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gának ilyen monografikus feldolgozásával és ha van némi észrevételünk, az csak az, 
hogy miért jelenik meg az 1906 januárius 31.-i földrengés feldolgozása csak most.

Dr. Réthly Antal.
Helyesbítés a „Kecskeméti földrengés elemeiről"1) Írott cikkemhez. Az

ógyallai szeizmografikus időadatokra vonatkozó összes megjegyzések onnan szár
maznak, hogy a június 19,-i hazai földrengési bulletinben megjelent és tőlem át
vett adatok megállapításánál már eredetileg 10 perces elolvasás történt amint az 
utólag kiderült. Az Ogyalláról beszolgáltatott időadatokban időhiba nem volt. Szabó 
Bálint asszisztens úr az időadatokhoz csak a korrekciókat szolgáltatta, amelyek dr. 
Pécsi Albert asszisztens úr szerint példásan pontosak és igy a durván hibásnak 
jelzett időadatok nem származnak tőle. Dr. Réthly Antal.

T ársaság i ügyek.
Választmányi ülések.

1912. május 30.-án. Elnök : Dr. Lóczy Lajos.
Főtitkár jelenti, hogy a veneziai Ufficio Idrografico csereviszonyba óhajt lépni 

a Társasággal. A választmány a csereviszonyt megszavazza.
Főtitkár jelenti, hogy a Társaság védnöke, Fülöp Szász Coburg Gothai her

ceg ezer koronával járult a Lóczy-alaphoz. A választmány az adományért hálás 
köszönetét mond.

Rendes tagoknak megválasztattak: 1912-től:
1. Garán János dr., takarékpénztári pénztáros, Székelyhid. (Ajánlja: Halász Gyula.)
2. Kürti Paula dr., székesfővárosi tanárnő, Budapest. (Ajánlja: Pécsi Albert dr.)
1913-tól:
3. Hefty Gyula Andor, felsőkereskedelmi iskolai tanár, Késmárk. (Ajánlja: 

Halász Gyula.)
Kilépését jelentette 1912. végére:
Székely Károly dr., m. kir. állami számvevőszéki számellenőr, Budapest. 

Tudomásul szolgál.
Meghaltak :
1. Tinkovai Matskássy Rózsa, felsőbb leányiskolái igazgatónő, rendes tag, 

Székesfehérvár.
2. Vámossy Mihály, főgimnázium! nyug. igazgató, rendes tag, Leányfalu. 

Szomorú tudomásul szolgál.
Estély.

J9J2. május 2. Dr. Paul Harder geológus, dán fölfedező utazó előadása 
Grönlandról. (Németül, vetített képekkel). Elnök : Lóczy Lajos dr.

Szakülés.
1912. május 9. Strömpl Gábor dr. előadása: Adatok a felvidéki, halomvidék 

paleohidrografiájához. Elnök : Havass Rezső dr. Az előadáshoz hozzászóltak : Schré- 
ter Zoltán dr., Schwalm Amadé dr., Pécsi Albert dr., Havass Rezső dr. és Chol- 
noky Jenő dr.

Vándorgyűlés.
1912. szeptember 21.—23.-án: Debreczenben.

r )  A „Földrajzi Közlemények" 1911. évi IX—X. füzetében jelent meg.




