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bán ebédelt s visszajövet kísérőjével a lépcsőn lejöve lába 
szerencsétlenül kisiklott s ő fejével esett le a kőlépcsőkön; 
rögtön ájulás, eszméletlenség fogta el, minek folytán már 24-én
1 órakor megszűnt élni.

Mint 8 éves árva „az angol geologia atyja“ néven is
meretes nagybátyjának, S m i t h W i l l i á m n a k  gondjai alá került, 
nem csoda tehát, hogy a geológiával oly behatóan s nagy 
előszeretettel foglalkozott. — A yorkshire-i pbilosophical Society 
vei való összeköttetése 1826ból, a Brittish Association-nal an
nak alapítása t. i. 1831 óta ered; ő valóban lelke és éltetője 
volt e társulatok évi közgyűléseinek. Múlt évben Bradfortban, 
az ő általa oly annyira kedvelt Geological Section-ban el
nökölt.

Oxforddal való összeköttetése 1853ban veszi kezdetét. 
Jóval túlélte Bucklandot, de la Beche-t, Faraday-t és Murchi- 
son-t s Sedgwicket egy évnél valamivel tovább. — Kevés ember
tiszteltek és szerettek jobban életükben s fognak őszintébben 
sajnálni haláluk után, mint John Phillips-t.- (the geolog. ma
gaz, may. 1874. 240 lap.)

Titkári közlemények:

a tagdijat május 15. óta jun. 10-ig lefizették:

Abt Antal, Bellovits Ferenc, Bernáth József, Bruck Fe
renc, Brzorád Rezső, Bugyís András, Búza János, Choczenszky 
József, Czanyuga József, dr. I>ékány Rafael, Deutsch Emil, 
Drottner Pál, Failhauer Alajos, Faller Gusztáv, Fcrenczy János, 
Frommhold Károly, Gesell Sándor, Glanzer Miksa, Gömöry 
Sándor, Halmágyi Sándor, Halassy Vilmos, Héder Lajos, Hof
mann Rafael, Jendrassik Miksa, Jermy Gusztáv; dr. K anka  
Károly, Koch Antal, Kókán János, Korizmics László, dr. Kren- 
ner József, I^akner Ambró, dr. Lészay László, dr. Maár József, 
Markos György, Matyosovszky Jakab, Medveczky Árpád, Mé-
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ray Ferenc, Miháldy István, Mikó Béla, Milkovits Zsigmond, 
Wávay Gyula, Neubauer Ferenc, Niki Mihálj7’, ©elberg Fri
gyes, Ormándy Miklós, dr. Ováry Endre, Pálffy Samu, Parragli 
Gedeon, Paszlavszky József, Péch Antal, Petrogalli József, 
Posepny Ferenc, Riegel Antal, Kieger János, R-osty Pál, Ry- 
bár István, Scheffer Vilmos, Schroll József, Schröckenstein 
Ferenc, Sebesy Alajos, Szecskay István, Széles Dénes, T ég
lás Gábor, Themák Ede, dr. W artha Vince, Weiss Thádé, 
Wettstein Antal,Zemlinszkyílezső és Zlocha Ferenc urak;Torma 
Zsófia úrnő, Esztergom városa, Felsőmagyarországi bányapolgár
ság és az Iglói ev. főgymnasium.

Szives tudomásul.

Nehány t. vidéki tagtárs úrnak felszólalására a titkár 
azon eljárása ellen, hogy az évdijat utánvételes levéllel hajtja 
be, legyen szabad megjegyeznem, hogy ezt semmiesetre sem 
időtöltésből, privát-passióból teszem, hanem a társ. alapszabá
lyainak 11. §. értelmében ennek teljesítése kötelességem. E §. 
így hangzik: „Ha valamely ki nem lépett tag évi diját az év 
első negyedében be nem fizette volna, akkor a társulat az illető 
összeget posta-utánvétel utján fogja beszedetni, mely esetben após- 
tai költséget természetesen a hátralékos tag tartozik fizetni. -  - 
A z utánvételes levél el nem fogadása esetében az illető a tagok 
sorából kilépettnek fog tekintetni ‘l — Miután pedig akadt ne
hány oly t. tagtárs is, ki az utánvételes levelet el nem fogadta, 
minden további kellemetlenség kikerülése végett szíveskedje
nek az illetők a kátrálékos évdijat mihamarabb szintén bekül
deni. — Azon t. tagtársak pedig, kik az utánvételes levelet 
küldését netán kíméletlenségnek tekintik, legyenek szíveseid a 
tagdíjat az év első negyedében küldeni meg, s így e kelle
metlenség alul föl lesznek oldva.

Budapest, 1874. junius 10-én.

Sajóhelyi Frigyes, 
társ. I. titkár.

Budapest, Légrády testvérek.


