
II. Egyéb művek.

Dr C h y z e r  K o r n é l .  A szobránczi fürdő ismertetése. Budapest, 1882. Kis 8 -adrét, 
2 2  lap.

Dr. F e l i x  J., Ueber die nordischen Silurgeschiebe der Gegend von Leipzig. (Külön
lenyomat a «Berichte der Naturforsch. Ges. zu Leipzig» 1883-ik évi köteté
ből. 8 -adrét 4 lap.

F o i t h  K á r o l y .  Még egynéhány szerény szó stb. (1884 Julius); Függelék az 1883. 
májusi emlékirathoz; Czáfolat Dr. Primics György megjegyzésére. Kolozsvár, 
1884 deczember. Három röpívecske. 7, 5, 9 11.

S i e g m e t h  K. Reiseskizzen aus der Mármaros III. és Mármarosi úti vázlatok. Hl-ik 
folytatás. Különlenyomat a Magyar Kárpát-Egyesület Évkönyvéből. 1884.
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KÜLÖNFÉLÉK.
Geológiai fölvételek Magyarországon 1885 nyarán. Az országos föl

vételek az idén kevés kivétellel ismét közvetetlenűl a múlt évi területekhez * 
esatlakoznak s a fölvételi osztályok is változatlanúl megmaradnak (L. Földt. 
Közi. 1884. XIY. köt. 304.1.), úgy hogy a m. kir. földtani intézet tisztviselői 
a jelen évi junius—szeptemberi fölvételi időszak alatt még legnagyobbrészt 
a Magyar-Erdélyi határhegység és a Bánsági hegység területén fognak 
működni a következő programm szerint, mintegy 50 négyszög mérföldnyi 
fölvéteke kijelölt területen :

I. Északi osztály. 1. Dr. H ofmann Károly főgeologus és osztályvezető 
az Ne és N7 (1 : 144,000-es) osztálylapokon még hátralevő terület feldolgo
zása után kelet felé folytatja fölvételeit a megfelelő újabb (1 : 75,000-es) 
lapok keleti széléig, Szolnok - Doboka- és Szatmármegye területén. —
2. Dr. Koch Antal kolozsvári egyetemi tanár, mint külön megbízott, 
az N7 osztálylap és az általa már feldolgozott (és ki is adott) kolozsvári 
(1 : 75,000-es) nagyobb méretű lap között még megmaradt hézagot tölti ki 
Szolnok-Dobokamegyében. — 3. Matyasovszky -Jakab kiegészíti azt a 
keskeny szegélyt, mely az L7 osztálylap keleti részén az uj 1 : 75,000 térkép 
16 zona, XXVII. rovatára esik, hogy ezt egészen elkészítse, azután délre 
fordul s munkáját az Ls osztálylapon folytatja, legnagyobbrészt Bihar-, 
kis részben Szatmár- és Szilágymegye területén. — 4. Lóczy Lajos a K11 és 
L11 osztálylapokon fogja fölvételeit kiegészíteni e lapok északi határáig, de 
egyébként is oly mérvben, hogy az új 1 : 75,000-es (21 zona, XXV rovat) 
lapot befejezze. Ezen tú lazL n lapon folytatja munkáját nyűgöt felé Arad, 
Ternes- és esetleg Krassó-Szörénymegye területén. — 5. Dr. Pethő Gyula

* Az 1884. évi fölvételekről szóló jelentések a jelen füzetben foglaltatnak.
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befejezi az Lu osztálylapra eső Milova és Berzava közötti krétaterület 
térképezését, azután átmegy az Lio osztálylap területére s a Hegyes-Drócsa 
és a Bihar hegység közt, a Fehér-Körös mentén kifejlődött harmadkori 
öblöt vizsgálja és térképezi, legnagyobbrészt Arad-, részben Biharmegye 
területén.

II. Déli osztály. 1. Telegdi B oth Lajos fögeologus és osztályvezető 
az Lu osztálylap területén folytatja működését közvetetlenűl a múlt évi 
határhoz csatlakozva. 2 . Halaváts Gyula a Ku és Kis lapokon felvett 
vidékét nyűgöt felé annyira kiegészíti, hogy az új (1 : 75,000-es) 25, 26 és 
27 zona XXIV. rovat lapok nyugoti szélét elérje, azután az Lu lapon végezi 
be a reá eső részt s a Kis és L13 lapokon folytatja vizsgálatait, Temes-, 
Torontál- és Krassó-Szörénymegye területén. — 3. Dr. Schafarzik F erencz 
az Mi5 lapon folytatja tavaly megkezdett fölvételeit, kizárólag Krassó- 
Szörénymegye területén.

