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ÁSVÁNY- ÉS FÖ LD TA N .
(Rovatvezető : K r e n n e r J ó z s e f .)

érvei figyelemre méltók, de egyikéi sem
vergődtek túlsúlyra; a szakemberek vé
leménye még mai napig is ingadozik.
A híres J a m e s o n azt hiszi, hogy a
gyémánt hasonlóan vált ki valamely nö
vény nedveiből mint a kovasav (példáúl
a bambuszban) ; B r e w s t e r 1826 körül
oda nyilatkozott, hogy a gyémánt is
megmerevedett gummiszerü váladék,
hasonló a borostyánkőhöz.
L i e b i g is átalában ilyen véleményt
táplált, mert szerinte a gyémánt éghetőségével a magas hőfok és az oxygén je
lenléte össze nem egyeztethető. S i m m1e r hajlandó a föld belsejében kétség
kívül jelenlevő roppant mennyiségű és
igen nagy nyomás által sürített vagy
cseppfolyós szénsavból előállottnak hinni,
úgy, hogy az általa feltételezett szén
a nyomás csökkentével gyémánt-kristályokban válnék ki.
A megejtett vizsgálatok közül P e t zh o 1d t 1842-ben egy 2 7 */2 karatos gyé
mántnak tiszta oxygénben való elége
tése után hátramaradt hamuját vizsgálta
meg és abban egy, eredetileg a gyé
mánt által bezárt kvarcz-szilánkot talált,
mely egy tenyésző szövet-parenchimhez
hasonlított. Egy másik gyémántban parenchimsejteket ismert fel. G o e p p e r t
H. R. 1864-ben Haarlemben megjelent
„Ueber Einschlüsse im D iam ant“ czímű
müvében számos érdekes és fontos vizs
gálatot közöl a gyémántban talált sejt
szövetek vagy sejtszerü zárványok, kris
tályok és több más bezárt foltok, rovát
kák, hólyagok s több effélékről. Igen be
ható müvének zárpontjában azonban ő
is oda nyilatkozik, hogy a kérdést ha
tározottan eldönteni még nem lehet.
Felemlíti a félrevezetéseket i s ; így
T s c h u d i - nak Braziliában 185 8-ban
szerzett azt a tapasztalatát, hogy az ot
tani lakosok igen ügyesen tudják a gyé
*
K iv o n a t az J876. deczember 13-ikimántot bárminemű kőzetre is fölragasz
tani. Tschudi szerint is csak egyetlen
szakülésen előterjesztett közleményből.
( i .)

