
216 TÁRSULATI ÜGYEK.

TÁRSULATI ÜGYEK.
IV . S Z A K Ü L É S 1893 M Á JU S HÓ 31 -É N .

Elnök: Dr. S zabó J ózsef.

A hivatalos folyó ügyek elvégzése után elnök üdvözli dr. P osewitz T ivadar 
r. tagot, a kinek Bomeo szigetéről szóló és most angol nyelven is megjelent 
munkájáról az angol kritika igen kedvezően nyilatkozott.

Előadások:
1. Dr. S chmidt S ándor «Á sván ytan i K ö z lem én yek» czímű előadásában 

ismerteti a titan it-nak egy új magyarországi előfordulását és kristályalakjait. Neve
zett ásvány a Bihar hegység nyugati oldalán Petrósz falu fölött egy gránit kőzet
ben fordult elő. Az alig 1 mm nagyságú kristálykák hasonlók az alpesiekhez.

O rthoklas a Biharhegységből. A Draganpatak egyik mellékvölgyében a 
Zerna patak balpartján, egy gránitos, meglehetős üde kőzet fordul elő; ennek üre
geiben a közönséges orthoklasnak szép kristályai képződtek ki. A sima lapu kris
tályok majd egyszerűek, majd karlsbadi vagy manebachi ikrek; a lapok felületi 
minőségénél fogva a hajtásokat elég pontosan lehetett megállapítani. E földpát 
alapjában véve Orthoklas, de belsejében sűrűn albitlemezkék növik át, s az 
albit mint vékony takaró a felületre is kijut, de csak (0 1 0 ) ooEoo lapra, a melyet 
egyenletes lemez alakjában burkol. Az albit egyébként nagyobb fehér kristályokban, 
az orthoklas társaságában szintén található. Előadó szintén S auer A. nézetéhez 
csatlakozik, a mely szerint ilyen földpátokban az albit másodlagos eredetű ugyan, 
de az orthoklas is részben regenerált. Egy bemutatott kézi példány kristályain, a 
mely a hazai eddig ismert orthoklasok között méltán a legszebbnek tekinthető, 
feltűnő szép, ezüstös-fehér csillogást láthatunk.

A kőzet quarzaiban sok a mikroszkopos zárvány.
2. Dr. L engyel B éla «A kolopi ásván yvíz chem iai elem zése» czímű előadá

sában ez uj ásványforrás kiváló sajátságait ismertette. Tisza-Süly (Jász-Nagykún- 
Szolnokm.) közelében a kolopi pusztán egy kút ásása alkalmával 12 m mélységben 
egy erősen kénhydrogén szagú forrásra bukkantak. A víz hőfoka 12° C ; az oldott 
szilárd anyagok mennyisége 1000 gr vízben 5,5503 gr, ugyanannyi vízben 135 cm3 
szabad C02 és 21 cm3 H2S foglaltatik. Hogy a tetemes mennyiségű H2S nem rot
hadás terméke, kiviláglik a nitritek és nitrátok hiányából. A víz chemiai össze
tétele után gyógyvíz és leginkább hasonlít a szobránczi és budai vizekhez, csak
hogy ez utóbbiak hévforrások.

Dr. S chafarzik F erencz a megelőzőkhöz rövid geológiai megjegyzéseket 
fűzött, a melyeket mint a m. kir. földtani intézet kiküldötte a kolopi ásványvíz 
területén tett. A kolopi puszta sík talaját a Tisza alluviuma alkotja, magassága 
88 m a tenger fölött, a kút 4 m-rel mélyebben fekszik mint a szabályozási védő
gátak. Legfelűl 50—60 cm vastagságban fekete szikes talaj van, ez alatt sárgás 
szinű, meszes és concretiókkal telt márga, szerves maradványokkal, a melyek 
azonban a kor meghatározásánál semmi jelentőséggel nem birnak, mivel oly fajok
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maradványait tartalmazzák, a melyek a diluviumtól kezdve a jelenkorig élnek. 
Előadó a réteget az Alföld más helyein végzett kútfúrásoknál megfigyelt rétegsoro
zatok analógiája alapján ó-alluviálisnak tartja. E márga alatt homokos, kékes szinű 
pyrittartalmú agyag van, ebből fakad a kénhydrogenes víz.

3. D r. S chafarzik F erencz «Felső O laszország és Istria  nevezetesebb kőbá
n yá it*  ismertette ama tapasztalatai és gyűjtései alapján, a melyeket a múlt év 
őszén végzett utazása alkalmával szerzett. Részletesebben ismertette Baveno gránit- 
és Gandoglia mészkőbányáit, leirva az ott fejtett kőzetek minőségét és válfajait, 
valamint a munkálatok menetét és módját. Az előadó a gyűjtött kőzeteket szép és 
tanulságos példányokban mutatta be, részint nyersen, részint faragva és csiszolva. 
A híresebb műremekek fényképeinek bemutatása nem csekély mértékben emelte 
az előadás érdekes voltát.

Az 1893 május 31-én tartott vá la sz tm á n y i ülésben  a folyó ügyek elvégzése 
után az első titkár bemutatja a «Smithsonian Institution» körlevelét, a melyben a 
Hodgkins-féle pályadíjakat kihirdeti.