III. A bányageologiai fölvételek az idén valamivel északibb tájékra 
esnek. Gesell Sándor bányafőgeologus Selmeczbánya vidékének tanul
mányozását tavaly befejezte. Az idén Kormöczbányára, Barsmegye terü
letére vonúl át, a hol ugyanolyan részletes lapok állanak a fölvétel alapául 
rendelkezésére, mint a minők a selmecziek voltak.

IV. B őckh János a m. k. földt. intézet igazgatója szokásos szemlútján 
felkeresi az intézet tagjait müdödésök területén, tájékozódást szerez a mun
kálatok folyamáról és adatokat gyűjt a jövőben követendő fölvételi terv 
érdekében. Ezen kívül az Lu és L;s osztálylapok területén folytatja eddigi 
tanulmányait, a déli osztály gyorsabb haladását elősegítendő, Krassó- 
Szörénymegye területén.

E fölvételek főeredményei a tél folytán elkészülő s a jövő tavaszra 
kiadandó É vi Jelentés-ben fognak megjelenni, a melyhez ugyanezen idő 
alatt mintegy 4 vagy 5 geologiailag színezett vezérkari térképlap kiadása 
fog csatlakozni, a megfelelő magyarázatokkal.

!/>
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MEGHÍVÓ
A BUDAPESTI 1885'IK ÉVI ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS ALKALMÁBÓL TARTANDÓ BÁNYÁ

SZATI, KOHÁSZATI ÉS FÖLDTANI CONGRESSUSRA.

Magyarország bányászai és kohászai, együttesen a magyarhoni Föld
tani Társulat tagjaival azon meggyőződésben vannak, hogy kellemes köte
lességet teljesítenek, midőn az 1885. évi budapesti országos általános kiál
lítás alkalmából a bányászoknak, kohászoknak s általában a geológia 
minden növelőjének tudomására hozzák, hogy az országos kiállításon 
Magyarország kőzetei, ásványai és érczei, valamint értékesítésüknek módjai 
tanulságos elrendezéssel kiállítva mutathatók b e , minélfogva a társas 
együttlét kölcsönös jó hatásának élvezete szempontjából bányászati, kohá
szati és geológiai congressus kitűzését határozták el.

Az alólírt congressusi bizottság nagy súlyt fektet minden ezen szakkör 
iránt érdeklődőnek közreműködésére, s ennélfogva kéri, hogy ezen össze
jövetelt személyes megjelenésével megtisztelni szíveskedjék.

A congressus Budapesten 1885. szeptember 14., 15. és 16-án fog 
megtartatni, a honnan 17-én két irányban: éjszaknak Budapestről Diós
győrbe, Selmeczbányára, Salgó-Tarjánba és vissza Budajiestre; délnek 
pedig Budapestről Oraviczára, Aninára, Baziásra, Orsovára, Mehádiára és 
vissza Budapestre fognak 3—4 napra terjedő szakkirándulások intézteim.* 

Kedvezmények a közlekedési intézetek részéről mind a Budapestre 
utazásra, mind a kirándulásokra, biztosítva vannak.

A résztvenni kívánók felkéretnek, szíveskednének szándékukat az 
alulírt bizottságnál (Budapest, Yámpalota I. emelet 83. sz.) 1885. augusztus 
hó 1 0 -ig bejelenteni, hogy az illető utazási könnyítések s egyéb részletes 
tudósítások a kellő időben megküldhetők legyenek.**

Az ügyrend egy példánya szives tudomásul vétel végett ide van csa
tolva. (Lásd alább.) Budapest, 1885. julius 1 -én.

LOVAG K e RPELY ANTAL,
miniszteri tanácsos 

és központi vasmű igazgató, 
alelnök.

Zsigmondy Vilmos,
kir. tanácsos

és országgyűlési képviselő, 
elnök.

Kachelmann Farkas, Gömöry Sándor,
pénzügyminiszt. fogalmazó, oklev. bányamérnök,

titkáruk.