Ú jabb

adatok

a

gyémántok

— A mily ismeretes egy
részről maga a gyémánt, ép oly isme
retlen másrészről még mindezideig a ke
letkezése. De sőt eredeti fekhelye sincs
kiderítve. Egészen az újabb időkig
csak másod-fekhelyen találták külön
féle kőzetek, törmelékek, legömbölyö
dött kvarcz-kristályok, haematit, vascsil
lám, jáspis, chalcedon, disthen, chrysoberyll, termés-arany és platina társasá
gában, gyakran agyag- és talkpalában
mintegy beékelve. 1839-ben C la u s s e n
szerint Brazília Minas-Geraes tartomá
nyában, a Grammagoa hegyen, a gyé
mántokat egy hajlítható homokkőben, az
úgynevezett itakolumit -bán — mely fő
leg kvarcz-, csillám- és talkból áll —
találták beágyazva, gyakran úgy elhe
lyezve a csillámlemezkék között, mint a
hogy a gránátokat gyakran a csillámpa
lában találják, úgy hogy sokáig az itakolumitot tartották a gyémánt anyakő
zetének.
Ezideig semmi újabb sem lévén isme
retes az anyakőzet felől, a búvárok más
módokhoz folyamodtak, hogy a problé
mát megoldják. Igen sok esetben ugyanis
biztos tudomást szerezhetünk valamely
ásvány képződéséről, ha szoros vizsgá
lat alá veszszük a benne netalán elő
forduló zárványokat, nemkülönben az
anyagot górcsővel gondosan átvizsgál
juk. E vizsgálatok azonban a gyémántnál,
a szükségképi rombolás következtében,
igen meg vannak nehezítve, részint az
alkalmas példányok ritkaságánál, részint
pedi^ drágaságánál fogva.
Atalában két főnézet uralkodik: az
egyik szerint közvetetlenűl szénsavból
vagy tiszta szénből fellengítés (sublimátio) útján, a másik szerint növényrészek
lassú fölbomlásából, tehát nedves úton
képződött volna. Mind a két vélemény
i s m e r e t é h e z .*
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egyszer találtak volna itakolumitban szi
lárdan ülő gyémántot. Es így még az
sem bizonyos, hogy tényleg benőve fordúl-e elő az itakolumnitban ?
A gyémánt leihelyeiül Elő-lndia,
Szumatra, Borneo, Brazília, egyes helyek
Eszak-Amerikában, az Ural, Ausztrália
és i 869 óta Dél-Afrika ismeretesek. A
bécsi cs. k. birodalmi földtani intézet
értekezéseiben (1869. ^ r* l 5-) A d l e r
N. osztrák konzul értesítése szerint Port
Elisabethben a gyémánt egy mészkő
konglomerátban fordul elő a felszínen,
fél karaitól 150 karat nagyságig. Rövid
9 év alatt tömérdek mennyiségű gyé
mánt került onnét a piaczra. T e n n a n t
tanár Bristolban a British Association
földtani osztályának ülésén tartott elő
adásában az 1867 márcziustól 1875
szeptemberig talált gyémántok értékét
240 millió márkára becsüli! Ily roppant
mennyiség mellett elég, alkalom nyílt
a vizsgálatra is. A „Neues Jahrbuch
für Mineralogie, Geol. u. Pal.“ 1876-ik
évi 7-ik füzetében Dr. C o h e n E. közli
vizsgálatainak eredményét, melyek mint
adatok értékesek.
A helyszínén elég tág tere nyílt
a tanulmányozásra és a délafrikai gyé
mántok jellemző sajátságául a gyakran
előforduló hibás darabokat tekinti. En
nek tulajdonítja azt is, hogy az említett
tömérdek mennyiség daczára a gyémánt
ára aránylag igen kevéssel csökkent.
Hibákul repedéseket, pelyhekel , feketés zá?'ványokat sorol fel, melyek majd
egyenként, majd pedig együttesen je
lennek meg egyazon példányon.
A feketés zárványokat eleinte a szén
egy más módosúlatú zárványának vélte,
míg egy 80 karatos darab vizsgálata ki
nem derítette mivoltukat. A példány
nak alakra egy erősen túlnyomó nagy
ságú, kivételesen egyenes és sima ok
taéder lapja volt és egy körülbelül 1/'i
kbem. nagyságú zárványt tartalmazott,
melynek legnagyobb lapja az oktaederlappal majdnem párhuzamos helyzetű
volt. Ezen keresztül a zárványt pontosan
tanúlmányozhatván, ez szerinte teljesen

