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A I.) es 2.)-b61 következik 
3.) E (h—ld)=e (Is-\-ld) - hldw. 

Ha az 7s ismerefces ellenällas beiktatäsäval oly mödon lesz szabä-
lyozva, hogy 

h = ld = 1 
s ha az ismert ellenälläst w'-vel jelöljük: 

e = 1 /«' 
•mely egyenlet, E-töl függetlenül adja e-t. Termeszetesen, ha e-t Vol-
tokban akarjuk kifejezni, /-t Amperekbcn, w'-t Ohmokban kell megha-
täroznunk. 

Ha ily mödon e-t meghatäroztuk, E is meghatärozhatö 3.) sze-
rint, mely termeszetesen Zs-nek w ellenällas melletti megmereset fel-
tetelezi. 

A kiserlet a következö: 
A ket elem E es e, hogy äramuk tetszes szerint megegyezo vagy 

ellenkezö iränyban mehessen, commutatorral lesz összekötve. A rhcostat 
drotjanak ket vege higanyt tartalmazo cseszekbj van märtva, melyok. 
köze egy igen csekely ellenallasu vezeto biUentyüsen iktathato, hogy a 
rheostat gyors ki- es bekapcsoläsa eszközölheto legyen. 

A ket äram iränyvältozäsa es a rheostatnak ki- es bekapcsoläsa 
leghelyesebben egyetlen kezraozdulattal inteztetik, hogy egyidejüsegük 
lehetoleg biztositva legyen, miältal a tü'lengesek felesleges szaporitäsa 
kikorültetik. E vegre a Pohl-fele commutator egy hetedik higanyos csesze 
hozzäadäsäval könnyü mödon ätalakfthatö. 

Dohndnyi Frigyes. 
posonyi fogymn. fanär. 

6*. Sabal major, Ung. sp. Erdely fossil floräjäban. 
A jelen ev ijyaräü Dr. Staub Möricz ürral, a m. földt, tärsulat titkä-
räval, a nagyenyedi collegiumnak Herepey Käroly tanär ür ältal Össze-
hordott szep äsväny-földtani gyüjtemenyeit megtekintveu, azonnal feltünt 
nckünk egy gyönyörü pälmalevel-lenyomat, melynek különös erdeket köl-
csöuöz a kozetanyag, melyben elo'fordiil. Ez a kozet t. i. kekesssiirke 
csillämos, durva kavicsos homokko', az ligynevezett karpäti homokko-
keplctbol, mely kövületszegönysegerol hires. Herepey ezt a remek nö-
venyi kövületpeldänyt, mely a 45 cm. hosszu, 25—27 cm. szeles es 10 
cm. vastag homokkotäblän szemlelheto, Vegh Istvän katastori becslobiz-
fostöl szorze meg, hi azt Alyinczczcl szemben Borb.ere.knel, a Knies 

http://Borb.ere.knel


273 

nevu patak felsö köbänyäjäban gyüjte. Dr. Staub phytopaläontolög 
letere a kivälöan erdekes növenymaradvänyt behatöbb tanulmanyozas ve
gett elkerte, Herepey keszseggel engedte ät e czelra, es a peldanyt ne-
kem Kolozsvarra beküldte. En mindenek elott erdemesnek tartottam arrol 
gypszmäsolatokat keszittetni, melyek jöl sikerültek, s csak aztän küldtem 
be az eredeti peldanyt Staubnak közelebbi tanulmanyozas vegett. Egy 
hettel ezelott visszakaptam kövületünket Staub meghatärozäsäval, mely 
szerint a növenymaradväny a „Sabal major, Ung. sp., egyike a leg-
szebb peldänyoknak, mely eddigele talältatott." 

