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TÁRSULATI ÜGYEK.

A m agyarhon i fö ld tan i tá rsu la t 1893 feb ru áriu s  hó 1-én
ta r to t t  közgyűlése.

Elnök : Dr. S zabó József.

Jelen voltak: Böckh János alelnök; Halayáts Gyula, dr. Ilosvay L ajos, 
dr. Krenner J. Sándor, L. Lóczy L ajos, dr. Pethö Gyula, Petrik Lajos, T. Roth 
L ajos, dr. Schafarzik Ferencz, dr. Schmidt Sándor, S. Semsey Andor, dr. Szon- 
tagh Tamás választm. tagok; dr. F ialovszky L ajos, Franzenau Ágoston, Gesell 
Sándor, P. Inkey Béla, Kaufmann Kamillo, Loczka József, dr. L örenthey I mre, 
Nagy László, dr. Primics György, dr.jäcHENEK István, dr. S zterényi H ugó, Yálya 
Miklós, Zsigmondy Árpád rendes tagok; dr. Staub Móricz és Zimányi Karoly a 
társulat titkárai.

1. Az elnök megnyitván az ülést, bemutatja a múlt évi közgyűlés hitelesített 
jegyzőkönyvét és a mai közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri dr. Schmidt 
S ándor és dr. Primics György urakat.

2. Dr. S zabó József a következő elnöki megnyitó beszédet ta rtja :

Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarhoni Földtani Társulat alapszabályai szerint az év elején tartandó 

közgyűlésen ismertetni kell a geológiai munkálkodást az elmúlt évben. Az egyes 
országok geológiai működése részét képezvén az összes geológiai munkásságnak, a 
solidaritásnál fogva nem szabad figyelmen kívül hagyni a múlt év oly mozgalmait 
sem, melyek a geológia általánosabb szintáján nyilvánultak. Ilyenek gyanánt mél
tán tekinthetjük a nemzetközi geológiai kongresszust és Európa geológiai térképé
nek ügyét.

A múlt közgyűlésen (1892 febr. 3-án) csak vázlatosan tehettem említést a 
"Washingtonban 1891-ben (augusztus 26-tól szeptember 2-ikáig) tartott nemzet
közi kongresszusról, mondottam, hogy ha meg lesznek küldve a meg nem jelent, 
de beiratkozott tagoknak a tárgyalások, a jegyzőkönyvekből fogok közölni oly 
részleteket, melyek a kongresszus menetéről és eseményeiről tájékoztatást nyúj
tanak. És ilyen pontok csakugyan vannak.

A választmány előkészítő ülésén (1891 aug. 26-án) szóba jött az ezen ötödik 
kongresszuson használandó nyelv. Powell, a survey igazgatója, hangsúlyozza, hogy 
az angol nyelv használtassák a kongresszuson, tekintve, hogy az itt levők nagyobb 
része franeziául nem tud. szerkesztessék a jegyzőkönyv is angolul és aztán fordít- 
tassék francziára. Mások egyenjogúnak kivánnák az angol és franczia nyelvet; 
Shaler ezt azzal kívánja megtoldatni, hogy az angol után tétessék a német is ; 
Gaudry ellene szól, azt mondván, hogy ez oly kibővítés volna, melyet előre kellene 
tárgyalásra egy következő kongresszus számára kitűzni, és véleményét ekként for-
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nullázza : «a választmány ajánlja a kongresszusnak, hogy a franczia legyen ezután is 
a kongresszus hivatalos nyelve. Washingtonban azonban az angol is használható 
együtt a francziával. A kötet franczia nyelven adatik ki».

Ezt fogadta el a jelen voltak többsége.
A választmány első ülésén (1891 aug. 27-én) H ughes megjegyzi, hogy London

ban megszüntették a nomenklatúrái régi bizottságot, helyette egy újat neveztek ki, 
azon feladattal, hogy tanulmányozzon minden indítványt, mely hozzá intéztei
nek ; de ilyen indítvány ahhoz egy sem küldetett és így nincs miről tennie 
jelentést.

Powell kérdezi, vájjon a hivatalos geológiai felvételek elfogadták-e Európa 
geológiai térképének színkulcsát? Stephanescu válaszolja, hogy Romániában igen. 
H ughes kimagyarázza, hogy annak csak az a rendeltetése, hogy Európa térképe 
egységes módon készíttessék el; annak semmi kötelező ereje nincs egyik országra 
sem; hihető azonban, hogy ha egykor Európa térképe általános használatba kerül, 
annak színkulcsát általánosabban fogják elfogadni.

A jelen kongresszus tanácskozásainak tárgyaivá kitüzettek: 1. Genetikai osz
tályozás a pleistocen rétegekre nézve. 2. A stratigrafiai sorozat correlatiója.
3. A geológiai térképek szinezése.

A választmány második ülésén (1891 aug. 28-án) a jövő kongresszus helyéről 
volt szó. Londonban Stub Bécset tette kilátásba, valamint Bécs után az oroszok 
Oroszországot; de Londonban csak arra szorítkozhatván, hogy a közelebbi ülés
helyről gondoskodjanak, csupán Amerika képezte a határozat tárgyát. Washing
tonban, mint geolog, Tietze egy maga volt Ausztriából és így neki kellett nyilat
koznia, mi valóban nem igen dicséretesen történt, a mennyiben a dolgot három év 
alatt Bécsben nem tudták rendezni és ennek következtében azt indítványozta, hogy 
neveztessék ki egy európai bizottság, talán a térképi, mely magát tegye érintkezésbe 
a helyi hatóságokkal Bécsben. A többség azon volt, hogy mint eddig, úgy most is 
előre legyen a hely meghatározva, hogy a jövő kongresszus hol tartatik.

Európát ezen zavarból a kis Svájcz segítette ki. A negyedik ülésen (1891 
szept. 2-án) Schmidt és Gollieb arról értesítették a választmányt, hogy a helvét 
köztársaság kormányának semmi kifogása sincs az ellen, hogy a jövő kongresszus 
1894-ben Svájcz területén tartassák meg és így Svájczot indítványozzák, mit egy
hangúlag elfogadtak.

Az oroszok Washingtonban megújították meghívásukat 1897-re a hetedik 
nemzetközi geológiai kongresszusnak megtartására Oroszországban.

A hatodik kongresszusra Washingtonban szervező bizottság neveztetett ki, 
melynek tagjai Baltzeb, Gollieb, H eim, Lang, Renneviee és Schmidt urak. 
A kongresszus helyét és idejét az ő feladatuk lesz meghatározni és jókor 
kihirdetni.

A mi Európa geológiai térképét illeti, a washingtoni kongresszus egészen 
amerikai színezetű lévén, ott Európa geológiai térképének ügye éppen nem moz
díthatott előre; a térkép direktórium meg sem jelent, valamint több más európai 
előkelő geolog sem (Pbestwich, Geikie, Capellini, Toeell stb.) ; azonban itt Euró
pában összejött a térképbizottság Salzburgban (1891 aug. 3-án) és ott Hauchcorne 
az ügy állásáról a következő jelentést tette : A C. W. jegyű (Ejszaki Németország) 
lap csaknem egészen kész, úgyszintén közel vannak a befejezéshez C. V. (Svájcz),
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B. III., B. IV. (Anglia, Ejszaki-Francziaország). A bizottság H auchcorne indítvá
nyára elhatározta, hogy az alluviál és diluviál lepel alatt előforduló régi képződmé
nyek finom vonalak által legyenek kitüntetve; valamint abban is megegyeztek, 
hogy ezután nyáron minden évben összejönnek valahol tanácskozás végett. 1893-ra 
Lausanne van kiszemelve, hol a nevezett lapokat H auchcorne úgy hiszi, hogy 
képes lesz már készen mutathatni be.

Az előkészületek a hatodik nemzetközi geológiai kongresszusra már folya
matban vannak. A Washingtonban kinevezett hat geolog most már otthon szervezte 
is magát Renevier elnöklete alatt és az 1894-ben tartandó kongresszus helyéül 
Zürich-&t állapította meg. Az időről eddig csak annyi van megállapítva, hogy augusztus 
végén vagy szeptember elején lesz. Az ülések 4 napig tartanak, de 3 szakra felosztva, 
melyek egyszerre tanácskoznának. E három szak a)  mineralogia, petrografia, 
b) stratigrafia, paleontologia, c) általános geológia, tektonika. A kirándulásokra 
akarják a fősúlyt fektetni s ezek az ülés előtt a Jurában, az ülés után az Alpok
ban történnének, részint gyalog, részint körutakban, a midőn a vasút, gőzhajó 
stb. szintén igénybe vétetnének. Külön kalauzkönyveket is fognak ezen czélra 
készíteni.

Az előleges felhívás már megtörtént; nekem is küldöttek példányokat ter
jesztésre, mit ezennel van szerencsém teljesíteni.

Egy ilyen alkalom, mint egy nemzetközi geológiai kongresszus, valóban 
kívánja, hogy elég idő legyen azon készülten megjelenni.

Nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy 1892-ben megindult a mozgalom 
Amerikában, hogy a kormány támogatásával rendezett columbiai világkiállítás 
alkalmából Chicagóban több tudományos kongresszus és ezek között geológiai is 
szerveztessék. E végből segédbizottságok alakulnak az egyes szakok szerint, 
melyekbe tagokul már eleve választottak be úgy bel- mint külföldi szakembereket. 
A geológiai szakból a segédbizottság tanácsadói értekezletének tagjául (member 
of the Advisory Council of the World’s Congress Auxiliary of the World's Colum
bian Exposition) én is be lévén választva, ezen megválasztatásomnak elfogadását 
bejelentvén, egyszersmind kötelességemet teljesítem, midőn az ügynek barátokat 
igyekszem szerezni, kijelentvén, hogy tervben van Chicagóban Amerika bányásza
tát, de az egyes államok geológiáját is nagyszerűen kiállítani, mi mindenesetre 
előnyös lesz arra, iiogy a geologok az egész földről ugyanazon időben jöjjenek 
össze, hogy a megismerkedésen kívül a kölcsönös tanítás és tanulásban részesül
hessenek. Az idő még nincs szabatosan meghatározva, csak annyi van mondva, 
hogy június végén vagy julius elején. Az üléseken megbeszélendő tárgyak annyi
félék, hogy mondhatni, nincs azokból kizárva semmi, mi a geológiával közelebb- 
távolabb összeköttetésben van. Az értekezések és megbeszélések ki fognak nyo
matni.

Végre szabadjon a magyarországi, de társulatunkon kívül eső geológiai 
mozzanatokat is örvendetes tudomásra hozni, s ez az, hogy a magyar orvosok és 
természetvizsgálók 1892 nyarán Brassóban tartott vándorgyűlésén a geológia 
tanulságosan volt képviselve. Egyebek között dr. Koch Antal úr ott mutatta be 
Magyarország erdélyi részeinek új átnézetes földtani térképét 59 különböző szín
ben ; továbbá dr. Pantosek József úr «A bacillariák vagy is kovamoszatok mint 
kőzetalkotók és korszakhatározók» czimii becses tanulmányát.
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Társulatunk saját körében történt munkálkodását a titkári jelentés ismer
teti meg.

3. Dr. Staub Móricz első titkár felolvassa a következő titkári jelentést: 

Tisztelt Közgyűlés!
Minthogy hivatalos kötelességeim közé tartozik a mai napon társulatunk 

a lefolyt évben kifejtett működéséről és belső állapotjárói a tisztelt közgyűlésnek 
áttekintő jelentést tenni, különös szerencsémnek tai-tom, hogy ezt immár heted 
Ízben tehetem.

Társulatunk komoly törekvésének és tudományunkban való haladása minden
kor híven tükröződik vissza szakülési előadásainkon és közlönyünkben és én azt 
hiszem tisztelt közgyűlés, hogy e kettős tekintetben bátran bizhatunk az e téren 
előre haladottabb külföldi szaktársaink Ítéletében. Ki figyelemmel követi a külföldi 
irodalmat, örömmel fogja tapasztalni, hogy közlönyünk akármilyen külföldi szak
lappal egyenértékű és ugyanazon figyelemben részesül, mint a milyenben mi meg
szoktuk a külföldi irodalmat részesíteni. A lefolyt év hat szakülésein tizennvolcz 
olyan előadást tartottak tisztelt tagtársaink, melyek majdnem kivétel nélkül önálló 
kutatás eredményét foglalták magokban és különös hálával lehetünk az illetők — 
kiknek neveit fölsorolni kötelességemnek tartom — iránt, mert társulatunk eleven
ségét leginkább nekik köszönjük. Igv H alavíts Gyula tagtárs úr négy előadásában 
részint Krassó-Szörénymegye érdekes geológiai viszonyairól, részint az artézi kutak 
fúrása utján nyert eredményekről értekezett. Szintén hazánk geológiáját illetik 
dr. Szontagh Tamás, dr. P osewitz Tivadar és dr. Szádeczky Gyula tagtárs urak 
előadásai. A kristallographia köréből dr. Schmidt Sándor és Zimányi Károly urak 
két-két előadást tartottak ; F ranzenau Ágoston úr pedig megörökítette előadásá
val a hires brádi aranyleletet és végre dr. Schafarzik F erencz megismertette 
velünk a skandinaviai félsziget országainak virágzó kőiparát, melyet a színhelyen 
tett tanulmányok alapján jól ismer.

Azonban tavalyi szaküléseink közül kettő különös fölemlítésre méltó. Az 
egyiken a rég keresett alkalom kínálkozott, hogy szeretett és tisztelt elnökünk 
iránt a szeretet, tisztelet és hála adóját, ha mindjárt szerény módon is, leróliassuk. 
Megadta neki és nekünk az Ég, hogy körünkben megülhette születésének hetvene
dik évfordulóját és ha mindjárt fényes ajándékokat nem vihettünk elébe, helyette
sítették ezeket három ünnepi előadónk velős előadásai, melyek fényes tanúságot 
tesznek arról a haladásról, melyet tudományunkban abban az időben tettünk, 
melyben mélyen tisztelt elnökünk mindig fényes vezércsillagunk volt. E kornak 
hű képét adta dr. Schafarzik Ferencz úr «Szabó József és a magyar geológia» 
czímű előadásában, melynek mintegy kiegészítő részét képezte Inkey Béla urnák 
elnökünk Selmeczről szóló monumentális munkájának beható és szakavatott ismer
tetése. ünnepi szakülésünk állandó emlékét különben a péterváradi hypersenon- 
rétegek faunájának ama érdekes alakja fogja képezni, melyet dr. Pethő Gyula 
tagtárs úr az ünnepelt elnök úr neve alatt örökítette meg az irodalomban.

