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mait a kősó belsejében minden lépten-nyomon látjuk, a kősó bel
sejében rejlik és bogy a működő erő itt nem más, mint a jegecze- 
dési erő, melynek hatása abban nyilvánul, hogy a kősó jegecztö- 
mecsei mint azonnemüek, az eredeti rakodvány kiterjedt fekhelyé
ből uj rendezkedés végett bizonyos gyülpontok felé összébb tömö
rültek és utj okban a kősóban talált alárendelt, idegen anyagokra 
rombolólag és kifelé taszitólag hatottak.“ . . . .

Az előadottakkal kapcsolatban szerző az Aranyos mentén hú
zódó és a tordai hasadékot alkotó kőzetet, mely majd augitpor- 
phyrnak, majd trachyttufának, legújabban pedig v. Katii által vul
kanikus kőzetek uj fajaként „pinitoid“-nak állíttatott, üledékesnek 
Ítéli, mely nagy mennyiségű tengeri növények" átkovagulásáböl ere
deti volna. Ezen nézetét a kőzetből készített csiszolatai, valamint a 
vegyi vizsgálat utján kimutatott jód tartalom által támogatja..

(I)r. Staub.)

T Á R S U L A T I  Ü G Y E K .

Szakiilés 1879. évi november hó 5-én
(Jegyzőkönyvi kivonat.)

1. Bernüth József úr bemutatta rövid előadás kapcsában az általa szerkesztett 
„Magyarhon ásványvizi térképiét. (L. a jelen számban.)

2. dr. Staub Mór egynéhány újabb phytopalaeontologiai fölfedezésekről és 
theoriákról értekezett. Emlité Munier-Chalmas, Moriére és Lesquereux újabb fölfede
zéseit, valamint Kuntze V. theoriáját is. Végül Hahn Ottó legújabb theoriájára tért át.

3. Halavdts Gyida bemu'atta a Dobóbél határából származó Mammuth csont
maradványokat. (L. a jelen számban.)

4. A társ. I. titkár bejelenté a következő uj rendes tagokat: Safcsdk Gyula bánya- 
tiszt és Görgey Lajos bányaigazgató urak, aj. Stürzenbaum József, Blauhorn János m. k 
katasteri biztos, aj. Both Lajos.

Szakülés 1879. évi deczember hó 3-án.
(Jegyzőkönyvi kivonat.)

1. Schafarzik Ferencz értekezett az elmúlt nyáron déli Magyarhonban és a 
szomszédos országokban észlelt földrengésekről. (L. jövőre)

2. Tommsich István úr mint vendég bemutatta az olasz vezérkar által legújabban 
készített térképeket a Vesuvról és az erre vonatkozó ismertetés után a nevezett tér
képek segélyével készített szép átmetszetet.

3. A  társ. I. titkár előtérjészté dr. Primics György beküldött értekezését a 
„Hargita éjszaki nyúlványának stb. eruptiv kőzeteinek petrographiai vizsgálata.“ (L. a 
jelen számban.) ,

4. Franzenau Ágoston úr bemutatta azon szép kőzetalkotó ásványokból álló 
vékony csiszolatgyüjteményt, melyet a kir. József-műegyetem ásvány-földtani szertárt 
legújabban Voigt és Hochgesang-tói szerzett.


