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— Földtani kirándulások Kolozsvár vidékén. Folyó év jú
nius hó 15. 10. ég 17. napjain a bécsi udvari ásványtár jeles custosa, a harmad
kori képződmények tapasztalt ismerője, F u c l i s Tódor hazánkfia, dr. Hof-
mann Káro ly m. kir. főgeolog és dr. K o c h A n t a l tanár kíséretében meglá
togatta Kolozsvár vidékének geologiailag nevezetesebb helyeit, nevezetesen a Fel
legvárt, a Feleki hegyet, Szt.-László, Bács, Andrásliáza és Méra vidékeit, s az 
itten jól feltárt harmadkori rétegek rétegzési és őslénytani viszonyairól a rövid és 
e mellett igen kedvezőtlen esős idő daczára alapos tudomást szerzett. Megszem
lélte egyúttal gyűjteményünknek tárgyait is, kiváltképpen az erdélyi harmadkori 
kövületeknek gazdag anyagát, melynek pontos maghatározásánál szíves közremű
ködését megígérte. A két jeles geolog innen a Szamos mentében Sibórautazott, hol 
dr. Hofmann az ottani harmadkori rétegek viszonyait fogja bemutatni Fuchs úrnak. 

— Az erdélyi Múz.-Egylet ásvány-földtani gyűjteménye, 
miként az elmúlt években, az idén is a nyár folytában a nagy közönség számára 
nyitva fog tartatni minden vasárnap és ünnepnap reggeli 9-től 12-ig. Különben 
egyébkor is meg lehet látogatni ezen gyűjteményeket, de e végből az illető tanár
nál vagy annak távollétébon az egyetem gondnokánál kell jelentkezni. A gyűjte
ményekhez való feljárás az egyetem első (a piaristák temploma felőli) udvaráról 
vagy a csillagásztoronybeli lépcsőkön történhetik. 

— Az erdélyi Museum növénytára egy nagyszerű gyűjtemény
nyel gazdagodott. Az erd Múz,-Egylet igazgató választmánya 1879. apr. 5-én tar
tott ülésében elhatározta, hogy J a n k a Vic to r herbáriumát megveszi, Azóta az 
erdélyi Múzeum a gyűjteményt át is vette. A nevezett növénytár ezen vétel kö
vetkeztében legalább is még egyszer olyan nagy lett, mint eddig volt. A növények i—3 
év alatt meg lesznek mérgezve és fel lesznek ragassztva és ha addig a kézi könyv
tár hiányai is pótolva lesznek, Kolozsvár a honi növények tanulmányozására oly 
alkalmat fog nyújtani, mint kevés más városa a hazának. (MNL. 30 sz.) 