A különös említésre méltó szaküléseink másika igénytelen véleményem sze
rint az is, melyen a m. kir. földtani intézet egy újabb működési körével megismer
kedtünk. Talajkutatásokat agronom tekintetből már régebben tettek minálunk is, 
hiszen talán mélyen tisztelt elnökünk az első, ki e téren is kezdeményezőleg
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föllépett; de a rendszeres, a tudomány minden modern eszközével foganatosított 
talajkutatások csak most jönnek folyamatba és a ki figyelemmel hallgatta meg 
Inkey Béla tagtárs úr előadását, melyben Szt.-Lőrincz vidékének térképét bemu
tatta és magyarázta, tudja, hogy eltekintve ezen vizsgálatok a mezőgazdaságra 
nézve fontos gyakorlati jelentőségétől — bár adná az Ég. hogy ezt az illető körök
ben jókorán fölismerjék és fölhasználják — tudományunkra nézve is becses ered
ményeket fognak szülni. Kapcsolatban az artézi kutak szelvényeivel, az ásvány
vizek tanulmányozásával és talán a kir. természettudományi társulat által meg
indított tőzegkutatásokkal az agronom geológiai kutatások tiszta képet fognak 
nekünk szolgáltatni a quartár-kor árjainak romboló és építő munkájáról és talán 
ennek rendszerességét is fogják megvilágítani.

Látja a tisztelt közgyűlés, hogy szakiilési életünk fejlesztője még mindig az 
a régi gárda, mely e téren évek óta ernyedetlenül dolgozik és csak sajnálni lehet 
hogy tudományunk egynéhány jeles képviselője, kik tapasztalatokban való gaz
dagságuknál fogva fiatalabb nemzedékünk igazi mesterei lehetnének, oly ritkán 
szólalnak föl összejöveteleinken, melyeket azért tartunk, hogy a kölcsönös eszme
cserén kivétel nélkül okuljunk.

Közlönyünk tavalyi évfolyama, mely az 1891-ik évinél valamivel nagyobb 
terjedelemben jelent meg, az említett előadások legnagyobb részét vitte a nagy 
közönség elé és hogy ez figyelemmel kiséri munkánkat, mutatja az, hogy a lefolyt 
évben ismét két amerikai társulat, u. m. a Wisconsin Academy és az amerikai 
geológiai társulat kértek föl a csereviszony megkötésére.

Közlönyünk irodalmi rovata is iparkodott a teljesség igényeinek megfelelni 
és e tekintetben buzgó munkatársaimnak, Zimányi Károly, Gesell Sándor, 
dr. Szontagh Tamás, dr. Schmidt Sándor, Loczka József, Franzenau Ágoston, 
dr. Posewitz T ivadar, dr. Kocsis János és dr. Primics György uraknak e helyen 
is mondok őszinte köszönetét.

Társulatunk tagjai mint eddig, úgy a lefolyt évben is Közlönyünk melléklete 
gyanánt a m. kir. földtani intézet következő kiadványait vették, ugyanis az Év
könyv IX. kötetének 7-ik füzetét, mely magában foglalja dr. Schafarzik F erencz 
terjedelmes tanulmányát a «Cserhát Pyroxen-andesitjeirőL; a X-ik kötetének első 
három füzetét, melyek elsejében dr. P rimics György úr az erdélyrészi tőzegtele
pekről értekezik ; a második- és harmadikban pedig Halayáts Gyula és Inkey 
Béla urak szaküléseinken tartott előadásai jelentek meg. Kaptuk továbbá a m. 
kir. földtani intézet évi jelentését 1891-ről és végre mélyen tisztelt alelnökünk 
szíves közbenjárása és a földmivelésügyi m. kir. miniszter úr ő nagyméltósága 
kegyessége folytán az intézet könyv- és térképtárának III-ik pótczimjegyzékét.

Ez összesen 60 ívből álló kiadvány számos műmelléklettel.
Az örvendetes jelenteni valók közt fölemlíthetem még azt tisztelt közgyűlés, 

a mint a kifüggesztett lap mutatja is, hogy kiadandó geológiai térképünk szín
vázlata szerencsésen elkészült. Az aránylag gyors munkát kir. intézetünk tiszt
viselőinek, mélyen tisztelt tagtársainknak ; mindenek előtt Böckh János igazgató 
urnák, továbbá T. Both Lajos, Gesell Sándor, Inkey Béla, dr. P ethö Gyula, 
H alaváts Gyula, dr. Schafarzik F erencz, dr. Szontagh Tamás, dr. Posewitz 
Tivadar uraknak és végre a Királyhágón túl működő tagtársunknak, dr. Koch 
Antal egyetemi tanár uraknak köszönjük. A halasztás, melyet az ügy mindeddig
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szenvedett, csak előnyére vált, minthogy a térkép az országos fölvételek legújabb 
eredményeit is föltünteti és reméljük, hogy a műintézet is hozzájárul a nagy fáradt
sággal készített térkép jeles kiviteléhez; reméljük végre, hogy a térkép meg fog 
felelni a hozzá kötött várakozásunknak.

Selmeczbányai fiókegyesületünk a múlt évben pihent, a mennyiben tagjai 
az 1892-ben tartott közgyűlésen kívül egyetlen egy szakülésen sem találkoztak.

Fölötte sajnálom, tisztelt közgyűlés, hogy társulatunk tagjainak létszámát 
illetőleg az idén sem szólhatok a helyzetnek kedvezőbbre való fordultáról. A lefolyt 
évben 16 taggal apadt sorunk, és ezek helyébe csak 11 tag, u. m. 1 örökítő és 
10 rendes tag lépett. A veszteség tehát 5 tag. Hármat az alapszabályok értelmében 
kellett kitörülni, heten bejelentették kilépésüket, hatnak pedig engedni kellett a 
természet törvényes követelményeinek. Ez utóbbiak mindnyájan régibb és hü tagjai 
voltak társulatunknak; névszerint Márkus Ágoston, kir. bányatanácsos, Rakus 
Pál, Albrecht főherczeg főbányatiszte Gölniczbányán, ki alig hogy Magyarországon 
elfoglalta tiszti állását, első teendői egyikének tekintette azt, hogy társulatunk 
kötelékébe lépjen ; Maderspach Antal, bányavegyész Brádon ; Cserkuti dr. Nendt- 
vich Károly, nyug. műegjmtemi tanár, ki társulatunk alapítói közé tartozott és 
tudományos működésének első éveiben sok érdeklődést tanúsított a geológia iránt; 
tőle származik a pécsi kőszén első elemzése is. Halottjaink közé számítjuk még 
Görgey L ajos, kir. vasgyári hivatali főnököt Zólvom-Brezón és végre Dávid Alajos, 
a Metternich herczeg udvari tanácsosát. Béke lebegjen hamvaik fölött!

Tisztelt közgyűlés! Aggodalommal tölthet el tagjaink számának ezen apadása, 
de tény az, hogy ennek oka társulatunk kebelében nem keresendő. Társulatunk 
szigorúan tudományos működése, mely működés ki nem elégítheti azok szellemi 
igényeit, kik a geológia iránt csak rendkívül érdeklődnek, nem veheti föl a versenyt, 
mely új testvértársulatok keletkezésével fejlődött és mely verseny mindinkább 
nagyobb igényeket támaszt a különben is anyagilag sokfélekép érdekelt közép- 
osztálybeli intelligencziánk iránt. Attól tartok, tisztelt közgyűlés, hogy az itt föl
hozott baj a jövőben még nagyobb méreteket ölthet és sajnálom, hogy nem ismerem 
az alkalmas ellenszert; de a jelenség káros anyagi következményeit minden esetre 
gyöngíthetjük, ha költségvetésünkben az alaptőke javára a legszigorúbb takarékos
ságot hagyjuk érvényre jutni és ennek következtében kérem a választmány részéről 
e tekintetben tett indítványt elfogadni.

Végül legyen nekem megengedve, hogy még egyszer a hála őszinte szavaival 
éljek. A lefolyt évben is élveztük régi jó pártfogónk, E szterházy Miklós ő Herczeg- 
ségének jó voltát; élveztük a törvényhozás pénzbeli támogatását is ; a m. tud. 
Akadémia a lefolyt évben is adott társas összejöveteleinknek hajlékot; a földmivelés- 
ügyi m. kir. miniszter úr ő nagyméltósága,, a mint előbb említettem, az idén is 
részesített jóban, és hogy mélyen tisztelt alelnökünk, Böckh János igazgató úr 
ő nagysága, a mint azt szerencsénkre minden évben jelenthetem, a lefolyt évben is 
társulatunk érdekeit előmozdítani iparkodott, azt részletezni, úgy hiszem fölösleges, 
mei t̂ a bizonyítékok különben is minden társulati tag előtt ismeretesek. Fogadják 
a megnevezettek e helyen újból mély köszönetünket; csekélységemet pedig hiva
taloskodásom még hátra levő idejére nézve ismét a tisztelt tagtárs urak szives 
támogatására bízom.

4. Az első titkár mint pénztáros az 1892-ik évi számadásokra és pénztár
id)
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kezelésre vonatkozó bizottsági jelentést mutatja be, a mely észrevétel nélkül tudo
másul vétetett.

5. Az első titkár továbbá bemutatta az 1892-ik évről a pénztári forgalomra 
vonatkozó kimutatást.

PÉNZTÁRI .JELENTÉS
a magyarhoni földtani társulat 1892-ik évi pénztári forgalmáról, pénztárának és vagyo

nának állásáról az 1892-ik év deczember hó 31-én.

X. F o rg ó  tőke.
a) Bevétel:

1. Pénztári áthozat 1891-ről. . . . .  . . .  . . .  ...

Előirányzat
1892-re

274 frt 12 kr.

Tényleges bevétel 
1892-ben 

274 frt 12 kr.
2. Herczeg Eszterházy Miklós évi adománya 

1892-re_ ______ .. .  . . .  .... . ... 420 « — « 420 <« — .
3. Országos segély ...  ... __ ... .. .  ... 1000 « — « 1000 « — o
4. Alaptőke kamatja . . .  ... . . .... ... ... 545 « — « 550 « — «
5. Forgó tőke takarékpénztári kamatja 20 « — » 37 <( 59 «
6. Hátralékos tagdíjak ...  . . .  . . .  . . .  _ ... 20 « — « 75 « — «
7. Tagdíjak 1892-re ... . . .  ............ . . .  1 1300 « — a 1265 « 07 «
8. Tagdíjak 1893-ra ...  _ ... .. .  .. . — « — (( 38 « — «
9. Selmeczbányai fiókegyesület járuléka... ... 110 <« — « 96 « — «

10. Előfizetések 1892-re . . .  ............  . . .  j 200 « — « 169 « — «
11. Előfizetések 1893-ra .. .  . . .  .. .  . . .  .. .  j *--  « --- (( 42 « — «
12. Oklevéldíjak .. .  . . .  .. .  ... .... ............ 20 « — « 20 « — «
13. Eladott kiadványok .. .  .. .  ... .. .  ... 15 « — « 34 « 85 «'
14. Megtérített postaköltségek _ _ ... . 8 « — « 9 « 31 «

Összeg 3932 frt 12 kr. 4030 frt 94 kr.

b) K ia d á s:

1. Földtani Közlöny ...  .. .  ... ... .. .  ...

Előirányzat
1892-re

2430 frt — kr.

Tényleges kiadás 
1892-ben

1822 frt 70 kr.
2. M. kir. Földtani Intézet Évi Jelentésének 

különlenyomatái ... . . .  .. .  ... ... 170 « — « 158 « 04 «
3. Tisztviselők tiszteletdija . . .  .. .  _ . ... 700 « —— « 700 « —  «
4. írnok jutalomdíja ... .. .  .. .  .. .  _ 25 « — « 13 « — «
5. Szolgák jutalomdíja... . . .  .... . . .  . . .  . . . 180 « — « 1 S3 « 95 «
6. Postaköltségek ...  . . .  . . .  ... . . .  .. . 180 « — « 208 « 39 «
7. Oklevelek kiállítása és kisebb nyomtatványok 50 « — « 39 n 51 "
8. Irodai és vegyes költségek .. .  _ 65 « — « 62 « 26 «
9, Rendkívüli kiadások ...  ... ... . . .  .. . 32 « 12 < 23 « 20 «

10. Térképalap javára ...  .. .  __ ...  .. . 100 « — « 100 « — «
11. Alaptőke javára ...  ... .. .  ... .. .  ... --- (( --- (( 35 « 20 «

Összeg 3932 frt 12 kr. 3346 frt 25 kr.
Maradék 1893-ra — « « 684 « 69 «

(41)
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I I .  A laptőke.

Értékpapír Készpénz Kötelezvény

1. Az 1891. évi áthozat _ _ 1 0 . 0 0 0  frt —■kr. 28 frt 78 kr. 500 f r t- -k r .
2. Az 1891. évi forgó tőke több-

létéből áthozatott... ... ... --  « -- (( 400 « — « --  « —- «
3. Ozv. dr. Hofmann Károlyné

alapítványa ... ... ... ... — A — « 1 0 0  « — « --  « —- «
4-. Zimányi Károly részletfizetése

alapítványára ... ... ... --  « -- « 80 « - « --  « —- «
5. A forgó tőkéből átbozatott... --- (( -- « 35 « 20 « --  « —- ((
6 . Vásárolt értékpapírok névértéke 500 « — (( — « — « — a —- «

Összesen ... 10.500 frt — kr. 643 frt 98 kr. 500 f r t - -k r.
Ebből levonandó a vásárolt ér-

tékpapirok ára ... ... _
Az alaptőke tényleges állása 1892 

végén: ... ... ... . .. ... 1 0.500 frt —

«

kr.

520 « 20 

123 frt 78

«

kr.

--  « —

500 frt —

- (( 

-k r.

