
Intézeti ügykezelés.

Személyi ügyek 1911-ben.

telegdi Roth Lajos m. kir. főbányatanácsos, főgeológus 1911. évi 
szeptember 9-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározással a VI. rangosz
tályba kineveztetett, magasabb illetményei 1911. évi november hó 28-án 
fm. ad 8437/eln. IX — 2. sz. rendelettel utalványoztalak. (699. int. sz.)

H aeaváts Gytjla m. kir. főbányatanácsos, főgeológus a Műemlé
kek országos bizottságának tagja lett. Vallás- és közokí. min. 1910. 
dec. 19-én 138.973. sz. (81. int. sz.)

Papp K ároly dr. osztálygeológusnak Bad Ischlben 1911. május
3-án kelt legfelsőbb elhatározással a Ferenc József-rend lovagkeresztje 
adományoztatott, fm. máj. 19. 4370/eln. IX — 2. sz. (341. int. sz.)

D e . László Gábor m. k. I. o. geológus második ötödéves korpótlé
kának élvezetébe lépett okt. 16-tól kezdődőleg. Fm. okt. 22. 79.013. sz. 
(625. int. sz.)

De . K ormos T ivadar m. k. I. o. geológus 6 heti tanulmányútra 
küldetett ki török és görög földre, február hó 15-étől kezdődőleg. (Fm. 
946. eln. sz.)

Kadic Ottokár m. k. I. o. geológus második ötödéves korpótléká
nak élvezetébe lép okt. 16-tól kezdődőleg. Fm. dec. 9. 116.768— IX — 2. 
(714. int. sz.)

R ozlozsnik P á l  tanulmányútra Wienbe küldetett április 1-től kez
dődőleg. (48.)

Dr. K alecsinszky Sándor m. k. fővegyész elhalálozott 1911. évi 
június hó 1-én. (349. int. sz.)

Szinyei Merse Zsigmond kisegítő vegyésznek alkalmaztatott 
1911. évi január 3-án. Fm. 9467. eln. IX — 2. sz. (22. int. sz.)

Ugyanő segédvegyészszé kineveztetett 1911. év július 1-én. Fm. 
5505. eln. IX — 2. sz. (371. int. sz.)

Bruck József hivataltiszt 1911. szept. 1-én Bad-Ischlben kelt leg
felsőbb elhatározás szerint segédhivatali igazgatói címet nyert. Fm. szept. 
15. 8144/IX— 2. sz. (531. int. sz.)
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verebélyi Marzso L ajos könyvtárossá nevezetett ki. Fm. augusz
tus hó 24-én 7534. eln. IX — 2. illetményei folyósíttatnak szept. 27. Fm. 
8043. eln. IX — 2. (489. int. sz.)

Reithofer K aroly tanárjelölt rajzolóvá és
Toborffy Géza tanárjelölt praepáratorrá neveztetett ki ideigl. mi

nőségben. Fm. nov. 16-án 9944/eln. IX . 2. sz. (664. int. sz.)
Ugyanazok illetményei dec. 1-től kezdve folyósíttatnak. Fm. dec. 

24. 116.617. sz. (765. int. sz.)
Schröder Gyula gyógyszerész napidíjas vegyésznek alkalmazta

tott. Fm. okt. 11. 78.689/IX. 2. (586. int. sz.)
Gecse János kapusi minőségben véglegesíttetett. Fm. dec. 13. 

116.110/IXc2. sz. (733. int. sz.)
E rdélyi Béla laboránsi minőségben kineveztetett. Fm. 1911. jun. 

19. 43.167/IX— 2. sz. (315. int. sz.)
Illetményei fm. szept. 6-án 78.086. sz. folyósíttattak. (499. int. sz.) 
Mátyás József kisegítő laboránsul alkalmaztatott. Fm. 1911. ja

nuár 3-án 75.985/IX— B/1910. (24. int. sz.)
Pántz Zoltán napibéres alkalmazásából kilépett 1911. március 

14-én. (191. int. sz.)
K ölűs Jenő napibéres alkalmazásából kilépett 1911. április 1-én. 

Fm. 1911. aug. 11. 78.225. sz. (196. int. sz.)
L ovászié Lajos napibéresnek alkalmaztatott. Fm. 1911. május 31. 

42.366/IX— 2. sz. (274. int. sz.)
N agy I stván okt. 15-től fűtőnek és
Bajor Józsefné nov. 1-től kisegítő laboránsnak alkalmaztatott. 

(710. int. sz.)
Sedlyár József természetbeni lakása az intézetben felmondatott 

1911. május 1-től. (79. int. sz.)

Hivatalos szakvélemények 1911-ben.

I. A bányászat és ezzel rokon iparágak köréből.

A) Ércek.

Felvilágosítás mangánszuperoxid tartalmú ércek előfordulásáról ha
zánkban, magy. kir. keresk. múzeum megkeresésére Papp K ároly dr. 
(4/1911. sz.)
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B) Hasznosítható kőzetek.

Ladamóc és Zemplén községek határában lévő kőbányák bizottsági 
megvizsgálása Dunabogdányi és Visegrádi m. kir. Kincstári Kőbányake- 
zelőség részére Palfy Mór dr. hsz. (124. sz.)

Beremendi kőfejtő bizottsági megvizsgálása Dunabogdányi és V i
segrádi m. kir. Kincstári Kőbányakezel őség részére Palfy M ór dr. 
hsz. (155.)

Szentgyörgymezei (Esztergom vm.) kőbánya bizottsági megvizsgá
lása. Dunabogdányi és Visegrádi m. kir. kincstári Kőbányakezelőség ré
szére. Palfy Mór dr. hsz. (231.)

Szendrőlád (Borsódmegye) község márványelőfordulásának véle
ményezése. Földmivelésügyi min. rend. Maros Imre hsz. (250.)

Tokaji (Zemplén vm.) kőbányák bizottsági megvizsgálása. Duna
bogdányi és Visegrádi m. k. Kincstári Kőbányakezelőség megkeresésére. 
Palfy Mór dr. hsz. (259.)

Helembai kőbánya bizottsági megvizsgálása a dunabogdányi és vi
segrádi m. k. kincstári kőbányakezelőség részére. Palfy M ór  dr. (275.)

Visegrádi és kisoroszi kőbányák bizottság megvizsgálása a Duna
bogdányi és visegrádi m. k. kincstári kőbányakezelőség részére. Palfy 
Mór dr. hsz. (298.)

Kőzetminta mikroszkopiái vizsgálata, Herszényi Imre (Alsófarka- 
din) részére. L iffa A urél dr. (330.)

Strázsahegyi (Esztergom vm.) kőbánya bizottsági megvizsgálása a 
dunabogdnáyi és visegrádi m. k. kincstári kőbánya-kezelőség részére. 
Palfy M ór dr. hsz. (338.)

2 agyagminta megvizsgálása Párezer Gyula (Somogykarád) részére. 
L óczy L ajos dr. (347.)

Piritminták véleményezése Ürményi Pál (Vám) részére. Papp 
K aroly dr. (365.)

Badacsonyi és sümegi bazaltbányák bizottsági megvizsgálása, a du
nabogdányi és visegrádi m. kir. kincstári kőbányakezelőség részére. Palfy 
Mór dr. hsz. (368.)

Csillaghegyi és rókahegyi (Budapest) kőbányák anyagára vonat
kozó osztályozás véleményezése. Földmiv. min. rendeletére L iffa A urél 
dr. hsz. (441.)

A  pozsonyi máriavölgyi xialabányászat véleményezése, földmivelés
ügyi miniszter rendeletére Szóiétagh Tamas dr. (456.)

Gyergyószárhegyi márvány véleményezése dr. Schwartz Ernő Bu
dapest, részére. Palfy Mór dr. (457.)

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1911. 1
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Kassa szab. kir. város erdeiben feltárt magnesit telepek megvizsgá
lása városi tanács részére. Rozlozsyik Pál lisz. (477.)

Felvilágosítás a diatomás palák előfordulásáról hazánkban. Földm. 
min. rendeletére. Papp K ároly dr. (555.)