A «Smithsonian Institution» Washingtonban 1893 márczius 21-én kelt és 
társulatunknak beküldött körlevelében fölszólit a «Hodgkins alapítvány» díjaira 
való pályázatra.

1891 október havában Hodgkins Tamás György, Esquire Selanketből New- 
Yorkban alapítványt tett a Smithsonian Institutional, melynek jövedelme olyan 
kutatások előmozdítására fordítandó, melyek a «légkör természetére és sajátságaira 
vonatkoznak összefüggésben az ember jólétével.»

A Smithsonian Institution ennek következtében a következő pályadíjakat 
tűzi ki:

1 . 3  1 0 , 0 0 0  egy olyan értekezésre, melyben a levegő természetét és saját
ságait illetőleg új és fontos fölfedezések vannak foglalva.

2. $ 2,000 egy olyan leginkább megfelelő tanulmányért, melyben foglalva van:
a )  a légkör ismeretes sajátságaira vonatkozó rokon kutatások az egyes ter

mészettudományok körén belül és a levegő tanulmányozásának fontossága ezen 
rokonságra való tekintettel;

b )  a jövő kutatások helyes iránya, tekintve a levegőre vonatkozó ismereteink 
tökéletlenségét és ez ismeretek összefüggése más tudományokkal.

3. $ 1,000 a legjobb a levegő sajátságaira és ezeknek a physikai és intellek
tuális hygienéhez való rokonságára vonatkozó népszerű tanulmányért. E tanul
mánynak 20,000 szónál bővebbnek nem , egyszerű nyelvezetűnek és népszerű uta
sításra alkalmatosnak kell lennie.

4. «The Hodgkins medal of Smithsonian Institution» név alatt egy olyan 
aranyérem veretése van szándékba véve, mely évenként vagy minden második 
évben adományoztatnék a levegő természetére és sajátságaira vonatkozó ismere
teinknek az emberi jólétre való alkalmazásáért.

A tanulmányok angol, franczia, német vagy olasz nyelven Írhatók és a 
Smithsonian Institution titkárságánál 1894 julius 1 -je előtt benyújtandók; az 
első díjért pályázó munkák pedig 1894 deczember 31-éig.

Minden e pályázatra vonatkozó ügyben fölvilágosítást ad a Smithsonian 
Institution titkára: L angley S. P. a—
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIK, FÖLDTANI INTÉZETBŐL.
A m. kir. földtani intézet idei országos részletes geológiai felvételeinek ter

vezete, a melyet a földmivelésügvi miniszter úr 27.894. sz. a. helyben hagyott, 
a következő:

B öckh J ános igazgató osztálytanácsos, a felvételek ellenőrzésén kívül, a 
helyszínén teendő tanulmányozással elő fogja készíteni az erdélyi érczhegység 
jövő évi bányageologiai felvételeit, valamint a néhai dr. H ofmann Károly főgeologus 
halálával abba maradt Sebes-Körös menti geológiai felvételi területet vizsgálja át.

G esell Sándor főbányatanácsos és bányafőgeologus mint az I-ső vagy északi 
felvételi osztály vezetője, befejezi a kapniki bányaterület geológiai felvételét s 
azután Oláh-Lápos bányavidékét fogja tanulmányozni. Vezetése alatt dr. P osewitz 
T ivadar máramarosi felvételeit folytatja.

A Il-ik vagy középső osztály vezetője, dr. P ethő Gyula osztálygeologus 
Gurahoncz és Halmágy között, a Kodru-Móma és Bihar hegységben folytatja fel
vételeit. Az osztály tagjai közül dr. Szontagh T amás oszt. geológus Biharmegyé- 
ben, Hosszúaszó, Tenke, Rippa és Dobrest környékén folytatja térképezését, míg 
dr. P rimics G yörgy s . geológus a Belényestől északra eső bibarmegyei hegység 
északnyugati felét, Meziád-Szohodol környékét, valamint Rézbánya táját fogja 
tanulmányozni.

A III-ik, vagy déli felvételi osztály telegdi R oth L ajos főgeologus vezetése 
alatt Krassó-Szörénymegyében folytatja geológiai felvételeit és pedig R oth L ajos 
Krassova környékén, északi és északkeleti irányban ; H alaváts Gyula oszt. geoló
gus Resicza, Domány és Székül környékén és dr. Schafarzik F erencz oszt. geológus 
Korniareva és Teregova körül a keleti magas határhegységben folytatja a geológiai 
térképezést. Dr. Schafarzik ezenkívül a szerb Duna parton, a vaskapu vonalának 
mentén, a Duna szabályozás érdekében fog még geológiai tanulmányokat végezni.

A geologia-agronomiai felvételeket palini I nkey Béla főgeologus vezeti. I nkey 
folytatja Mezőhegyes környékének felvételét, de előbb a Maros-Körös Arad hegy- 
alja és a Tisza közötti sík vidéken végez tájékoztató geológiai tanulmányokat. 
T reitz P éter ösztöndíjas Magyar-üvár vidékén megkezdett geologia-agronomiai 
fölvételeit végezi el s azután Szeged környékén, Makó s Orosháza irányában foly
tatja feladatát.
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