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küldeményeket mutatja be. Rendesen minden 14 nap, kivéve Julius— 
Augusztus, Szeptember, Október hónapokat, a melyekben gyűlések nem 
tartatnak.

VII. Társulati vagyon.

27. §. A Társulat jövedelmét képezik: a) a rendes tagok 5 frtnyi évi 
dija, b) az oklevelekért bejövő 2  frt. összeg, c ) a pártfogótól és a pártoló 
és alapító tagoktól remélhető járulék és ajándékok.

VIII. Alapszabályok változtatása.

28. §. A Társulat alapszabályaiban csak a rendes közgyűlés teheti szó
többséggel a szükségesnek talált változásokat, melyek helybenhagyás végett 
felsőbb helyre térj esztendők.

29. §. A Társulat önkénvtes feloszlását csak a rendes közgyűlés hatá
rozhatja el a jelenlevő tagok két harmadának szótöbbségével.

IX. Felosztás.

30. §. Ha a társulat bármely okból feloszlik, minden vagyona egy a 
közgyűlés által kijelelendő tudományos czélra fordítandó.

B öckh J ános, s. k. (P . h .)  R eitz F rigyes, s. k.
társulati első titkár. társulati elnök.

10953. szám. Látta a magyar királyi belügyminister. Budán, 1872. 
évi ápril hó 28-án. (P. h.) stb.

A magyarhoni földtani társulat számára 1884 folytán beérkezett 
ajándékkönyvek és cserepéldányok jegyzéke. *

— Verzeichniss der Geschenke und Tauschexemplare 1884. —

I. Folyóiratok és tudom, társulatok kiadványai.

Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. XVIH. Band. Gör
litz, 1884.

Bericht, 22., der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, zugleich 
Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Gesellschaft, Giessen, 
im Juli 1883.

Bollettino del r. comitato geologico dTtalia. XIV. 9—12; XV. 1—10, Borna, 
1883—84.

* E müvek az 1876-ik évi közgyűlés határozata értelmében a m. kir földtani 
intézet könyvtárába kebeleztettek.
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Correspondenzblatt des naturwissenschaftlichen Vereines (früher zoologisch- 
mineralogischer Verein) in Regensburg XXXVII. Kegensburg, 1883.

Értesítő— Orvos-természettudományi (1884-ig a kolozsvári orvos-természettudo
mányi társulat és az erdélyi rnuzeum egylet kiadásában, 1884-től fogva 
midőn a társulat beleolvadt a rnuzeum egyletbe, az érd. rnuzeum egylet 
orvos-természetudományi szakosztályának Értesítője.)Kolozsvár, 1882—1884.

I. Orvosi szak. Szerkeszti K l u g  N á n d o r .  VIII. évf. (1883) 3-ik füzet,
IX. évf (1884) 1—3 füzet.

II. Természettudományi szak. Szerkeszti K o c h  A n t a l .  VII. évf. (1882).
1—3. füzet, VIII. évf. (1884). 1—3. füzet.

III. Népszerű szak. Szerkeszti E n t z  G é z a .  VIII. évf. (1883.) 1—2.,
4—5 füzet., IX. évf. (1884). 1—4 füzet.)

Értesítő. Névjegyzék és tárgymutató a kolozsvári orvos-természettudományi társulat 
1870—1883 évi kiadványaihoz ; az Értesítő-höz (1876—1878) és az Orvos-ter
mészettudományi Értesítő-höz. Készítette Dr. D a d a y  J e n ő .  Kolozsvárit, 1884.

Évkönyve — A magyarországi Kárpátegylet XI. 3—4. Igló, 1884.
Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt XXXIV. 1—4. Wien, 1884.
Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde XXXVI. Wiesbaden, 1883,
Jahres-Berichte des naturwissenschaftlichen Vereines in Elberfeld. VI. Heft. 

Elberfeld. 1884.
Mittheilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg, XV. Reichen

berg, 1884.
Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien, XXVI. Wien 1883.
Magyar Ipar (ezelőtt Anyagi Érdekeink) az orsz. iparegyesőlet közlönye. V. köt. 

1884. 1—24 szám.
Report — Annual of the Museum of comporative zoology at Harward college for 

1882—83 and 1883—84, Cambridge, 1883—1884.
Report of the commissioner of agriculture for the years 1881 and 1882. Washing

ton, 1882.
Selmeczi gyógyászati és természettudományi egylet, 1884 márcz. 22-ikén tartott 

közgyűlésének jegyzőkönyve, összeállította S c h e l l e  R o b e r t ,  titkár. Selmecz- 
bánva 1884.