Felvilágosítás Magyarország gipsztelepei ügyében. Földmiv. min. 
rendeletére, Papp K ároly dr. (556.)

Beregszász határában lévő kőbánya megvizsgálása a dunabogdányi 
és visegrádi m. kir. kincstári kőbányakezelőség részére. Pálfy Mór dr. 
hsz. (584.)

Kvarchomok előfordulás véleményezése Fejér József bányatulajdo
nos (Nagykürtös) részére, Papp K ároly dr. hsz. (619.)

A  budapesti és zombori m. kir. folyammérnöki hivatalok hatáskö
rébe eső dunaszakasz kőhányásaiba beépített kőanyag bizottsági megvizs
gálása. Földmiv. min. rendeletére. Pálfy Mór dr. hsz. (641.)

Felvilágosítás hazai horzsakő-előfordulásokról a m. kir. kereske
delmi muzsum részére, Pálfy Mór dr. (754.)

C) Szén.

Kutatófúrások kijelölése a budakeszi és pécsváradi közalapítványi 
birtokokon a m. kir. állami szénbányák igazgatósága megkeresésére. 
L óczy Lajos dr. (319.)

Kishidvég és a szomszédos szilágymegyei községek határában biz
tosítandó szénkutatások véleményezése. Földmiv. min. rend. Teleodi 
R oth K ároly dr. hsz. (486.)

Barnaszénterület véleményezése Fejér József bányatulajdonos 
(Nagykürtös) részére Papp K ároly dr. hsz. (619.)

G-yüd és Turony (Baranya vm.) határában fekvő szénterület véle
ményezése W eisz Vilmos és társai, Siklós részére. Rozlozsyik Pál hsz. 
(655.)

D) Tőzeg.

Kelemér (Gömör vm.) határában lévő tőzegtelep felvétele. Földmiv. 
min. rend. László Gábor dr. hsz. (339.)

E) Kőolaj.

Cece, Németkér és Tápé (Fejér vm.) községek határában a kincstár
nak felajánlott petróleumterületek véleményezése pénzügymin. részére. 
L óczy L ajos dr. hsz. (170.)

Az erdélyrészi petróleum és földgáz kutatások irányítása m. kir. 
pénzügyminiszter megkeresésére. L óczy L ajos dr. hsz. (646.)
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II. A vízügyek köréből*

A) Mesterséges vízellátás.

Tárcái és Kelese (Zemplén vra.) községek vízellátása földmiv. min. 
rendeletére, T imkó Imre hsz. (8.)

Bunyaszegszárd (Krassó-Szörény vm.) községben tervezett artézi 
fúrás véleményezése. Földmiv. min. rendeletére K adic Ottokár dr. 
hsz. (9.)

Berente községben (Borsódmegye) tervezett artézi kút véleménye
zése földmiv. min. rendeletére, Ballentgger Róbert hsz. (10.)

Dunaradvány (Komárom vm.) község vízellátása, földmiv. min 
rendeletére, H orusitzky Henrik hsz.

Farád (Sopron vm.) község vízellátása földmiv. min. rendeletére 
T imkó Imre hsz. (45.)

Récse, Bösháza, Nyirmon, Szeér, Bogdánd, Érszentkirály, Csög, 
Völcsök (Szilágymegye), Torboszló (Maros Torda vm.), Iviskede, Nagy- 
kede és Tordátfalva (Udvarhely vm.) községek vízellátása. Földmiv. min. 
rendeletére. Pálfy Mór dr. hsz. (61.)

Sályi, Székelytelek, Albest, Szokány, Papmező-Selistye, Drago- 
nyest, Mézesd, Kyüved, Almost, Érolaszi, Oláhapáti és Cséklye községek 
vízellátása Földmiv. min. rendeletére Szontagh Tamás dr. (71.)

Zalaegerszeg törvényszéki fogházának vízellátása. Földmiv. min. 
rendeletére L óczy L ajos dr. hsz. (153.)

Velencei peres kút véleményezése. Székesfehérvári kir. törvény
szék megkeresésére. Baleenegger Róbert hsz. (194.)

Kőszegremete (Szatmár vm.) községben tervezett artézi fúrás vé
leményezése. Földmiv. min. rendeletére. Schréter Zoltán dr. hsz. (237.)

Bodajk község (Fejér vm.) meddő ásott kútjának véleményezése a 
földmiv. min. rendeletére Maros Imre (296.)

A  hűvösvölgyi telepek (Budapest) vízellátása földmiv. min. rende
letére Schréter Zoltán dr. hsz. (306.)

A nagyszebeni elmegyógyintézetben tervezett artézi kút véleménye
zése. Földmiv. min. rendeletére, Halaváts Gyula (309.)

14 szatmármegyei község vízellátása, földmiv. min. rendeletére 
Schréter Zoltán dr. hsz. (340.)

Száraznyirjés (Nógrád vm.) község vízellátása földmiv. min. rend. 
H orusitzky H enrik hsz. (345.)

Balassagyarmati mélyfúrás véleményezése fúrópróbák alapján, fő 
jegyző megkeresésére Schréter Zoltán dr. (348.)

2
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Deregnyő (Zemplén vm.) község vízellátása földmív. min. rendele
tére T imkó Imre hsz. (354.)

Tolna nagyközség vízszegény artézi kútjának véleményezése, elöl
járóság megkeresésére, L óczy L ajos dr. (359.)

Nyomár és Hangács (Borsodmegye) községek vízellátása, földmiv. 
min. rendeletére, T imkó Imre hsz. (367.)

Szilágynagyfalu közlegelőjén tervezett artézi kút véleményezése, 
földmiv. min. rendeletére Telegdi R oth K ároly dr. hsz. (372.)

Az újvidéki vízvezetéket tápláló rétegek geológiai megvizsgálása, 
városi tanács megkeresésére. Pálfy Mór dr. (373.)

Vencsellő, Balsa és Szabolcs (Szabolcs vm.) községek vízellátása, 
földmiv. min. rendeletére. László Gábor dr. hsz. (398.)

Pomáz község (Pest vm.) vízellátása földm. min. rendeletére 
Schréter Z oltán dr. hsz. (402.)

Szigetvár vasúti állomás artézi kútjára vonatkozó határozat véle
ményezése. Szigetvári járás főszolgabírójának megkeresésére. Szontagh 
Tamás dr. (447.)

Szerencs község fürdőkútjának véleményezése, földmiv. min. rend. 
T imkó Imre hsz. (464.)

Iharosberényben tervezett artézi kút véleményezése Inkey Béla báró 
részére, Timkó Imre hsz. (482.)

Iván község (Sopron vm.) vízellátása, földm. min. rendeletére, 
Ballenegger Róbert hsz. (485.)

Hosszúremete, Bottinyest, Bukovec, Kohldorf és Mariaschnee 
(Ivrassószörény vm.) községek vízellátása, földm. min. rendeletére, 
Ballenegger Róbert hsz. (498.)

Tiba (Ung vm.) község határában tervezett kutak véleményezése, 
földmiv. min. rendeletére, H orusitzky H enrik (529.)

Sárosd folyamatban lévő artézi fúrás véleményezése, máv. zágrábi 
űzletvezetőségének megkeresésére, Ballenegger R óbert hsz. (539.)

Gyöngyöstarján Cserepes pusztán tervezett artézi kút véleménye
zése, földmiv. min. rendeletére Halaváts Gyula hsz. (544.)

Peér (Győr vm.) község vízellátása, földm. min. rendeletére, 
H orusitzky Henrik hsz. (545.)

Romhány (Nógrád vm.) községben tervezett artézi kút véleménye
zése, földm. min. rend. Halaváts Gyula hsz. (563.)

Pelsőc (Gömör vm.) község fölött legelő vízellátása, földmiv. min. 
rendeletére, H orusitzky H enrik hsz. (563.)

Sümeg nagyközség (Zala vm.) vízellátása, földm. min. rend. L óczy 
Lajos dr. hsz. (567.)
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Lovasberény (Fejér vm.) községben fúrás alatt lévő artézi kút vé
leményezése, elöljáróság megkeresésére, Maros Imre hsz. (604.)

Paks (Tolna vm.) községben tervezett 3 artézi kút véleményezése, 
T elegdi Roth L ajos (605.)