Bruimann Vilmos, GrXnzenstein Béla, H oitsy Pál,
magy. kir. főbányatanácsos, és kir. főbányatanácsos, és közp. vasmű országgyűlési képviselő,

bánya kapitány. aligazgató,

Löwy Sámuel, Dr. Szabó József,
vezérigazgató. kir. tanácsos, egyetemi tanár s a

magyarhoni földtani társulat elnöke. 
bizotUági tagok.

* Értesülésünk szerint hölgyek és gyermekek, e kizáróan szakembereknek 
szánt s több ponton fáradságos kirándulásokon nem vehetnek részt.

** Legczélszerűbben járnának el tisztelt Tagtársaink, ha a jelentkezés alkal
mával legott az 5 forint részvételi díjat is beküldenék p o s t a i  u t a l v á n y o n , a melynek 
szelvényére rájegyeznék, hogy «N. N. társulati tag jelentkezik a bány., koh. és földt. 
congressusra.» A lakóhely és utolsó pósta világosan kiirandó, hogy a bizottság annál 
pontosabban megküldhesse az i g a z o l ó  j e g y e t , a mely a congressusra utazó tagoknak az 
összes vasutakon igen jelentékeny kedvezményt biztosít.
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A BÁNYÁSZATI. KOHÁSZATI ÉS FÖLDTANI OONGRESSIJS
ÜGYRENDJE.

1. §. A congressus czélja alkalmat nyújtani a bányászati, kohászati és 
földtani ismeretek és tapasztalatok kölcsönös kicserélésére, valamint a szak
társak személyes megismerkedesére.

2. §. Mindenki, a ki akár elméletileg, akár gyakorlatilag a bányá
szattal, kohászattal vagy földtannal foglalkozik, a congressusban részt 
vehet.

3. §. A congressus 1885. szept. hó 14-én kezdődik és legfeljebb három 
napig tart.

4. §. A congressus tárgyalásai részint általános, részint osztálygyűlé
seken tartandók.

A tárgyalási nyelv a magyaron kívül a német és a franczia.
A megállapodásokat az elnökök a szükséghez képest 3 nyelven hirdetik 

ki. A jegyzőkönyv magyar nyelven fog vezettetni.
5. §. Vallási és politikai vitatkozások ki vannak zárva.
6 . §. A végrehajtó-bizottság a congressus tárgyalásairól jelentést fog 

kiadni, és pedig magyar nyelven. A német és esetleg franczia kiadványok 
teljtartalmu kivonatokban jelennek meg.

7. §. Mind az általános, mind az osztálygyűléseken választott elnökök 
vagy alelnökök vezetik a tárgyalást.

A congressus elnökét, alelnökét es titkárát az összes osztályok, az 
osztályok elnökeit, alelnökeit és titkárait pedig ezeknek tagjai választják.

Egyik osztály elnökét és titkárát a külföldi tagok közül választandja 
a congressus.

S. §. A congressus előkészítésére 70 tagból álló nagjT bizottság működik, 
mely tagjai sorából elnököt, alelnököt, két titkárt, pénztárnokot és 25 tagú 
végrehajtó-bizottságot választ.

E bizottságok működése a congressus megalakultával megszűnik.
9. §. Előadások, melyeket a gyűlés tagjai tartani óhajtanak, legalább 

nyolcz nappal előbb a bizottság elnökénél bejelentendők.
10. §. A magyarországi bányavidékek ismertetésén kívül csak oly elő

adásnak van helye, melynek tartalma a bányászati, kohászati és földtani 
ismeretek és tapasztalatok újabb vívmányait tünteti fel.

Habár az előadások élőszóval tartandók, jegyzetek használata azért 
nincsen kizárva.

Nyomtatott értekezések felolvasása semmi körülmény között nem 
engedhető meg.

Kívánatos, hogy az előadások tartama fél órán túl ne terjedjen.
11. §. A congressusra való felvétel a végrehajtó-bizottság által eszkö

zöltetik.
A magyarországi résztvevő felvételi jegyet nyer, nevének eg}T e czélra 

szolgáló külön jegyzékbe történt beíratása és a közös költségeknek fedezésére 
öt (5) osztr. ért. forint befizetése után.


