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«Neues Jahrbuch für Mineralogie» különösen oda törekednék, hogy irodalmi 
ismertetéseiben a lehető legnagyobb tökéletességig vigye.*

E terjedelmes munka nagy becsét elismerve, az ásványfekvőhelyeket illető
leg e könyvet mint fölkeresésre alkalmas művet nem ajánlhatjuk eléggé a szak
közönség figyelmébe. Gezell Sándor.

TÁRSULATI ÜGYEK.

V I. S Z A K Ü L É S  1894  N O V E M B E R  7-ÉN.

Elnök: Böckh János.

Az elnök megnyitván az ülést, a titkár jelenti, hogy lovag dr. Heeich K ároly 
nyug. in. kir. min. osztálytanácsos, a társulat örökítő és egy időben vál. tagja f. évi 
szeptember 1-én meghalt, mit a jelen volt tagok szomorúan vettek tudomásul.

Az előadásokat megkezdte:
1. Dr. Szádeczky Gyula, a ki «a szobi Ságh-hegy andesitjeinek kőzetzárvá

ny au-ró\ értekezett. Előadó bevezetésül röviden ismertette a zárványokat tartal
mazó kőzet települési viszonyait. A legtöbb zárványt diónagyságú cordierit-gnájsz 
darabok alkotják, a melyek teljesen bele vannak olvadva az andesit anyagába. 
Legfeltűnőbbek e zárványokban a sok és szép kifejlődésű komndok, nagyobbak, 
de kevésbbé jó megtartásnak az andalusit és cordierit; ezeken kívül még silli- 
numitot, gránátot, pleonastot, apatitot és magnetitot ismerhetett fel az előadó. 
Vannak szemcaée-gránitoe szövető világos szürke kőzetzárványok is, a melyek 
dioritnak bizonyultak, ezekben quarz és sok szemcsés coléit volt felismerhető.

2 . F rancé Rezső a  •kolozsvári lignit diatomacea-fiorájái-TÓl értekezett.
Előadó ezen barnaszén mikroszkópon vizsgálatakor ebben 10 diatomacea, 3 pro
tozoa kova, illetve méazhéjait és szivacs spiculumokat constatált, a melyek mind 
recens ny : ' r:.j i  sr. r:: im'ny mecerő-íti a kérdéses lignit makrosz
kópos zárványa:::ó. r.?. k:vetkeztess: és bebizonyítja azt, hogy a lelet
hely a diluvialis korban, egy növénydús, állandó édesvízi mocsár volt.

3. K alecsinszky Sándor váL tag bemutatta dr. Bittó Béla dolgozatát: 
«Nehány magyarországi . analysbe.» A munkában negyven és egynéhány 
szén elemzési eredménye van közölve, s a caloriák is kiszámítva; a szerző a 
nyert eredményeit száraz anyagra is átszámította.

4. Dr. Staub M óricz titkár bemutatta dr. T raxler L ászló r. tag dolgozatát 
*a hévízi tó iszapjának spongiolitjairól.» A szerző az iszapot megvizsgálván, úgy 
találta, hogy éppen oly gazdag spiculákban, mint a Balaton iszapja. Felismerte

* Nem érthetünk egyet a t. referens igazoló szavaival; a ki mint tudományos 
író akar szerepelni, az ismerje jól tudománya irodalmát; annál inkább kell ezt 
ilyen eompiláló munkáktól követelni. Hazánk csak elég tekintélyes helyet foglalna 
ebben el. Szerk.
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benne az Ephydatm fluviatilis Lbkn. sr. amplűdiscusait, de talált benne olyan 
gemmulatűket is, a melyek a Spongilla fragilis Leyd. gemmulatűihez hasonlók, de 
ezektől abban különböznek, hogy gyakran tompa szög alatt kétszer meg vannak 
hajtva és úgy látszik, egy eddig ismeretlen fajhoz tartozhatnak. Vannak továbbá 
ebben az iszapban nagy sima s mindkét végükön tompa skelettűk, melyek némely 
trópusi faj spiculáihoz hasonlítanak; de dr. Traxler nem tekinti kizártnak azt, 
hogy e tűk talán a Spongilla fragilis és Ephydalia fluviatilis-hoz tartoznak, de 
a víz állandó magas hőfoka (az évszak szerint 26—30° C) mellett változtak el.

5. Dr. Staub Móricz titkár ismertette A. G. Nathorst : «Zur fossilen Flora 
der Polarländer» czímű munka első füzetét, figyelmeztetve a munka nagy jelen
tőségére, a mennyiben ebben szerző nemcsak Heer régebbi meghatározásait revi- 
diálhatta és kiigazíthatta, de újabb leletek által is az arktikus vidékek paläozoos 
flóráját jobban megvilágíthatta. Az ismertetett munka a Spitzbergák devon és 
alsó cavbon, a Medve sziget alsó earbon és Novaja-Semlaja devon flórája leírását 
tartalmazza.

V II .  S Z A K Ü L É S  1894  D E C Z E M B E E  5-ÉN.

Elnök: T. Both Lajos.

A társulat alelnökének Böckh JÁNOs-nak gyöngélkedése miatt T. Both Lajos 
v. tag foglalja el az elnöki széket.

