
Intézeti ügykezelés.

Személyi ügyek 1912-ben.

Lóczi L óczy L ajo s  ny. r. egyetemi tanárt a m. kir. Földtani Inté
zet igazgatóját ö  Felsége, Béesben április hó 4-én kelt legfelsőbb elhatá
rozásával az Y. rangosztályba nevezte ki. Földm. min. ápr. 11-én 3039/eln. 
szám. (299.- int. sz.)

Illetményei földm. min. ápr. 30-án 3039/eln. IX—2. sz. alatt folyó- 
síttattak. (332. int. sz.)

T e l e g d i R oth L ajos m. kir. főbányatanácsos, főgeológus 1911. 
október 1-től kezdődőleg a VI. fizetési osztály első fokozatába neveztetett 
ki. Földm. min. 1912. évi július 6-án 4980/IX—2. eln. sz. (475. int. sz.)

H a la v á ts  G yula  m.i kir. főbányatanácsos, főgeológus, február 
1-től kezdődőleg hatodik ötödéves korpótlékának élvezetébe lépett. Földm. 
min. márc. 6-án 956/eln. IX—2. sz. (189. int. sz.)

P o sew itz  T iv a d a r  főgeológus február 1-től kezdődőleg ötödik 
ötödéves korpótlékának élvezetébe lépett. Földm. min. márc. 22-én, 
7294/IX—2. sz. (286. int. sz.)

H orusitzky  H e n r ik  főgeológussá, L ászló  G ábor dr. osztálygeoló
gussá, H orváth  B é l a  dr. I. o. geológussá, S z in y e i M e r s e  Z sigm ond  
és V en d l  A la d á r  dr. II. o. geológusokká, B ruck J ózsef segédhivatali 
igazgatóvá neveztetett ki. Földm. min. február hó 23. 1007/eln.j IX—2. sz. 
(179. int. sz.)

Ugyanazok illetményei a földm. min. márc. 29. ad 1007/eln. IX—2. 
sz. a. kelt rendelettel márc. 1-től kezdődőleg folyósíttattak. (293. int. sz.)

H orusitzky  H e n r ik  főgeológus november hó 16-tól kezdődőleg 
harmadik ötödéves korpótlékának élvezetébe lépett. Földm. min. okt.
14-én 1054/eln. 1912. sz. rend. (644. int. sz.)

L ázár  V azul  m. kir. bányasegédmérnök 200 koronával magasabb 
személyi pótlékának élvezetébe lépett (március hó 1-től kezdődőleg. Pénz. 
min. márc. 20. 30.743. sz. (230. int. sz.)

Ugyanazt a m. kir. pénzügyminiszter a Földtani Intézet beosztása 
alól felmentvén, a kolozsvári m. k. kutatóhivatalhoz osztotta be. Pénz. 
min. okt. 20. 106.118. sz. (660. int. sz.)
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Ugyanaz bányamérnökké neveztetett ki. Pénzügym. október 14-én. 
110.820. sz. (665. int. sz.)

Illetményei november 12-én a m. kir. pénzügyminiszter 110.209. 
sz. rendeletével folyósíttattak. (723. int. sz.)

P á v a i V á jn á  F er en c  clr. napidíjas geológus a Selmecbányái főisko
lán tanársegéddé történt kineveztetése alkalmából földtani intézeti alkal
maztatása alól felmentést nyert. Selmecbányái főisk. 173/1912J szám. 
(115. int. sz.)

B atz  G. belga mérnököt a belga kormány az intézeti agrogeológiai 
laboratórium tanulmányozása végett két hónapra a m. kir. Földtani Inté
zethez küldte ki; Ministére des Colonies Bruxelles rendeletével. (137. 
int. szám.)

S ed ly á r  I stv á n  laboránsnak az intézetben élvezett lakása felmon
datott és 400 korona évi lakpénz utalványoztatott. Földm. min. február 
11-én. 6879/IX—2. sz. (132. int. sz.)

H á b e r e  V ik t o r  napidíjas praeparator műszaki altisztté nevezte
tett ki ideiglenes minőségben. Földm. min. október 17. 77.894/IX—2. sz. 
(652. int. sz.)

Ugyanannak illetményei november hó 12-én földm. min. 102.209— 
IX—2. sz. a. kelt rendelettel folyósíttattak. (723. int. sz.)

