
3 9 4 IRODALOM,

Modiola volhynica, E i c h w .

Cardium obsoletum, E ichw.
— nov. form. Egy hátulról megnyúlt alak, nagyon hasonlítván 

ahoz, melyet R. H oernes* mint a C. obsoletum, Eichw. válfaját a Hafnerthal-ból 
ismertetett; továbbá

Mactra podolica, Eichw.
Trochus podolicus, P artsch.

A mész kinézése egyezik azon előfordulással, melyet F uchs** a Károlyfalva, 
fölötti völgyecske torkánál, a hol az a széles blumenai völgybe szakad, 200 méter 
tenger fölötti magasságban talált. A szerző által ismertetett előjövetel 400 méter 
tenger fölötti magasságban fekszik.

FucHS-nak egy közlése szerint a dévényi hegy éjszaknyugati lejtőjén, a 
Sandberg mediterran képződményei fölött régebben egy szármát emeleti bryozoa 
mész találtatott, mely a Budapest környékén előfordulóhoz hasonlít.

F ranzenau Ágoston.

TÁRSULATI ÜGYEK.
JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT SELMECZI FIÓK

EGYESÜLETÉNEK 1888, ÉV MÁRCZIUS, ÁPRILIS ÉS MÁJUS HAVÁBAN TARTOTT
SZAKÜLÉSEIRŐL.

Az 1888. márczius 28-án Péch Antal elnöklete alatt tartott szakülésben 
értekezett F aller Károly «a vas geologiójáról». Elősorolja mind ama ásványokat, 
melyek vasat tartalmaznak és előjövételükre nézve három csoportra osztja a ter
mészetben előforduló vasvegyületeket, u. m. 1-ször vízeredetűek ; 2-odszor eruptiv 
kőzetekben előforduló vasérczek és 3-adszor telérekben és contact telepekben elő
forduló vasérczek. Mindezen előjövetelek képződését megmagyarázta az előadó. — 
Bothár Gyula bemutatja az O-Antaltárnai Ede-reményvágat geológiai szelvényét 
és megmagyarázza ezen vágat czélját.

Az 1888. április 25-én tartott szakülésben Martiny István «a vihnyei Szent- 
Háromság-akna körüli mélymívelésről» tartott előadást. Előadó czélja : hogy majd 
akkor, ha a Il-ik József altárna által a Szent-Háromság-akna körüli bányarész víz- 
mentesítve és újból üzembe véve lesz, utódainknak tudomása legyen mostani mű
ködésünkről és a felhagyás alkalmával létezett tervekről, és mód nyújtassék nekik 
a szándékba vett feladatok megoldására.

Schmidt Géza a következő czímtí előadást tartotta: «Mikor jutott az emberi
ség a különféle fémek ismeretéhez ?»

Az 1888. május 24-én tartott szakülésben W ieszner  Adolf több helyen 
gyűjtött aszfaltot szolgáltató kőzetek és kész aszfalt-gyártmányok bemutatása mel
lett «az aszfalt geológiai előfordulásáról és a jelenkori építészetben való alkalma
zásáról» értekezett.

* Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1875, p. 71, Taf. II, Fig. 20.
** Ibidem, 1868, p. 277.
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