I I I .  A tá rsu la t vagyona 1892 végén :

Értékpapírokban ... ... ... ... ... 10.500 frt — kr.
Kötelezvényekben ... ... ... ... 500 « — «
Az alaptőke pénzkészlete ... ... ... 123 « 78 «
Tartalékalap 1891-ről ... ... _ 420 « — «
Térképalap ... ... ... ... ... ... 1225 « -— «
A forgó tőke maradéka ... ... ... 684 « 69 «

Összesen 1 3 ,4 5 3  frt ^7  kr.

Kelt Budapesten, 1892 deczember hó 31-én.

Dr. Staub Móricz, 
első titkár mint pénztáros.

Átvizsgáltuk, és az egyes tételeket az okmányokkal megegyezőknek találtuk.

Dr. Ilosvay L ajos s. k. Dr. Schafarzik Ferencz s. k.

mint a közgyűlés részéről kiküldött pénztárvizsgálók.

6 . A 684 frt 69 kr. pénztári maradékot illetőleg az első titkár a választmány 
indítványának elfogadását ajánlja a közgyűlésnek, a melynek értelmében 400 frt 
az alaptőkéhez csatoltassék, mivel az állami értékpapíroknak a közel jövőben végbe
menő conversiója és a tagok számának apadása következtében a társulat jövedelme 
apadni fog.
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A közgyűlés észrevétel nélkül elfogadja a választmány indítványát, a mely 
szerint 400 frt az alaptőkéhez ceatoltassék.

7. Az első titkár előteijeszti az 1893. évi költségvetést, a melyet a közgyűlés 
megjegyzés nélkül elfogadott.

Pénztári előirányzat 1893-ra.
a) Bevételek:

1. Pénztári áthozat 1892-ről ... ... ... ... 284 frt 09 kr.
2. Hg. Eszterházy Miklós évi adománya 1893-ra 420 « — «
3. Országos segély ................._. __.................. _ 1000 « — «
4. Alaptőke kamatja _................. ... 500 « — «
5. Forgótőke takarékpénztári kamatja ... 20 « — «
6. Hátralékos tagdíjak ... ... __ ... ... 20 « — «
7. Tagdíjak 1893-ra ..........   ... ... ... 1200 « — «
8. Selmeczbányai fiókegyesület járuléka ... 100« — «
9. Előfizetők_ ... ... ... ...  ...........  ... 200 « — «

10. Oklevéldíjak... ... ... ... ... ... ... 20 « — «
11. Eladott kiadványok.................. ...........  ... 15« — «
12. Megtérített postaköltség ... ...  ..........  8 * — «

Összesen ... 3787 frt 69 kr.

b) Kiadások:

1 . Földtani Közlöny ... ...- ... ... ... ... 2250 frt — kr.
2. M. kir. földtani intézet «Évi Jelentésének»

különlenyomatái ... ...   ... ... ... 170 « — «
3. Tisztviselők tiszteletdíja ... ... .. ... 700 « — «
4. írnok jutalomdíja, ... ... ...     25 « — «
5. Szolgák jutalomdíja ... ... ... ... ... 180 « — «
6 . Postaköltségek... _ ... ...' ... ... ... 200 « — «
7. Oklevelek kiállítása és kisebb nyomtatványok 50 « — «
8 . Irodai és vegyes költségek ... ... ... ... 65 « — «
9. Térképalap javára ... ... ... ... ... 1 0 0  « «

10. Rendkivüli kiadások ... ... ... ... ... 47 « 69 «
Összesen ... 3787 frt 69 kr.

Kelt Budapesten, 1893 februárius 1-én.
D r. S taub  M ó ricz ,

első titkár.

8. Az elnök felkéri az 1893-ik évi pénztári kezelés megvizsgálására dr. Ilosvay 
Lajos, Petrik Lajos és dr. Szontagh Tamás tagtárs urakat.

9. Dr. Pethö Gyula megtartja előadását: «Az ősvilág főemlőseiről vagyis a 
fosszil majmokról^. Előrebocsátva azt az érdekes tényt, hogy ámbár Cuvier már 
a fosszil csontokról szóló nagy művében 1812-ben leírta volt egy majom állkapcsát, 
a fosszil majmok s a mammut és a rhinoceros korában élő ősember létezését váltig
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tagadta mind haláláig; mert a tőle leirt első majom-fajt, az akkori ismeretek 
világánál, egy kisebbszerű (nyúl-nagyságú) vastagbőrű állatnak tartotta. Az első 
fosszil majom-állkapocs töredékét négy évvel Cuvier halála után, 1836-ban találták 
a kelet-indiai Sivalik-halmok felső mioczén (illetve alsó plioczén) rétegeiben. Ezt 
követte 1838-ban az Athene melletti Pikermi bámulatos gazdagságú csonttemető
jének felfedezése, amelyből a későbbi évek folytán igen nagyszámú alsó plioczén- 
kori ősemlősön kivül egy igen magas szervezetű majom, a Mesopithecus koponyái 
és csaknem egész csontvázai kerültek ki. Ez a Mesopithecus pentelici az élő majmok 
sorában rokonság, zoológiái rangja tekintetében a Semnopithecus és a Maccacus 
közé illeszthető, amazt koponyájának, emezt végtagjainak alkotásával közelítvén 
meg leginkább. Palaeontologiai szempontból, különösen Gaudry beható kutatásai 
következtében a legszabatosabban tanulmányozott fajok egyike s az egyetlen 
fosszil majom, mely Pikermin kivül Magyarországon is előfordul a baltaván emlős 
faunában. E nagy nevezetességű leletek után mind több és több fosszil majom 
maradványait fedezték föl, elannyira, hogy jelenleg az ismeretes vagy legalább 
több-kevesebb szabatossággal megkülönböztetett fajok száma eléri az ötvenet. De 
megjegyzendő, hogy a legtöbb fajnak csupán egy-két részletét ismerjük, legtöbb- 
nyire az állkapcsát vagy annak töredékeit. A legmagasabb rendű majmokból leg
kevesebb maradt reánk, valamennyi az ifjabb harmadkor rétegeiből. Közülök az 
emberszabásúakhoz számítunk négyet: az indiai Sivalik-halmok plioczénjéből az 
afrikai csimpánzhoz igen hasonló Troglodytes sivalensis-1  és egy orangutánszeríi 
Sírnia-1 ; a délfrancziaországi (Sansan) mioczénben, az elggi barnaszénben (Svájcz), 
az orleansi homokban s a göriachi barnaszénben előforduló Pliopithecus antiquus-t 
és a valamennyi között legnagyobb nevezetességre vergődött Dryopithecus Fon- 
tcmi-t a st.-gandensi mioczénből. A többi fajok részint az ó-világi keskeny-orrúak, 
részint az új-világi széles-orrúak csoportjába, részint pedig a pseudolemuroh 
áthidaló törzsébe tartoznak, mely a mai valódi majmok és a félmajmok törzsét köti 
össze egymással. A geológiai megjelenés korára nézve kijelenti az előadó, hogy a 
legalsóbb rendit majmok az eoczénben jelennek meg, míg a magasabb rendűek a 
legfelső eoczénben vagy az alsó oligoczénben (pseudolemurok), míg a keskenyorrú 
pithecusok és az emberszabásúak kizárólag a felső mioczénre s főkép a plioezénre 
szorítkoznak, úgy hogy az eddigi leletek ebben a tekintetben is azt az általános 
törvényt erősítik meg, mely a szervezetek lassú, de fokozatos fejlődését és folytonos 
tökéletesbedését Írja körül.

10. Több tárgy nem lévén, az elnök a közgyűlést berekeszti.
Kelt Budapesten 1893 februárius hó 1 -én.

•Jegyezte
Zimányi Károly, m. titkár.
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I. SZ A K Ü L É S  1 8 9 3  JA H U Á R IU S  HÓ 4-ÉN.
Elnök : Dr. Szabó József.

Az első titkár jelenti, hogy a társulatnak rendes tagja, Dávid Alajos, 
Metternich herczeg udvari tanácsosa, Becsben meghalt, a mi szomorú tudomásul 
szolgál.

Zimányi Károly a társulat örökítő tagjai közé lépett.
Az előadások sorát megkezdi:
1. Treitz Péter : «Úti jegyzetek Németországból» czím alatt múlt nyári 

kiküldetésekor végzett geológiai tanulmányi útjáról referált; ez alkalommal 
Hessen- és Badenre terjeszkedett jelentése. Előadó bemutatta az ortsbergi és ross- 
bergi bazaltot, az umstadti felsit porphyrt, valamint az eiuptiv kőzetek contactjáról 
komokkövet és agyagot. A Kintzig völgyéből (Fekete erdő) egy gránát tartalmú 
gnájsz-féleséget — kintzigit — hozott magával az előadó. Végül a rajnai síkság 
északi részét alkotó mainzi medencze geológiai viszonyait általános vonásokban 
ismertetve, az annak tertiär lerakodásaiból gyűjtött kövületeket mutatta be.

2. Dr. Schafarzik F erencz az építészetre és a kőzetek technikai alkalmazá
sára egyaránt fontos két munkát ismertetett. Ezek: Karrer F., Führer durch die 
Baumaterialiensammlung des k. k. Hofmuseums, és H annisch A., Resultate der 
Untersuchungen mit Bausteinen der öster.-ung. Monarchie. Ezzel kapcsolatban 
hazánk fontosabb és tényleg már több helyütt használt, kivitelre alkalmas kőzeteit 
faragott koczkákban mutatta be.

Karrer egy gazdag gyűjtemény anyagát csoportosította lelethelyek és a 
kőzetfajok alkalmazása szerint; a munka érdekességét emeli az, hogy Bécs városa 
nevezetesebb épületeinek sikerült rajzait tartalmazza. E munkából megtudjuk, 
hogy Ausztria fővárosa építő anyagainak nagy része magyarországi s pedig első 
sorban a Lajta hegység neogen-korú mészkövei.

H annisch 200 lelethelyről származó különböző kőzeten, a melyek közt 24- 
magyarországi volt, megejtett vizsgálatait foglalta egybe a fenn idézett munkában. 
A meghatározások és kisérletek a kőzetek fajsúlya-, likacsossága-, szilárdsága- és 
kopására vonatkoznak. Előadó ismertette a meghatározások módját és H annisch 
adataiból a magyarországi kőzetekre vonatkozókat egy külön, átnézetes táblázatban 
mutatta be. A nyert kisérleti adatok a Lajtha hegység különböző mészköveinek és 
a süttői édesvízi (diluviális) mészkő kiváló minősége mellett tanúskodnak, a mely 
utóbbinak szilárdsága versenyez a gránitéval, azonfelül még rendkívül csekély fok
ban likacsos is.

Elnök dr. Szabó József megjegyzi, hogy a kőzetek használhatóságának és 
jóságának megitélésénél rendkívül fontos ismerni, hogy mily mértékben képesek 
az atmospheriliák behatásának ellentállni; de ezt csupán a szabad természetben a 
helyszínén lehet eldönteni.

3. Dr. Schmidt Sándor v. tag bemutatja a «Zeitschrift für praktische 
Geologie»* czímtí folyóirat első füzetét s a szakférfiak figyelmébe ajánlja azt, mint

* Zeitschrift fü r  praktische Geologie, mit besonderer Berücksichtigung de)' Lager
stättenkunde. Herausgegeben von Max Krahmann. Berlin, Verlag von S. Springer. — 
Evenkint 12 füzet jelenik meg, előfizetési ára egy évre 18 márka.
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olyat, a mely a geológia, bányászat és mineralogia több fontos és eddig talán nem 
eléggé méltatott gyakorlati kérdéseiről igér tájékoztatni.

II . SZAKÜLÉS 1893  MÁRCZIUS HÓ 1-ÉN.
Elnök : D r. Szabó József.

Az e. titkár jelenti, bogy a választmánynak f. é. januárius 25-én tartott 
ülésében dr. L örenthey Imre egyetemi tanársegéd a társulatnak eddig r. tagja 
az örökítő tagok sorába fölvétetett, továbbá h ogy:

H éjjas Imre egyetemi tanársegéd Kolozsvárott dr. Koch Antal örök. tag 
ajánlatára rendes tagnak választatott.

Rendes tagságra ajánltatnak továbbá:
Beutel E ngelbert nagy-olvasztó és öntő-vezető, F ranzl Ernő bányagondnok 

és iíj. Jahn V ilmos vasgyári igazgató Nadrágon, ajánlja id. Jahn Vilmos r. tag.
Ezután a következő előadások kerültek a napirendre:
1. Elnök dr. Szabó József megemlékezik v. Kokscharow M.-ről, az elhunyt 

kiváló orosz mineralogusról és ecseteli tevékeny és eredménydús életpályáját.
2. Treitz Péter : «A sókivirágzásokról» czimű előadásában részletesen 

értekezik Csongrádmegye egy részének szikes talajairól. Előadó bevezetésül röviden 
ismerteti Abich, H ooker, S ickenberg, H ilgard és Ochsenius elméleteit a szóda 
képződését illetőleg. Előadó saját észleleteit főképen gr. Károlyi László tisza- 
melléki birtokain végezte, eddigi tapasztalatai szerint a sziksó ott található és ott 
képez szikes foltokat, a hol az altalajban nagyon sok szénsavas mész van és az alsó 
rétegek vizáthatlanok. Feltéve, hogy a Tisza vize nem hoz már oldott szódát, az 
előadó megfigyelései Hilgard elméletét támogatnák. Hogy a talaj terméket
lenségét a szóda okozza, kitűnik abból, hogy a Fertő-tó kiszáradt medré
ben leginkább glaubersó virágzik ki, de a föld termékeny, mig a szegedmelléki 
Fehér-tó kiszáradt medrében a talaj a kivirágzott szóda miatt terméketlen. Ochse- 
niüs elmélete ellenében előadó megjegyzi, hogy az Alföldön sok helyütt talált vas 
által erősen festett talajt és a timsósvizű kutak sem ritkák.

E tárgy fölött élénkebb eszmecsere fejlődött, a melyben részt vettek Franzé 
Rezső, dr. Staub Móricz, dr. Schmidt Sándor és dr. Schafarzik F erencz.

