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Dr. P álfy Mór-tói.

A m. k. földmívelésügyi miniszter úr őnagyméltóságának 1908. évi 
junius hó 19-én kelt 46598/IX. B. számú rendeletével helybenhagyva a 
m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának felvételi tervezetét, a lefolyt 
év nyarának első felében a m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 1908 
március hó 21-én kelt 19085/IX. B. sz. rendelete értelmében a hazai 
szénelőfordulások kutatásával foglalkoztam, míg a nyár második felé
ben a felvételi tervezet szerint a kiadandó 21. öv XXVIII. rovat
jelű térképlap északkeleti és délkeleti részén végeztem kiegészítő fel
vételeket.

A fentebbi rendeleteknek megfelelőleg és kapcsolatban a m. kir. 
pénzügyminiszter úr őnagyméltóságának 1907. évi 138,338. sz. és 
1908. évi 67125. és 63131. sz. rendeletéivel, Háromszék, Udvarhely és 
Brassó vármegyékben tanulmányoztam az ottani szénelőfordulásokat.

Ez alkalommal részletes vizsgálat tárgyává tettem a Köpecz, 
Bárót, Hidvég, Vargyas, Sepsiszentgyörgy és Ilyefalva környékén elő
forduló lignittartalmú levantei képződéseket, valamint a Vargyaspatak 
völgyében, Homoródalmás határában, az Erdővidéki Bányaegylet rész
vénytársaság felkutatás alatt álló mediterránkorú szénterületét.

Azután a m. kir. pénzügyminiszter úr őnagyméltóságának 67125. 
é3 63131. sz. rendeletéivel is kapcsolatban a brassói állítólagos liasz- 
korú szénelőfordulást és a Kis-Homoród völgyének szarmata- és felső- 
mediterránkorú rétegeiben talált barnaszén előfordulásokat vettem vizs
gálat alá.

A szénterületek tanulmányozását megszakítva, junius hó 19-től 
23-ig a m. kir. pénzügyminiszter úr 1908. évi 40670. sz. rendelete értel
mében a verespataki bányatavak helyreállítása végett kiküldött bizott
ságban vettem részt.

A m. kir. Földtani Intézet felvételi tervezetének értelmében augusztus 
hó 16-tól szeptember hó 16-ig végeztem a fentebb megjelölt térkép



128 Dl P Á L F Y  M ÓR (2)

lapokon, Zalatna környékén, kiegészítő felvételeket, amely alkalommal 
a nevezett térképlapra kelet felől benyúló alsókréta rétegek határvonalát 
nyomoztam ki. Ezenkívül Zalatna és Nagyalmás vidékén a liparitok és 
liparittnfák területén végeztem kiigazító felvételeket.

Zalatnán tartózkodásom idején a m. kir. állami vasgyárak köz
ponti igazgatóságának a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságához inté
zett megkeresésére az algyógyi Munkás-szanatórium vízellátási kérdésé
vel is foglalkoztam.


