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RÖVID KÖZLEMÉNYEK.
A Steno emléktáblájára beérkezett aláírásokról. A múlt 1882 

január 25-ikén tartott közgyűlésen tett felhívásra, részben már az ülésen 
megkezdve, Steno emléktáblájának felállítására Bolognában (v. ö. Földtani 
Értesítő, 1882. 19-ik lap) összesen 41 aláírás történt 20 írt 50 kr. összeggel, 
s annak elküldése után érkezett még egy 50 krral.

A 20 írt 50 kr. postai utalványnyal Bolognába küldetett, miről tanú
ságot tesz Capellini tanárnak 1882 ápril 27-én kelt levele, a melyben így 
szól: «Bien de remer áment s pour les peines que vous vous étes dón né pour 
Stenon, f a i  regu le mandat postal de fi. 2 0 xiz.»

«'J'éspére que dans Vinscription nous pourrons dire que plus de 1000  
prologues ont souscrit et ce sera une belle demonstration.»

A későbben érkezett 50 kr. a postai költségekre fordíttatott.
Budapest, 1883 január 21-ikón.

Dr. Szabó József,
m int egyike a Bolognában 1881-ben tarto tt nem 

zetközi geol. congressus alelnökeinek.

Jelentés az Európa geológiai térképének kiállítására Bolognában 
az 1881-ki nemzetközi congressuson kinevezett bizottság* működésé
ről 1882-ben. A kivitel Berlinre lévén bízva, Beyrich és Hauchecorne 
urak igazgatása alatt, ezek a kiadást illetőleg Beimer kiadóval szerződést 
kötöttek, melynek érdekesebb pontjai a következők :

Beyrich és Hauchecorne urak, mint a Bolognában 1881-ben tartott 
nemzetközi congressus által Európa geológiai térképének megválasztott 
igazgatói és a térképmű érdeklettjeinek képviselői egyrészt, másrészt 
Dietrich Beimér berlini kiadó-vállalat között a következő szerződés lett 
megkötve Berlinben 1882 november 2-ikán :

1. A D. Beimer kiadó-vállalat átveszi Európa azon geológiai átnézetes 
térképének elkészíttetését és kiadását, melynek foganatosítása Beyrich és 
Hauchecorne igazgatása alatt a Bolognában 1881-ben tartott nemzetközi 
geológiai congressuson elhatároztatott.

2. A térkép az európai egyes országok által szolgáltatandó anyag 
szerint 1 : 1.500,000 mértékben 49 sectioban azon beosztás szerint lesz 
kiállítva, mely a szerződéshez csatolt «Tableau d’assemblage*-hói kitűnik.

3. A térkép számára legelőbb is egy új topográfiái alap fog készíttetni 
a legújabb és legjobb anyag szerint, a melyek megszerzésénél a kiadónak 
az igazgatók segédkezet nyújtanak.

* Lásd a jelentést a II. nemzetközi geol. congressusról. Földtani É rtesítő 1881 
deczember.
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A rajz ki fogja tüntetni a folyamhálózatot, csatornákat névszerinti oly 
tökéletesen, a mint a mérték megengedi, a vasútvonalakat, a fontosabb 
hegységek és csúcsok neveit, az országok határát, a helynevekből a nagy 
városokat, illetőleg azokat, melyek a tájékozásra szolgálnak, de meg olya
nokat is, melyek geológiai tekintetben érdekesek, valamint egyebeket, ha az 
igazgatók jónak találják. Azonkívül amennyire lehet, a tenger mélységeinek 
vízszintes görbéi is berajzoltatnak.

A topográfiái alapmunkák vezetését a kiadó H. Kiepert tanár úrnak 
adja át Berlinben, kinek az igazgatók minden idetartozó anyagot át fognak 
szolgáltatni.

4. A topográfiái alap vésése elkészülvén, az igazgatóknak az egyes 
sectiók a kívánt számban át fognak adatni geológiai kidolgozás czéljából. 
Ezek aztán visszakerülvén a kiadóhoz, hozzá fognak a színnyomáshoz.

5. A térkép litográfiái kivitelét a kiadó minden részében a berlini 
litográfiái intézetnek engedi át.

6. Valamint minden tekintetben a legfelsőbb vezetés Beyrich és 
Hauchecorne igazgató urakat illeti, úgy különösen az is, hogy az általában 
megállapított költség (80,000 márka) tökéletesebb kivitel szempontjából ne 
emeltessék-e magassabbra.