3. Franzé Rezső úr mint vendég a gánóczi (Szepesmegye) mésztufából eredő 
confervitesek-TŐ\ értekezett (Lásd e füzetben a 4-ik oldalon).

4. Dr. Staub Móricz röviden közli, hogy Ctenopteris cycadea Brngt, még a 
legújabb irodalmi adatok után is a legszebb és legtökéletesebb példányokban a 
baranyamegyei liaszban találtatott.

5. Dr. Schafarzik Ferencz egy bazalttelér áttörése következtében elkokszoso- 
dott barnaszenet mutatott be Salgó-Tarjánról. Az érdekes példányt Andreics J. 
bányamérnök küldötte be a m. kir. földtani intézet gyűjteményének. Andreics úr 
közlése szerint e szén a Károly-aknából való a töltő helytől mintegy 400 m távol
ságra és 200 m mélységből. A szén körülbelül 2 dm vastagságban kokszosodott el, 
fénye erős, de bitumen tartalma csekély.

Az 1893 januárius hó 4-én tartott választmányi ülésben a folyó ügyek 
elintézése után az első titkár jelenti, hogy a társulat alelnöke, Böckh János, a
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Földmivelésügvi m. kir. miniszter úr ő nagyméltósága kegyes rendelete folytán, a
m. kir. földtani intézet könyvtárának harmadik pótczímjegyzékéből 425 példányt 
a társulatnak rendelkezésére bocsátott. Köszönettel tudomásul vétetik.

Elnök dr. Szabó József jelenti, hogy a társulatnak nagylelkű pártfogója, 
galanthai herczeg E szterházy Miklós, 420 frt évi adományát 1892-re a társulat
nak beküldötte; a bőkezű ajándékot a választmány köszönettel fogadja és örvende
tes tudomásul veszi.

A könyvtár részére beérkezett ajándékkönyv: Todla F., Zur Erinnerung an 
Melchior Neumayr.

Az 1893 januárius hó 25-én tartott választmányi ülésen jelenti az első 
titkár, hogy Neumayr Melchior emlékszobrának gipszmásolata, a melyet a 
társulat a tagok közt gyűjtött összeg fejében ingyen kapott, beérkezett. A választ
mány határozatából ez emlékszobrot a társulat a m. kir. földtani intézetnek 
adja át.

Bemutatja továbbá az első titkára «Naturforschende Gesellschaft in Danzig« 
köszönő levelét, a melyet a társulat üdvözlő iratára intézett a titkárhoz.

Az első titkár, mint pénztáros, bemutatta az utolsó közgyűlés részéről kikül
dött pénztárvizsgáló bizottság jelentését, továbbá a lefolyt 1892. évről a társulatnak 
és a selmeczbányai fiókegyesületnek számadásait; végül előterjeszti az 1893-dik 
évre vonatkozó költségvetést.

A földrengési bizottság előadója dr. Schafarzik Ferencz bemutatta a bizottság 
számadásait 1892-ről és kéri a választmányt intézkedni az iránt, hogy a jövőben 
a közgyűlés részéről kiküldött pénztárvizsgáló bizottság a földrengési bizottság 
pénzkezelését is vegye vizsgálat alá. A választmány helybenhagyta az indítványt.

A könyvtárba beérkezett ajándékkönyv czíme : Agassiz, Annual report of the 
museum of comparative zoology at Harvard College.

Az 1893 márczius 1-én tartott választmányi ülésben bemutatja az e. titkár 
a m. kir. földtani intézet levelét, a melyben N eumayr Melchior az intézet gyűj
teménye számára ajándékképen átengedett emlékszobrát megköszöni.

Az e. titkár mint pénztáros jelenti, hogy az idei közgyűlés határozata folytán 
az alaptőkéhez csatolandó 400 forintból és az alaptőke készpénzéből 1200 koronáért 
értékpapírokat vásárolt.

Végül jelenti az első titkár, hogy Magyarország átnézetes geológiai térképé
nek színrajza teljesen elkészült és már átadható a műintézetnek sokszorosítás végett.

A könyvtár részére a következő ajándékkönyvek érkeztek: Bolletin de la 
Requera Publica Caracas. 1892. Tom. III. Nr. 41, 42, 43, 44. — Mittheilungen der 
Section für Naturkunde des öster. Touristen Clubs. 1892. IV. Jahrgang. — Norges 
geologiske Undersögelne Nr. 8 . — Vogt J. H. L .: Nikkelforkomster ogy nikkel 
Produktion.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZETBŐL.
A m. kir. Geológiai Intézet (Budapest, V., Földművelésügyi ro. kir. minisz

térium palotája) a magyar korona országainak ásványszénben való gazdagságát 
gyűjteményeiben lehető hű képben óhajtván egybeállítani és az érdeklődőknek

(47)



bemutatni, azon kéréssel fordul a kőszénbányatulajdonosokhoz vagy megbízott
jaikhoz, hogy bányaműveleteiknek akár jelenleg már lefejtésben levő, akár még 
üzembe nem vett kőszén, barnaszén, vagy lignit telepeiből való, egyenként mint
egy 15 kg mennyiségű szénmintákat a fent mondott intézet igazgatóságához 
beküldeni szíveskedjenek.

Minthogy a fentebbi, szem előtt lebegő czélon kívül a beküldött anyagok az 
intézet vegytani laboratóriumában több irányban vizsgálat és tanulmány tárgyává 
fognak tétetni, arra kéretik a Tisztelt Czím, hogy a beküldendő, bármily alakú, 
szénmintákat minden egyes széntelepre nézve akként szíveskedjék egybeállítani, 
hogy ennek változó minősége esetében úgy a legjobb minőségű szén, de a silányabb 
is, egyenként a fentebb mondott mennyiségben, külön külön csomagolva és lelet
helye szerint megjelölve legyen képviselve.

Nagyobb minőségi ingadozások esetén a telep csapása, dűlése és vastagsága 
több pontjáról vett, de mindig kíilön-külön csomagolt és pontosan jelölt szénminták 
a legnagyobb köszönettel fogadtatnak.

A kísérletek befejeztével a szenek katalogizálása és úgy a kísérleti, mint 
egyéb adatok közlése is czéloztatván, egyúttal arra is kéretnek a kőszénbánya
tulajdonos urak, hogy a 7. alatt mellékelt kérdő ívet minden egyes beküldésre 
kerülő szénmintára nézve, a szénminta és az illető kérdőív kellő egyöntetű jelzése 
mellett, kitölteni és az intézethez visszajuttatni szíveskedjék.

Budapesten, 1892 deczember 15-én.
A m. kir. földtani intézet igazgatósága : 

Bückh János s. k., 
m. kir. osztálytanácsos és igazgató.

A kérdések sorozata :
1. A szénminta jelzése. — 2. A szén lelőhelye (megye, község). — 

3. A szénbánya, illetőleg telep megnevezése. — 4. A szénbánya távolsága a 
legközelebbi vasúti vagy hajóállomástól, lehetőleg kilométerekben. — 5. A szén
bányatulajdonos vagy bérlő neve és lakása. — 6 . A lefejtésre alkalmas széntelepek 
száma és vastagsága-. — 7. A feltárt szénmennyiség köbméterekben. — 8 . Miféle 
kőzet képezi a széntelep közvetlen fedőjét és fekvőjét ? — 9. A feltárás tárna vagy 
akna által történik-e, az utóbbi esetben az aknák mélysége. — ÍO. A szénfejtés 
módja. — 11. Az utolsó 5 évi széntermelésnek évi átlaga. — 12. A szén közvetlen 
a bányából kerül-e eladásra, vagy osztályozásnak, esetleg mosásnak lesz-e alá
vetve ? — 13. A szénnek eladási ára a bányánál. — 14. A szén piaczának kiterje
dése és azon ’nagyobb vállalatoknak megnevezése, melyek fogyasztják.
15. A szénbánya rövid története, ha nyomtatványban meg van, annak beküldése 
vagy közlési helyének megjelölése kéretik. — 16. Léteznek-e chemiai elemzések és 
mely időkből? Ha nyomtatványban megjelentek, ezek beküldése vagy pedig közlési 
helyüknek megnevezése kéretik.-— 17. Ha kazánpróbák léteznek, ezek eredményét 
kérjük. — Kokszolási és gázgyártási kísérletek tétettek-e a szénnel ? és ha igen, 
kisebb vagy nagyobb mennyiségben-e s mily eredménynyel ?

4 8  HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIK. FÖLDTANI INTÉZETBŐL.
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A TÁRSULAT TISZTVISELŐI. 4 9

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
tisztviselői,

választattak az 1892 februárius 3-án tartott közgyűlésen az 1892— 1894 trienniumra.

FUNCTIONÄRE DER UNGAR. GEOLOG. GESELLSCHAFT,

gewählt in  der am  3 . Februar 1 8 9 2  abgehaltenen G eneralversamm lung  
fü r  das T ricnn ium  1 8 9 2 —1 8 9 4 .

Elnök (Präsident): Dr. szentmiklósi Szabó József, kir. tanácsos s több bel- és 
külföldi rend lovagkeresztese, az edinburgi és bolognai tud. egyetem tiszt, 
tudora, a budapesti m. kir. tud. egyetemen az ásvány- és földtan ny. r. tanára ; 
a magyar tudom. Akadémia igazgató tagja és III-ik (mathematikai és termé
szettudományi) osztályának titkára ; számos bel- és külföldi tudományos társu
lat tiszteleti, külső, rendes és levelező tagja, stb.

Alelnök (Vicepräsident): Böckh János, m. kir. min. osztálytanácsos, a m. kir. 
földtani intézet igazgatója, a m. tud. akadémia levelező tagja ; a bécsi cs. 
kir. földtani intézet levelezője, stb.

Titkárok (Secretäre): Első titkár dr. Staub Móricz, a m. kir. középisk. tanár
képző főgymnaziumában tanár stb .; másodtitkár Zimányi Károly műegyet. 
assistens.

Pénztáros (Cassier): dr. Staub Móricz.

Választmányi tagok: (Mitglieder des Ausschusses.)

H alaváts Gyula 
dr. I losvay L ajos. 
Kalecsinszky Sándor. 
dr. Krenner József Sándor. 
Lóczy L ajos. 
dr. Pethő Gyula.

Petrik Lajos.
Roth L ajos (telegdi). 
dr. Schafarzik F erencz. 
dr. Schmidt Sándor. 
Semsey Andor. 
dr. Szontagh Tamás

A földrengési bizottság tagjai: (Mitglieder der Erdbeben-Commission.)

Elnök (Präsident): Dr. s z e n tm ik ló s i  Szabó József.
Előadó (Referent): Dr. Schafarzik F erencz.

Tagok (Mitglieder): Bernáth József, prudniki Hantken Miksa, Kalecsinszky 
Sándor, Lóczy L ajos, dr. Szontagh Tamás, Válya Miklós.

Az erdélyrészi előadó: (Referent für die siebenbürgischen Landestheile.)
Dr. Koch Antal.

Földtani Közlöny. XXIII. köt. 1893. (49) 4



5 0 TAGOK NÉVSOKA.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK
NÉVSORA

az 1892-ik  évben.

VERZEICHNISS
DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

im  Jahre 1892.

Jegyzet. A lakóhely után következő szám a tag választási évét jelenti. A hol 
két szám fordul elő, ott az első (zárójel közötti) jelenti a rendes taggá választás 
évét, a második pedig a tiszteleti, pártoló, örökítő vagy levelező taggá választás idejét.

Pártfogó. (Protektor.)

G alanthai hekczeg E sterházy M iklós, Edelstetten lierczegi grófja, Fraknó 
örökös ura, az Aranygyapjas Rend Vitéze, a Magyar királyi Szent-István rend 
középkeresztese, a Hannoverai Guelph-rend kardos nagykeresztjének birto
kosa, a császári orosz Szent-Anna-rend commandeuije, cs. kir. kamarás, 
Sopronmegye örökös főispánja, cs. és kir. őrnagy sz. k. — Becsben, 1856.

Tiszteleti tagok. (Ehren-Mitglieder.)

Beyrich E., a berlini egyetemen a palae ontológia tanára, Európa geológiai térképe 
ügyének egyik igazgatója stb. Berlin 1886.

Blanford W. T., a londoni Royal Society tagja s a londoni geológiai társulat titkára, 
London 1886.

Capellini Giovanni, a bolognai egyetemen a geológia tanára, a nemzetközi geológiai 
kongresszus és a R. Comitato geologico elnöke, Bologna 1886.

Dana James, Dwight, a Yale-College-on a mineralogia és geológia tanára, New- 
Hawen, Connecticut államban, 1886.

Daubrée A., az Institut tagja s a természetrajzi miizeumon a geológia tanára, 
Páris 1886.

Ettingshausen Constantin báró, cs. és kir. kormánytanácsos, egyetemi tanár, 
Graz 1883.

Hall James, állami geológus s az állami természetrajzi múzeum igazgatója Al- 
banyban, New-York államban 1886.

9  Hauer Ferencz, lovag, csász. és kir. udvari tanácsos, a cs. k. természetrajzi udvari 
múzeum intendánsa, Bées 1867.
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Prestwich J., az oxfordi egyetemen a geológia tanára, a londoni Royal Society 
tagja s a londoni geológiai társulat alelnöke, London 1886.

Richthofen Ferdinand báró, egyetemi tanár, Lipcse 1883.
Semsei Semsey Andor, földbirtokos, am. nemz. múzeum ásványtári osztályának tiszt, 

fo-őre, a m. tud. akadémia és a kir. m. természettudományi társulat tiszteleti 
tagja, Budapest 1876.

Stäche Guidó, cs. k. főbányatanácsos és a cs, és k. geológiai intézet aligazgatója, 
Bécs 1872.

Stur Dénes, cs. és kir. udvari tanácsos, a cs. és k. geológiai intézet igazgatója, 
Bécs 1880.

Suess Ede, a bécsi tudomány-egyetemen a geológia tanára s az osztrák Reichsrath 
tagja stb., Bécs 1886.

te Zittel Károly Alfréd, a müncheni egyetemen a geológia és palaeontologia tanára, 
München 1883.

Levelező' tagok. (Correspondirende Mitglieder.)