Felsőszentgyörgy (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) község vízellátása, 
földmiv. min. rendeletére T imkó Imre hsz. (618.)

Az esztergomi káptalan tulajdonában lévő Kaszó pusztán (Somogy 
vm.) tervezett artézi kút véleményezése, földmiv. miniszter rendeletére, 
T imkó Imre hsz. (666.)

Kanyó Antal ipolysági lakos drégelypalánkai szőlőjének és gyü
mölcsösének vízellátása, földmiv. min. rend. T imkó Imre hsz. (676.)

B) Ásványos és gyógyvizek.

Trencsén-Teplic gyógyfürdőjében létesítendő artézi kutak helyszíni 
bizottsági tárgyalása. M. kir. bányakapitányság (Besztercebánya), meg
keresésére, SzONTAGH Tamás hsz. (16.)

Gyergyóditrói és szárhegyi gyógyforrások védőterületi javaslatá
nak bírálata, földmiv. min. rendeletére Szontagh Tamás dr. (78.)

Szerencsi fürdő forrásainak véleményezése, földmiv. min. rendele
tére, Schreter Zoltán dr. hsz. (166.)

A  málnási Siculia-forrás (Háromszék vm.) védőterületi javaslatá
nak bírálása, földmiv. min. rendeletére, Szontagh Tamás dr. (222.)

Borszék fürdő főkútjának védőterületi tárgyalása, zalatnai m. kir. 
bányakapitányság megkeresésére, Szontagh Tamás dr. (228.)

A  „Siculia gyár rt.44 felebbezésének geológiai véleményezése, föld
miv. min. rendeletére Pálfy Mór dr. (258.)

,,Bodoki Matild-forrás borvíz birtokossága44 védőterület kérvényé
nek véleményezése, földmiv. min. rendeletére, Pálfy Mór dr. (321.)

A  sopronkeresztúri ,,Rezső-forrás4< védőterületének véleményezése, 
budapesti m. kir. bányakapitányság megkeresésére, Szontagh Tamás dr. 
hsz. (332.)

Avasfelsőíalusi (Szatmár vm.) Luna-forrás védőterületi kérvényé
nek véleményezése földmiv. min. rend., Szontagh Tamás dr. (416.)

Bábolnai ménesbirtokon tervezett keserűvíz-telep véleményezése 
földmiv. min. rendeletére, Szontagh Tamás dr. (473.)

Yiskvárhegyi fürdő eldugult gyógyforrásának megvizsgálása föld
miv. min. rendeletére, Timkó I mre hsz. (496.)

A  sopronkeresztúri ,,Rezső-forrás‘ ‘ védőterületére vonatkozó hatá
roztál javaslat véleményezése földm. min. rendeletére, Szontagh Tamás 
dr. (542.)
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A lipiki gyógyfürdő védőterületi tervezetének véleményezése földm. 
min. rendeletére, Szontagh Tamás dr. (564.)

A  málnási ,,Siculia-forrásu védőterületének helyszíni tárgyalása 
a zalatnai m. kir. bányakapitányság megkeresésére, Pálfy Mór dr. 
hsz. (566.)

Budapesten, Zsigmond-utcai ház pincéjében fakadt hőforrás véle
ményezése III. kér. elöljáróság megkeresésére, Maros Imre hsz. (629.)

A  borszéki gyógyforrások védőterületére vonatkozó határozati ja
vaslat véleményezése földm. min. rend., Szontagh Tamás dr. (663.)

C) Egyéb vízügyek.

A  várpalotai vízvezeték kibővítésére vonatkozó jegyzőkönyv véle
ményezése Veszprém vm. alispánjának megkeresésére, Lóczy L ajos dr. 
hsz. (417.)

Diósgyőri papirgyár üzeménél felhasznált vizek eredetének vélemé
nyezése K orba Mihály papirgyáros részére, Maros Imre (269.)

Ili. A  vegytan köréből*

Szénminta teljes elemzése brennbergi kőszénbánya r.-t. részére, H or
váth Béla dr. (27.)

Kokszminta fűtőértékének meghatározása cs. és kir. 7. hadtest had- 
biztossága részére, E mszt K álmán dr. (43.)

Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása, V ictán K álmán 
(Felsőzsember) részére, E mszt K álmán dr. (52.)

Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása Váczy Miklós 
(xÁlsórákos) részére, E mszt K álmán dr. (63.)

Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása báró Baratta Nor
bert kerámiai gyára részére (Poltár). Horváth B éla dr. (74.)

3 grafit minta megbírálása m. kir. állami szénbányák közp. igazga
tósága részére, Emszt K álmán dr. (76.)

3 agyagminta tűzállósági fokának meghatározása Szász János (Bu
dapest) részére, Horváth Béla dr. (83.)

Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása Szakáll Mihály 
(Kétkeresztur) részére, E mszt K álmán dr. (94.)

Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása Szohner Lajos (Bu
dapest) részére, E mszt K álmán dr. (97.)

Zalaegerszegi törvényszéki fogház kútvizének elemzése földm. min. 
részére, E mszt K álmán dr. (168.)
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Vasércminta teljes elemzése Freystádtler Jenő lovag részére, H or
v á t h  Béla dr. (172.)

Kazántápláló víz kemény ségi fokának megállapítása komlói m. kir. 
kőszénbánya-hivatal részére, E mszt K álmán dr. (178.)

Czecze vidékéről (Tolna vm.) származó gázpróba elemzése igazgató
ság rendeletére, Szintéi Merse Zsigmond (202.)

Ugyanott gyűjtött 5 vízminta megvizsgálása, E mszt K álmán dr.
(203.)

Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása Knobloch Ferenc 
(Kisbér) részére, H orváth Béla dr. (213.)

Pürkerec határából (Brassó vm.) származó sósvíz megvizsgálása 
igazgatóság rendeletére, Szinyei Merse Z sigmond (218.)

Tőzegminta megvizsgálása Putnoki M. (Budapest) részére, E mszt 
K álmán dr. (220.)

Szuperfoszfát minta foszforsav-tartalmának megállapítása Voll- 
mann Ferenc (Brogyán) részére, E mszt K álmán dr. (223.)

Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása a privigyei nép
bank r.-t. részére, E mszt K álmán dr. (249.)

Zsablyáról származó gázminta elemzése az elüljáróság megkeresé
sére, Emszt K álmán dr. és Szintéi Merse Zsigmond hsz. (252.)

Piritminta elemzése Kretz Ferenc részére Budapest, E mszt K álmán 
dr. (253.)

Mészkőminta elemzése Gruttmann és Frank (Újvidék) részére, H or
v á t h  Béla dr. (270.)

A vokonyai Semsey-puszta (Hajdú vm.) artézi kútjából feltörő gáz 
elemzése igazgatóság rend., Szintéi Merse Zsigmond (300.)

Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása gróf Wenckheim 
Frigyes uradalma (Békés vm.) részére, E mszt K álmán dr. (305.)

Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása Enessey Pál (Bu
dapest) részére, E mszt K álmán dr. (336.)

Kazántápláló víz keménységi fokának megállapítása nagysármási 
m. kir. bányakutató kirendeltség részére. E mszt K álmán dr. (343.)

Szénminta elemzése Rónay Ernő (Budapest) részére, E mszt K ál
mán dr. (369.)

Homokminta teljes elemzése gróf Szapáry István uradalma (Alberti- 
irsa) részére, Horváth Béla dr. (379.)

Agyag tűzállósági fokának megállapítása Yollmann Ferenc (Bro
gyán) részére, H orváth Béla dr. (386.)

5 földminta foszforsav és nitrogén tartalmának megállapítása és 
megvizsgálása ugyanannak, Szintéi Merse Zsigmond (396.)
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Agyagminta tűzállósági fokának megállapítása, Ligeti Salamon 
(Lupény) részére, S z i n y e i  M e r s e  Z s i g m o n d  (426.)

2 agyagminta tűzállósági fokának meghatározása László Gábor clr. 
részére, E m s z t  K á l m á n  dr. (428.)