Hivatalos szakvélemények 1912-ben.

I. A bányászat és ezzel rokon iparágak köréből.

A) Ércek.

A telekes-rudóbányai vasérckészlet becslése m. k. állami vasgyárak 
központi igazgatósága részére. Papp K. dr. (317.)

Felvilágosítás a magyarországi bauxit telepekről dr. Békésy Sán
dor szaktudósító részére, Zürich, P a p p  K . dr. (352.)

B) H asznosítható kőzetek.

Sötétkék bitumenes pala előfordulásának véleményezése a buda
pesti kereskedelmi és iparkamara részére, P a p p  K. dr. (23.)

Kőzet vizsgálat Ajtay Géza közjegyző, Kitid (Hunyadm.) meg
keresésére P a p p  K. dr. (51.)

Káli ásványok előfordulásának véleményezése a m. kir. keresk. 
muzeum megkeresésére Szontagh T. dr. (69.)

Déva petrozsai kőfejtőtelep megvizsgálása a dunabogdányi és
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v ise g rá d i m. k. k in c s tá r i  k ő b án y ak eze lő ség  m egkeresésére, P á l f y  M. dr. 
h. sz. (118.)

Kőzetvizsgálat Báziás környékén a dunabogdányi és visegrádi m. kir. 
kincstári kőbányakezelőség megkeresésére, P á l f y  M. dr. h. sz.; (160.)

Csillaghegyi és rókahegyi kőbányák (Békásmegyer, Pestm). újból 
való megvizsgálása, a dunabogdányi és visegrádi m. kir. kincstári kő
bánya kezelőségének megkeresésére, P á l f y  M. dr. h. sz. (195.)

Radnabaraczkai kőbánya megvizsgálása, a dunabogdányi és vise
grádi m. kir. kincstári kőbányavezetőség megkeresésére, P á l f y  M. dr. 
hsz. (318.)

Kaolinföldre vonatkozó felvilágositás Kókai Kun Dániel részére 
(Sárospatak) S zontagh T. dr. (340.)

Sirác lugovihegyi mészkőbánya megvizsgálása a dunabogdányi és 
visegrádi m. kir. kincstári kőbányakezelőség megkeresésére, P á l f y  M. dr. 
hsz. (379.)

Barit hazai előfordulásának véleményezése a m.- k. keresk. múzeum 
megkeresésére, Papp K. dr. (414.)

Fehér zsírkő beszerzési forrásainak véleményezése Kramer Fülöp, 
Nürnberg, részére, P a p p  K. dr. (416.)

Bazaltminták mikroszkópiái vizsgálata. M. Közvetítő Bank R.-T. 
részére, R ozlozsyik P. (450.)

Csuhi, Ábrahámi és Alsóőrsi kőbányák (Zala, illetőleg Veszprém 
vm.) bizottsági megvizsgálása a dunabogdányi és visegrádi m. kir. kincs
tári kőbányakezelőség részére, P á l f y  M. dr. hsz. (593.)

Ledincei és rakováci (Bács-Bodrog vm.) kőbányák bizottsági meg
vizsgálása a dunabogdányi és visegrádi m. k. kincstári kőbányakezelőség 
részére, P á l f y  M. dr. hsz. (594.)

Nyulkerti és Steinplatten dűlői (Esztergom vm.) kőbányák bizott
sági megvizsgálása a dunabogdányi és visegrádi m. k. kincstári kőbánya
kezelőség részére, P á l f y  M. dr. hsz. (635.)

Mátyáshegyi kőbánya (Visegrád) vizsgálatának felülbirálása a 
dunabogdányi m. kir. kincstári kőbányakezelőség részére, L óczy L . dr. 
hsz. (656.)

Zsírkő előfordulások hazánkban a m. k. kereskedelmi múzeum meg
keresésére, R ozlozsyik P. (674.)

Káliumtartalmú fonolitok magyarországi előfordulása. Földm. min. 
rend. V en d l  A. dr. és E mszt K. dr. (683.)

Ü röm i k ő b á n y a  b iz o ttsá g i m eg v izsg á lá sa  a d u n ab o g d á n y i és v ise 
g rá d i  m. k in c s tá r i  k ő b án y a k ez e lő ség  részére, P á l f y  M. dr. hsz. (711.)

