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3. Haemalastor gracilipes 2 drb. 
4. Titanethes graniger 1 drb. 
5. Titanetes albus 5 drb. 
Ezen kivül egy közelebbről meg nem határozható barlangi diptera faj. 
Összeseri tehát 40 darab, melyek tüzetesebb tanulmány után a gyűjte

ménybe lesznek elhelyezve. 
Kolozsvárit, 1880. Június 5-ikén. 

A mélyen tisztelt igazgató választmánynak 
alázatos szolgája 

T ö m ö s v á r y Ödön. 

A f. é. oct. 3-ki erdélyi földrengésre vonatkozólag. 
Mihelyt ezen nevezetes természeti tünemény bekövetkezett, azonnal hozzá

láttam az adatok gyűjtéséhez fölhasználván a helybeli, valamint az erdélyi német
es román lapok szerkesztőségeinek szívességéből azoknak hasábjait az itt repro
dukálandó fölszólitás, köszönetnyilvánítás és uj fölszólitás gyors közzétételére. 
Újra közölni ezeket Értesítőnk hasábjain társulatunk tagjaival azért tartom szük
ségesnek, hogy ha netalán fölszólitásaim elkerülték volna beesés figyelműket — 
azokat olvasva, még számos érdekes földrengési adatnak beküldésére szolgáljanak 
ösztönzésül. 

Fölszólitás 
a földrengésre vonatkozó adatok beküldésére. 

A tegnap éjjel és reggel — az eddigi tudósitások szerint — csaknem 
egész Erdélyben észlelt földrengés oly jelentékeny egy természeti tünemény, mely 
az összes arra vonatkozí észleleti adatoknak beható tudományos vizsgálatát 
megérdemli és megkívánja, hogy ennek alapján ennak mibenlétét és, a mi fődo
log, valószinü okát is földeriteni lehessen. Alólirott ilyen tudományos vizsgálatra 
illetékesnek hivén magát, bátorkodik ennélfogva fölszólítani minden müveit egyént, 
a ki ezen nevezetes természeti tüneményt maga észlelte vagy arról megbízható 
értesüléseket vehet, de különösen a t á v í r d á k és a vasú t i á l l o m á s o k t hi
v a t a l n o k a i t , kiknek alkalmuk van az időt illetőleg pontos észleleteket tenni, 
hogy szíveskedjenek a tudomány érdekében az alább pontonként fölteendő kérdé
sekre válaszolva, a földrengéssel kapcsolatban észrevett minden adatot összeírni 
és tisztelettel alólirottnak tudományos vizsgálat végett minél előbb beküldeni. 
Az adatok a tudósító nevének és állásának aláírásával kéretnek be, hogy azokat 
annak idején teljesen közölni lehessen. 

A kérdések, melyekre szíves választ kér alólirott, a következők: 
1. Mely helységben, s annak melyik részében, házban a vagy szabadban érez

ték a földrengést? 
2. Mely napon és mily időtájban vJt érezhető a földrengés? (N. B. Az 

idő, ha csak lehet, másodpereznyi pontosságig kívánatos, a helyi idő pedig a 