Mária-aknából vett sósvíz elemzése sóvári m. kir. főbányahivatal 
részére, E m s z t  K á l m á n  clr. (434.)

Talajminta elemzése Huber Frigyes (Mramorák) részére, B a l l e n - 

e g g e r  R ó b e r t  (440.)
Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása Niriszlai Béla (Bu

dapest) részére, H o r v á t h  B é l a  dr. (462.)
Szénminta elemzése kir. járásbíróság (Óbecse) részére, H o r v á t h  

B é l a  dr. (470.)
Kőzetminta elemzése Neumann Sándor (Tiszaszöllős) részére, Szi- 

n y e i  M e r s e  Z s i g m o n d  (493.)
Mészkőminta elemzése Sebestyén Arthur (Budapest) részére. H o r 

v á t h  B é l a  dr. (495.)
Vasércminta elemzése Gedeon Aladár (Hidvégardó) részére, S z i 

n t é i  M e r s e  Z s i g m o n d  (519.)
Agyagminta tűzállósági fokának megállapítása Zsán Sebő (Alibu- 

nár) részére (524.)
Agyagminta tűzállósági fokának megállapítása Sípos és Wagner 

(Budapest) részére, S z i n y e i  M e r s e  Z s i g m o n d  (574.)
Az ipolynyitrai szökőforrás vizének elemzése salgótarjáni kőszén

bánya részére, E m s z t  K á l m á n  dr. (582.)
Kőzetminta foszfortartalmának megállapítása Dobribán Péter 

(Gyergyótölgyes) részére, H o r v á t h  B é l a  dr. (642.)
Vasércminta elemzése Miiller Károly dr. (Óbecse) részére, H o r v á t h  

B é l a  dr. (684.)
Ércminta elemzése ifj. Schmidt Lajos (Budapest) részére, E m s z t  

K á l m á n  dr. (697.)
3 darab agyagminta teljes elemzése és tűzállósági fokának megha

tározása Verebélyi Jenő (Budapest) részére, H o r v á t h  B é l a  dr. (726.)
Szénminta elemzése m. általános kőszénbánya r.-t. részére, E m s z t  

K á l m á n  dr. (767.)

IV. Vegyesek*
Szakvélemény az 1910. nyarán bekövetkezett délvidéki árvizka- 

tasztrófa okairól föleim, min. rendeletére, S c h r é t e r  Z o l t á n  dr. (53.)
Sátoraljaújhelyi pinceteleptíés geológiai véleményezése föleim, min. 

rend., L i f f a  A u r é l  dr. hsz. (114.)
Alapozási munkálatok érdekében tervezett fúrások véleményezése
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a „Soroksári Dunaág Rendezési Munkálatainak m. kir. kirendeltsége44 
megkeresésére, hsz. t e l e g d i  Roth L ajos (147.)

Gyoroki borközraktár terveinek geológiai véleményezése földm. min. 
rendeletére, T imkó Imre hsz. (236.)

A  tapolcai barlang megnyitásának geológiai véleményezése, a tapol
cai járás fbszolgabírájának megkeresésére, Lóczy Lajos dr. (293.)

Bohn M. és társaitól (Óbuda) kért tégla és cserépégető telepengedély 
véleményezése, földmiv. min. rendeletre, Teregdi Roth Lajos (320.)

A  szalonaki (Vasvármegye) hegycsuszamlás geológiai véleménye
zése az alispán megkeresésére. Papp K ároly dr. hsz. (334.)

A  budapesti tégla- és mészégető-gyár rt. telepén mutatkozó omlások 
véleményezése, földm. min. rendeletére, Szontagh Tamás dr. (335.)

A  kecskeméti földrengés helyszíni tanulmányozása igazgatóság 
rendeletére, Ballenegger Róbert (413.)

A  sóvári sóoldat szaporításának helyszíni véleményezése, pénzügy- 
miniszter megkeresésére Szontagh Tamás dr. (427.)

3 kőzetminta korának meghatározása Urikány-zsilvölgyi magyar 
kőszénbánya rt. részére, Ballenegger Róbert (504.)

Szécsényi (Temes vm.) gázforrás tanulmányozása igazg. rendele
tére, Horváth Béla dr. hsz. (513.)

Felvilágosítás nephelin és leucit magyarországi előfordulásáról. Max 
Uhlrich (Berlin) részére. L iffa A urél dr. (617.)

Selmecpatak bányaiszappal terméketlenné tett völgyének vélemé
nyezése, földmiv elésügyi miniszter rendeletére (135.)

V. Ásatások*

Városhidvégen pinceásás közben talált csontok helyszíni tanulmá
nyozása Schmideg Hermán értesítése alapján, ig. rend. K adic Ottokár 
dr. (106.)

Monor (Pest vm.) községben talált mammut-csontok helyszíni ta
nulmányozása, igazg. rend. Sciiréter Zoltán dr. (131.)

Gomba községben talált mammut maradványok helyszini tanulmá
nyozása. Szemere Huba földbirtokos értesítése alapján. Schréter Zoltán 
dr. (188.)

Ajnácskő vidékén kövesült gerincesek gyűjtése igazgatóság rende
letére. Telegdi Roth K ároly dr. hsz. (244.)

Óravicán talált csontlelet helyszini tanulmányozása szab. osztr. 
magyar államvasut-társaság értesítése alapján. K ormos T ivadar dr. 
(357.)

Kövületgyüjtés Felsőőrs vidékén igzgatóság rendeletére Sciiréter 
Z oltán dr. hsz. (647.)
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Az intézet gyűjteményei.

2 darab fénykép, Szoxtagh Tamás ajándéka (19.)
4 darab asz falt minta, W iesner K. prágai aszfaltgyár-tulajdonos 

ajándéka (44.)
76 artézi-kút fúrásmintái és szelvényei, Zsigmoxdy Béla mérnök 

ajándéka (69.)
Kövületek báró W attenwyll LiPÓTNÉ-tól. (lö l.)
Paleolit-sorozat, R utot M. A. brüsszeli egyet, tanár ajándéka (109.) 
Belgiumban gyűjtött kőzet- és talajminták, L óczy Lajos ajándéka

(139.)
Kolozsvári problematikus féreglenyomat (2  drb); C h o l n o k y  J e n ő  

ajándéka (146.)
A  liidasbonyhádi állomás ártézi kútjának fúrási próbái M. Á. Y. 

szegszárdi osztály mérnökségének ajándéka (148.)
6 darab gerinces maradvány:
Alsó oligocén korú halmaradvány az újlaki téglagyárból, M a c h á n  

O t t ó  szfőv. mérnök ajándéka.
Rbinoceros állkapocs Deméndről (Hont vm.) L abancz Géza kör

jegyző ajándéka.
Cervus állkapocs és csont, Y attay Gusztáv fővárosi ügyvéd 

ajándéka.
Medvekoponya, ó-alluvium, Aknaszlatina, S z o x t a g h  T a m á s  dr. 

ajándéka (189.)
12 darab ásvány és kőzet, 2 darab növény kövület Boszniából, 

S ct i a fa rz i k F erenc dr. műegyet. tanár ajándéka. (197.)
Feltót (Arad vm.) község határában végzett próbafúrások helyszín

rajza és mintái, az aradi kultúrmérnöki hivatal ajándéka (254.)
Ujlóton gyűjtött Rhinoceros csontok, Somogyi A ladár ajándéka

(273.)
Kémlelő fúrások adatai és mintái, a soroksári dunaág rendezési mun

kálatainak m. kir. kirendeltsége ajándéka (277.)
Farostos szénminta. Szab. osztrák-magyar államvasut társaság ani- 

nai bányafelügyelőségének ajándéka (279.)
Fúrókészülék mintája, a Franzl és társai cég képviselőjének, 

Szemere Gábornak ajándéka (284.)
326 bel- és külföldi ásvány és kőzet. Lóczy L ajos dr. ajándéka