Steatit előfordulása és értékesítése, dr. Ábrahám Dezső (Petrozsény) 
részére, E mszt K. dr. (714.)
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Mátyáshegyi kőbánya termékeinek újbóli helyszíni vizsgálata a 
clunabogdányi és visegrádi m. kir. kincstári kőbányakezelőség részére, 
Y e n ü l  A. dr. hsz. (735.)

Porcellánföld előfordulásáról szóló felvilágosítás a m. kir. Keres
kedelmi Múzeum részére, E mszt K. dr.

Magyaregregyi (Baranya vm.) kőbánya bizottsági megvizsgálása 
dunabogdányi és visegrádi m. kir. kincstári kőbányavezetőség részére, 
P á l f y  M. dr. (777.)

C) Szén.

A szikevitzai barnaszén és a berzászkai kőszéntelepek irodalma a 
Mezőgazdasági Cukorgyár R.-T. Yágszered részére, S c h k e t e r  Z. dr. (75.)

A M. Á. Y. „Budapest—Bruck“-i vonalának tatabányai szakaszán 
a pályatest alatt elterülő szénpillér geológiai véleményezése a pénzügy
minisztérium részére, telegdi R oth  L. hsz. (468.)

Magyarország kőszénkészlete. A kanadai nemzetközi geológiai 
kongresszus részére P a p p  K. dr. (507.)

D) Kőolaj és földgáz.

Az őrszentmiklósi (Pestm.) gázkút megvizsgálása, Yiczián Antal 
Budapest, részére P a p p  K. hsz. (322.)

II. A vízügyek köréből*

A) M esterséges vízellátás.

Földvár község (Brassómegye) vízvezetékének geológiai vélemé
nyezése. Földm. min. rend. H a la v á ts  Gy. (15.)

Barczaujfalu vízellátásának véleményezése. Földm. min. rend. 
H a l a v á t s  Gy. hsz. (ad 15.)

Gázlós, Jókút, Nagytapolcsány, Nyitrapereszlény, Radosna, Ro
mánfalu, Nyitraújlak, Cabaj, Csab, Szili, Galgóc, nyitravármegyei köz
ségek egészséges ivóvízzel való ellátásának geológiai véleményezése, va
lamint Yirágfarkasd, Komját és Érsekújvár községekben fúrott artézi 
kútak véleményezése. Főim. min. rend. H orusitzky  H . hsz. (16.)

Kőhányás puszta vízellátásának geológiai véleményezése. Földm. 
min. rend. M aros I. hsz. (22.)

Almád község (Temesm.) vízellátásának geológiai véleményezése. 
Földm. min. rend. H a l a v á t s  Gy. hsz. (64.)

Dobja puszta (Biharm.) vízellátása. Földm. min. rend. Szontagh 
T. dr. (87.)
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Mohács községben fúrás alatt álló artézi kút véleményezése. Elöl
járóság megkeresésére, Timkó I. hsz. (96.)

Mezőszentjakabi birtok (Maros-Torda vm.) vízellátásának véle
ményezése Mánclly András részére, B a l l a n e g g e r  R. hsz. (114.)

Sóskút község (Fejér vm.) vízellátása. Eöldm. m in. rend . M aros

I. hsz. (135.)
Németszentmihály (Temesm.) községben tervezett kútfúrás véle

ményezése. Elöljáróság megkeresésére. H a ea v a ts  G-y. (136.)
Szakállháza község (Temesm.) legelőjének vízellátása. Földm. min. 

rend. H a ea v a ts  Gy. (150.)
Kiszucaújhelv község vízellátása. Földm. min. rend. S zontagh  T. 

hsz. (183.)
Pusztavám (Fejérm.) községben fúrt artézi kút lemélyítésének vé

leményezése. Földm. min. rend. T. R oth  L . (221.)
Púké és Haraly községekben (Háromszék vm.) tervezett artézi kút 

véleményezése. Földm. min. rend. Palfy M. dr. hsz. (251.)
Árok községben (Ung vm.) létesítendő közkút véleményezése. Föld- 

mivelésügyi min. rend. L i f f a  A. hsz. (300.)
Somoskőújfaluban (Nógrád vm.) tervezett mélykút véleményezése. 

