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Elnök : Dr. S zabó J ózsef.

Elnök megnyitván az ülést az e. titkár jelenti, hogy a nyár folyamán a tár. 
sulatnak három tagját ragadta el a halál. Elhunyt Budapesten junius 26-án:

prudniki dr. H antken M iksa , egyetemi tanár, a társulat örökítő tagja;
dr. P rimics György a m. kir. földtani intézet segédgeologusa augusztus 9-én 

Belényesen; végűi
Pálffy J ózsef, m. kir. bányabiztos Szepes-Iglón augusztus havában.
E jelentést a jelenlevők szomorú tudomásul veszik. Az elnök ajánlatára 

dr. H antken Miksa  és dr. P rimics G yörgy elhunyt tagtársak fölötti emlékbeszéd 
megtartására dr. K och A ntal örökito tag kéretett fel.

Uj tagokul ajánltatnak:
F ücskó J. G yula, bányatiszt Vaskőn, ajánlja T hemák E de r. tag ;
P rzyborski Mór, bányaművezető Vaskőn, ajánlja Zsigmondi Á rpád r. tag ;
a nagyváradi községi iskolai könyvtár, ajánlja az e. titkár.
Előadások :
1. Dr. S chmidt Sá n d o r : *Czinkota (Pest m.) geológiává-ról szólt. 

Előadó a Czinkotáról ez ideig ismeretes geológiai képződményeket saját meg
figyelései alapján még a mediterrán rétegekkel egészíti ki. E rétegek legrégibb és 
mintegy 4—5 m magas feltárása a fürdő mellett van. Anyaguk szilárd quarzho- 
mokkő és laza öregszemü homok, a mely hemzseg quarzkristályok töredékeitől. Ez 
az itteni mediterrán homokra nagyon jellemző. A másik újabb feltárás a vasúti ka
vicsbányában van. A kutak vize és a felbuzgó forrás szintén a mediterrán rétegek
ből fakad, úgyszintén a szomszédos Mátyásföldön is ; a kutak bővizűek. A kövü
letek száma nagy, de faj kevés van, s megtartásuk többnyire rósz. A gyűjtött 
kövületek alapján előadó e rétegeket az alsó mediterránhoz sorolja.

A pontusi rétegek az országút mellett a vályogvető gödrökben szépen fel 
vannak tárva; anyagukat egy sárgás meszes agyag meszes concretiokkal és ez 
alatt kékes agyag képezi. E rétegek közvetlen a mediterránon nyugszanak.

A diluvium a vasúti és falusi kavicsbányában, Puszta Szt. Mihályon, a 
csömöri szőlőkben és a Sashalmán láthatók ; körülbelül 5 m vastag rétegeit kavics
csal váltakozó fehér vagy sárgás homok alkotja. A vasúti kavicsbányában a dilu- 
vialis rétegek a mediterránt födik.

Előadó a gyűjtött kőzeteket, kövületeket és az érdekesebb feltárásokot fény
képekben bemutatta.

2. Dr. K och A n t a l : «A Fruska-Gora geológiai alkata, legújabb felvétele 
alapján» czím alatt előzetes jelentést terjeszt elő a lefolyt nyáron a hegységben 
végzett geológiai felvételekről. Előadó bemutatja R o c h l it z e r  J. térképét, a mely
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&/, első kevés és bizonytalan felvételek alapján készült. Ezen a térképen csupán a 
vrdniki barnaszén terület környékére nézve szolgálhattak saját megfigyelések ala
pul. A hegység gerinczét képező phyllitek helyenkint kristályos mészbe átmenve, 
több mértföldnyire követhetők a keleti és nyugati részen. Az északi lejtőkön elő
forduló homokkő nem carbonkorú (culm), hanem egyenértékű a Cserevicz vidékén 
hatalmasan kifejlett felső kréta (flysch) képződményekkel; a szerpentin ez üledé
kekben hatalmas betelepüléseket alkot. A trachvtnak tartott és előadó által dole- 
rites phonolithnak nevezett eruptiv kőzet valószínűleg szintén felsőkréta korú, mi
vel betelepülései e rétegekben, nem pedig a tertiär korúkban vannak.

3. D r. S zabö J ózsef bemutat tégy rendkívüli chabasit fészket a Csódi 
hegy trachytjából Bogdán mellett*. E nyár folyamán a bánya legmélyebb pontján 
a  trachytban egy nagyobb üregre bukkantak, a melyből nehány liter víz folyt ki 
Az üreg falát 2—5 cm méretű lencsealakú legömbölyödött rhomboéderek födték, 
az ásvány átlátszatlan és piszkos vöröses színű. A trachytok üregeiben K vagy Na 
tartalmú zeolithok képződnek, a szerint a milyen alkaliát tartalmaznak a földpátok, 
e legújabb chabasit előfordulás pedig a trachyt legcompactabb részéből való; előadó 
•ezek után úgy véli, hogy a kőzet alapanyagában igen finoman eloszolva kell egy 
könnyen oldható zeolithszerű anyagnak lenni, a melyet a víz kilúgozván rakódtak 
le a kristályok.