Beszédes Kálmán, Konstantinápoly 1874.
Buda Ádám, földbirtokos, Reá (1866) 1885.
Conwentz Hugó, prof. dr., a nyugatporosz tartományi múzeum igazgatója, Danzig 

1892.
Felix János, dr., a palaeontologia tanára, Lipcse 1888.
Hazslini Hazslinszky Frigyes, collegiumi igazgató, a m. tud. akadémia rend. tagja, 

Eperjes 1888.
Korniss Emil gróf, Budapest 1880.
Majláth Béla, Budapest 1873.
Müller Károly, Villány 1875.
Roccatagliata Péter, dr. Nápoly 1885.
Splény Béla, báró, ny. min. tanácsos, Budapest 1888.
Stevenson John, a newyorki egyetemen a geológia tanára, New-York 1892.

2 8  Széllé Zsigmond, Dunaföldvár 1882.

Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.)

Andrássy Dénes gróf, bányabirtokos, Demo 1885.
Budapest fővárosa 1881.
Első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest és Pécs 1873. 
Eszakmagyarországi egyesített kőszénbánya és iparvállalat részvény-társaság, 

Budapest 1885.
Kempelen Imre, földbirtokos, Moha 1886.
Kőszénbánya és téglagyár részv.-társulat, Budapest 1872.
Nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamű-vállalat, Nagyág 1883.
Osztrák magyar államvasuttársaság, Budapest és Bécs 1885.
Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület, Budapest 1883.

38 Rimamurány-Salgó-Tarjáni vasmű-részvény-társaság, Salgó-Tarján 1885.
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Schwarcz Gyula, dr., a m. tud. akadémia rend. tagja, országgyűl. képviselő, Buda 
pest 1864.

Szentmiklósi Dr. Szabó József, (L. elnökség) Budapest (1850) 1886.
4 i Szlávy József koronaőr, Budapest 1883.

Örökítő tagok. (Gründende Mitglieder.)

Balia Pál, ügyvéd, Újvidék 1883.
Beszterczebánya szab. kir. város tanácsa, Beszterczebánya 1885.
Bezerédy Pál, földbirtokos, Budapest 1884.
Dávid Vilmos, mérnök, Budapest (1866) 1884.
Mágócsy-Dietz Sándor, dr. áll. reáliskolai rendes és tud. egyet, magántanár 

Budapest (1877) 1885.
Esztergomi Főkáptalan, Esztergom 1886.
Fischer Samu, dr., gyógyszertár-tulajdonos, Budapest 1888.
Hantken Miksa (prudniki), dr., lovag, egyetemi tanár, Budapest (1860) 1873. 
Herich Károly, dr., nyug. m. kir. miniszteri osztálytanácsos, Budapest 1886. 
Ilosvay Lajos, dr., műegyetemi tanár, Budapest (1883) 1885.
InkeyBéla, m. kir. főgeologus, Budapest (1875) 1886.
Kaufmann Kamilló, m. kir. bányakapitány (1866) 1890.
Kállay Béni, közös pénzügyminiszter, Bécs 1859.
Koch Antal, dr., egyetemi tanár, Kolozsvár (1866) 1884.
Kuncz Adolf, dr., csornai praelatus, Csorna (1880) 1886.
Pethő Gyula, dr., m. k. osztálygeologus, Budapest (1873) 1886.
Rapoport Arnót, Porodai, dr. bányabirtokos, Bécs 1891.
Salgó-Tarjáni kőszénbánya részvény-társaság, Budapest 1872.
Schafarzik Ferencz, dr., m. kir. osztálygeologus, Budapest (1875) 1884.
Staub Móricz, dr., tanár, (1868) 1887.
Fülöp, Szász - Coburg-Gothai herczeg vasgyárai, Pohorella 1885.
Szontagh Tamás, dr., m. kir. osztálygeologus 1887.
Tengerészeti hatóság, Magyar királyi, Fiume 1876.
Újvidéki m. kir. kath. főgymnasium (Bállá Pál alapítványa), Újvidék 1883. 

ee Zsigmondy Béla, mérnök, Budapest (1871) 1875.

R endes tagok. ( O rdentliche M itglieder, j
' (/

a) Budapesti rendes tagok.

Almásy Andor (szentannai), magyar királyi központi főerdőmester 1888. 
Báthory Nándor, főreáliskolai igazgató 1875.
Bedő Albert (kálnoki), országos főerdőmester, miniszteri tanácsos 1888.

7o Belházy János, m. kir. miniszt. osztálytanácsos 1867.
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Berdenich Győző, magánmérnök 1892.
Berecz Antal, felsőbb áll. leányiskolái igazgató 1866.
Bernáth József, vegyész 1864.
Böckh János, m. k. osztálytanácsos, a m. k. földtani intézet igazgatója 1868.
Braun Gyula, dr., egyet, tanársegéd 1885.
Bruimann Vilmos, m. k. főbányatanácsos és ny. bányakapitány 1870. 
Burcliard-Bélaváry Iionrád, főkonzul, a főrendiház tagja 1885.
Czanyuga József, a m. nemzeti múzeum irattárnoka 1850.
Décliv Mór, birtokos 1875.
Dékány Bafael, dr., főreáliskolai igazgató 1867.
Dulácska Géza, dr., fővárosi főorvos 1882.
Duma György, főgvmnasiumi tanár 1872.
Eötvös Loránd báró, dr., egyetemi tanár, a m. tud. akadémia elnöke, főrendiházi 

tag 1867.
Erős Lajos, dr., egyetemi tanársegéd 1885.
Farbaky István, főbányatanácsos, nyug. bányaakadémiai igazgató, orsz. képviselő 

1871.
Earkass Róbert, m. kir. hivataltiszt 1876.
Fábry Gyula, dr., kir. Ítélőtáblái biró 1886.
Fialowsky Lajos, dr., kir. főgymnasiumi tanár 1887.
Fillinger Károly, polg. fiúiskolái igazgató 1871.
Franzenau Ágoston, nemzeti múzeumi segédőr 1877.
Frivaldszky János, kir. tanácsos, nemz. múzeumi igazgató-őr 1853.
Gerenday Béla, márványműgyáros 1888.
Gesell Sándor, m. kir. bányatanácsos, bányafőgeologus 1871.
Ghyczy Géza, kir. tanácsos, a kereskedelmi akadémia igazgatója 1868.
Gombossy János, m. kir. miniszteri tanácsos és jogügyi igazgató 1872. 
Graenzenstein Béla, m. k. miniszteiá tanácsos 1872.
Guckler Győző, m. kir. bányabiztos 187 8 .
Halaváts Gyula, m. kir. osztálygeologus 1874.
Hasenfeld Manó, dr., egyetemi magántanár 1866.
Hoitsy Pál, dr., országgyűlési képviselő 1885.
Hüttl Ernő. egyetemi hallgató 1890.
Iszlay József, dr., fogorvos 1880.
Jankó János, dr., egyetemi tanársegéd 1888.
Jurányi Lajos, dr., egyetemi tanár 1879.
Kachelmann Farkas, m. kir. miniszt. titkár 1885.
Kalecsinszkv Sándor, a m. kir. földtani intézet vegyésze í 882.
Karlovszky Géza, egyet, tanársegéd 1892.
Kilián Frigyes, m. kir. egyetemi könyvárus 1880.
Klein Gyula, műegyetemi tanár 1873.
Koller Gyula, dr., orvos 1885
Kossucli János, üveg- és fayence-gyáros 1880.
Krenner József Sándor, dr., műegyetemi tanár és n. múzeumi őr 1864.
Kuncz Péter, nyug. m. kir. miniszteri osztálytanácsos 1868. 

iu Láng Sándor, mérnök 1885.
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Legeza Viktor, polgári iskolai tanár 1874.
Lendl Adolf, dr., nemzeti múzeumi segédőr, műegyetemi magántanár 1887. 
Lengyel Béla, dr.. egyetemi ny. r. tanár 1892.
Leutner Károly, nyug. miniszt. térképtári igazgató 1867.
Liedermann József, nyug. urad. építész-főmérnök 1875.
Loczka József, a nemzeti múzeum vegyésze 1883.
Lóczy Lajos (Lóczi), egyetemi ny. r. tanár 1874.
Lörenthey Imre, dr., egyet, tanársegéd 1885.
Lukács László, országgyűlési képviselő 1882.
Melczer Gusztáv, tanárjelölt 1889.
Molnár Nándor, dr., gyógyszertár-tulajdonos 1877.
Muraközy Károly, dr., műegyetemi tanársegéd és magántanár 1886.
Nagy Dezső, műegyetemi tanár 1884.
Nagy László, állami tanitónő-képezdei tanár 1880.
(f) Nendtvicli Károly (Cserkuti), dr., kir. tanácsos, nyug. műegy. tanár 1850.(meg

halt 1892 julius 6 .)
Ney Ede és társa, kőfaragóműhely- és kőbányatulajdonosok 1890.
Nuricsán József, dr., tanár 1891.
Paszlavszky József, m. kir. főreáliskolai tanár 1873.
Petrik Lajos, m. kir. ipar-középiskolai tanár 1887.
Pfiszter Károly, m. kir. pénzügyi tanácsos 1869.
Posewitz Tivadar, dr., m. kir. segédgeologus 1877.
Preuszner József, háztulajdonos 1867.
Prélyi István, magánzó 1854.
Probstner Arthur, országgyűlési képviselő 1879.
Both Lajos (Telegdi), m. kir. főgeologus, 1870.
Kybár István, állami tanitónő-képezdei tanár 1871.
Saxlehner Kálmán, magánzó, 1891.
Schenek István, dr., m. kir. bányatanácsos, nyug. bányaakadémiai tanár 1871. 
Schmidt Sándor, dr., egyetemi rk. tanár, múzeumi segédőr 1876.
Schulek Vilmos, dr., egyetemi tanár 1875.
Schuller Alajos, műegyetemi tanár1 1874.
Semsey Andor (Semsei), földbirtokos, 1876.
Sjehmon Adolf, mérnök 1874.
Sztancsek Zoltán, Budapest 1891.
Szathmáry Béla, m. kir. pénzügyi min. osztálytanácsos 1869.
Szauer Arnold, kir. stat. hiv. tisztviselője 1888.
Szádeczky Gyula, dr., főgymnásiumi rendes és egyetemi magántanár 1883. 
Szontagh Pál (Gömöri), földbirtokos és gyártulajdonos 1885.
Szterényi Hugó, dr., kir. főgymnásiumi tanár 1883.
Térv Ödön V., dr., m. kir. közegészségügyi felügyelő 1878.
Thirring Gusztáv, dr., fővárosi statiszt. hiv. tisztviselő 1883.
Tirscher Géza, magy, kir. bányakapitány 1886.
Treitz Péter, agronom geológus 1891.
Válya Miklós, polgári iskolai igazgató 1876. 

i69 Vángel Jenő, dr., egyetemi tanársegéd és magántanár 1887.
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Velics Antal, dr., magánzó 1890.
Vécsey József, báró 1868.
Wagner Jenő, dr., vegyész 1885.
Wallenfeld Károly, bányabirtokos 1885.
Wartha Yincze, dr., műegyetemi tanár 1868.
Wein János, fővárosi vízvezetéki igazgató 1867.
Wettstein Antal, curiai biró 1866.
Winkler Lajos, dr., egyet, tanársegéd 1892.
Zenovitz Gusztáv, a m. kir. főfémjelző és fémbeváltó-hivatali pénzbecsőr 1885. 

i6>. Zimányi Károly, műegyetemi tanársegéd 1885.

b) Vidéki rendes tagok.

Abt Antal, dr., egyetemi ny. r. tanár, Kolozsvár 1867.
Adda Kálmán, m. kir. bányagyakornok, Nagybánya 1887.
Alexy György, m. kir. kohótiszt, Zalathna 1889.
Andreics János, bányamérnök. Salgó-Tarján 1890.
Ágh Timót, dr., cist.-r. főgymnasiumi tanár, Pécs 1885.
Arkosi Béla, kir. bányatiszt, Körmöczbánya 1886.
Baczoni Albert, főreáliskolai tanár, Kassa 1874.
Bakos .János, főreáliskolai tanár, Székesfehérvár 1887.
Baumerth Károly, m. kir. bányatiszt, Bartos-Lehotka 1887.
Bene Géza, bányamérnök, Besicza 1885.
Benes Gyula, bányaigazgató, Esztergom 1867.
Benkő Gábor, dr., gymnasiumi tanár, Zilah 1885.
Bertalan Alajos, kegyesrendi urad. pénztáros, Mernye 1886.
Bibel János, műépitész, Oravicza 1886.
Bothár Dániel, lyceumi tanár, Pozsony 1866.
Bothár Gyula, m. kir. bányamérnök, Ózd 1886.
Bothár Samu, dr., városi orvos, Beszterczebánya 1885.
Bózer Károly, m. kir. bányatiszt, Körmöczbánya 1886.
Bradofka Frigyes, m. kir. bányatiszt, Felsőbánya 1890.
Brelich János, főmérnök, Leányvár, 1891.
Burány János, ügyvéd, Esztergom 1870.
Burró Imre, néptanitó, Ratkó-Szuha, 1891.
Búza János, collegiumi tanár, Sárospatak 1872.
Chyzer Kornél, dr.,Zemplénmegye főorvosa, S.-A.-Ujhely 1879.
Csató János, kir. tanácsos, Alsó-Feliérm. alispánja, Nagy-Enyed 1867. 
Cserey Adolf, dr., lyceumi tanár, Selmeczbánya 1881.
Derzsi K. Ferencz, tanár, Szentes 1879.
Dérer Mihály, m. kir. vaskohó-mérnök, Zólyom-Brezó 1874.
Dologh János, kir. bányatanácsos, Zalathna 1883.
Ebergényi Kálmán, kir. bányatiszt, Verespatak 1891.
Eichel Lipót, okleveles bányász, Anina 1883. 

aoo Eisele Gusztáv, bányagyakornok, Vashegy 1885.
(55)



