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V I. S Z A K Ü L É S  1890. JA N U Á R IU S  H Ó  8 -IK Á N .

Elnök : L óczy L ajos.

Titkár elszomorodott szívvel jelenti
V isi I mre, országgyű lési képviselő  és 
J amniczky L ipót, m. kir. curiai biró  

rendes tagok  e lh u n yta t.
Eendes tagságra ajánltatnak:

D elmár T ivadar, mérnök Zürichben, ajánlja dr. Staub Móricz,.
e. titkár ;

B radofka F rigyes, m. kir. bányatiszt Felsőbányán, ajánlja Süssner 
Ferencz r. tag ;

H üttl E rnő, egyetemi hallgató Budapesten, ajánlja dr. Braun Gyula
r. tag ;

M üller  Samu, bányaakadémiai hallgató Selmeczen,
B urdacs L ajos, bányaakadémiai hallgató Selmeczen és 
S zlovikofszky E m il, m. kir. bányagyakornok Selmeczen, ajánlja a 

selmeczi fiókegyesület.
Az előadások sorát dr. F ialovszky L ajos nyitja meg «A Föld belseje» czímű 

értekezésével. Előadó az eddig már általánosabban ismeretes részleteket fölsorolva, 
a közelfogadásban részesített azon elméletet, mely Kant-Laplace-nak a naprend
szer keletkezéséről vallott elméletével legkönnyebben egyeztethető össze, tüzeteseb
ben ismerteti s Zöppernitz német tudós egészen új nézetéhez csatlakozik.

Dr. Staub Móricz értekezik Stigmaria ficoides B rngt-toI, melyről az irodalom 
alapján kimutatja, hogy a sigillariák- meg lepidodendronokhoz tartozó rhizoma. 
Legújabb időben a németországi peissenbergi kőszénbányában találtak egy olyan 
példányt, melynek rhizomabeli ágai 6 méter hosszéi teret foglalnak el, mely fosszil 
maradvány egyszersmind a legnagyobb ősvilági növény, a mit eddig az európai 
szárazföldön találtak.

Dr. Schafarzik F erencz olaszországi útjáról visszatérvén, bemutat a Vezuv- 
ról, Puzzuoli környékéről, valamint a Róma melletti albanói hegységből kőzeteket 
és fényképeket.

K alecsinszky S ándor előterjeszti dr. T raxler L ászló Munkácson lakó 
tagtársunk dolgozatát, melyben ez az «állítólagos ásványvizekről Beregmegyében» 
értekezik. Dr T raxler fölkereste Beregmegye ásványvizeit és egyúttal meghatá-
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rozta ezekben a főbb alkatrészeket; az elemzések azon eredményre vezettek, hogy 
az irodalomban fölsorolt ásványvizek közül több a kitűzött helyennem is létezik, 
míg mások nem egyebek, mint közönséges kút- vagy forrásvizek. Végül felsorolja 
ezen állítólagos ásványvizeket.

V. V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1 8 9 0 .  J A N U Á R IU S  H Ó  2 8 -IK Á N .

Elnök: dr. Szabó J ózsef.

Titkár bejelenti:
báró Geringer Károly, tiszteleti tag és
dr. Wagner Dániel rendes tag 

ellmnytát, mi szomorú tudomásul vétetik.
Titkár jelenti, hogy

Kaufmann Kamillo r. tag 100 forinttal a társulat örökítő tagjainak 
sorába lépett.

Kendes tagságra ajánltatnak:
dr. Velics Antal magánzó Budapesten, ajánlja dr. Szabó József elnök ;
Schmidt László, m. kir. főbányahivatali segédfőnök Akna-Szlatinán, 

ajánlja Gezell Sándor vál. tag.
Kilépésüket bejelentették Friedrich Károly Kajáron, Bekker Vilmos Baján 

és Pálffy Samu Abrudbányán.
Roskoványi Lajos vonakodván a társulat alapszabályainak megfelelni, a tár

sulat tagjainak sorából kitörültetett.
I nkey  Béla örökítő tag az alaptőke javára 20 forintot adományozott.
Köszönettel vétettek a következő meghívások: Minneapolis városa az 

Egyesült-Államokban meghívja a társulatot városi könyvtár-épületének meg
nyitási ünnepélyére ; a palermói mérnökök és műépítészek egyesülete 1891-ben 
nemzetközi congresszust ta r t ; a königsbergi physikalisch-ökonomische Gesell
schaft 1890. februárius 22-én tartja meg 100 éves fennállásának ünnepélyét.

Köszönettel vétettek továbbá dr. Felix János és a melbournei Victoria 
Institute of Engineers könyvtárunknak küldött ajándékkönyveik.

A titkár bemutatja továbbá a selmeczi fiókegyesület 1889. márczius 22-én 
tartott szakűlésének jegyzőkönyvét, tagjainak névjegyzékét, 1889. évi zárszámadá
sát és 1890. évi költségvetését, melyek tudomásul vétettek.

Dr. Szontagh Tamás másodtitkár leköszönvén tisztségéről, a választmány 
ezt sajnálattal veszi tudomásul és köszönetét fejezi ki dr. Szontagh Tamás másod
titkárnak négy éven át tanúsított ügybuzgalmáért és szolgálattételeért, a mely 
köszönetnek a jegyzőkönyvben is adassák kifejezés.

Titkár fölolvassa a pénztárvizsgáló bizottság jelentését, melyben bizonyítja, 
hogy az 1889. évi pénztárkezelést teljes rendben találta és a pénztárosnak a fel
mentvényt megadni kéri.

A titkár bemutatja a társulat 1889. évi pénztári forgalmáról, pénztáráról és 
vagyoni állásáról szóló jelentést; továbbá az 1890-ik évre szóló pénztári előirány-
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zatot, végre dr. S chafarzik  F e r e n c z , a földrengési bizottság előadója a bizottság 
1889. évi számadásait. Mindhárom rendbeli jelentés tudomásul vétetett.

: A SELMECZI FIÓKEGYESÜLET 18S9. MÁRCZIUS 27-ÉN TARTOTT
SZAKÜLÉSE,

A selmeczi fiókegyesület 1889. márczius hó 27-én Veress J ózsef elnök
lete alatt tartott szakfílésében G-retzmacher Gyula előterjesztette «az elvetett telér- 
részek nyomozására vonatkozó adatait». Bevezetésül fejtegetvén a Zimmermann- 
féle elméletet, mely szerint az elvetett telérrészek keresése történjék, fölsorolja 
saját, Selmecz vidékén gyűjtött adatait, melyek alapján bebizonyítja, hogy a 
Zimmermann-féle szabály nem mindenkor alkalmazható, hanem szükséges a telé
rek feküjén és fedüjén, vagy magában a telérben észlelhető csuszamlási sávok irá
nyát és dőlését megfigyelni, és az elvetett telérrészek fölkeresésénél egymással 
combinatióba hozni. Saját megfigyeléseiből közli és ez értekezésének legérdekesebb 
része, hogy a csuszamlási sávok egy bizonyos központban egyesülnek és ezen 
csomópontot Selmecz vidékén Pjerg közelében a Tanád hegy . képezi. (Ezen 
általános érdekeltséget keltő előadás megjelent a Bányászati és Kohászati Lapok 
1889. évi folyamában.)
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