Mielott ezen remek kövületpeldänyt Nagy-Enyedre visszaküldenem, 
nem akartam elmulasztani, hogy azt a t. szakosztalynak is be ne mu-
tassam. Leiräsat nem csatolom hozzä, mert remenylem, hogy azt Dr. 
Staub szakavatott tolläböl nemsokära olvashatni fogjuk; de hogy a be-
mutatas egeszen szarazon ne törtenjek, ide igtatom Dr. Osw. Heer esz-
reveteleit ezen erdekes kihalt pälmafajröl, mely „Die Urwelt der Schweiz" 
czimü hires munkäjänak 315 lapjan olvashato. „A Sabal major, Ung. — 
irja Heer — a legyezolombu pälmäk között a leggyakoribb alak, alta-
läban veve a mioczen flöra legfontosabb alakja együttal, mely Közep-
Olaszorszagtöl kezdve Eszak-Nemetorszägig 'követheto. Sväjczban Lau
sänne videken fordul elo a leggyakrabban, hol pompas leveleket 
gyüjtöttek belole. Megfelel az Antilläk legyezo-pälmäjänak, a Saba l um-
b r a c u l i f e r a , Jacqu sp.-nek, csakhogy levelei nem erik el ennek nagy-
sägät. A hosszu levelnyel, mint minden Sabal fajoknal, sima es fölfele elol 
nyärsformän kihegyesedo orsöval a legyezoben folytatodik, a mert is az alap-
jukon legyezöforman redozött levelsugarak nem egy pontbol indulnak ki, 
hanem a legyezöbe nyulö orsohoz vannak odanöve. Ezen palmafaj valo-
szinüleg alacsony törzszsel birt, mely levelkoszoruval volt koronazva. Ez 
utöbbiak k. b. 40 sugarba voltak hasadozva es k. b. 80 cm. hosszu-
sagot elertek." 

Schimper W. Ph. szerint (Paleontologie vegetale T. IL p. 487. 
PI. LXXXII.) ez a kihalt palmafaj fontos szerepet jatszik a tongriai 
emelet korszakätöl (közep oligoczen) kezdve, a mioczen kor közepe ta-
jäig s föl is sorol egy csomö közep-tertiaer lelohelyet a retegekkel egye-
temben, a hol es melyekben maradvänyait talaltäk. Ezek nyoman a bor-
bereki homokko'röl is, melyet a becsi geolögok elöször „ifjabb karpäti 
homokkö" neven vezettek be Erdely ätnezetes geologiai terkepebe, ke-
sobb pedig Hauer az oszträk-magyar monarchia terkepen mint „Flysch"-t 
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tüntetett fei, — hatärozottabban lebet mar ällftani, bogy az közeptertiaer-
kori, s mikent Erdely eszaki es keleti Kärpätvonulata felsöbb homokkö-
üledekei is, legnagyobb valöszinüseggel also, legfeljebb közep oligoczenkori. 

Remelni lehet, hogy e nevezetes kövület elöforduläsi helyen es 
környeken foganatositando kutatäsok meg többet is fognak napfenyre 
juttatni; azert az erdeklödoknek nagyon is figyelmökbe ajänlhatom a Gyu-
lafehervärtöl kezdve delnek vonulo kärpäti homokkö-kepzödmeny retegei-
nek behatöbb vizsgalatät, a melyre mindeddig — sajnos — nagyon ke-
ves gond lett forditva. 

Kolozsvär, 1888. novemb. 23-än. 
Dr. Koch A. 

7. Negyedik pötlek Erdely ösemlösei es ösemberi 
eszközök leleteinek kirnutatäsdho». 1886. ota, a mikor erre 
vonatkozölag a harmadik pötlekot ugyanitt (1886. evf. 21. 1.) közzetet-
tem, ismet nehäny erdekes adatnak es tärgynak birtokaba jutottam, melye-
ket ezennel följegyzek. 

I. Ujabb ösemlos leletek. 

1887-ben fötiszt. Koväcs Ferencz marosväsärhelyi apätplebänosnäl 
lättam több 6'semlos-maradvänyt, melyröl Tegläs Gabor mült evi jelente-
seben (Ertes. 333. 1.) nem emlekezett meg. 

1. Vaja (Maros-Torda m.): Elephas prim. zäpfog töredeke. 

2. Höclos (Maros-Torda m.): E l e p h a s pr im. 2 db ep zäpfoga, 

3. Köhaloro videke (N.-Küküllö m.): Eleph. prim. ep zäpfoga. 
Ugyancsak M.-Väsärhelyt a Teleki-könyvtarban lathatö: 
4. A Nyaräd folyö mellekerö'l egy Eleph. prim. läbszärcsont. 
Az Erdelyi Muzeumba jutottak a következo leletek: 

5. A Vargyas vizeböl (Udvarhely m.) a Cervus elaphus fossilis 
agancstöve a homlokcsont töredekevel. 

6. Szncsäg es Andräshäza p. közt (Kolozs m.), a forräskiit mel-
letti ärok ö-alluviälis törmelekdus särga agyagjäböl: Capra ovis L. 
also älkapocs töred. graphitdus durva cserepek kisereteben. 

7. Köpecz (Häromszek m.) Az itteni pannoniai emeletu lignitböl az 
iden Gregus Janos banyaigazgatö ur szivessegebol kaptam: 

a) Cervus c a p r e o l u s L. foss i l i s also älkapcsänak töredeket. 
Ennek egy eleg jol megtartott also älkapcsät mär 1880-ban ismertettem 