Földmiv. min. rend. T. R oth  K. dr. hsz. (307.)
Száritó és Ökörtelke puszták vízellátása a gödöllői m. k. korona

urad. igazgatóságának megkeresésére. T imkó  I. hsz. (309.)
Ábelfalva község (Nográd vm.) vízellátása. Földm. min. rend. 

H orusitzky  H. hsz. (310.)
Regöly község (Tolna vm.) vízellátása. Földm. min. rend. B a l e e - 

n e g g e r  R. hsz. (338.)
Báta községben (Baranya vm.) tervezett artézi kút véleményezése. 

Földm. min. rend. T. R oth  K. dr. (342.)
Az aszódi kisbirtokosság közlegelőjének vízellátása. Földm. min. 

rend. L ászló G-abor hsz. (343.)
Ivóvíznyerés véleményezése a Cuha völgyben. M. Á. Y. veszprémi 

osztálymérnöksége részére Lóczy L. dr. hsz. (365.)
Kisterenye állomáson mozdonytáplálásra alkalmas víz nyerése cél

jából fúrandó artézi kút véleményezése. M. Á. Y. üzletvezetőségének, 
Miskolc, megkeresésére, T im kó  I. hsz. (396.)

Dióska községi (Ung vm.) áll. elemi iskola udvarán épülő kút geo
lógiai véleményezése. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium részére 
L if f a  A. hsz. (376.)

Tardos, Tarján és Tata komáromvármegyei községek vízellátásának 
véleményezése. Földm. min. rend. L if f a  A. dr. hsz. (383.)

A in. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 3
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Igái községben fúrt kút véleményezése. Földm. min. rend. B a e l e - 
n e g g e r  R. hsz. (428.)

Tapolca állomás déli végén tervezett artézi kút véleményezése. 
M. Á . Y. osztálymérnöksége, Keszthely, részére, L óczy L. dr. hsz. (448.)

Désakna nagyközség (Szolnok-Doboka vm.) vízelláásának véle
ményezése. Földm. min. rend. L óczy L. dr. hsz. (471.)

Szomolya község (Borsod vm.) vízellátásának véleményezése. Föld- 
mivelésügyi min. rend. T imkó  I. hsz. (476.)

Dunaszentmiklós (Komárom vm.) községben tervezett artézi kút 
hidrogeológiai véleményezése. Föld. min. rend. H orusitzky  H . hsz. (490.)

Zirczi apátság udvarában levő kút véleményezése. Jószágkórmány- 
zóság megkeresésére. L óczy L. dr. hsz. (522.)

Krassóalmás (Krassó-Szörény vm.) községben tervezett artézi kút 
véleményezése. Földm. min. rend. Sc h r é t e r  Z. dr. hsz. (537.)

Bajna község (Esztergom vm.) ivóvízzel való ellátása. Földm. min. 
rend. B a e l e n e g g e r  R. hsz. (538.)

Koszvaj (Borsodm.) község vízellátásának véleményezése. Földm. 
min. rend. T im kó  I. hsz. (548.)

Nagyszentmihály (Vas vm.) község vízellátásának véleményezése. 
Földm. min. rend. H orusitzky  H. hsz. (557.)

Beregszász állomáson tervezett kútfúrás véleményezése. M. Á. Y. 
Sátoraljaújhely—királyházai osztály mérnöksége, Sátoraljaújhely, részére. 
T im kó  I .  (575.)

Orsován a Ganz-féle villamossági r.-t. telepén fúrt kútra vonatkozó 
felvilágosítások, Ganz villamossági R.-T. Budapest, részére, S c h r é t e r  
Z. dr. (604.)

A lipótmezei áll. elmegyógyintézet sertéstelepének vízellátása. 
Gyógyintézeti igazg. megkeresésére, S c h r é t e r  Z. dr.! és M aros I. 
hsz. (629.)

Cséklye község (Bihar vm.) vízellátásának véleményezése. Földm. 
min. rend. R o th  K. dr. hsz. (637.)

Felsősegesdi (Somogy vm.) iskola udvarán tervezett mélyfúrás 
véleményezése. Földm. min. rend. B a l e e n e g g e r  R. hsz. (795.)

B) Á sványos és gyógyvizek .

A ránkfüredi m. k. állami fürdő Rudolf és Valéria gyógyforrások 
véleményezése. Földm. min. rend. Szontagh  T. (41., 710.)

