Földrajzi érdekességű események és mozgalmak.
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tulásokról részletes felvételt eszközölt. Egy körlevelében értesítette a külföldi
kutatókat, hogy terve azt behatóan tanulm ányozva feldolgozni és a szerb
korm ány már is rendelkezésére bocsátotta a szükséges anyagi eszközöket.
Egyúttal összegyűjti a földrengésnek a különböző obszervatórium okon
történt feljegyzéseit is, am ennyiben mindegyiktől az augusztus 9.-i földrengés
szeizmogramm jánalí fényképes m ásolatát kéri, valam int a szalag pontos
kiolvasott fázisértékeit. Mihailovics tanulm ányának megjelenése után behatóan
ism ertetni fogjuk a Gallipolii földrengés tanulságait. A földrengést számos
utórengés követte és még szeptember első napjaiban és derekán is elég
erős földrengés remegtette meg Gallipolit.

Dr. Réthly Antal.

F öldrajzi érdekességű esem ények és m ozgalm ak.
Magyarország.
M eteorológiai állomás a N agykőhavason. A Keleti Kárpátok déli részén
a szerte ágazó hegycsoportokból több meredek szírt emelkedik ki, amelyek közül a
Királyhő, Bucsecs, Nagyhöhavas és a Keresztényhavas a legszebbek. E négy nagy'
csúcs közül ma kettőn állandóan végeznek meteorológiai megfigyeléseket, bár me
nedékház van többön, azonban télen-nyáron csak e két csúcs menedékházában
tartózkodik őr. A keresztényhavasi házban már régebb idő óta folynak a megfigye
lések, a Nagykőhavason az Erdélyi-Kárpát-Egyesiüet menédékházában ez év május
havában kezdődtek a feljegyzések. Az észlelések egyelőre kiterjednek a levegő
hőmérsékletére, továbbá a csapadékra, felhőzetre és szélviszonyokra. Különösen érde
kesek a megfigyelések azért, mert a Keresztényhavastól csak a Tömös-völgye vá
lasztja el a Nagyhöhavas hegyvidékét és mindkét állomás magassága közel egy,
u. i. 1590 m. körül van. Légvonalban egymástól csak 9 kilométernyire vannak.
Az állomás földrajzi helyzete 25° 39' keleti hosszúság Grw. és 45° 33' északi szé
lesség. Az állandó észlelések, tehát a téli félévre is, biztosítva vannak. A felügyele
tet a E. K. E. B r a s s ó i- o s z tá ly a gyakorolja, a műszereket a Meteorológiai
Intézet adta.
M eteorológiai állom ás a G ainán. Az Aradi-Turista-Egyesiilet működési
területe az ország legszebb vidékeit zárja magába. A Bihar-hegység az ő különböző
csoportjaival, úgy geológiai, mint geográfiái szempontból hazánk legérdekesebb hegy
vidéke és amikor egyik csúcsának tövében menedékházat emelt az A. T. E., nem
csak a turistaságnak, hanem a tudománynak is szolgálatot tett. Elsősorban a meteo
rológiának nyújtott állandó hajlékot. Augusztus 27.-én létesült ott 1394 m. magas
ságban az Alföldet szegélyző vidéknek legmagasabb meteorológiai állomása, amelyik
ha teljesen megbízható megfigyeléseket fog szolgáltatni, a tudományos kutatásra
határozott nyereség. A Gaí»a-csúcsán lévő háromszögelési pont magassága 1486 m.
A körülbelül 12.000 korona költséggel létesített menedékháznál egyelőre
hőmérsékleti, csapadék, szél és felhőzeti megfigyeléseket végeznek. Az állandóan ott
tartózkodó őr, Tóth Antal fog észlelni. Az állomás fenntartását az Aradi-TuristaEgyesület vállalta magára és annak létesítése körül különösen dr. Schmidt János

