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tának új előfordulását a bácsi torok durvamészkő bányáiban, d) Végül a f. év 
május 26-iki földrengést említi fel, mely eddigi értesítések szerint következő he
lyeken észleltetett: Sz.-Újvár (gyenge), Sósmező, Deés és Deésakna (eléggé érez
hető), Csáki Grorbó (erős), B.-Hunyad (gyenge E-D. 4—5"), Nagyfáin, Detrehem 
(9° 30"), Szilágy-Somlyó (9° 30' morajjal 5", DDNy-EEK), Sibó (falrepedések), 
Varsolcz, Kolozsvár, Aszúpatak, Egeres (gyenge;, Nagybánya (9° 47' Ny-K. erős), 
Zilah (9° 45' heves), Maros-Vásárhely (igen gyenge), Nagy-Enyed (igen gyenge). 

3. B ú t o r k a Száva bemutatja azon vizsgálatainak eredményét, mely kü
lönböző alakú és nagyságú lapszerü aczéllemezek kétirányú mágnesezése által ki
fejlődött szabad mágnesség elosztására vonatkozik. 

A lemezek mágnesezése vagy a Michell-féle dörzsölési mód szerint, vagy 
eleetromos áram segélyével, lapos tekercsekben történt. 

Ezen lemezekben a mágnesség elosztásának megvizsgálása háromféle mód
szer szerint történt, úgymint: a Coulomb-féle lengési, a Jamin-féle contact és 
végre a Lencz és Jacobi-tól eredő, van Kees és utóbb értekező által módosított, 
inductio áramokra alapított módszer szerint. 

Ezen alkalommal értekező bemutatja azon eredményeit, melyeket a bét 
első, de különösen a contact módszer szerint nyert. (1. jelen füzetben.) 

A s i d e i g e o l ó g i a i f ö l v é t e l e k . 

A magy kir. földtani intézet geológusai az idei nyarat is arra fordíiják, 
hogy folytassák Magyarország még föl nem vett részeinek helyszíni geológiai 
térképezését. A tisztviselőket két osztályba sorozták. Az első, melynek vezetője 
dr. Hofmann Károly főgeolog, s tagjai Matyasovszky Jakab, Lóczy Lajos 
osztálygeologok, dr, Petiiő Gyula segédgeolog és mint külön megbízott dr. Koch 
Antal, kolozsvári egyetemi tanár, a magyar-erdélyi határhegységben folytatja 
fölvételeit. Nevezetesen dr. Hofmanri a szatmármegyei erdélyi' határhegység 
szegélyét • térképezi; Matyasovszky J. Biharmegye keleti részén befejezi koráb
ban megkezdett fölvételét s innen délfelé haladva folytatja működését. Lóczy 
Lajos Aradmegye területén folytatja tavaly megkezdett munkáját, dr. Pethő 
Gyula szintén Aradmegyében a Milova és Berzava közt elterülő krétaképződés 
térképezését fejezi be, s aztán a Hegyes-Drócsa és Biharhegység közt, a Fehér-
Körös táján kifejlődött harmadkori öblöt vizsgálja meg és térképezi földtanilag. 
Végül dr. Koch A, speezialis működése területén, Kolozsvár környékén folytatja a 
felvételek^. A második osztályt Telegdi Roth Lajos főgeolog yezeti s tagjai Ha-
laváts (íjuk ét> dr. Schafarzik Ferencz segédgeológok. Működése területük Dél-
Magyarország keleti része, a Bánság, különösen Krasső-Szörenymegye. Krassó-
Szörényben maga Roth Lajos fog dolgozni; Halaváts Versecz, Deliblat és Újpécs 
környékét veszi föl, míg dr. Schafarzik Mehadia és Orsova déli részével egészítik 
a délmagyarországi földtani fölvételeket. Végül Gesell Sándor intézeti bánya-
főgeolog SAecz és környéke fölvételét tavai befejezvén, az idén Körmöczbánya 
környékén kezdi meg bányageologi felvételeit. Dr. Boeckh János intézeti igazgató 
az összes fölvételek fölött a, főfelügyeletet fogja végez»i s e végből az egyes osz 
tályokat működési helyükön időről-időre meglátogatja. 
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