(286.)
A  nemzetközi vas- és gépipari újdonságok stb. kiállitása keretében 

felállított ércek, ásványok és vasminták, a m. kir. állami vasgyárak aján
déka. (316.)
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Tőzegminták, T r e i t z  P e t e k  m. k. főgeológus ajándéka. (378.)
3 darab szeptária az óbudai téglagyárból Bohn M. és T á r s a i  tégla

gyárosok ajándéka (393.)
32 darab dániai kőzet, ajándékozta Ulla S t á b o k é , a koppenhágai 

egyetem kémiai intézetének asszisztense (409.)
Üvegopálgeoda a dubniki opálbányából, pénzügyminiszter aján

déka. (423.)
Kősóminták a Mária-aknából, a sóvári m. k. főbányahivatal aján

déka. (434.)
2 darab ludwigit és 1 darab magnetit szab. Osztr. magy. áll. vasút

társaság aninai bányafelügyelőségének ajándéka (490.)
400 darab kövület, ifj. L ó c z y  L a j o s  ajándéka (526.)
Uránokker Schönfielitről, V a d á s z  E d e  Budapest, ajándéka (541.)
Agyaggyűjtemény, B u k o v i n s z k y  A r t ú r  földbirtokos (Gavosdia) 

ajándéka (573.)
Bronz-salak és tűzkő Sylt-szigetéről, G á s z n e r  B é l a  kir. közjegyző 

ajándéka (589.)
Ázsiai kövületek, P r i n z  G y u L xI  dr. egyet. m. tanár ajándéka (590.)
Dinotherium maradványok, C i i i n o r á n y i  E d e  főgimn. tanár (Pécs) 

ajándéka (591.)
Vurpod határában talált inainmut-zápfog, B r a n d s c h  K á r o l y  ág. 

ev. lelkész (Vurpod) ajándéka (640.)
2 darab resinári szerpentin kocka, M e i n i n g e r  P é t e r  kir. műszaki 

tanácsos ajándéka. (654.)
Kőzetek és kövületek, R é d l  G u s z t á v  áll. polg. isk. igazgató (Ta

polca) ajándéka (685.)
58 darab lemez és 118 darab film, negativ, a gyalui havasokról és 

az Erdélyi Érchegységből, P á l f y  M ó r  dr. ajándéka.

Könyvtár, térképtár, kiadványok.

Könyvtárunk az 1911. évben 342 uj számmal szaporodott, azaz 
darabszám szerint 924 kötettel és füzettel, aminek következtében szak- 
könyvtárunk állománya az 1911. év december végén 23.948 darab, 273.451 
korona 13 fillér értékkel.

Az 1911. évi szerzeményből vételre esik 244 darab 3325 korona 
90 fillér értékben, 680 darabot 6735 korona 20 fillér értékkel pedig cserébe 
és ajándékba kaptunk.

Az általános térképtár 106 lappal gazdagodott 360 korona értékkel, 
s így az általános térképtár 1911. év végén 6446 lapot tartalmaz, amely
nek leltári értéke 37.432 korona 66 fillér.
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Ebből a lefolyt évben vétel 1 clrb 30 K értékben, csere és ajándék 
pedig 105 drb 330 K  értékben.

Vezérkari térképek állománya az 1911. év végén 6820 darab 25.785 
korona 55 fillér értékkel, tehát az intézeti térképtár állománya 1911. év 
végén 13.266 drb 63.218 korona 21 fillér értékkel.

Az igazgatóság 1911. év őszén megnyitotta az intézet könyvtárát 
az érdeklődő nyilvánosságnak is és pedig hétfőn és csütörtökön délután
4— 6 óráig áll rendelkezésére a nagyközönségnek s már 1911. okt. havától 
december 31-ig 18 személy 22 esetben vette igénybe szakkönyvtárunkat.

Az intézeti kiadványok az 1911. évben 56 belföldi és 187 külföldi 
intézetnek és testületnek küldettek meg, és pedig 20 belföldi és 180 kül
földi testületnek cserébe.

Az 1911. évben a: ,,Bibliothéque de Flnstitut International d’Agri- 
culture, Roma“

,,Université Egyptienne, Caire“ ,
,.R. Scuola superiore di agricoltura in Portiéi44,
,,Istituto di geológia della r. Universitá di Padova44 

c. intézetekkel léptünk uj csereviszonyba.
Az 1911. évben K o r m o s  T i v a d a r  dr. és V o g l  V i k t o r  dr. geológu

sok szerkesztésével a következő kiadványokat adtuk ki:
I. A  m. kir. Földtani Intézet évi jelentése az 1909. évről.
II. A m. kir. Földtani Intézet évkönyvében: V o g l  V i k t o r  dr.: A 

piszkei bryozoás márga faunája X V III. köt. 3. fűz. P á l f y  M ór dr.: Az 
erdélyrészi Érchegység bányáinak földtani viszonyai és Érctelérei, X V III. 
köt. 4. fűz. J a c z e v s k i  L e o n a r d : A  források fiziko-chemiai természetének 
vizsgálatához szükséges adatok kritikai áttekintése, X IX . kötet 1. fűz. 
V a d á s z  E l e m é r  dr.: Őslénytani adatok Belső-Ázsiából, X IX . köt. 2. fűz. 
K a d i c  O t t o k á r  dr. és K o r m o s  T i v a d a r  dr.: A  hámori Puskaporos és 
faunája Borsodmegyében, X IX . köt. 3. fűz. K o r m o s  T i v a d a r  dr.: Canis 
Petényii n. sp. és egyéb érdekes leletek Baranyamegyéből.

I. a) Jahresbericht dér kgl. ungarischen Geologischen Reichsanstalt 
für 1908.

II. a) Mitteilungen aus d. Jahrbuche dér kgl. ung. Geol. Reichs- 
anstalt-ból: H a l a v á t s  J.: Die neogenen Sedimente dér Umgebung von 
Budapest. X V II. Bd. 2. Heft.

Dr. V. G a á l  S.: Die sarmatische Gastropodenfauna von Rákösd im 
Komitat Huny ad. X V III. Bd. 1. H.

Dr. M. E. V a d á s z : Die palaontologischen und geologischen ver- 
haltnisse dér alteren Sehollen am linken Donauufer. X V III. Bd. 2. H.

Dr. V . V o g l : Die Fauna des sogenannten Bryozoenmergels von 
Piszke. X V III. Bd. 3. H.
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III. Az alkalmi közlemény ékből.
Tóth Gyula : A  magyarországi ivóvizek cliémiai elemzése. U. a. 

német nyelven is.
IY. A  földtanilag színezett térképekből 1911-ben kiadtuk a Temes- 

kutas— Oravicabánya környéke (25 öv X X Y . r.) térképét. Magy. szöv. 
Telegdi Róth Lajostól magyar és német nyelven

és Brusztura és Porohy környéke (11— 12 öv X X X . r.) térképét. 
Magy. szöv. Posewitz Tivadar dr.-tól. Mindkettőt magyar és német 
nyelven.

Az intézet tagjainak irodalmi munkássága az 1911. évben.

Ballenegger R.: A kecskeméti földrengés. (I. tábla és 3 ábrával.) Földt. 
Közi. XLI. köt. p. 625. Budapest 1911.

—  Notices sur le tremblement de terve a Kecskemét (avec pl. I. et les 
fig. 3.) Földt. Közi. X LI. köt. p. 669. Budapest 1911.

E mszt K.: Jelentés a m. kir. Földtani Intését agrogeológiai osztálya che- 
miai laboratóriumának működéséről. Földt. Int. Évi jelentése 1909. 
ről, p. 235— 246. Budapest 1911.

— A z ipolynyitrai időszakos szökőforrás. (3 ábrával.) Földtani Közi. 
XLI. Bd. p. 797. Budapest 1911.

—  Die Springquelle bei Ipolynyitra. (3 Fig. )Földt. Közi. X LI. Bd. p. 
797. Budapest 1911.

—  Magyarország nagyobb tőzegtelepei. Magy. Mérn. és Épitészegyl. 
Földtani Közi. X LY . köt. 10. sz. p. 148. és 11. sz. p. 157. Buda
pest 1911.

—  I losvay L., Szinyei Merse Z s. és Horváth B.: Balatonmelléki kő
zetek, vizek és gáz chemiai elemzése. A Balaton tudományos tanul
mányozásának eredményei. I. köt. I. rész. Függelék. Budapest 1911.