kifejlődött vasfény (haematit)-kristálynak
bizonyúlt be.
Nemcsak fénye és színe volt egyező,
hanem még egyes kristálylapokat is, ú.
m. egy tompa, kissé legömbölyödött és
rovátkos rhomboeder és a másodrendű
oszlop lapjait is tisztán meg tudta kü
lönböztetni. Különben a táblás alkatú
kristályt egynémely Szt.-Gotthardról való
haematit kristályhoz csalódásig hason
lónak tartja.
Később egy hasonló zárványú gyé
mántot Hanauban a H o n y testvérekkel
csiszoltatván, a kő vastagsága daczára is
már gyenge nagyításnál felismerni vélte
a haematit fényét és optikai tulajdon
ságait. Esigy egyízben figyelmessé lévén
a haematit előfordulására, mindazon
esetekben, midőn a vizsgálat csak némi
leg is lehetséges volt, a zárványokban
haematitra talált s így — ha nem is va
lamennyi, de a legtöbb úgynevezett
„specksu-et (feketés zárványt) haematitnak tartja.
Az afrikai tökéletesen kiképződött
gyémántokat oktaedrikus typus jellemzi,
lapjaik igen simák és fénylők és vagy
igen gyönge sárgás vagy pétiig f ü s t szürke színűek. A füstszürke szín gyak
ran csak a csúcsokon élénk, mig a közép
pont felé haladókig csakhamar eltűnik.
Végül fölemlíti az afrikai gyémántoknak
azt a sajátságát is, mely a gyémántásók
és kereskedők előtt is eléggé ismeretes.
Bizonyos gyémántok ugyanis még a leihelyen mint hibátlanok találtatnak és
vétetnek ki, de azután hoszabb-rövidebb
idő alatt megrepedeznek vagy teljesen
széthullanak kicsiny töredékekre. Saját
ságos, hogy a világos sárgák vagy a ha
tározott színűek — a mennyire neki ku
tatnia sikerült — nem repedeznek meg
ily módon. Azt véli, hogy talán a mikroskopikus zárványok okozzák e rombo
lást, de határozott véleményt egyelőre
még nem koczkáztat. Vizsgálatait kü
lönben még folytatja. Kutatásaiból a
gyémánt-kérdés tisztázására kétségkívül
tetemes haszon fog háramolni.
SCHMIDT SÁN DOR.
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TUDOM ÁNYOS M OZGALM AK A HAZÁBAN.
( 2 .) A M . T U D . AKADÉMI A TEKM.ÉSZKT-

a legújabb
időben igen örvendetes változás jelei
kezdenek mutatkozni: kezdjük fölvenni
a külföldi Akadémiák szokásait, s las
sanként elhagyjuk azt a különös előter
jesztési modort, mely a mathematikai
és természettudományi osztály ülésein
eddig divatozott. Azok, kik az Akadémia
működését figyelemmel kisérik, ismerik
az eddigi szokást. Rend szerint két, néha
megesik az is, hogy csak egyetlen egy
értekezés van kitűzve a napi rendre. Az
első előadó oda ül a felolvasó asztalhoz,
és kezdi olvasni az „ Értekezéseku közé
szánt dolgozatot. Közben közben föláll,
tele rajzolja vagy formulákkal tele írja
a. fekete táblát, letörli, s megint újra
kezdi ezt a processust. A hallgatók egy
darabig csak figyelnek, de nem sokára
elvesztik, még a legelszántabbak is, az
előadás fonalát: ekkor aztán beáll a
susogó discurálás, járás-kelés és a mé
labús elandalgás időszaka. Nemes he
vében az előadó mindezt nem veszi
észre, ő csak olvas, rajzol, számol és
töröl, míg a maga egy órája ki nem ic~
liki Ekkor aztán elkezdi a második elő
adó ugyanezt a műveletet. Idő közben
a vendég-közönség meg a többi osztá
lyok tagjai lassanként elpárolognak, és
csak azok tartják ki végig, kiknek még
az Ülést követő zárt Értekezletem valami
dolguk van. „Hála Iste n , csak hogy
vége v a n !u
Mily máskép megy ez a külföldi
Akadémiák mathematikai és természettudományi osztály-ülésein. Egy-egy dol
gozat előterjesztése nem tart tovább 10
percznél, vagy legfölebb egy negyed
óránál. Ennyi idő alatt a legfontosabb
fölfedezés, találmány vagy a legbonyplodottabb buvárlat lényegét és eredmé
nyét is elő lehet adni. Oda künn nem
is törekszenek egyébbre: röviden, sza
batosan constatálják az illetők saját ku
tatásuk eredményeit, és ezzel biztosít
ván maguk számára a prioritást, a dol
gozat csínjának-bínjának megismerését
tudományi