4. Kapcsolatosan dr. S chmidt S ándor vál. tag előadásához L . L óczy 
L ajos vál. tag nehány megjegyzést fűz ; röviden jellemezve a diluvialis kavics és 
lösz lerakodásokat, azok természetét és keletkezését. Magyarázatát adja az ilyen 
fiatalkorú lerakodásoknál nem ritkán látható discordáns telepedések és tölcsérszerű 
mélyedések képződésének; figyelmeztetve egyúttal arra is, hogy a löszben talált 
archaeologiai leletekből a kellő palaeontologiai adatok hiányában ily fiatalkorú, laza 
kőzetek korát constatálni nem lehet. Saját megfigyeléseiből Kassa, Miskolcz és a 
Balaton vidékéről concret példákat sorol fel megjegyzéseihez.

Az október hó 4-én tartott választmányi ülésen az e. titkár mint pénztáros 
bemutatja az év 2-ik és 3-ik negyedére vonatkozó pénztári jelentést; nemkülönben 
bemutatja a kereskedelemügyi m. kir. minister leiratát, a melyben a társulatot 
felszólítja, tenne ajánlatot az ezredéves orsz. kiállítás alkalmával megtartandó geo
lógiai-bányászati congressus vagy vándorgyűlés mikénti megtartását illetőleg. 
Javaslattétellel szükebb körű bizottság bizatik meg, a melynek tagjai B öckh János 
alelnök, Gesell  S ándor r. tag ; L . L óczy L ajos és dr. S chmidt S ándor vál. tagok.

Az elnök dr. S zabó J ózsef bemutatja a «Direction de la carte geol. de 
l’Europe» által beküldött magyarországi próbalapot és jelenti, hogy H aüchecorne 
igazgató a lap correcturája elkészítését kéri. A választmány határozata szerint e 
munkát a térképbizottság fogja végezni, miután a már sajtó alatt lévő átnézetes 
geológiai térkép megjelent.

A könyvtár részére beérkezett ajándék könyvek:
B il h a r z  0 .:  Ueber Trockenaufbereitung. Magdeburg 1893.
B erdenich V . : Die Wasserversorgung Budapests.— Komárom sz. kir. város 

vízvezeték mű tervezete.
H . Klinggraeff : Die Leber- und Laubmoose West- und Ostpreussens. — 

Danzig 1893.
Földtani Köilöny. XXIII. köt. 1893. 199) 19
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D. E nrique Á bellá Y Casariego. Terremotos experimentados en la isla de 
Luzon durante los meses de marzo y april de 1892. — Manila 1893.

Boletin de la Riqueza Publica de los Estados unidos de Venezuela. Anno
III. Tomo IV. Nr. 48—57. — Caracas 1893.

Codigo de Minas y Vocabulario. — Caracas 1893.
Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig 1892.
Atti della Soc. Toscana di Scienze Natur. Vol. VIII. febr.-marz.
Revista trimensal Instituto Historico e geographico Braziliero. Tomo LV. 

part 1 . — Rio Janeiro 1892.
Tenth Annual Report of the board of trustees of the public musem of the 

city of Milwaukee ■— Milwaukee 1892.
Exposicion que el ministro de fomento presenta al jefe del poder ejecutivo- 

nációnál en 1893. — Caracas 1893.
J. F elix  und H. L enk : Beiträge zur Geologie und Paläontologie der Repub

lik Mexico. II. Theil, 1 Heft. — Leipzig 1893.

HIVATALOS KÖZLEM ÉNYEK A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET
KÖRÉBŐL.

A földmivelésügyi m. kir. miniszter úr ő Nagyméltósága f. é. julius hó 7-én 
35*393. sz. a. kelt magas rendeletével G esell S ándor m. kir. főbányatanácsost és 
bányafőgeologust az I-ső oszt. főgeologusi állomásra léptette elő.-

0  Nagyméltósága ugyanazon rendelete értelmében kineveztettek :
Dr. P ethő G íu l a  Il-od osztályú főgeologussá; dr. S chafarzik F erencz  

czimz. osztálygeologus valóságos osztálygeologussá; végre dr. P osewitz T ivadar 
I-oszt. segédgeologussá.
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