—  I losvay L., Szihyei Merse Z s. és Horváth B.: Chemische Analysen 
einiger Gesteine, Wásser und eines Gases aus dér Balatonseeumge- 
bung. Resultate dér wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. 
I. Bd. I. Teil. Anhang. Budapest 1911.

—  és László G.: Jelentés az 1909. év folyamán eszközölt geológiai tőzeg- 
és lápkutatásokról. Földt. Int. Évi jelentése p. 188— 199. Budapest 
1911.

E mszt K. u. László G.: Bericht uber die geologische Torf- und Moorfor- 
schungen im Jahre 1908. Jaresb. d. königl. Ung. Geol. Reichsanstalt 
für 1908. p. 207— 225. Budapest 1911.

—  és Rozlozshik P.: A Medveshegység bazaltos kőzetei. (I. tábla és 2. 
ábrával.) Föld. Közi. X LI. köt. p. 257. Budapest 1911.
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E mszt K. és R ozlozsnik P .: Beitráge zűr Kenntniss dér Basaltgesteine des 
Medvesgebirges. (Mit. I. Taf. u. 2. Fig.) Föleit. Közi. XLT. Bel. p. 343. 
Budapest 1911.
GtŰll V .: Agrogeologische Notizen aus dér TJmgebung von Baracs- 
puszta, Ladánybene und Tatár szentgyörgy. Jahresb. d. königl. Ung. 
Geol. Reichsanst. für 1908. p. 190— 193. Budapest 1911.

H alaváts G y. : Jelentés az 1909. év nyarán a krassószörényi Középhegy
ségben végzett reambulációról. Földt. Int. Évi jelentése 1909-ről. p. 
81— 82. Budapest 1911.

—  Dér geologische Aufbau dér TJ mg ebiing von Vízakna. Jahresbericht 
dér kgl. ung. geol. Reichsanstalt für 1908. p. 77— 87. Budapest 1911.

—  Die neogenen Sedimenten dér TJmgebung von Budapest. (Mit 5 Taf.) 
Mitteilung aus. el. Jahrb. el. k. ung. geol. Reichanstalt. X V II. Bd. 2. 
Heft. p. 386. Buelapest 1911.

—  A bálátonmelléki pontusi korú rétegek faunája. (3 tábla és 7 ábra.) 
A  Balaton tud. tanúim, eredm. IV. köt. függ. p. 1— 74. Buelapest 
1911.

—  Die Fauna dér pontisclien Schichten in dér TJmgebung des Bala- 
tonsees. (Mit 3 Taf. und 7 Textabbild.) Result. dér wissenschaftl. Er- 
forsch. des Balatonsees IV. Bel. Abli. p. 1— 80. Wien 1911.

H alaváts Gy . és T. R otii L .: Temeskutas és Oravicabánya környéke. 
Magyarázatok a Magyar Ivor. Orsz. részi geol. térképéhez, p. 1— 33. 
Budapest 1911.

Horusitzky H.: A szegedi diluviális faunáról. Föleit. Közi. XLI. köt. p. 
249. Buelapest 1911.

—  Über die diluviale Fauna von Szeged. Föleit. Közi. XLI. Bel. p. 335. 
Budapest 1911.

—  Barlangjaink újabb kincse. Természettud. Közi. X L IIL  köt. 537. fűz. 
p. 716. Budapest 1911.

— Agrogeológiai jegyzetek Galgóc környékéről. Föleit. Int. Évi jelen
tése 1909-ről. p. 164— 176. Budapest 1911.

—- Notizen aus dér TJmgebung von Nagyszombat. Jahresb. dér königl.
ung. geol. Reichsanstalt für 1908. p. 145— 155. Budapest 1911. 

H orváth B.: A biharmegyei bauxitok kémiai alkatáról. Földt. Közi. 
X LI. köt. p. 254. Budapest 1911.

—  Sur la composition chimique des bauxites du Comitat de Bihar. Föleit. 
Közi. Tóm. XLI. p. 341. Budapest 191 1.

—  Közlemények a m. kir. Földtani Intézet kémiai laboratóriumából. 
Földt. Int. Évi jelentése 1909-ről. p. 222— 234. Budapest 1911.

—  TJjabb szénelemzési eredmények. Bány. és Koh. Lapok X LIV . évf. 
II. köt. p. 227. Buelapest 1911.
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H orváth B .: A z alumínium nyersanyagai Magyarországon. Vegyészeti 
Lapok VI. évf. p. 160. Budapest 1911.

—  Néhány újabban föltárt magyarországi anyagról és homokról. Vegyé
szeti Lapok VI. évf. p. 255. Budapest 1911.

—  Adatok az agyag ipar magyarországi nyersanyagainak kémiájához. 
Agyagipri újság. III. évf. 14. sz. p. 3. és 15. sz. p. 1. Budapest 1911.

—  Tanulmányok a tellurról 1. Sulfurychlorid és thionychlorid hatása 
a tellurra. Magyar Cemiai Folyóirat X V II. köt. p. 145. Buda
pest 1911.

—  Tanulmányok a tellurról. I. Magyar Chemikusok Lapja. II. évf. p. 55. 
Budapest 1911.

— Studien über das Tellur. I. Zeitschrift für anorganishce Clieinie. Bd. 
70. p. 408. Hamburg und Leipzig 1911.

—  E mszt K., I l o s v a y  L. és Sz í n y e i  M e e s e  Z s .: Bálát onmelléki kőzetek , 

vizek és gáz kémiai elemzése. A Balaton tudományos tanulmányozá
sának eredményei. I. köt . I.rész. Függelék. Budapest 1911.

—  Chemische Analyse einiger Gesteinen, Wasser und eines Gases aus 
dér Balatonseeumgebung. Resultate dér tv issen soha ftlichen Erfor- 
schung dér Balatonsees. I. Bd. I. Teil. Abhang Budapest 1911.

ív ad ié 0 .: Jelentés az aggteleki Baradla-b arlan g bán végzett ásatásokról. 
Földt. Közi. XLI. köt. p. 665. Budapest 1911.

—  Bericht über die in dér Aggteleker Baradlahöhe vorgehommenen sys- 
tematischen Ausgrabungen. Föld. Közi. XLI. Bd. p. 712. Budapest 
1911.

- A Bükkhgység ősemberének egy újabb lakóhelye. Földt. Közi. XLI. 
köt. p. 91. (Társ. Jegyzk.) Budapest 1911.

—  Rhinoceros koponya Ujlótról. Földt. Közi. XLI. köt. p. 87. (Társ. 
Jegyzk. Budapest 1911.

—  Rhinocerosschádel von Ujlót. Földt. Közi. XLI. Bd. p. 206. (Prot. 
Ausz.) Budapest 1911.

—  A Runki-völgy földtani viszonyai Hunyadmegyében. Földt. Int. Évi 
jelentése 1909-ről. p. 77— 80. Budapest 1911.

—  Die geologische Verhaltnisse dér Umgebung von Vadudobri, Cserisor 
und Cserbei in Komitat Huny ad. Jaresb. d. königl. ung. geol. Reichs- 
anstalt für 1908. p. 72— 76. Budapest 1911.

—  A Balaton vidékének fossilis emlősmaradványai. (6 tábla és 4 ábra.) 
A  Balaton tud. tanúim, eredményei. IV. köt. pag. függ. p. 1— 24. 
Budapest 1911.

—  Die fossile Saugetierfauna dér Umgebung des Balatonsees. (Mit 6 
Taf. u. 4 Fig.) Result. dér wissenschaftl. Erforschung des Balatonsees.
IV. Bd. Pál. Abli. p. 1— 26. Wien 1911.
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K adic 0. és K ormos T .: Die Felsnische Puskaporos bei Hámor im Komitat 
Borsod und ihre Fauna. (Mit. 2 Taf. u. 8 Fig.) Mitteil. aus dem 
Jalirb. cl. k. ung. geol. Reichsanst. X IX . Bd. 3 Heft. p. 119— 163. 
Budapest 1911.

K ormos T.: A polgárdi pliocén csontlelet. (9 ábrával.) Föleit. Közi. XLI. 
köt. p. 48. Budapest 1911.