osztá lyülésein

a kinyomatandó értekezés tanulmányo
zására bízzák.
A mi Akadémiánk mathematikai és
természettudományi osztálya* is mind
inkább közeledik már a helyes irány
felé. Ez idei első ülésén, január 8-án,
nem kevesebb mint 7 dolgozat terjesz
tetett elő, s az egész még sem tartott
tovább öt negyed óránál. A 7 közül 2
mathematikai, 5 pedig természettudo
mányi tárgyú volt. Mi e Közlönyben csak
is az utóbbiakról szólhatunk.
Először is K o n k o l y Mi kl ós leve
lező tag foglalt széket. Konkoly, a mint ez
Közlönyünk olvasói előtt ismeretes, azzal
tüntette ki magát, hogy O-Gyallán a
maga parkjában és saját költségén egy
egész rendes csillagász-tornyot épített
és szerelt föl, s ott nagy buzgalommal
astronomiai megfigyeléseket tesz és té
tet. Ez idő szerint O-Gyallaaz egyedüli
hely Magyarországon, hol csillagászati
megfigyeléseket végeznek. E dicséretes
buzgalmat és sikeres törekvést jutal
mazta meg az Akadémia, midőn Kon
koly urat lev. tagjává választotta. .
Székfoglaló értekezésének czím e:
,,Az 1876-ik évben O-Gyallán meg
figyelt napfoltok.u A czím világosan
megmondja a tárgyat. A megfigyelések
eredménye ez : 1876 a napfolt-periodus minimum-éve volt, s következéskép
a napfoltok száma sokkal csekélyebb
mint a megelőző években. O-Gyallán
1866-ban 103 napon figyelték a napot,
de csak 52 napon voltak rajta foltok.
— Az értekezés mellé 3 tábla lesz csa
tolva, melyek közül 2 a napfoltok raj
zait, a harmadik pedig a relatív számuMagától értetődik, hogy mindaz a mi
fönt mondatik, egyes egyedül csak á m athe
matikai és természettudományi osztályra vo
natkozik. Emlékbeszédeket, irodalmi vagy
történelmi essay-ket, ha nevezetes egyénisé
get vagy eseményt rajzolnak, sőt populáris
természettudományi előadásokat is szívesen
elhallgat az ember akár egy óráig is. H a el
vesztjük is néha a fonalat, a dolog m edréből
nem zökkenünk ki és gyönyörrel hallgatjuk a
költi vagy szónoki részleteket.
S zer &,
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kát tünteti elő 1872-tőd 1876-ig graphikus eléállításban. Az összehasonlítás
kedvéért mellékli a barométer-állás havi
közepének és az eső-mennyiségnek gör
béjét. Az esőgörbék egyáltalában nem
vágnak össze a napfoltok görbéjével; a
barométer-görbék, ha épen akarjuk,
némileg hasonlítanak hozzájok.
A második előterjesztést is Konkoly
úr tette. Szólott az 1871-től— 1873
bezártáig a magyar korona területén
megfigyelt hulló-csillagokrólu. E 3 év
folytában egyedül O-Gyallán figyelték
rendszeresen a hulló csillagokat; 1874
óta már, a természettudományi társulat
megbízásából Selmeczbányán, Szathmártt, Zágrábban és legújabban H.-M.Vásárhelytt is. A mondott 3 évben,
O-Gyallán kivül, csak egyetlen egyszer
történtek följegyzések minálunk, t. i.
Budán, a meteorologiai intézetben,
1872. november 27-én, midőn földünk
a Bielaféle üstökös romjaival találko
zott* A három év alatt O-Gyallán össze
sen 1041 hullócsillag kigyúladó és ki
alvó pontját jegyezték föl és reducálták
egyenes fölszállásra és elhajlásra.
Még egy harmadik csillagászati ér
tekezés is nyujtatott be a januári ülésen,
t. i. Dr. G r u b e r Lajos egyetemi ma
gántanártól és az országos meteorologiai
intézet segédétől, Dr. Kondor Gusztáv
lev. tagtól beterjesztve. Jó ómennek
tartjuk a magyar csillagászat jövőjére,
hogy a jelen év első akadémiai ülése
ily gazdag voltastronomiai tárgyakban;
1877 talán még lendíteni fog valamit
az 1848-ban tönkre ment egyetemi csil
lagda ügyén.
Gruber úr dolgozta a „24 *;Cassiopeiaeu nevű kettős csillag pályaszámí
tására vonatkozik. P2 csillagpárt, mely
nem csak látszólag, hanem valósággal,
physikailag is összetartozik és egy 4-ed
és egy 7-ed nagyságú csillagból áll,
I. Herschel fedezte föl 1782-ben, a
mikor is távolságuk 11 1
1 volt. Azóta
II. Herschel, South, Bessel, Mádler, mind