7. A kiadó kötelezi magát a vállalat minden költségét, tehát az igaz
gatók levelezéseiét is viselni. Kötelezi magát továbbá, feltéve, hogy legalább 
900 példány lesz megrendelve, egynek az árát 80 márkára (100 frank) 
szabni. Ha ezen túl történnék megrendelés az egyesült érdeklettek részéről, 
azt szintén ezen az áron adja.

8. A későbbi bolti árat a kiadó határozza meg, de 120 márkánál több
nek nem szabad lenni.

9. Az egyesült érdeklettek a 900 példányt a következőleg osztják meg 
egymás között:

1h  részt, vagyis egyenként 100 példányt Németország, Anglia, Franczia- 
ország, Itália, Ausztria-Magyarország, Oroszország, Skandinávia és Spanyol- 
ország fognak átvenni; tehát 8 nagyobb állam. Ez összesen 800 példány.

A megmaradó 1/g részt, vagyis 100 példányt Belgium, Dánia, Hol
landia, Portugália, Románia és S váj ez (6 kisebb állam) veszik át, úgy hogy 
egyre-egyre 16, illetőleg 17 példány fog jutni.

10. Az egyesült érdeklettek a térkép kiadásának folyamata alatt köte
lezik magukat részletfizetésekre a következő módon :
1. A szerződés megkötése után 3 hónapra, minden 100 példány (Wed)

után ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1500 márka.
2. Az első 16 sectió topográfiái alapjának kivésése után,

hasonlóképen... ... ... ... ...................  ... ... ... 1500 »
3. A második 16 sectió bevégzése után ... ... ... ... 1500 »
4. Az utolsó 17 » » » ... ... ... ... ... 1500 »
5. Az utolsó részlet a 900 példány átadása után ... ... 2000 »
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11. A fizetés a berlini királyi geológiai országos intézet és bányászati 
akadémia pénztára útján történik, a hová az illetők az összeget idején 
beküldik. Ha valamelyik a nevezett országokból a fizetést nem teljesítette 
volna, az üresen marad, míg a következő nemzetközi geológiai congressus 
bizottsága módot nem talál a hiányon segíteni.

1 2. Az egyesült érdeklettek fentartják maguknak a jogot a befejezett 
térkép megjelenése után 10 év múlva új s javított kiadást adni ki, a kiadó 
pedig kötelezi magát újból elvállalni a kiadást, hasonló feltételek mellett.

13. A kiadó kiköti magának a kizárólagos eladás jogát, valamint azt, 
hogy a topográfiái alapot esetleg más vállalatokra is felhasználhassa.

Ezen szerződés értelmében az első részlet lefizetésének az ideje már 
tavai elérkezett s az V9 részt Ausztria-Magyarországnak mind a két kor
mánya lefizette és pedig egyenlő arányban: Ausztria 50, Magyarország 
szintén 50 példányra Ígérvén oda hozzájárulását.

Magyarország részéről azonban legelőbb is a geológiai adatok hiányán 
kellett segíteni s erre nézve történtek is lépések, a mennyiben Lóczy L vjos 
a Bihar és Arad határos hegységeiben, az erdélyi havasokban pedig Kománia 
határa felé Inkey Béla, Dr. Primics György és Dr. Herbich Ferencz kap
tak kiküldetést a kormány anyagi támogatása mellett. A nevezett urak a 
kiküldetésről, nevezetesen Lóczy, Inkey, Primics és Herbich urak előleges 
jelentést tettek, a melyből azt lehet kivenni, hogy még egy nyáron át foly
tatott munkálat elégséges adatot fog szolgáltatni arra, hogy geológiai isme
retünk ezen nehéz hozzáférhetésű tájakról biztosabb alapot kapjon. Primics 
időközben részletes jelentést is adott. Pvománia a felvételekben initiativát 
nem akar tenni, de nem is akadályozza, hogy a magyar geologok foglalkoz
zanak ott, s a jövő nyáron valószínűleg a határhavasok romániai része fogja 
a kutatás tárgyát képezni.

Szerbia ellenben a megindított tárgyalásokra azt válaszolta, hogy ők 
maguk állítják össze adataikat s feldolgozás vegett Bécsbe küldik.

Dr. Szabó József.