Smithsonian Institution. Washington.
— Miscellaneous Collections. Vol XXII—XXVII. 1882—1883.
— Annual Report for the Year 1879 (1880), 1881 (1883).

Természetrajzi füzetek VII köt. (1883), VIII köt. (1884). Budapest, 1883—84.
Természettudományi füzetek VII. 4. VIII. 1. Temesvár, 1883—1884.
Transactions of the North of England Institute of mining and mechanical engi

neers. Vol. XXXIII, part II—VI. Newcastleupon Tyne; 1884.
Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt 1883. 16—18; 1884 1—18. 

Wien, 1884. [U ! 4
Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellsch. in Wien. Band XXXIII 

Wien, 1884.
Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn XXI. Brünn, 1883.
Verhandlungen u. Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissensch. 

XXXIV. Hermannstadt, 1884,
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II. Egyéb művek.

Dr C h y z e r  K o r n é l .  A szobránczi fürdő ismertetése. Budapest, 1882. Kis 8 -adrét, 
2 2  lap.

Dr. F e l i x  J., Ueber die nordischen Silurgeschiebe der Gegend von Leipzig. (Külön
lenyomat a «Berichte der Naturforsch. Ges. zu Leipzig» 1883-ik évi köteté
ből. 8 -adrét 4 lap.

F o i t h  K á r o l y .  Még egynéhány szerény szó stb. (1884 Julius); Függelék az 1883. 
májusi emlékirathoz; Czáfolat Dr. Primics György megjegyzésére. Kolozsvár, 
1884 deczember. Három röpívecske. 7, 5, 9 11.

S i e g m e t h  K. Reiseskizzen aus der Mármaros III. és Mármarosi úti vázlatok. Hl-ik 
folytatás. Különlenyomat a Magyar Kárpát-Egyesület Évkönyvéből. 1884.
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KÜLÖNFÉLÉK.
Geológiai fölvételek Magyarországon 1885 nyarán. Az országos föl

vételek az idén kevés kivétellel ismét közvetetlenűl a múlt évi területekhez * 
esatlakoznak s a fölvételi osztályok is változatlanúl megmaradnak (L. Földt. 
Közi. 1884. XIY. köt. 304.1.), úgy hogy a m. kir. földtani intézet tisztviselői 
a jelen évi junius—szeptemberi fölvételi időszak alatt még legnagyobbrészt 
a Magyar-Erdélyi határhegység és a Bánsági hegység területén fognak 
működni a következő programm szerint, mintegy 50 négyszög mérföldnyi 
fölvéteke kijelölt területen :

I. Északi osztály. 1. Dr. H ofmann Károly főgeologus és osztályvezető 
az Ne és N7 (1 : 144,000-es) osztálylapokon még hátralevő terület feldolgo
zása után kelet felé folytatja fölvételeit a megfelelő újabb (1 : 75,000-es) 
lapok keleti széléig, Szolnok - Doboka- és Szatmármegye területén. —
2. Dr. Koch Antal kolozsvári egyetemi tanár, mint külön megbízott, 
az N7 osztálylap és az általa már feldolgozott (és ki is adott) kolozsvári 
(1 : 75,000-es) nagyobb méretű lap között még megmaradt hézagot tölti ki 
Szolnok-Dobokamegyében. — 3. Matyasovszky -Jakab kiegészíti azt a 
keskeny szegélyt, mely az L7 osztálylap keleti részén az uj 1 : 75,000 térkép 
16 zona, XXVII. rovatára esik, hogy ezt egészen elkészítse, azután délre 
fordul s munkáját az Ls osztálylapon folytatja, legnagyobbrészt Bihar-, 
kis részben Szatmár- és Szilágymegye területén. — 4. Lóczy Lajos a K11 és 
L11 osztálylapokon fogja fölvételeit kiegészíteni e lapok északi határáig, de 
egyébként is oly mérvben, hogy az új 1 : 75,000-es (21 zona, XXV rovat) 
lapot befejezze. Ezen tú lazL n lapon folytatja munkáját nyűgöt felé Arad, 
Ternes- és esetleg Krassó-Szörénymegye területén. — 5. Dr. Pethő Gyula

* Az 1884. évi fölvételekről szóló jelentések a jelen füzetben foglaltatnak.