a két Struve s még többen mások is fi
gyelték. A megfigyelések majdnem sza
kadatlan lánczolatot képeznek 1875-ig,
a midőn Gruber figyelte a lipcsei refractoron. E 93 évi figyelési idő mind
a helyzetszögben, mind a távolságban
oly változást tüntet föl, hogy a pon
tosabb számítás már elég megbízható
elemeket látszott ígérni. De a számí
tási módszer megválasztása nem volt
közönbös, minthogy Herschel m ód
szere az aránylag nem egyenértékű tá
volságmérések és a nagy keringési idő
miatt nem volt alkalmazható, valamint
a Villarceau módja is a kérdéses y szög
minősége miatt csak keveset ígérhetett
Szerző ez okból pontos eredményekre
nem egyenes úton, hanem differentiál
hányadosok által iparkodott szert tenni,
az elemeket, a rendszer sajátságai és
naprendszerünkhöz való fekvései sze
rint, még külön javításnak vetvén alá.
Az eredmények a következők :
A kisebbik csillag a nagyobb kö
rül oly pályában kering, melynek fél
átmérője 56* 1-szer nagyobb mint a föld
középtávolsága a naptól. Keringési ideje
195*235 év. Legközelebb voltak egy
máshoz i/o6*72-ben, ez állásban tehát
1901*95 évben lesznek ismét. A pálya
nyúltsága (excentricitása): 0*6244. Az
egész rendszer tömege 4*63-szer ha
ladja meg napunk tömegét.
Dr. L e n h o s s é k egyetemi tanár és
akadémiai r. tag egy általa kigondolt
és szerkesztett készüléket mutatott be,
melyet „polymikroskop“-nak nevezett
el. En — ha az elnevezés még nem
volna lefoglalva — revolverszerű mikroskopnak nevezném, mert a mint a
revolver ötször-hatszor elsül, anélkül
hogy újra kellene tölteni, ez meg va
lami 60 górcsövi készítményt mutat
egymásután, csak a fogantyúján kell
csavargatni.
Végre Dr. Wartha Vincze lev. tag
M o l n á r János gyógyszerésztől, ki
már annyi magyar ásványvizet vizsgált
meg, bemutatta a budai „Rákóczy for
*
E nagyszerű jelenség leírását 1. a
rás
u vizének chemiai elemzését, mely
Term észettudom ányi K özlöny V-ik kö teté
ből kitűnik, hogy e víz a legtöményebb
ben a 16-ik és 22— 30 1.
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keserű vizek egyike; még a novem
beri merítés is 53 grammnál több sókat
tartalmaz egy literben.
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Antal, A Pincus-féle villanyos telep be
mutatása. Koch Antal, Erdély keleti ré
szének némely geologiai viszonyai. Entz
Géza, Az alsóbb rendű állatoknál elő
—
„É rtesítő a kolozsvári orvosforduló levél-zöld testecskék term é
természettudományi társulat 1876-dik
szetéről. Parádi Kálmán, Az ideg-izom
évben tartott orvosi- és természettudo
sejtekről a rhabdocoel őrvény férgek
mányi szaküléseiről és természettudo
nél (Turb’ellaria.) Egyed Mózes, Néhány
mányi estélyeiről. A választmány megbí
adat a testek olvadása, oldása- és for
zásából összeállította H ő g y e s Endre
rásához. Koch Antal, A Vlegyászahegy
titkár. Kolozsvártt“ .
tömegének kőzettani szerkezetéről és