Előadások:
1. Dr. Schmidt Sándor «nehány geológiai műszert és eljárású ismertet, 

bemutatva egyúttal az illető készülékeket.
a) Az Abney féle nivelláló készülék minden segédeszköz és állvány nélkül 

használható nemcsak a vízszintes síkban fekvő pontok kitűzésére, az elevatioszög 
meghatározására stb., hanem mint klinometer is. Könnyen kezelhető és a geoló
gus czéljainak az előadó szerint teljesen megfelelő műszer.

b) A prismás compass-nál a mágnestű a fokbeosztással összekötve azzal 
együtt mozog; a beállítás egy teljesen reflectáló prisma és egy diopter segélyével 
egyszerre történik., a miért is a világtájhoz szabott helyzet gyorsan és a geológus 
czéljainak megfelelő biztosan leolvasható.

c) Egy parallelogram alakban készült egyenes transportcur, melynek egyik 
lapján a fokbeosztás, a másikon a gyakorlati geolog és bányásznak szolgáló táblá
zatok vannak.

d) Groth Pál müncheni egyetemi tanár construálta készülék, mely a kris
tályoptikai és petrographiai vizsgálatoknál igen czélszerűen használható segédesz
köz ; ezzel ugyanis, ismerve a kristályok optikai orientálását, a kioltási irányokat 
bármely tetszés szerinti lapra egy bizonyos élhez grafikai utón gyorsan megszer
keszthetjük, mit annak előtte csak hosszadalmas számítás útján tudhattunk meg.

Az előadottakra L. Lóczy Lajos megjegyzi, hogy a németországi klinometerek 
pontosság tekintetében felülmúlják az ABNEY-félét, míg a magasság mérések az 
aneroid segélyével biztosabban végezhetők. A prismás compassok Németországban
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«smalkaldeni compassok» nevo alatt már régebben ismeretesek, hiányuk az, hogy 
velők rétegesapást mérni nem lehet.

H alaváts Gyula megjegyzi, hogy a közönséges geológiai felvételeknél nem 
ritkán különböző zavaró okoknál fogva nagy pontosság nem érhető el, s ilyenkor 
a közönséges bányászati compass a legjobb ; ellenben a nagyobb pontosságú bánya- 
eszközökhöz stativumok okvetlenül szükségesek.

2. Dr. Staub M óricz e. titkár ismerteti :
a) dr. F elix J ános : «Geológiai utijegyzetek Észak-Amerikából» czímű dol

gozatát. Az útvonal New-Yorktól kiindulva Canadán keresztül Californiáig veze
tett. F elix a keleti Pmcky Mountains üledékes rétegeit újból osztályozta; a hegy
ség e részének bejárására és tanulmányozására legalkalmasabbnak bizonyult Baníf 
vasúti állomás, a mely dr. F elix  szerint egy széles beszakadási völgyben fekszik. 
A leírások további tárgyait különösen a Mt. Tacoma vulkán megmászása, végre a 
Mt. Adams és Mt. Hellens vulkáni kitörései képezték.

fej Dr. H ollós L ászló: »a belga ivoir gránit sírkőről» czímű dolgozatát. 
Újabban a kecskeméti sírkertben egy feketés szürke szép követ gyakrabban alkal
maznak. Ezt egy szegedi czég «belga ivoir gránit# név alatt aránylag olcsón szál
lítja. Dr. H ollós a követ megvizsgálván, kiderítette, hogy a kő nem egyéb, mint 
bitumen tartalmú márvány, melynek ára fölülmúlja igazi értékét.

c) «.Europa nemzetközi qeoloqiai térképének» eddig megjelent 6 lapját. 
(Lásd a 390 (260) lapon).

Az Í894 november hó 7-én tartott választmányi ülésen a folyó ügyek elinté
zése után az első tatkár jelenti, hogy a boldogult elnök, dr. Szabó József hagyaté
kából az örökösök által a társulatnak ajándékozott könyvek a m. kir. földtani 
intését könyvtárában helyeztettek el. Az e. titkár mint pénztáros bemutatja a 
f. év második és harmadik negyedére vonatkozó pénztári jelentéseket.

Beérkezett ajándékkönyvek:
Minerva 1''■•4. II. N'r. 1. — M. Miess : XVII. Jahresbericht der Gewerbe

schule zu Bistritz. —  J. F elix : Untersuchungen über fossile Hölzer. —  A. K rum- 
iio l t z : Kossuth-Plaxz m : K -- ' h-Monumcnt. —  J. N o th : Bohrungen in Ungarn 
und in Mulden der Petroleumzone Galiziens. — A m. kir. József-Műegyetem 
könyvtárának czímjegyzéke 2. viadás. — Értesítő, az erdélyi museumegylet. 1894. 
XIX. 3. és 4. füzet. — Min bedungen des Vereins für Erdkunde in Leipzig, 1893. — 
oO 60. Jahresbericht des "Vereins für Naturkunde in Mannheim.— Tliätigkeits- 
berichtdes naturwissenschaftlichen Vereins in Aussig, für 1887—1893.— Bolletin 
dél Instit. geografi. Argentína, 1894. Tom. XV. 1—4

Az 1894 deczember hó 5-én tartott választmányi idősen az e. titkár üdvö
zölvén a választmány nevében T. E oth L.uos-t, a m. kir. földtani intézet főgeolo- 
gusát, a kit 0 Felsége a főbányatanácsosi czímmel tüntetett ki, jelentést tesz 
továbbá az európai nemzetközi geológiai térképről és Magyarország a társulat 
által kiadandó geológiai térképéről; végül bemutatta a pénztár kezelésére és vizs
gálatára szolgáló utasítást és az 1895. évre szóló ülésrendet.
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