— Dér pliozdne Knochenfund bei Polgárdi. (Mit 9 Fig.) Földt. Közi. 
XLI.Bd. p. 171. Budapest 1911.

—  Uj teknős a magyarországi pliocénből. Földt. Közi. XLI. köt. p. 87. 
(Társ. Jegyzk.) Budapest 1911.)

—  Eine neue Schildkrötenart aus dem Süsswasserkalke von Süttő. Földt. 
Közi. XLI. Bd. p. 206. (Prot. Ausz.) Budapest 1911.

—  A polgárdi szubtropikus oázis. Földt. Közi. X LI. köt. p. 88. (Társ. 
Jegyzk.) Budapest 1911.

—  Die jAiozane Wirbeltierfauna von Polgárdi. Földt. Közi. X LI. Bd. p. 
207. (Prot. Ausz.) Budapest 1911.

— A Bükkhegység puskaporosi sziklafülkéjében talált állatokról. Földt. 
Közi. X LI. köt. pag. 91. (Társ. Jkv.) Budapest 1911.

— Die Fauna dér Puskaporos-Höhle. Földt. Közi. Bd. X LI. p. 209. 
(Prot. Ausz.) Budapest 1911.

—  Uj teknős faj (Klemmys Méhelyi n. sp.) a hazai pleistocénböl (1 táb
lával.) Földt. Közi. XLI. köt. pag. 420. Budapest 1911.
Une nouvelle espéce de tortue (Clemmys Méhelyi n. sp.) du pleisto- 
céne Hongrois. (Pl. II.) Földt. Közi. Tóm. X LI. p. 506. Budapest 
1911.

—  Adatok Nyitramegye pleisztocén faunájához. Földt. Közi. X LI. köt. 
pag. 735. Budapest 1911.

—  Zűr Kentniss dér Pleistozanfauna d. Kom. Nyitra. Földt. Közi. XLI. 
Bd. pag. 802. Budapest 1911.

—  A püspökfürdői Somlyóhegy pleisztocén faunája. Földt. Közi. XLI. 
köt. pag. 739. Budapest 1911.

— Geologische Notizen aus dér Gegend von Marosujvár, Székelykocsárd 
und Maroskece. Jahresb. d. königl. ung. geol. Reichsanstalt für 1908. 
pag. 95— 109. Budapest 1911.

—  Jelentés az 1909. év nyarán végzett geológiai munkálatokról. Földt. 
Int. Évi jelentése 1909-ről. pag. 101— 108. Budapest 1911.

—  Canis (Cerdocyon) Petényii n. sp. és egyéb érdekes leletek Baranya- 
megyéböl. (2 táblával.) Földt. Int. Évk. X IX . köt. 4. füzet pag. 153 
— 178. Budapest 1911.

—  Canis (Cerdocyon) Petényii n. sp. andere interessante Funde aus 
dem Komitat Baranya. (Mit II. Taf.) Mitteil. aus dem Jahrb. cl. k.
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ung. geol. Reichsanst. X IX . Bel. 4. Heft. pag. 167— 196. Budapest 
1911.

K ormos T .: Uj adatok a bálátonmelléki alsópleisztocén rétegek geológiá
jához. (2 tábla, 11 ábra.) A  Balaton Tud. tanulni, eredményei. IV. köt. 
pal. függ. pag. 1— 50. Budapest 1911.

—  Neuere Beitrage zűr Geologie und Fauna dér unteren Pleistocan- 
schichten in dér Umgebung des Balatonsees. (Mit. 2 Tafel u. 11 Textab- 
bild.) Result. dér wissenschaftl. Erforsch. des Balatonsees. Abh. pag.
1— 53. Wien 1911.

—  Adatok a Somogy megyei Nagyberek geológiai és faunisztikai viszo
nyainak ismeretéhez. (1 térk .6 ábra.) A Balaton tud. tanúim, ered
ményei. IV. k. pal. függ. 1—-16. Budapest 1911.

—  Zűr Kenntniss dér geologischen und faunistischen Verháltnisse des 
Nagyberek Moores im Komitat Somogy. (Mit 1 Kartenk. u. 5 Text- 
abbild.) Result. dér wissenschaftl. Erforsch. des Balatonsees. IV. Bd. 
Abh. p. 1— 16. Wien 1911.

—  A fejérmegyei Sárrét geológiai múltja és jelene. (2 tábla és 34 szöveg- 
ábra.) A  Balaton tud. tanúim, eredményei. IV. köt. pal. függ. p. 1—  
66. Budapest 1911.

—  Die geol. Ver gang enheit und Gegenwart des Sárrétbeckens im Komitat 
Fejér. (Mit 2 Taf. u. 34 Textabbild.) Result dér wissenschaftl. Er- 
forschung des Balatonsees. IV. Bd. pal. Abh. pag. 1— 72. Wien 1911.

—  A mencshelyi édesvizi mészkő faunájáról. A  Balaton tud. tanúim, 
eredményei. IV. köt. pal. függ. pag. 1— 12. Budapest 1911.

—  Über die Fauna des Süsswasserkalkes von Mencshely. (1 Textabbild.) 
Result. dér wissenschaftl. Erforschung des Balatonsees. IV. Bd. pal. 
Abh. pag. 1— 12. Wien 1911.

—  A Dunántúl keleti részének pleisztocénkorú puhatestü faunája. (5 
ábra.) A  Balaton tud. tanúim, eredményei. IV . köt. pal. függ. p.
1— 30. Budapest 1911.

—  Die Pleistocane Molluskanfauna im Ostabschnitte des Gebietes jenseits 
dér Donau. (Mit. 5 Textabbild.) Result. dér wissenschaftl. Erfor
schung des Balatonsees. IV. Bd. pal. Abh. p. 1— 30. Wien 1911.

—  Über eine arktische Saugetierfauna im Pleistocan Ungarns. Centralbl. 
f. Miner. Geol. u. Pal. No. 9. p. 300— 303. Stuttgart 1911.

—  Die pleistocane Fauna des Somly óhegy bei Püspök fürdő im Komitat 
Bihar (Ungarn.) Centralbl. für Miner. Geol. und Paleont. No. 19. 
pag. 603— 607. Stuttgart 1911.

—  és K adió O.: A hámori Puskaporos pleisztocén faunája. (Egy táblá
val.) Földt. Int. Évk. X IX . köt. 3. fűz. pag. 114— 143. Budapest 1911.

—  Die Felsnische Puskaporos bei Hámor im Komitat Borsod und ihre
A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1911. 3
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F a u n a . (Mit II. Taf. u. 8 Fig.) Mitteil. aus elem Jahrb. cl. k. ung. 
geol. Reichsanstalt X IX . Bd. 3. H. pag. 119— 163. Budapest 1911. 

L ászló Gr.: A  geológia halottal 1910 -b en . Föleit. Közi. X LI. köt. jiag. 
298. Budapest 1911.

—  és E mszt: J elen tés az 1 909 . év folyam án  eszközölt geológiai tőzeg és 
lápkutatásról. Földt. Int. Évi jelentése 1909-ről. p. 189— 199. Buda
pest 1911.

—  és E mszt K.: B erich t über geol. T o r f und M oorforsch u n gen  im  Jahre

—  1908 . Jalirb. dér k. ung. geol. Reichsanstalt. für 1908. pag. 207— 225. 
Budapest 1911.

L ázáé V .: J elen tés az 1900 . év nyarán N a gyb á ród  k örn yék én  eszközölt 
geológiai m unkálatokról. Földt. Int. Évi jelentése 1909-ről. pag. 122— 
125. Budapest 1911.

L iffa A .: G eologisch e N otizen  aus dér U m gebung von Tata und S z ő n y . 
Jahresb. cl. kgl. ung. geol. Reichsanstalt für 1908. pag. 156— 166. 
Budapest 1911.

L iffa A .: A g rogeológ ia i je g y z e te k  T öm örd  puszta és K o c s  körn yékéről.

