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L udvig József előadja a károlvaknai 7-ik nyilam felvételénél alkalmazott 
módszereket és ezen nyilamnál tapasztalt települési viszonyokat.

Végül Cseh L ajos titkár fiókegyesületi r. tagokúi ajánlja Murzsnay F erencz

k. bányagyakornokot Selmeczen és Fox Károly k. gépfelügyelő segédet Szélaknán.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIK. FÖLDTANI INTÉZETBŐL.
Részletes földtani felvételek tervezete 1888-ra. Az a nagy és fontos munka, 

mely a M. kir. Földtani Intézet egyik és legkiválóbb feladata : Hazánk területének 
részletes földtani felvétele, a földtani viszonyok áttanulmányozása, az idén is foly- 
tattatik. A m. k. Földtani Intézet Igazgatóságának a Nagyméltóságú földm.-, ipar
és kereskedelemügyi m. k. Minisztériumnak f. évi május 17-én 24.647 sz. rendele
tével jóváhagyott felvételi tervezete szerint u. i. az Intézet személyzete ismét 
2 osztályba osztatott be, hogy — közvetlenül csatlakozva az előző években bejárt 
területekhez. — folytassa a részletes földtani felvételeket.

Az északi osztály, melynek vezetője D r . H ofmann K ároly m. kir. főgeolog, 
az osztályvezetőn kívül D b . P ethö Gyula m. k. osztálvgeologból, D r . P osewitz 
Tivadar m. kir. s. geologból, L óczy L ajos műegyet. rk. tanárból és D r . Szontagh 
T amás magángeologból állván, Máramaros-, Szilágy-, Szatmár-, Bihar-, Aradme- 
gyék területén fog munkálkodni, még pedig :

Dr. H ofmann Károly, a Sebes-Körös mentén folytatja vizsgálatait a ^Avip' r 
j. (1 : 75.000 m.) lap még érintetlen részein s a délről szomszédos lapokon;

D r . P ethö Gyula tő le  d élre  m ű k ö d ik  a F e lié r -K ö r ö s  m e n té n , a xxy iz' j. lap  

te r ü le té n  ;
L óczy Lajos még tovább délre, a Maros mentén a tavaly megkezdett xxvi~r 

j. lap keleti felét fogja felvenni;
Dr. P osewitz T ivadar pedig folytatja Kőrösmező (Máramaros m.) környéké

nek áttanulmányozását; végül
D r . Szontagh T amás hivatva van Szatmár-, Szilágy- és Bihar megyék terü

letén keskenyebb szalagokat térképezni, melyek a régi 1 : 144.000 és az új 
1 : 75.000 lapok különböző vágása folytán tekintettel az utóbbiakra, kiegészítésre 
várnak úgy, hogy az új lapok már a közel jövőben kiadhatókká válnak.

A déli felvételi osztály Krassó-Szörénv megyében folytatja a munkát. Veze
tője T. R o t h  L ajos m. kir. főgeolog, ki főleg a x̂ y zj, j-, s a vele délről szom
szédos lapon Stájerlak—Oravicza környékén folytatja fölvételeit. Ez osztály többi 
tagjai, és pedig:

H alaváts Gyula segédgeolog a j. lapon Vaskő-Dognácska környékét;
D r . Schafarzik F erencz segédgeolog a ~xxvii r..> vaD.mint a Ny-ról szom

szédos lap EK-i és DK-i sarkát s így Herkules fürdő környékét fogja bejárni, K-i 
irányban Románia határáig. A részletes felvételek feletti felügyelet mellett ugyan 
ezen osztály keretén belől fog működni

Böckh János igazgató is a 2<1xxy27' z-j. lapokon Szászka-Moldova környékén. 
Hozzá csatlakozik — mint erről örömmel értesülünk — Semsey Andor úr is, hogy
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e terület néhány fontosabb lelőhelyén ásatást is rendezzen, másrészt pedig foly
tassa ottani tanulmányait; végül

Gesell Sándor m. k. bányatanácsos, az intézet bányafőgeologja, a körmöczi 
érczbánya-terület felvételét végzi be, a Körmöcztől D-re és pedig Svábfalu és a 
Nándor császár-altárna torkolata közt fekvő terület bejárása által.

Az intézet felvevő tagjainak mindegyike a földm.-, ipar- és keresk. Miniszte- 
terium részéről nyilt útlevéllel ellátva indul a felvételi területre ; azonkívül pedig, 
úgy az illető törvényhatóságok, valamint a m. kir. csendőrség is értesítettek e kül
detésekről.

Ajándékok. Az intézetünk iránti fokozódó érdeklődés egyik szép jele az, 
hogy a hazánkban talált, s minket közelebbről érdeklő tárgyakat az illetők orszá
gos intézetünknek adják ide, hol azok a múzeumunkban elhelyezve megőriztetnek, 
s közvagyonná lesznek. Az idén eddig is szépen gyarapodtak ez úton gyűjtemé
nyeink. Ezen ajándékok közt nem csak a beérkezés sorrendjénél fogva — mert úgy
szólván újévi ajándék — hanem fontosságánál fogva is első helyen említendő 
Zsigmondy Béla mérnök úrnak az ajándéka, mely a Szegeden tavaly fúrt artézi kút 
próbáit, a napfényre került szerves maradványokat tartalmazza. Ez utóbbiak közt 
kiemelendő egy hódnak (castor) jobb állkapocs-töredéke a bennülő két zápfoggal 
s a metszőfog gyökerével, mely a 252 méternyi mélységből való ;

L óczy L ajos műegyet. tanár úr a Körös-szabályozása alkalmával talált ó-allu- 
vialis korú, nevezetesen tulok- (bős) koponyák és állkapcsok szép sorozatával ked
veskedett intézetünknek;

az országos erdészeti egyesület pedig egy Yinkovcze mellett a Drávában talált 
Cervus alces foss. koponyarészletén levő agancsát szíveskedett múzeumunknak 
átengedni.

Budapest, 1888. junius hó 4-én.
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