozsény. — 
összesen 272-en.

Az 1884-re fizetők nyugtatványozását a jövő január-februári füzet boritékán 
fogjuk megkezdeni.

Oklevéldijat fizettek : Ascher H. Ferencz, Delhányi Zsigmond, Duka Marcell, 
Egger Gyula, Eiclil Lipót, Gecse Benő, Kondor Sándor, Dr. Pillitz Vilmos, Prunner 
Bobért, az «Újvidéki M. kir. Főgymnasium» részére Bállá Pál. — Összesen 40-en.

Bethlen Főtanoda, Nagy-Enyeden ; M. kir. Bányaigazgatóság, Selmeczbányán; 
M. kir. Bányahivatal, Szélaknán; M. kir. Bányaigazgatóság, Nagybányán; M. kir. 
Bánya- és Kohóhivatal, Felsőbányán; M. kir. Bánya- és Kohóhivatal, Kapnikon; 
M. kir. Bánya- és Kohóhivatal, Oláhláposbányán : M. kir. Bánya- és Kohóhivatal, 
Itodnán; Kun-Tanoda könyvtára, Szászvároson ; M. kir Kohóhivatal, Aranyidkán; 
M. kir. Gazdasági Tanintézet, Kolozsmonostoron; M. kir. Főbánya-hivatal, Akna- 
Szlatinán ; M. kir. Vasgyár, Bhónicz-Brezován ; M. kir. Bányahivatal, Körmöczbányán ; 
M. kir. Vinczellérképezde, Ér-Diószegen; Budapesti VI. kerületi Polgári iskola; 
M. kir. Gazdasági Tanintézet Könyvtára, Keszthely; M. kir. Bányahivatal, Szomolnok; 
M. kir. Bányahivatal, Úrvölgyön; Budapesti V. kerületi Polgári leányiskola; Mokos 
Gyula, Kun-Szent-Miklóson. — Összesen 21-en.

Előfizettek a „Földtani Közlöny“ 1883. évi folyamára:
(XIII. kötet. 1—12. füzet):



TÁRSULATI MONDANIVALÓK.
— Vidéki tagtársaink kényelmére a jelen füzethez megczimezett 

postai utalványokat mellékeltünk, hogy a tagsági dijak beküldésének mód
ját lehetőleg megkönnyítsük. Kérjük is t. tagtársainkat, hogy az 1884-ik  
évre szóló tagsági dijat (mely az alapszabályok 10-ik §-a értelmében az óv 
első negyedében fizetendő) szíveskednének mentői előbb beküldeni.

Ismételve kérjük továbbá azon tisztelt tagtársainkat, a kik az 1883-ik  
évi tagsági díjjal még most is hátralékban vannak, szíveskednének e dijat 
(a postai költségekkel együtt 5 frt 20 krt) a társulat titkári hivatalához 
hova-hamarabb eljuttatni, nehogy a következő füzetek megküldésében 
tőlünk nem függő késedelem álljon be.

— A ,,Földtani Közlöny“ 1884. évi január-februári füzete már sajtó 
alatt van, s a januári közgyűlés után (a közgyűlés tárgyalásaival együtt) 
még január végén meg fog jelenni s február elején szét is fog küldetni tag
társaink és előfizetőink számára.

— Fölkérjük tisztelt Tagtársainkat, hogy a czimökben és lakhelyükben 
netalán előfordult változásokat szíveskednének a társulat titkári hivatalával 
(Budapest, Muzeum-utcza 19-ik szám) mentői előbb tudatni, hogy a füze
teket helyesen czimezve és pontosan küldhessük szét. — Keclamatiók s 
minden egyéb küldemények a titkári hivatalhoz intézendők.

—  A  jelen füzethez mellékelve társulatunk rendes és alapitó tagjai szá
mára az alább felsorolt három dolgozatot küldjük szét, a melyekkel a Föld
tani Intézet Évkönyvé-nek Vl-ik kötete be is van fejezve. E most szétkül
dött füzetekkel együtt tisztelt tagtársaink az Évkönyv-nek hét füzetét vették 
a ,,Földtani Közlöny“ 1883-ik évi folyamához mellékelve. Az Évkönyv 
e hét füzete 14 nyomatott ivet foglal magában két színezett geológiai tér
képpel és hat kőnyomata táblával. — A mellékelt három füzet a következő :

Staub Móricz: Harmadkori növények Felek vidékéről. Egy kőnyo- 
matu táblával. (M. kir. Földtani Intézet Évkönyve. VI. köt. 8. füzet.)

Primics György: A fogarasi havasok és a szomszédos romániai hegy
ség geológiai viszonyai. Egy geologiailag színezett térképpel és egy szel
vényes táblával. (M. kir. Földtani Intézet Évkönyve. YI. köt. 9. füzet.)

Posewitz Tivadar: Földtani Közlemények Borneo szigetéről. I. A szén 
előfordulása Borneo szigetén. II. Földtani jegyzetek Közép-Borneoból. (M. k. 
Földtani Intézet Évkönyve YI. köt. 10. füzet. Hozzámellékelve a kötet czim- 
lapja és tartalomjegyzéke.)

E három dolgozat német szövegű példányai a legközelebbi füzetek 
egyikével fognak szétküldetni. A múlt füzet boritékán jelentett dolgozat 
német példányai, melyek időközben elkészültek, már a múlt ízben a magya
rokkal együtt szétküldették. E dolgozat czíme :
, Szterényi Hugo: Ueber die eruptiven Gesteine des Gebietes zwischen 

O-Sopot und Dolnja-Ljubkova im Krassó-Szörény er Comitate. Mit 2 lithogr. 
Tafeln. (Mittheilungen aus dem Jahrbuche der königl. ung. Geologischen 
Anstalt. VI. Band 7. Heft.).

FRANKUN- TÁRSULAT NYOMDÁJA.


