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képződmények krystallographicus meghatározására, mit ő legelőzé-
kenyebb módon eszközölt, engem az eredményről következőleg ér
tesítvén : 

„A kristálykák általános alakja: lapos oszlopos. A legtöbb osz
lopkának végei nincsenek kellően kifejlődve, vagy valószinüleg le k 
tördelve. Némelyek tűalakuan hegyben, a legtöbben egyenesen vagy 
szálkásan végződnek, a mi törésre mutat. De vannak kristálylapocs
kákkal végződök is. Leggyakrabban egy ferde lap .által elmetszve 
látszanak, a mi az egy vagy három hajlású rendszerre utalna; több
nél azonban megvan egy második .véglapocskának nyoma is, mi 
által a rhombos rendszer nincsen kizárva. Végre néhány igen 
lapos táblás oszlopkán igen szabályos ékalakban jön öszsze két lap. 
A mikrogoniometerrel megmérvén ezeken az «) ós /?) szögeket, azo
kat közel egyenlőknek ós körülbelől 62,5°-nak találtam, mely kö
rülmény szintén a rhombos rendszerre utal inkább, mint az egy-
hajlásura. 

A polarizált fényben való viselkedésük végre határozottan a 
rhombos rendszerre utal. A Nicolok sötét állásánál ugyanis az osz-
lopkák kivétel nélkül akkor sötétek, ha azok a Nicolmetszetek egyi
kével öszszeesnek egyébb állásokban ellenben világosak. 

* Az oszlopkáknak valószinü öszszalaklata tehát minden körül
mény tekintetbe vételével lenne: . 
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Tudtommal az öszszes irodalomban az Inulm-kristályok alak
jai még nem voltak ismeretesek. 

A kristályok magaviselete olyanynyira egyezik a sejtekben elő-
jövőkkel, hogy fel lehet tennünk, hogy a Sphaerokrystaílok is ilye
nekből vannak öszszetóve. Érdekes lesz már most azon kérdés meg
oldása, vájjon az öszszes Sphaerokrystaílok ugyanazon kristályrend
szerhez tartozó képződmények vagy nem. 

Eanití Ágost, 

Az erdélyi múzeum gyűjteményei számára múlt év De-
czember havában beérkezett adományok. 

I. Könyvek ós kéz i r a tok : A bajor kir. tud. Akadémiá
tól, Sitzungsberiehte 1875 II. Bd. 1 Heft. — A washingtoni Smith-
sonian Institutiontól, Annual Eeport. 1873. Washington 1874. •— 
A tiszáninneni ref. egyházkerülettől, Névkönyv 1876-ra, Sáros-Pa
tak 1875. — Dr. Székely Józseftói, Milyen legyen az új bűnvádi 
eljárás? Maros-Vásárhely, 1875.— Szász Domokostól, a kolozsvá
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II. Bégisógek és érmek: Vásárlás utján 9 drb. vegyes 
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