Földt. Int. Évi jelentése 1909-ről. pag. 117— 182. Budapest 1911. 
L óczy L.: A  romániai petorleu m terü let és az erd élyrészi m edence. (11 

ábrával.) Föleit. Közi. X LI. köt. pag. 386. Budapest 1911.
—  Ü ber die R etroleu m gebiete  R um ániens im V ergleich  m it dem  n eoge- 

nen B ecken  S ieben bü rgen s. (Mit. 11 Fig.) Földt. Közi. Bel. X LI. pag. 
470. Budapest 1911.

—  Iga zga tósá gi jelentés. Föleit. Int. Évi jelentése 1909-ről. pag. 7— 36. 
Budapest 1911.

—  E ln ök i m eg n yitó  a M . F öldr. Társaság 1911 . évi k özg yű lésén . Fölclr. 
Közlemények X X X IY . köt. pag. 161. Budapest 1911.

Papp K.: K á lisó  kutatások hazánkban. Föleit. Közi. X LI. köt. pag. 1. 
Budápest 1911.

—  R alisaitzsch ü rfu n gen  in Ungarn. Föleit. Közi. X LI. Bel. pag. 131. 
Budapest 1911.

—  A  liu n ya d m egyei fíodine.sd k örn yékén ek  m angántelepei. (2 ábrával.) 
Földt. Közi. X LI. köt. pag. 581. Budapest 1911.

—  R ep o rt Concerning the m anganese deposit in Godinesd. Föleit. Közi. 
X LI. Bel. pag. 604. Budapest 1911.

—  A  F eh é r -K ö r ö s  vö lg yéb en  lévő barnaszén-m edence. Föleit. Int. Évi 
jelentése 1909-ről. pag. 130— 163. Budapest 1911.

—  D ie  G asquelle bei K issárm ás im  K om ita t K olozs . Jahresb. dér königl. 
ung. geol. Reichsanstalt für 1908. pag. 194— 206. Budapest 1911.

— A fö ldgáz jö v ő je  hazánkban. Uránia XII. Évf. 4. sz. pag. 161— 172. 
(8 ábrával.) Budapest 1911.
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Papp K.: Trias-Korallén aus elem Bakony. (1 Taf. u. 4 Textabbild.) Re- 
sult. dér wissenschaftl. Erforschung des Balatonsees. Pál. Abh. I. Bd. 
p. 1— 23. Wien 1911.

Pálfy M.: Verespatak és Búcsúm környéke. Földt. Int. Évi jelentése 
1909-ről. pag. 117— 121. Budapest 1911.

—  A z Erdélyrészi Érchegység bányáinak földtani viszonyai és érctelepei. 
(13 táblával és 78 ábrával.) Földt. Int. Évk. X V III. köt. 4. fűz. pag. 
1— 463. Budapest 1911.

Szontagh T. és R ozlozsnik P.: A Kodru-Moma mezozoos területe. Föld. 
Int. Évi jelentése 1909-ről. pag. 113— 117. Budapest 1911.

—  Aufnahmsbericht vöm Jahre 1908. Jahresb. d. königl. ung. geol. 
Reichsanst. für 1908. pag. 140— 141. Budapest 1911.

Pávai V ájná F.: Néhány újabb barlang. (4 ábrával.) Földt. Közi. XLI. 
köt. p. 779. Budapest 1911.

—  Besprechung einiger neuerer Höhlen. (Mit. 4 Fig.) Földt. Közi. X LI. 
Bd. pag. 824. Budapest 1911.

Posewitz T.: Jelentés az 1909. évi felvételekről. Földt. Int. Évi jelentése 
1909-ről. pag. 37. Budapest 1911.
—  Dér südwestliche Teil des Branyiszkógebirges in dér Gégénél von 

Szlatvin und Vojkóc. Jahresb. d. königl. ung. geol. Reichsanstalt für 
1909. pag. 41— 51. Budapest 1911.

—  Die Umgebung von Brusztura und Vorohy. Erlauterungen d. Geol. 
Spezialkarte d. Land. d. Ung. Krone Budapest 1911.

R oth K.: Jelentés a szatmármegyei Bükkhegységben és Szinérváralja 
környékén végzett geológiai reambulációról. Földt. Int. Évi jelentése 
1909-ről. pag. 38— 44. Budapest 1911.

—  Geol. Verhaltnisse dér Umgebung von Kőhalom. Jahresb. dér königl. 
ung. geol. Reichsanst. für 1909. pag. 110— 121. Budapest 1911.

R oth L.: Uj feltárás a Duna altalajában Budapesten. Földt. Közi. X LI. 
köt. pag. 426. Budapest 1911.

—  Ein neuer Aufschluss im Untergrunde dér Donau bei Budapest. Földt. 
Közi. XLI. Bd. pag. 512. Budapest 1911.

—  Geologischer Bau des Siebenbiirgischen Beckens in dér Gegend von 
Baromiak, Nagyselyk, und Veresegyháza. Jahresb. d. königl. ung. 
geol. Reichs anstalt für 1908. pag. 88— 94. Budapest 1911.

—  Geológiai reambuláció a Krassó-Szörényi hegység nyugati részében 
az 1909. év nyarán. Földt. Int. Évi jelentése 1909-ből, pag. 83— 84. 
Budapest 1911.

—  és Halaváts Gy .: Temeskutas és Oravicabánya környéke. Magyará
zatok a Magyar Kor. Orsz. részi. geol. térképéhez, pag. 1— 33. Buda
pest 1911.

3
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R ozlozsnik P.: N éh á n y adat a riskulica— tom nateki szirtesm észk ő vonu

lat geológiájához. Földt. Int. Évi jelentése 1909-ről, pag. 45— 54. 
Budapest 1911.

— D ie  geol. Verháltnisse dér G ebirgsgegen d  zw isch en  den Gem einden  
Ujradna, N a g y ilv a  u. K osn a . Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanstalt 
für 1908. pag. 129— 134. Budapest 1911.

—  és E mszt K .: A  M ed ves h eg ység  bazaltos kőzetei (1 tábla és 2 ábrá
val.) Földt. Közi. X LI. köt. pag. 257. Budapest 1911.

—  B eitrage zűr K en tn iss dér B asaltgesteine des M ed vesg eb irg es. (Mit I  
Taf. u. 2 Fig.) Földt. Közi. XLI. Bd. pag. 343. Budapest 1911.

—  Szontagh T. és Pálfy M .: A  K od ru -M om a  m ezozós területe. Földt. 
Int. Évi jelentése 1909-ről. pag. 113— 117. Budapest 1911.

Schréter Z.: A  F öldtan i Társulat kirándulása a Balaton k örn yékére. (3 
ábrával.) Földt. Közi. XLI. köt. pag. 652. Budapest 1911.

—  D ie E xcu rsion  d. U n g . G eol. G esellsch aft in die U m gebu n g  des Bala- 
tonsees. (Mit 3 Fig.) Földt. Közi. XLI. Bd. pag. 699. Budapest 1911.

—  Jelen tés a krassószörén yi neogénöblök területén v é g z e tt  földtani v izs

gálatokról. Földt. Int. Évi jelentése 1909-ről. pag. 85— 100. Budapest 
1911.

— B erich t über die im  N eogen gebiete  von  O rsóvá und M eh á d ia -K orn ya  
vorgen om m en en  geol. U ntersuchungen. Jahresb. dér königl. ung. geol. 
Reichsanstalt für 1908. pag. 122— 128. Budapest 1911.

Szinyei Merse Z s., H orváth B., Emszt K. és I losvay L .: Balatonm el- 
léki k őzetek , v izek  és gáz chem iai elem zése. A  Balaton tud. tanul
mányozásának eredményei. I. köt. I. rész. Függelék. Budapest 1911.

— Cliem ische A n a ly se n  einiger G esteine, W a sser  und eines G ases aus 
dér B a la ton see-U m geb u n g . Resultate dér wissenschaftlichen Erfor- 
schung des Balatonsees. I. Bd. I. Teil. Anhang Budapest 1911.

Szontagh T.: D irectionsbericht. Jahresbericht d. königl. geol. Reichsan
stalt für 1908. p. 7— 40. Budapest 1911.

—  Pálfy M. és R ozlozsnik P.: A  K od ru -M óm a  m ezozóos területe. Földt. 
Int. Évi jelentése 1909-ről. p. 113— 117. Budapest 1911.
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