56 TAGOK NÉVSORA.

Faller Károly, m. kir. kémlész, Tajó 1880.
Farkas János, dr., orvos, Duna-Pentele 1874.
Fischer Samu, m. kir. bánvagyakornok, Felső-Csertés 1883.
Fritz Pál, m. kir. bányanagy, Eónaszék 1885.
Gallik Géza, dr., gyógyszerész, Kassa 1878.
Gallik Oszvald, benedek-rendi tanár, Pannonhalma 1887.
Gerber Frigyes, bányaigazgató, Salgó-Tarján 1890.
Gerő Nándor, bányamérnök, Salgó-Tarján 1883.
Gianoni Adolf, államvasuti felügyelő, Miskolcz 1878.
Glanzer Gyula, bányamérnök, Baranya-Szabolcs 1874.
Glos Arthur, fürdőigazgató, Csíz 1890.
Gothárd Jenő, birtokos, Herény 1880.
Góiián Károly, m. kir. bánya- és kohóhivatali főnök, Kapnikbánya 1876.
(f) Görgey Lajos, m. k. vasgyári hiv. főnök, Zólyom-Brézó 1879. (meghalt 1892.) 
Greguss János, bányaigazgató, Köpecz 1872.
Gschwandtner Albert, m. kir. főbányatanácsos és főbányahivatali főnök. Máramaros- 

Sziget 1889.
Gyürky Gyula (Gyürki), társulati bányamérnök, Ózd 1885.
Haala József, bányamtívezető, Dorogh 1888.
Halmay Albin, bányafőnök, Bánszállás 1884.
Hesky János, bányaigazgató, Zalathna 1885.
Iíickl József, gymnásiumi tanár, Nagybánya 1876.
Hoffmann Richárd, bányamérnök, Salgó-Tarján 1883.
Holletschek Károly, bányagondnok, Nemtibánya 1885.
Hollós József, mérnök, Pécs, 1891.
Hollósv Jusztinián, dr., dömölki apát, Kis-Czell 1869.
Horváth Zoltán, főgymnasiumi tanár, Nagy-Szombat 1892.
Hudoba Gusztáv, m. kir. pénzügyi tanácsos, Nagybánya 1871.
Huffner Tivadar, m. kir. főbányatanácsos és bányaigazgató, Nagyág 1871.
Jahn Vilmos, uradalmi igazgató, Boros-Sebes 1885.
Jelinek Ernő, bányaigazgató, Ózd 1885.
Joós István, m. kir. bányatiszt, Diósgyőr 1881.
Joós Lajos, m. kir. bányatiszt, Felső-Bánya 1883.
Junker Gusztáv, ev. gymnásiumi tanár, Beszterczebánya 1887.
Kail Béla, m. kir. pénzverő-hivatali ellenőr, Körmöczbánya 1876.
Káinénál- József, kir. bányamérnöksegéd, Bartos Lehotka 1887.
Kanka Károly, dr., kir. tanácsos, főorvos, Pozsony 1851.
Kantner János, bányamérnök, Petrozsénv 1886.
Keller Emil, gyógyszerész, Vág-Ujhely 1864.
Koch Ferencz, dr., egyetemi magántanár, Kolozsvár 1875.
Kocsis János, dr., kir. főgymnasiumi tanár, Sátoralja-Ujhely 1883.
Kondor Sándor, m. kir. bányatiszt, Rézbánya 1883.
Korber Imre, főgymn. tanár, Csik-Somlyó, 1891.
Kovács Dömjén, cisterc. rendi főgymnásiumi tanár, Eger 1885.
König Henrik, dr., kir. törvényszéki és vízaknai fürdőorvos, Nagy-Szeben 1890.

245 Krecsarevics Márk, szerb főgymnasiumi tanár, Újvidék 1878.
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Kremnitzky Amandus, m. kir. sóbánvaliivatali főnök, Vízakna 1887.
Kremnitzky Jakab, bányatiszt, Felsőbánya 1876.
Krémer György, m. kir. bányahivatali főnök, Torda 1885.
Lajos Győző, m. kir. bányagyakornok, Szomolnoklmta 1885.
Lájer Nándor, cisterci rendi tanár, Székesfehérvár 1885.
László Zoltán, (kászonjakabfalvi) gazdász, Kolozsvár 1890.
Leitlmer Antal, báró, nyug. min. tanácsos, Körmöczbánya 1884.
Lux József, bányatiszt, Kotterback 1888.
(f) Maderspach Antal, vegyész, Brád 1885. (meghalt 1892 jul.)
Markó Gusztáv, vaskohász, ózd 1892.
Markó László, dr., Borsodmegve főorvosa, Miskolcz 1882.
Matyasovszky Jakab (mátyásfalvi), nyug. m. kir. osztálygeologus, Pécs 1872.
(t) Id. Márkus Ágoston, nyug. m. kir. bányatanácsos. Nagv-Bocskó. 1867. (meghalt 

1892 márczius 26.)
Márkus Károly, bányamérnök, Sajókaza 1889.
Mártonfi Lajos, dr., gymnasiumi tanár, Szamos-Ujvár 1880.
Mészáros Gyula, m. kir. bányatiszt, Verespatak 1881.
Miliáldy István, esperes-plébános, Bakony-Szt-László 1872.
Milkovics Zsigmond, földművelő, Szent-Mihálv 1866.
Mohácsi Pál, szt. benedek-rendi tanár, Sopron 1892.
Molnár Károly, reáliskolai tanár, Székely-Udvarhely 1874.
Munkácsy Pál, dr., orvos, Nagy-Bocskó 1887.
Müller Sándor, mérnök, Farkasfalva-Badin 1890.
Nagy Károly, dr., főbányaorvos, Abrudbánva 1879.
Nemes Felix, dr., főgvm. tanár, Aszód 1886.
Németky Mihály, kir. törvényszéki írnok, Erzsébetváros 1892.
Nyirő Béla, m. kir. főbánvahivatali pénztáros, Sóvár, J 8 8 6 .
Nyulassy Antal, szt. benedekrendi lelkész, Tárkánv 1869.
Oelberg Gusztáv L., m. kir. bányakapitány, Zalathna 1867.
Okolicsányi Béla, m. kir. főbánvahivatali fogalmazó, Akna-Szlatina 1875.
Örvény Iván, főgvmnasiumi tanár, Zenta 1892.
Pantocsek József, dr., kerületi orvos, Tavarnok 1885.
Parragh Gedeon, tanár. Kecskemét 1873.
Pálffy József, m. kir. bányabiztos, Szepes-Igló 1885.
Pálffy Sándor, köz- és váltóügyvéd, Arad 1878.
Pelachy Ferencz, kir. bányagyakornok, Magurka 1887.
Petrovits András, bányamérnök, Ózd 1884.
Péter János, reáliskolai tanár, Pécs 1875.
Plank József, rétmester, Véghles, 1891.
Plichta Soma, dr., Nógrád megye tiszt, főorvosa, országos egészségügyi tanácsos, 

Losoncz 1883.
Pocreanu György, társulati bányatiszt, Vajdahunyad-Telek 1886.
Poor János, kegyesrendi áldozó pap és tanár, Nagy-Kanizsa 1886.
Primics György, dr., múzeumi segédőr, Kolozsvár 1880.
Priviczky Ede, m. kir. főarany választó, Körmöczbánya 1880.

289 Profanter János, dr.. kir. bányamű-orvos, Akna-Sugatag 1885.
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Prunner Róbert, kir. bányagyakornok, Körmöczbányán 1883.
(t) Rakns Pál, főherczegi főbányatiszt, Gölniczbánya 1886. (meghalt 1892 jul.) 
Reich Henrik, bányaművezető az osztr.-magy. áll. vasúttársaságnál, Anina 1890. 
Reitzner Miksa, m. kir. bányatanácsos, Körmöczbánva 1874.
Riegel Vilmos, bányamérnök. Vaskő 1890.
Rombauer Emil, kir. főreáliskolai igazgató, Brassó 1886.
Ruffiny Jenő, bányamérnök, Dobsina 1872.
Ruzitska Béla, tanárjelölt, Kolozsvár 1888.
Scherffel Lajos, gyártelepi tanitó, Ózd 1892.
Schmidt Géza, kir. bányatiszt, Nagyág 1885.
Schmidt László, m. kir. főbányahivatali segédfőnök, Akna-Szlatina 1890.
Schneider Gusztáv, vaskohó-igazgató, Dobsina 1872.
Siegl József, műépítész és téglavető-tulajdonos, Fehértemplom 1886.
Siegmeth Károly, m. kir. áll. vasúti felügyelő, Debreczen 1879.
Singer Bálint, társ. bányamérnök, Tokod, 1891.
Starna Sándor, bányaigazgató, Vörösvágás 1885.
Steinhausz Gyula, bányaigazgató, Szomolnok-Hutta 1871.
Stempel Gyula, m. kir. bánya-esküdt, Zalathna, 1887.
Süssner Ferencz, m, kir. bányatanácsos, bányahivatali főnök, Felsőbánya 1869. 
Szellemy László, m. kir. bányatiszt, Kapnikbánya, 1889.
Széles Géza, kir. bányaesküdt, Szomolnok 1887.
Szikszay Lajos, kir. tanácsos, alispán, Zilah 1878.
Szlovikofszky Emil, m. kir. bányagyakornok, Tokod 1890.
Tallatschek Ferencz, bányaigazgató, Petrozsény 1883.
Teschler György, állami főreáliskolai tanár, Körmöczbánya 1875.
Téglás Gábor, állami reáliskolai igazgató, Déva 1872.
Themák Ede, reálisk. tanár, Temesvár 1869.
Torma Zsófia úrhölgv, Szászváros 1867.
Traxler László, dr., gyógyszerész, Munkács 1889.
Tribus Antal, m. kir. bányamérnök, Petrozsény 1886.
Vutskits György, dr., kath. gymnasiumi tanár, Keszthelyen 1885.
Wagner Vilmos, m. kir. főbányatanácsos, m. kir. hivatali főnök, Rónicz-Bre- 

zova 1881.
Waldherr József, polgári iskolai tanár, Versecz 1880.
Wallenfeld Mihály, magánzó, Duna-Bogdán 1885.

32* Zsigmondy Árpád, bányaművezető, Vaskő 1883.

c) A seltneczbányai fiókegyesület tagjai.

Akadémiai általános társaság, Selmeczbánya 1876.
Breznyik János, kir. tanácsos, evang. lyceumi igazgató, Selmeczbánya 1876. 
Broszmann Jenő, m. k. gépfelügyelő, Szélakna 1878.
Burdács Lajos, kir. bányagyakornok, Vihnye 1890.
Cseh Lajos (Szt-Katolnai), m. kir. bányageologus, Selmeczbánya 1871.
Fox Károly, kir. gépfelügyelő. Szélakna 1888.
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Gretzmacher Gyula, kir. bányatanácsos, bányászakad. tanár, Selmeczbánya 1871. 
Hegedűs Pál, m. kir. bányatiszt, Selmeczbánya 1885.
Hlavacsek Kornél, bányatiszt Selmeczbánya, 1883.
Hoffmann Géza, kir. bányakad. hallgató, Selmeczbánya, 1891.
Hültl József, m. kir. min. tanácsos, bányaigazgató, Selmeczbánya 1878.
Itj. Kachelmann Károly, gépgyáros, Vihnye 1871.
Litschauer Lajos, kir. bánvásziskolai tanár, Selmeczbányán 1886.
Makkáve Miklós, kir. bányatiszt. Szélakna 1891.
Martiny István, m. kir. bányatiszt, Vichnve 1883.
Péch Antal, m. kir. min. tanácsos, nyug. m. kir. bányaigazgató, országgy. képvi

selő, Selmeczbánya 1867.
Platzer Jenő, magy. kir. számtanácsos, Selmeczbánya 1885.
Rákóczy Samu, m. kir. zuzómű-felügyelősegéd, Selmeczbánya 1883.
Rennert Gyula, pénztárnok, Selmeczbánya 1875.
Richter Géza, kir. bányagyakornok, Selmeczbánya 188N.
Schelle Róbert, m. kir. vegyelemző, Selmeczbánya 1876.
Schwartz Ottó, dr., bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1871.
Selmeczbánya város tanácsa 1875.
Svehla Gyula, m. kir. zuzómű-felügyelő, Selmeczbánya 1880.
Tirscher József, m. kir. bányamérnök, Szélakna 1876.
Veress József, m. kir. bányatanácsos és bányaügyi előadó, Selmeczbánya 1867.
Ifj. Veress József, m. kir. bányagyakornok, Körmöczbánva 1885.
Wagner József, társulati kohófőnök, Selmeczbánya 1881.
Wieszner Adolf, m. k. bányatiszt, Selmeczbánya 1S80.

354 Winkler Benő, m. kir. bányatanácsos, bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1867.

59

d) A rendes tagok jogaival biró intézetek és egyesületek.

Állami főreáliskola, Arad 1880.
Drenkovai kőszénbányaművek igazgatósága, Berzászka 1885. 
Eggenberger-féle könyvkereskedés, Budapest 1872.
Ó-Kaszinó, Eger 1876.
Esztergom város tanácsa 1873.
Állami gymnasium, Fehértemplom 1880.
Nagy gymnasium könyvtára, Gyulafehérvár 1881.
Evangélikus főgvmnasium könyvtára, Igló 1873.
Felsőmagyarországi bánya-polgárság, Igló 1866.
M. kir. áll. főreáltanoda, Kassa 1890.
Reform, főiskola, Kecskemét 1873.
Polgári iskola, Miskolcz 1883.
Reform, főgymnasium, Miskolcz 1880.
Vasipar-társulat igazgatósága, Nadrág 188:2.
Főmonostori könyvtár, Pannonhalma 1891.

,i7o Brassói bánya- és kohó-részvénytársaság, Ruszkabánya 1884-.
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Kuun-reform. collegium, Szászváros 1875. 
Premontrei főgymnasium, Szombathely 1880. 
M. kir. állami főgymnasium, Zombor 1885.

e) Magyarországon kivül lakó tagok.

Ascher H. Ferencz, bányaigazgató, .Grácz 1884.
(f) Dávid Alajos, Metternich hg. udvari tanácsosa, uradalmi főkormányzó, Becs 1885. 

