
r V2 hosszú Andesin kristá lyok  részben v a g y  egészen is 
átváltoztak m andolákká s h o gy  utóbbi esetben az á tvá l
tozás az alapanyagban is tovább terjed, következteti Ilőfer, 
h o gy  itten az Andesin átalakulásának tulajdonítandó a man- 
dolaképződés. A  töm ött M elaphyrban a m andolakópződésnek 
tolyam ata avval kezdődik, h o gy  piszkos fehér v a g y  zöldes 
foltok kivállanak éles körvonalak nélkül, m elyeket csak a 
későbbi folyam atban kapnak. A  m andolákat képező és a te l
epeket kitöltő ásványok a következők : D elessit, Calcit, Me- 
sitin, Quarcz, Pistazit, 1 íeula'ndit, rézkénegek és M alachit.

2. Bericht über die vulkanischen Erscheinungen des Jahres 1870. Von 
Prof. C. W . Fuchs.

A z évkönyvben i 865  óta jelen meg évenként egy statistikai összeál- 
litás az elmúlt év vulkáni kitöréseiről és a tudomásra jött földrengésekről, 
melyek egykor igen becses anyag gyanánt fognak szolgálni a vulkáni tüne
mények alapokainak megmagyarázására. A  múlt év a háború miatt az össze
állítására nem volt kedvező. A  följegyzett vulkáni kitörések száma 9, a föld
rengéseké 131, mely utóbbiakból 8 jut Magyarországra. Fötdrengésektől so
kat szenvedett a múlt évben Görög- és Olaszország; itt hivatalos összeállítás 
szerint 98 ember elveszett, 222 megsebesült s 2223 ház összedült a földren
gések következtében. K . A .

K é r c 1 e in.
Az év első negyede eltelvén, a Magyarhoni Föld

tani Társulat azon tagjai, kik tagdíj illetéküket még nem 
fizették be, alapszabályaink 10 §-ja értelmében tisztelet
tel felkéretnek, hogy a jelen évre eső tagdijat, a még 
netán elmaradt hátralékokkal együtt, vagy nekem (Pest, 
Sándorutcza 9. sz. a.) vagy a társulati pénztárnok úr
nak (Pest, nemzeti museum) beküldeni, ha pedig a Tár
sulat kebeléből kilépni szándékoznak, ebbeli elhatáro
zásukat az alapszabályainak 9-ik §-ja szerint velem 
írásban tudatni sziveskedjenek.

Továbbá, részint hogy a t. tagok a Földtani Köz
lönyt valamint a Földtani Intézet jelesen kiállított év
könyvét biztosan megkaphassák, részint hogy a tagok 
névjegyzékét helyesen összeállíthassam, fölkérek min- 
tagtárs urat, hogy nevét, teljes czimét s lakását (hit. pos
tát) velem minél előbb (egyszerűen levelzési póstalap- 
pal) közölni szíveskedjék.
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