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«3. A bejelentő-íveken nyittatott íigyaú rovat a statisztikai adatok rövid 
bejegyzésére, mindazáltal fölötte óhajtandó lévén, miszerint az egyes bánya- és 
kohóvállalatok termelőképességére, munkásainak anyagi és szellemi helyzetére, a 
bánvász-társládák stb. állapotára vonatkozólag részletesebb adatok álljanak rendel
kezésre : felkérem (czimet), hogy a kerületébe eső összes vállalatoktól a kérdéses 
adatokat összegyűjteni s rendszeres alakban egybe állíttatni szíveskedjék. Fölösleges 
kiemelnem, hogy pontos és részletes statisztikai kimutatások gyakran messzeható 
összehasonlításokat s következtetéseket lehetségesítvén, ilyeneknek lelkiismeretes 
összeállítása által (czím) nemcsak ezen csoport kiállítása ügyének, hanem egyéb 
érdekek körének is hasznos szolgálatokat fog tenni.»

F abkass R ó b e r t , Z sigm o n d y  Vil m o s ,
bizottsági jegyző. bizottsági elnök.
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— Könyvtár. Az intézet könyvára az utolsó években főként új csere- 
viszonyok kötése és a földtani társulati könyvtárnak 1876-ban történt beol
vasztása által lényegesen gyarapodván, az igazgatóság egy 11 agy hiányon 
vélt segíthetni, midőn a múlt évben egy új könyvtári czímjegyek kiadását 
elhatározta. E jegyzék szerkesztésével megbízott F arkas R óbert hivatal
tiszt azt befejezvén, e munkálat nemsokára sajtó alá kerül s magában íog- 
lalandja az intézethez az 1883. év végéig beérkezett könyv- és térkép állo
mányt. Megjegyezzük, miként az első ily katalógus az T875. év folyamán 
jelent meg s azóta a könyvtári munkák száma az ott szereplőknek csaknem 
háromszorosával szaporodott s ez idő szerint mintegy 2360 különböző 
művet zár magába.

— Csereviszony. Az intézet újabban csereviszonyba lepett a Tokió
ban székelő japáni földrengési társulattal (Séismological society of Japan), 
nemkülönben a sz.-petervári államjavak minisztériumának (ministére des 
domaines) kebelében a múlt évben alakított földtani bizottsággal. Az 
előbbi «Transactions» czímen angol, az utóbbi orosz nyelven adja ki köz
leményeit.

— Adományok. Az intézet a lefolyt évben ismét három tanintézetnek 
engedett át egy-egy iskolai czélra szánt kőzet-gyűjteményt: a galgóczi 
állami polg. üú- és leányiskolának egy 61 dbból álló, az alsó-lendvai polg. 
üúiskolának egy 78 dbból álló s végül a budapesti VIII. kér. polg. leány
iskola részére egy 74 dbból álló, nagyobbára hazai kőzeteket magában fog
laló gyűjteményt.
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