Ez „ Értesítőu a múlt évben indúlt tektonikai viszonyairól. Dezső Béla, A ro
meg, s azon előadások bő kivonatát
varok hátedényeiről. Entz Géza, Nehány
tartalmazza, melyek a „Kolozsvári or
moha alatt élő gyökláburól. Szathmári
vos-természettudományi társulatu kü
Ákos, A hanggyorsaság meghatározása
lönböző ülésein adattak elő.
a Kundt-féle eljárás szerint. Koch Antal,
E társulat — mint Közlönyünk ta
A Hargita hegység trachytjainak kőzet
tani szerkezetéről.
valyi évfolyamában annak idején jelez
tük — 1876 elején kezdette meg mű
A szakelőadásokon közöft előter
ködését. Van két szakosztálya, orvosi és jesztések legnagyobb részét önálló vizs
természettudományi; mindenik szak
gálatok és észlelések képezték.
osztály havonként, junius, julius, augusz
A társulat tiszti kara az 1876-dik
tus és szeptember hónapok kivételével, a
évben a következőleg volt megalakúlva:
hónap második és harmadik péntekjén
E ln ö k : Abt Antal. T itk á r: Hőgyes
tart ülést. Ezenkívül minden hónap első
Endre. Pénztárnok: Széky Miklós.
szombatján nyilványos természettudo
Az orvosi szakosztályban .
mányi estélyeket rendez.
Szakelnök
: Genersich Antal. Szak
A társulatnak, mint az „ Értesítő
jegyző
:
Gyergyai
Árpád. Választmányi
ből tudjuk, jelenleg 148 tagja van, na
tagok
:
Berks
Lajos,
Máchik Béla, Maizgyobbrészt Kolozsvárról, mint egy hat
ner János.
van vidékről, s nehányan Budapestről
A természettudományi szakosztályban:
is. Alapszabályai, szerkezete hasonlít a
mi társulatunkéhoz, csakhogy a szakelő
Szakelnök: Entz Géza. Szakjegyző:
adások körébe az orvostudományok is
Parády Kálmán. Választmányi ta g o k :
Gr. Eszterházy Kálmán, Gamauf Vilmos,
fel vannak véve.
Koch Antal.
A társulat 1876-ban 20 tudományos
ülést tartott, melyeken 37 előadó össze
E társulat természettudományi osz
sen 38 tárgyról értekezett.
tályának működéséről jövőre is fogunk
Hat természettudományi estélyen
közleni tudósításokat.
előadást tartottak: Abt A ntal: A mé
terrendszerről. Koch Antal: Vázlatok
—
A „ T ermészetrajzi F üze te k “
Erdély földtani történelméből. Entz
első száma (1877 január-márcziusi fü
Géza: Viszontélődők, együtt étkezők s zet) megjelent. Ez évnegyedes folyóirat
élődők az állatországban. Abt A ntal: A
küszöbön levő megjelenéséről, irányá
mesterséges jégkészitésről. Koch An
ról és maga elé tűzött feladatáról már
tal : A Kolozsvárott használatban levő
megelőző füzeteinkben tudósítottuk ol
főbb kőnemekről. Tuba Lajos: A vegy
vasóinkat, s így most legyen elég róla
tan fontosabb tételeiről: (Égés, Víz,
annyit feljegyeznünk, hogy az immár
Levegő).
előttünk fekvő füzet a hozzá kötött vá
Hét természettudományi szakülésen
rakozást teljesen kielégítette, sőt, ha
a következő tárgyak fordúltak elő : Abt
élénkségét tekintetbe veszszük — a mi
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apróbb