(meghalt 1892 decz. 23.)
Defrance Károly, bányavállalati főigazgató, Antwerpen 1873.
Delmár Tivadar, dr., mérnök, Bern 1890.
Duka Tivadar, dr., orvos, London 1882.
Ehrenlechner B. János, bánya- és üveggyári gondnok, München 1885.
Fuchs Tivadar, cs. és kir. termr. udv. múzeumi igazgató, Bécs 1879.
Hermann Gusztáv, bányaigazgató, Berlin 1879.
Hofmann Rafael, bányabirtokos és bánya-vezérigazgató, Bécs 1867.
Homes Rudolf, dr., egyetemi tanár, Grácz 1884.
Maass Bernárd, a Dunagőzhaj. társaság kőszénbányáinak vezérigazgatója, Bécs 1882. 
Mednyánszky Dénes báró, Bécs 1851.
Noth Gyula, bányaigazgató, Barwinek (Galiczia) 1885.
Posepny Ferencz, cs. kir. bányatanácsos és bányászakad. tanár, Bécs 1871. 
Schröckenstein Ferencz, bányafőgondnok, Brandeisl (Csehország) 1867.
Uhlig Victor, dr., műegyetemi tanár, Prága 1891.
Özv. Felső-szopori Tóth Ágostonná, Grácz 1890.
Wichmann Arthur, dr., egyetemi tanár, Utrecht 1884.
Zlatarski George N., geológus és bányafőnök, Sofia 1891.
Zujovic J. M., főiskolai tanár, Belgrád 1886.

Levelezők.

Brunner Antal, állami útmester, Keszthely 1888. 
Kovách Károly, polgármester, Zalaegerszeg 1888. 
Lunácsek József, néptanitó, Felső-Esztergály 1888.



A FÖLDTANI TÁRSULAT CSEREVISZONYOSAI.

Á MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
c s e r e v i s z o n y o s a i n a k  k i m u t a t á s a

az lS92-ik évben.

M agyarország .

1. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság.
2. « Természetrajzi Füzetek.
3. <( Magyar Turista Egyesület.
4-. « Ungarische Montan-Industrie-Zeitung.
5. « Köztelek.
6. Esztergom, Könyvészeti Lapok.
7. Nagy-Szeben, Siebenbürg. Verein für Naturwissenschaften.
8. Pozsony, Természettudományi és Orvosi Egylet.
9. Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Társulat.

10. Zágráb, Societas historico-naturalis Croatica.

A usztria .
11. Becs, Allgemeine Oesterreichische Chemiker- und Techniker-Zeitung.
12. « K. k. Geographische Gesellschaft.
13. « K. k. Geologische Eeichsanstalt.
14. « K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft.
15. « K. k. Naturhistorisches Hofmuseum.
16. Brünn, Naturforschender Verein.
17. Laibach, Krainischer Musealverein.
18. Prága, Lotos.
19. Reichenberg, Verein der Naturfreunde.
20. Szerajevo, Bosnvák és herczegovinai országos múzeum.

N ém etország .
21. Berlin, Gesellschaft naturforschender Freunde.
22. « Naturae Novitates szerkesztősége.
23. Danzig, Naturforschende Gesellschaft.
24. Dresden, Naturwissenschaftliche Gesellschaft «Isis».
25. Elberfeld und Barmen, Naturwissenschaftlicher Verein.
26. Frankfurt alM., Verein für Geographie und Statistik.
27. Giessen, Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
28. Greifswald, Geographische Gesellschaft.
29. Görlitz, Naturforschende Gesellschaft.
30. Halle a/S., Verein für Erdkunde.
31. Kiel, Naturw. Verein für Schleswig-Holstein.
32. Königsberg, Physikalisch-ökonomische Gesellschaft.
33. Magdeburg, Naturwissenschaftlicher Verein.
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34. Regensburg, Naturwissenschaftlicher Verein.
35. Wiesbaden, Nassauischer Verein für Naturkunde.

O laszország.
36. Padova, La Nuova Notarisia.
37. Palermo, Collegio degli Ingegneri et Architetti.
38. Roma, Eeale Comitato Geologico d'Italia.
39. « Rassegna della Scienze Geologiche in Italia.

F rancziaország .
40. Paris, Annuaire Géologique Universel.
41. « Feuille des Jeunes Naturalistes.

Belgium .
42. Brüssel, Société Royale Malacologique de Belgique.

Angolország.
43. New-Castle-upon-Tyne, Institute of Mining and Mechanical Engineers.

Oroszország.
44. Kiew, Gesellschaft der Naturforscher.
45. Moszkva, Société Impériale des Naturalistes.
46. Szt. Pétervár, Comité Géologique de la Russie.
47. « Société des Naturalistes. Section de Géologie et de Minéralogio

D om inion o f Canada.
48. Ottawa, Commission Géologique et d’Histoire naturelle du Canada.

É j sza ka m er ik a i Egy esült-Á llam ok.
49. Madison, Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters.
50. Minnesota, Geological and Natural History Survey.
51. Neiv-York, American Museum of Natural History.
52. Philadelphia, The Wagner Free Institute of Science.
53. Rochester N. Y., The Geological Society of Amerika.
54. San Francisco, Academy of Sciences.
55. Scranton, Pa, The Colliery Engineer.
56. Topeka. Kansas Academy of Science.
57. Washington, Smithsonian Institution.
58. « United States Geological Survey.
59. « United States Departement of Agriculture.

Mexico.
60. Mexico, Sociedad Cientifica «Antonio Alzate.»

( 62)
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A ustra lá zsia .
61. Melbourne, Geological Society of Australasia.
62. New South Wales, Australian Museum.
63. Sydney, Geological Survey.

A  rn. kir. F öld tani Intézet u tjá n  még a következő bel- és kü lfö ld i társu la tok  
ka p já k  a «F öldtani K özlönyt.»

64. Amsterdam, Academie Royale des Sciences.
65. Basel, Naturforschende Gesellschaft.
66. Berlin, Kgl. Preuss. Akademie d. Wissenschaften.
67. « Kgl. Preuss. geol. Landesanstalt und Bergakademie.
68. « Deutsche Geologische Gesellschaft.
69. « Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein.
70. Bern, Naturforschende Gesellschaft.
71. « Schweizerische Gesellschaft f. d. ges. Naturwissenschaften.
72. Bologna, Accademia déllé Scienze deli’ Istituto di Bologna.
73. Bonn, Naturhistorischer Verein f. d. Rheinlande und Westphalen.
74. Bordeaux, Société des Sciences Physiques et Naturelles.
75. Boston, Society of Natural History.
76. Bruxelles, Commission Géologiques de Belgique.
77. « Société Beige de Géographie.
78. « Musée Royal d’histoire naturelle.
79. « Société beige de Geologie, de Paléontologie et d’Hydrologie.
80. « Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts.
81. Budapest, Meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi Intézet.
82. « Mérnök- és építész Egyesület.
83. « Kir. m. Természettudományi Társulat.
84. « Országos statisztikai Hivatal.
85. « M. tud. Akadémia.
86. Buenos-Ayres, Direction general de Estadistica La Plata.
87. Caen, Société Linnéenne de Normandie.
88. Calcutta, Geological Survey of India.
89. Christiania, L’Université Royal de Norvégé.
90. « Recherches géologiques en Norvégé.
91. Darmstadt, Verein für Naturkunde u. mittelrhein. geolog. Verein.
92. Dorpat, Naturforschende Gesellschaft.
93. Dublin, Royal Géological Society of Ireland.
94. Firenze, R. Istituto di Studii superiori pratici e di perfezionamento.
95. Frankfurt a. 0., Naturwissenschaftlicher Verein.
96. Freiburg i. B., Naturforschende Gesellschaft.
97. Göttingen, Kgl. Gesellschaft d. Wissenschaften.
98. Graz, Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.
90. Halle a. d. Saale, Kais. Leop. Carol. Akademie d. Naturforscher.

100. « Naturforschende Gesellschaft.
(63)
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101. Heidelberg, Grossk. Badische Geol. Landesanstalt.
102. Helsingfors, Administration des mines en Finlande.
103. « Société de Geographie de Finlande.
104. Innsbruck, Ferdinandeum.
105. Kassel, Verein für Naturkunde.
106. Klagenfurt, Berg- und Hüttenmännischer Verein für Kärnthen.
107. Krakau, Akademie der Wissenschaften.
108. Lausanne, Société Vaudoise des Sciences Naturelles.
109. Leipzig, Naturforschende Gesellschaft.
110. « Verein für Erdkunde.
111. Liege, Société Géologique de Belgique.
112. Lisbonne, Section des Travaux Géologiques.
113. London, Royal Society.
114. « Geological Society.
115. Milano, Societä Italiana di Scienze Naturale.
116. « Reale Istituto Lombardo di Scienza e Lettere.
117. München, Kgl. Baierisckes Staatsmuseum.
118. « Kgl. Baierische Akademie der Wissenschaften.
119. « Kgl. Baierisckes Oberbergamt.
120. Napoli, R. Accademia delle Scienza Phisiche e Matematiche.
121. Neuchatel, Société des Sciences Naturelles.
122. New-York, Academy of Sciences.
123. Osnabrück, Naturwisenschaftlicher Verein.
124. Padua, Societä Veneto-trentina di Scienze Naturale.
125. Palermo, Accademia Palermitana di Scienza Lettere et Arte.
126. Paris, Academie des Sciences. Institut National de France.
127. « Société Géologique de France.
128. « École des Mines.
129. « Club alpin fra^ais.
130. Pisa, Societä toscana di Scienza Naturale.
131. Prag, Kgl. Böhmische Gesellschaft der Wissenchaften.
132. Riga, Naturforscher-Verein.
133. Rio de Janeiro, Commission Géologique du Brésil.
134. Roma, Reale Academia dei Lincei.
135. « Societä Geologique Italienne.
136. Rostock, Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.
137. St.-Louis, Academy of Sciences.
138. Santiago, Deutscher Wissenschaftlicher Verein.
139. St.-Pétersbourg, Académie Impériale des Sciences de Russie.
140. Selmeczbdnga, kir. Bányászakadémia.
141. Stockholm, Académie Royale Suedoise des Sciences.
142. « Geologiska Föreningen.
143. « Bureau géologique de Suéde.
144. Strassburg, Commission für die geologische Landesuntersuchung von Eisass- 

Lothringen.
145. Stuttgart, Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg.
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146. Tokio, Seismological Society of Japan.
147. « University of Tokio.
148. « Imperial Geological office of Japan.
149. Trondhjem, Société Royale des Sciences de Norvégé.
150. Torino, Reale Academia della Scienze di Torino.
151. Venezia, Reale Istituto Veneto di Scienze.
152. Wien, Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse.
153. « K. K. Universität (Geologisches Museum).
154. « K. K. Militär-Geographisches Institut.
155. « Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie der technischen Hochschule.
156. « K. K. Technisches und Administratives Militär-Comite.
157. « Section für Naturkunde des österreichischen Touristenclubs.
158. « Kais. Akademie der Wissenschaften.
159. Würzburg, Physikalisch-medicinische Gesellschaft.
160. Zágráb, Jugoslovenska akadémia.
161. Zürich, Eidgenössisches Polytechnicum.
162. « Naturforschende Gesellschaft.

Budapesten, 1892 deczember hó 31-én.
D r. Staub M óeioz, 

első titkár.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
SZÁMÁRA 1892 FOLYAMÁN BEÉRKEZETT CSEREPÉLDÁNYOK ÉS AJÁNDÉKKÖNYVEK

JEGYZÉKE. *

I. Cserepéldányok.

Abhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XVII. Heft. 1 2. Wien 1892.
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. VII. — Wien 1892. 
Annuaire Géologique Universelle. Vol. VII. Fasc. 3—4. Vol. VIII. Fase. 1—2. 

Paris 1891—1892.
Atti del Collegio degli Ingegneri e degli Architetti in Palermo. Ann. XV. Fasc. 

1—2. — Palermo 1892.
Atti del Congresso degli Ingegneri e degli Architetti in Palermo. Part. I. Memorie 

preliminare. — Palermo 1892. Melléklet: Romano G. A. e Fiandra G. V .— 
Studio preliminare a programma di progretto di un canale intermaritima 
Venezia-Spezzia. Con táv. I—V.

Bericht — IX. —- der meteorologischen Commission des naturforschenden 
Vereines in Brünn. — - Brünn 1891.

Bericht — XXVIII. — der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heil
kunde. — Giessen 1892.

* E művek az 1876 évi közgyűlés határozata értelmében a m. kir. földtani 
intézet könyvtárába kebeleztetnek.

Földtani Közlöny. XXIII. kőt.. 1893. (65) o
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Berichte des naturwissenschaftliclien Vereins zu Regensburg. Jahrg. 1890 -1891. 
Heft HI.

Bolletino R. Comitato Geologico d’Italia. Ann. 1891: Nr. 4. Ann. 1892. Nr. 
1—2. — Roma 1891—1892.

Bulletins du Comité Géologique. Vol. IX. Nr. 9—10. Vol. X. Nr. 1—9. Vol. XI. 
Nr. 1—4. Melléklet: Bibliothéque géolog. de la Russie. 1890. — St.-Pétersbourg 
1890—1892.

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Ann. 1891. Nr. 2—4. 
Ann. 1892. Nr. 1—2. — Moscou 1892.

Bulletin of the Geological Society of Amerika. Vol. I, II. — Rochester 1890—1891. 
Bulletin of the United States Geological Survey. Nr. 62, 65, 67—81. — Wa

shington 1890—1891.
Bulletin of the America Museum of Natural History. Vol. III. Nr. 1—2. — 

New-York 1890—1891.
Bulletin of the Minnesota Academy of Natural Sciences. Vol. III. Nr. 2. — Minnea

polis 1891.
Carte geologique of Florida ; Dummellon scheet. 1892.
Chemiker- und Techniker-Zeitung, Allgemeine Österreichische. X. Jahrgang. 

Wien 1892.
Commission de Géologie et d'Histoire Naturelle du Canada. Rapport annuel. 

Vol. IV. Melléklet: Cartes géolog. Part. D. Feuilles 1—9. Part. N. Feuilles 
1 S.-O., 1 S.-E., 1 N.-E. — Ottawa 1888—1889.

Contributions to North American Ethnology. Vol. VI. — Washington 1890. 
Feuille des Jeunes Naturalistes. Ann. XXH. Nr. 256—264. Ann. XXIII. Nr.

