
III. EGYÉB JELENTÉSEK.

1. Közlemények a magyar királyi Földtani Intézet chemiai
laboratóriumából.

XlV-ik sorozat. 1904.*

K áLECSINSZKY SÁNDOB-tÓl.

Adatok a chem iai laboratórium  történetéhez.
Az 1902 1904. években a chemiai laboratóriumban csak kisebb

berendezési tárgyak szereztettek be. Beszereztünk 5 db Bunsen lámpát 
és 5 db Bunsen állványt, egy kis szárítószekrényt vörösrézből, egy labo
ratóriumi kis vízszivattyút és egy aczélcylindert oxygen tartására. Végül 
dr. Semsey A ndor mecénásunknak köszönhetünk a mikroskop kiegészíté
seként egy ZEiss-féle (F ) objectivet és két (4 és 5 számú) H uggh oculárt, 
összesen 141 korona és 60 fillér értékben.

Az intézet chemiai laboratóriumának leltárába felvett tárgyak va
gyoni értéke 1904. év végével 205 darabszámmal 14653 korona és 50 fillér 
volt. Ezen leltárba azonban a törékeny tárgyak és a szerszámok beleértve 
nincsenek.

A szakkönyvtár, továbbá a bútor, a gáz- és vízvezetéki és az elek
tromos világítási berendezések az intézet más leltáraiba vannak fölvéve.

A lefolyt idő alatt, intézetünk új épületében meghűlve, többször 
betegeskedtem, de ennek daczára a hivatalos elemzéseken kívül magán
feleknek is végeztem elemzéseket, és az ezek után járó elemzési díj 
1902-ben 466 korona, 1903-ban 300 korona és 1904. évben 220 korona 
volt. 1902. év nyarán pedig a nm. m. kir. Pénzügyminiszter Úr megbízásá
ból és a m. kir. Földmivelésügyi Miniszter Úr támogatásával, folytattam 
az erdélyrészi sóterületeknek a tanulmányozását, különös tekintettel a 
sósvízeknek kálium tartalmára vonatkozólag. A tanulmányozás területe 
ez évben Udvarhelymegye és Maros-Tordamegye egy részére terjedt ki.

* Az előző közlemények megtalálhatók a m. kir. Földtani Intézet 1885., 
1887., 1888., 1889., 1891., 1892., 1893., 1894., 189ti., 1897., 1899., 1900. és 1901. évi 
jelentésében.
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A vizsgálatok eredményéről szóló jelentésemet Miniszter Úr Ő Excellen- 
tiájának benyújtottam.

Ez időszakban a ckemiai laboratóriumból tőlem a következő mun
kák és dolgozatok jelentek meg:

1. A szovátai meleg és ~ forró konyhasóstavak mint természetes 
hőaccumulatorok. (Math. és Termtud. Értesítő XIX. kötet, 5. füzet. 
Akadémiai Értesítő 1902. 145. füzet.)

2. A szovátai meleg és forró konyhasóstavakról, mint természetes 
höaccumulatorokról.

Meleg sóstavak és hőaccumulatorok előállításáról. (Földtani Köz
löny XXXI. kötet.)

3. Über die ungarischen warmen und heissen Kochsalzseen als 
natürliche Wárme accumulatoren, sowie über die Herstellung vöm 
warmen Sglzseen und Wárme accumulatoren. (Földtani Közlöny XXXI. 
kötet.)

Ugyanez egész terjedelemben. (Zeitschrift für Gewasserkunde 1901. 
Heft 4. Megjelent 1902-ben.)

Ugyanez. (Annáién dér Physik. Vierte Folge Bánd 7. 1902.)
Ugyanez. (Math, u. Náturw. Beriehte aus Ungarn XIX. Bánd.)
Részletesen ismertetve a Gsea,- Prometheus, Uránia és sok: más kül

földi népszerű-és szakfolyóiratban.
4. Die Mineralkohlen dér Lánder dér ungarischen Krone. (Mit bê - 

sonderer Bücksicht auf Ihre chemische Zusammensetzung und praktische 
wichtigkeit. Mit einer Uebérsichtskarte. 1903. Publik. d. k. ung. Geolog. 
Anstalt p. 324.)

Ez a Magyar Korona országainak ásványszenei-nek német fordítása.
5. A nap melegének accumulatiója különféle folyadékokban. M. 

tud. akadémiai székfoglaló értekezés. (Math. Term. tud. Értesítő XXII. 
kötet, 1904.)

6. Über die akkumulation dér Sonnenwárme in verschiedenen 
Flüssigkeiten. (Math. und Naturwissensckaftliche Beriehte aus Ungarn. 
Bánd XXI. 1904.)

Ugyanez kivonatosan. (Annáién d. Physik Bd. 14. 1904.)
Igen részletesen ismertetve «Gsea» 41. Jahrgang p. 225— 232.
'7. Kaptál fölmelegedő sóstavak. (Szováta meleg-forró sóstavai.) 

(A természettudományok elemei. III. a Természettudományi Társulat 
kiadása. 1904.)

Ugyanez más alakban. (A Természettudományi Közlöny LXXIY—  
LXXV. pótfüzetében.)

8. A .Magyar Korona országainak megvizsgált agyagai. (Egy át- 
nézetes térképpel. A m. kir. Földtani Intézet kiadványa p. 219.) •


