
212 HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIK FÖLDTANI INTÉZETBŐL.

A részletes földtani felvétel tervezete 1890-re. A m. kir. földtani intézet igaz
gatóságának felvételi tervezete értelmében f. év nyarán az intézet tagjai ismét 
2 felvételi osztályba sorozva fogják a részletes földtani fölvételt folytatni.

Az északi osztály vezetője dr. H ofmann K ároly főgeologus, a ki a 18. zóna, 
XXVII. rovat jelű specialis lapon, a Sebes-Kőröstől D-re lévő részben, csatlakozva 
az előző években bejárt területhez, folytatja felvételeit.

Az osztály többi tagjai közül:
Dr. P osewitz T ivadar segédgeologus a 13—1 i. zóna, XXX. rovat jelző spe

ciális lapokon, csatlakozva a tavaly bejárt területhez, a Fekete- és Fehér-Tisza, 
valamint az Iza mentén Máramaros-megyében fog felvenni, míg dr. S zontagh Tamás 
segédgeologus, a 21. zóna XXVI. rovatjeltí speciális lapnak a Maros mentén még 
be nem járt abban a részében fog dolgozni, mely észak felé L óczy L ajos ottani fel
vételeihez csatlakozik. Munkatere Arad és Krassó-Szörény megyékbe esik.

A múlt években az ezen osztályba beosztott dr. P ethö Gyula osztálygeologus 
neje súlyos betegsége miatt kényszerítve lévén az idénre a felvételektől való fel
mentését kérni, helyét az osztályban dr. P rimics György, múzeumi segédőr Kolozs
várott tölti be ideiglenesen, ki a 19. zóna XXVII. és XXVIII. rovatjelű specialis 
lapokra eső, tavaly felvett Vlegyásza vonulatához D-ről csatlakozó Bihar-hegység
ben fog dolgozni.

A déli osztály vezetője, telegdi B oth L ajos főgeologus, a ki a 25. zóna» 
XXV. és XXVI. rovatjelű lapokon, tavalyi területe közvetlen szomszédságában, 
Stájerlak környékén folytatja tanulmányait. Ez osztály tagjai közül

H alaváts Gyula osztálygeologus, a 25. zóna, XXV. és XXVI. rovatjelű 
speciális lapokra Bogsán és Besicza közé eső hegységben;

Dr. S chafarzik F erencz segédgeologus pedig mindenekelőtt a 27. zóna 
XXVII. rovatjeltí speciális lap keretén belől teljesíti feladatái, Orsóvá környékén, 
azután áttérvén a szomszédos 27. zóna XXVI. rovat keleti felére.

Éhez az osztályhoz csatlakozik B öckh János igazgató is, ki a felvételek főve- 
zetését és a felvevő személyzetnek a munkaterületen való szükséghez mért meg
látogatása mellett még rendelkezésére álló időn át a 27. zóna XXV. rovatjeltí 
lapon Moldova és Coronini táján, tehát az Al-Duna mentén végzend geológiai fel
vételeket.

A déli osztály területe Krassó-Szörény megyébe esik.
Végűi G ezell S ándor, kir. bányatanácsos, bánya-főgeologus, ki tavaly Nagy

bánya bányáinak fölvételét kezdte meg, az idén nyugati irányban, tehát a veresvizi 
bányamű felé, folytatni fogja azt.

A felvevő geológusok a múlt szokásához képest az idén is a nagym. földmi- 
velésügyi m. kir. minisztérium részéről nyílt igazolványnyal ellátva indulnak útra,, 
míg a megyék és a kir. csendőrség a hivatalos kiküldetésről értesítve lezsnek.

Budapest, 1890. évi május hó 16-án.
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