265—267. — Cataloque de la Bibliothéque. Fase. 14—15. — Paris 1892.- 
Festschrift zum 150-jährigen Bestehen der naturforschenden Gesellschaft in 

Danzig am 2. Januar 1893.
Földrajzi Közlemények. XX. köt. 1—10. fűz. — Budapest 1892.
Glasnik. Vol. IV. Fase. 1—4. — Serajevo 1892.
Izvestja muzejskega drustva za Krajnsko. — Ljubljani 1892.
Jahrbuch der k. k. géolog. Reichsanstalt. Bd. XLI. Heft 2—3. Bd. XLH. Heft 

1—2. — Wien 1891 — 1892.
Jahrbücher des nassauischen Vereins f. Naturkunde. Jhrg. XLV. -— Wiesbaden 1892. 
Jahresbericht und Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Magde

burg. Jahrg. 1891. - --.Magdeburg 1892.
Köztelek. II. évfolyam. Szám 1 —104. — Budapest 1892.
La Nuova Notarisia. Ann. 1892. Ser. II. Fase. 1—4.
Mémoires du Comité Géologique. Vol. XI. Nr. 2. Vol. XIII. Nr. 1. Melléklet: 

Carte géolog. Feuille 126. — St.-Pétersbourg 1892.
Mémoires de la Société des Naturalistes de Kiew. Tome X. Liv. 3—4. Tome XI. 

Liv. 1—2. Melléklet: (f) Alexejeff Péter Petrovics, kiewi egyet, tanár életrajza 
(oroszul). Kiew 1890—1891.

Memóriás y Revista de la Sociedad Scientifica «Antonio Alzate». Vol. V. Nr. 1—12. 
Mexico 1891—1892.

Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien. Bd. XXXV. 
Heft 1—12. — Wien 1892.
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Mittheilungen des Musealvereines für Krain. Jhrg. Y. — Laibach 1892. 
Mittheilungen des Vereines der Naturfreunde in Reichenberg. Jhrg. XXIII. — 

Reichenberg 1892.
Montan-Industrie-Zeitung, Ungarische. Jahrg. VIII. — Budapest 1892.
Naturae Novitates. Jahrg. XIV. Nr. 1—24. — Register für den Jahrg. 1891. — 

Berlin 1892.
Proceedings of the California Academy of Sciences. Ser. II. Vol. III. Part. 1. 

San-Francisco 1891.
Rasegna delle Scienze geologiche in Italia. Ann. I. Fasc. 8—4. (Part. 1 —2). 

Ann. II. Fase. 1—2. — Roma 1892.
Report — The annual — of the American Museum of Natural History. For the 

year 1890—1891. — New-York 1890—1891.
Report—Annual — of the Board Regents of the Smithsonian Institution etc. 

Report of the Nation. Mus. for the year ending 30 june 1888, and for the year 
ending 30 june 1889. — Washington 1890—1891.

Report Annual — of the Board Regents of the Smithsonian Listitution etc.
to july 1888, 1889, 1890. — Washington 1890—1891.

Report — Tenth annual — of the U. S. Geological Survey. For the year 1888—1889. 
Part I, II. — Washington 1890.

Report of the Washington University Eel. Part. — The total eclipse of the sun. — 
Cambridge U. S. 1891.

Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. VIII. Heft 1. — 
Danzig 1892.

Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Bd. IX. 
Heft. 2. — Kiel 1892.

Sitzungsberichte u. Abhandlungen d. naturwis. Gesellschaft Isis in Dresden. Jahrg. 
1891. Heft 2. Dresden 1891.

Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Jahrgänge 
1884—1891. — Berlin 1884—1891.

Smithsonian Contributions to Knowledge. Nr. 801, 840. Vol. XXVIII. 
Washington 1891—1892.

Smithsonian Miscellaneous Collections. Nr. 594, 663, 785. - Washington 1885, 
1888, 1891.

Smithsonian Institution, Bureau of Ethnology. — J. C. Pilling: Bibliography of 
algonquian languages. -— J. O. Dorsey : Omaha and Ponka Letters. — C. Thomas: 
Catalogue of prehislorique works. — Washington 1891.

Survey The Geological and Natural History — of Minnesota for the year 1890. — 
Minneapolis 1892.

Természetrajzi Füzetek XV. köt. 1—3. füzet. — Budapest 1892. 
Természettudományi Füzetek XV. köt. 3—4. füzet. XVI. köt. 1—4. füzet. — 

Temesvár 1891, 1892.
Természettudományi és Orvosi Egyesület, Pozsonyi. — Közleményei, — Uj folyam. 

7. fűz. 1887—1891. — Pozsony 1891.
Transactions of the Geological Society of Australasia. Vol. I. Part. VII. — Mel

bourne 1892.
Transactions of the North of England Institute of Mining and Mechanical Engi-

(G7) 5*
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neers. Yol. XXXIX. Part. 3. Yol. XL. Part. 4—5. Yol. XLI. Part. 1—5. — 
New-Castle-upon-Tyne, 1891 — 1892.

Transactions of the Wisconsin Academy etc. Yol. II, III, IY, V, YI, VII, VIII. — 
Madison 1873—1891.

Travaux de la Société des Naturalistes de St.-Pétersbourg. Yol. XXII. Fase. 1. — 
St.-Pétersbourg 1892.

U. S. Department of Agriculture. North American Fauna. Nr. 5. — Washing
ton 1891.

Verhandlungen der k. k. geolog. Eeichanstalt 1891. Nr. 1 —14-, Wien 1892.
Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. Bd. XLII. Nr. 1—3. — 

Wien 1892.
Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn. Bd. XXIX. — 

Brünn 1891.

II. Ajándékok.

Archivos do Museu Nációnál do Rio de Janeiro. Vol. VII. — Rio de Janeiro 1887.
Boletim da Comissäo Geographica eGeologica doEstado de S. Paolo. Nr. 4—7. — 

Säo Paolo 1890.
Conwentz H., Die Eibe in Westpreussen etc. — Danzig 1892.
Conwentz H., Untersuchungen über fossile Hölzer Schwedens. — Stockholm 1892.
Daubrée M. A., La géneration des mineraux métalliques. — Paris 1890.
Daubrée M. A., Reeherches experimentales sur le role possible des gaz á haute» 

temperatures. — Paris 1891.
Értekezések a Mathematikai Tudományok köréből. XY. köt. 1. sz. — Buda

pest 1892.
Értekezések a Természettudományok köréből. XXL köt. 4. sz. XXII. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8. sz. — Budapest 1891—1892.
Értesítő, Akadémiai. III. köt. 25—36. fűz. — Budapest 1892.
Értesítő, Mathematikai és Természettudományi. X. köt. 3—-9. füzet. — Buda

pest 1892.
Értesítője, A kassai áll. föreáliskola — az 1890—91. tanévről. — Kassa 1891.
Értesítője, A zirczi-czisterzi' rend pécsi rom. kath. főgymnasiumának — az 

1890—91. tanévről. — Pécs 1891.
Értesítője — Szabadka sz. kir. város községi főgymnasiumának — az 1889—90. 

tanévről. — Szabadka 1890.
Értesítője— A temesvári m. kir. áll. főreáliskola — az 1890—91. tanévről.— 

Temesvár 1891.
Felix J. und Lenk H., Ueber die tektonischen Verhältnisse der Republik Mexiko. 

(Seperatabdruck.) — Berlin 1892. Dr. Felix J. tanár ajándéka.
Gáspár J., Temesvár ivóvizei- és talajlevegőjének elemzése. (Különlenyomat.) — 

Temesvár 1891.
Hauer’s, Franz v., siebzigster Geburtstag. (Seperatabdruck), Wien 1892.
Haynald Observatorium Közleményei. YI. fűz. 1892. — Kalocsa 1892.
Jelentés Magyarország selyemiparáról. — Szegzárd 1892.
Karrer F., Führer durch die Baumaterialien-Sammlung des k. k. naturhistorischen 

Hofmuseums. -— Wien 1892.
(68)
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Mittkeilungen der Section für Naturkunde des österreichischen Touristen-Cluh. 
Jahrg. n i .  — Wien 1891.

Netto L., Le Museum National de Rio de Janeiro. — Paris 1889.
Neumayr Melchior, Zur Erinnerung an — Wien 1892. Dr. Toula F. tanár 

ajándéka.
Report — Annual — of the Curator of the Museum of Comparative Zoology at 

Harvard College. 1890—1891. —- Cambridge U. S. A. 1891.
Reusch H., Det nordlige Norges geologi. Egy térképpel. — Christiania 1892.
Siegmeth K., Az abauj-torna-gömöri barlangvidék. — Kassa 1891.
Skrifter, Det kongelige norske Videnskabers Selskabs. 1888—1890. — Thrond- 

hjem 1892.
Stangeland G. E., Tormyrer in det Kartbladet «Sarpsborgs » Omraade. — Chris

tiania 1892.
Yogt J. H. L., Om dannelse af jernmalmforekomster. — Christiania 1892.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
a la p ítv á n y i tőkéje az 1 8 9 2 - i k  évben.

(69)

1850. (f) Gróf Andvássy György ... ... ... ... ... ...készpénzben 105frt
1851. (f) Báró Podmaniczky János ... ... ... ... ... « 105«
1856. (f) Báró Sina Simon ... ... ... ... ... ... ... « 525 «
1858. (t) Ittebei Kis Miklós ... ... ... ........... ... « 105«
1860. Prudniki Hantken Miksa, Budapesten... ... ... ... « 105«
1864. Dr. Schwarz Gyula, Székes-Fehérvárott ... ... ... kötelezvényben 300 «
1867. (f) Dräsche Henrik lovag Bécsben ... ... ... ...készpénzben 100«
1872. Pesti kőszénybánya- és téglagyár-társulat ... ... « 300 «
— Salgótarjáni kőszénbánya-társulat .......... . ... « 100 «

1873. Az első' cs. és kir. szab. Dunagó'zhajózási Társulat, Buda
pest és Pécs ... ... ... .... ... ... ... ... « 200 «

— Kállay Benjámin, Bécsben ... ... ................. . ... « 100 «
1876. (f) Rónay Jáczint, Pozsonyban ... ... ... ... « 100«
— M. kir. tengerészeti hatóság, Fiumében .........................  « 100 «

1877. (f) Gróf Erdődi Sándor ... ... ... ... ... .... « 100«
1879. Gróf Karácsonyi Guido Rudolf-alapítványából ... ... « 100 «
1881. Budapest fővárosa ... ... ... ... ... ... « 200 «
1883. Okányi Szlávy József, Budapesten ... ... ... ... « 200 «

— és 1885. A pesti hazai első Takarékpénztár-Egyesület « 200 «
— A nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamű-

vállalat ... ... ... ... ___ ... ... ... « 2 0 0  «
— Bállá Pál, Újvidéken ... ... ... ... ... ... __ « 1 0 0  «
— Bállá Pál alapítványa az újvidéki magy. kir. főgym-

názium nevére ... ... ... ... ... ... ... ... « 1 0 0  «
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1884. Bezerédy Pál, Budapesten ... ... _ __ — ... « 100 frt
— (f) Modrovits Gergely ... ... . . ... ... ... « 100 «
■— (f) Zsigmondy Vilmos, Budapesten ... . ..  ... ... « 200 «

1884. Dr. Kocli Antal, Kolozsvárott . ... ...   ... állampapírban 100 «
— (f) Dr. Roth Samu, Lőcsén ... ... ... ... ... ... « 100 «

1884. Dr. Scliafarzik Ferencz, Budapesten ... ... ... állampapírban 100«
— Dr. Szabó József, Budapesten ... ... ... ... ... « 200 *
— Dr. Ilosvay Lajos, Budapesten ... ... ... ... ... « 100 »

1885. Zsigmondy Béla, Budapesten __ .... ... __ « 100«
— David Vilmos, Budapesten ... ... ... ... ... « 100 «

(f)Gróf Andrássy Manó, Budapesten ... ... ... _készpénzben 200 «
— (f) Húsz Samu, Budapesten ...................... ... ... « 100 «
— (f) Felső-Szopori Tóth Ágoston, Gráczban ... ... . állampapírban 100«

1885. (f) Klein Lipót, Budapesten ... ... .......... . ... készpénzben 100 «■
— Gróf Andrássy Dénes, Demon _ ... ... __ ... « 200 «
— Eszak-Magyarországi egyesített kőszénbánya- és ipar-

vállalat-részvénytársulat, Budapesten ... ... ... « 200 »
1885. Rimamurány-Salgótarjáni vasmü-részvénytársaság, Sal

gótarjánban _ ... ....   — — ... ... ... « 2 0 0  «
— Fülöp, szász-coburg-góthai herczeg ő Fensége vasgyára,

Pohorellán ... ... ... .. ... . .. .... — ... « 1 0 0  «
— Beszterczebánya sz. kir. városa ... ... .... ...   « 100 «
— (f) Gróf Csáky László, Budapesten ... ...     « 200 «
— Osztrák-magyar szabadalmazott Államvasút-Társaság,

Budapest és Bécs ... ... — ... ... ... ... « 200 «
— Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Budapesten ... ... ... kötelezvényben 100 «
— Dr. Pethő Gyula, Budapesten ... ... ... ... ... « 100 «
— Kempelen Imre, Mohán ... ...     .. ... készpénzben 200 «

1886. Dr. Kunc Adolf, prépost Csorna ... ... ... ... ... « 100«
— Dr. Herich Károly, Budapesten ... — ... ... « 100 «
— Esztergomi főkáptalan ... ... ... ... ... ... .... « 100 «
— Inkey Béla, Budapesten ... ... — — ... ... « 100 <«

1887. Dr. Staub Móricz, Budapesten ... ...  ...........  ... « 100 «
— Dr. Szontagh Tamás, Budapesten ... ... — ... « 100 «

1888. Dr. Fischer Samu, Budapesten ... ... — „ . — « 115 «■
1890. Kaufmann Kamilló Budapesten ... ... ... ... « 100 «
1891. Porodai dr. Rapoport Arnót, Bécsben ... ... ... « 100 «■
1892. Özv. dr. Hofmann Károlyné bold, férje dr. Hofmann

Károly emlékére ... ... ... ... _.. _.. ... « 100 <*■