közlemények.

a szakfolyóiratoknak leggyengébb oldala
szokott lenni---- még felül is múlta. Az
egész füzet 4 és */4 ívet foglal m agában;
s ebből 3 ív az eredeti dolgozatokra, a
többi pedig a külföldnek szánt „Revueu-re esik, melyben a magyar közle
mények kivonatosan német vagy franczia nyelven vannak ismertetve; s e 3
íven, a szerkesztő megnyitóján kívül,
nem kevesebb mint 9 állattani, 2 nö
vénytani, 3 ásványtani s egy őslénytani
dolgozat látott napvilágot, melyekhez
még nehány apróbb közlemény is járul.
A füzet nagy nyolczadrétű íveken, a mi
Közlönyünk alakjában van kiállítva, s
műmellékletül 5 igen szép táblái a d :
kettőt az állattani, kettőt az ásványtani
s egyet az őslénytani rovat dolgozatai
hoz. Bővebb tájékozásúl ide igtatjuk az
egyes czikkek czí inéit. Megnyitó Her
mán Ottótól. — Á lla tta n : 1. Eles ha
tárok a madarak elterjedésében, Her
mán O. — 2. A saskeselyü, Gypaetos
barbatus Erdélyben, Csató János. —
3. A Duna halódásai, Dr. Károli János.
— 4. Egy új halfaj (Gobio uranoscopus,
egetnéző görgöcse) a magyar faunában,
Károli J. - 5. Új téhelyröpüek (Coleoptera nova), Frivaldszky János. — 6.
Korcs bogarak, Hermán O. — 7. Bio
lógiai jegyzetek, Mocsáry Sándor. —
8. Új félröpű fajokról. Dr. Horváth Géza.
— 9. Astacus leptodactylus elkorcsodása, Károli J. — N övénytan: 1. Két
új növényfaj (Symphytum mól le és Fumaria supina, Janka), Janka Viktor. —
2. AthamanthaHaynaldi, Borb. et Uecht.,
Borbás Vincze. — Á sván ytan : 1. Bunsenin, új tellurásvány, Krenner József.
— 2. Zirkon Podsedlitzről és 3. Cölesz-

tin St.-Angelotól, Schmidt Sándor. —*
Őslénytan : Nehány Echinoida a Fehérkőrös-völgy neogén rétegeiből, Lóczy
Lajos. — Különfélék. Irodalom. A m.
nemz. muzeum belélete. Revue.
Ismételve ajánljuk e folyóiratot tár
sulatunk tagjainak is figyelmébe. A négy
füzetből álló évfolyam előfizetési ára a
belföld számára 3 frt. Mind az előfize
tések, mind a füzetekbe szánt irodalmi
közlések, a m. nemzeti muzeum épüle
tébe küldendők.
--- A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSULAT
január 25-ikén tartotta évi közgyűlését.
E társulat az idén lépett fennállásának
5-ik évébe, s ez aránylag rövid idő alatt
máris élénk érdeklődést ébresztett maga
iránt a közönség körében. Rendes tag
jainak száma 1876 végén 426. Bevétele
a múlt esztendőben 2573 frtra rúgott.
Alaptőkéje készpénzben és értékpapír
ban 1000 frt. Folyóiratát, a „Földrajzi
Közleményeket^, mely évenként 10 fü
zetben jelenik meg, a társulat tagjai az
5 frt. évdíj fejében kapják. Könyvtára
174 művet és 7 1 térképet foglal magá
ban ; becsértéke 300 frt. A közgyűlésen
legelsőbben is Vámbéry Ármin olvasta
fel jelentését „a földrajz körében 1876ban tett nevezetesebb munkálatokrólu ;
azután a tiszti jelentések terjesztettek
elő, melyekből a fentebbi adatokat vet
tük. Az évenként megújuló tisztségekre
ismét az eddigi tisztviselőket választot
ták meg, ú. m. elnöknek : H u n f a 1 v y
Jánost, alelnököknek : V á m b é r y Ár
mint és G e r v a y Mihályt, s egyszer
smind 12 választmányi tagot.
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