Budapesti Sáros-fürdői források egyesítő fúrásainak geológiai vé
leményezése. Földm. min. rend. Szontagh  T. dr. (178.)
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A sepsibodoki „Matild-forrás“ védőterületi tervezetének vélemé
nyezése. Földm. min. rend. Szontagh  T. dr. (188., 600.)

Luna gyógyforrás (Avasújfalu határában) védőterületének tárgya
lásán szakértői szemle. M. k. bányakapitányság Nagybánya, megkeresé
sére T. Roth K. dr. hsz. (244.)

A városligeti artézi kút védőterületének geológiai véleményezése. 
Földm. min. rend. S zontagh  T. dr. (245.)

A kászonjakabfalvi fürdő védőterületén belül tervezett forrás- 
foglalások véleményezése. Földm. min. rend. P á l f y  M. dr. hsz (256.)

A balatonfüredi Ferenc-József és Fürdő-forrás védőterületi javas
latának geológiai véleményezése. Földm. min.) rend. S zontagh  T. dr. (271.)

Kács fürdő (Borsodm.) meleg forrásainak kihasználása ügyében 
szakvélemény özv. Majthényi Ádánmé, Mezőnyárád, részére T. R oth 
K. dr. hsz. (294.)

A herkulesfürdői herkulesforrás lehűlésének oknyomozása. Földm. 
min. rend. Szontagh  T. dr. hsz. (326.)

A feredőgyógyi forrásokra vonatkozó védőterületi javaslat vélemé
nyezése. Földm. min. rend. Szontagh  T. dr. (353.)

A sepsi-bodoki Matild-forrás védőterületi javaslatának geológiai 
véleményezése M. k. bányakapitányság, Zalatna, megkeresésére. T. R oth 
K. dr. (481.)

Algyógy község határában fekvő Feredőgyógy gyógyfürdő forrásai 
számára megállapítandó védőterület helyszini tárgyalása. Zalatnai m. k. 
bányakapitányság megkeresésére. S zontagh T. dr. hsz. (488.)

Balatonfüredi gyógyforrások védőterületének kiterjesztése ügyé
ben szakvélemény. S zontagh  T. dr. hsz. (510.)

A ránkfüredi szökőforrás rendellenes működésének tanulmányozása. 
Földm. min. rend. E mszt K. dr. hsz. (595.)

Saxlehner-féle keserűvízforrás védőterületén belül tervezett tég
lagyár engedélyének véleményezése. Földm. miniszt. rend. Szontagh 
T. dr. (608.)

C) E gyéb  vízügyek.

Vélemény erzsébetfalvai kútak vizének megapadásáról. Kispesti 
járás főszolgabírájának megkeresésére, B a l l e n e g g e r  R. hsz. (76.)

A diósgyőri vas- és acélgyár vízügyi pőrében adott geológiai és 
chemiai szakvélemény, Szontagh  T. dr. és Sz in y e i M er se  Zs. hsz. (289.)

A sóvári Lipótakna sósvízszaporítási kérdésének véleményezése 
pénzügyminisztérium részére, S zontagh  T. dr. hsz.) (559.)

Hirschfeld S. sörgyár r.-t. Pécs ipari vízhasználatának geológiai 
véleményezése, a pécsi polgármester megkeresésére, P a l f y  M. hsz. (761.)

3*
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III. A vegytan köréből*

19 d rb  a g y a g  tű z á lló sá g i fo k á n a k  m eg h a tá ro z ása  a bozovicsi m. k . 
k ő sz é n b á n y a h iv a ta l részére, végezte  E mszt K . dr. (5.)

Ércminta réz és kén tartalmának meghatározása, Menczer Béla, 
Budapest, részére E mszt K. dr. (13.)

A ránkfüredi m. k. állami fürdő Rudolf és Valéria forrásainak 
vegyi elemzése. Földm. min. rend. E mszt K. dr. (41.)

3 drb agyagminta chemiai elemzése a túzséri uradalom megkeresé
sére, H orváth  B. dr.* (48.)

Ércminta réz és vastartalmának meghatározására, Menczer Béla, 
Budapest, részére E mszt K. dr. (56.)

Ércminta vastartalmának meghatározása, Fassinger Jenő, Mateóc, 
részére, Sz in y e i M e r s e  Zs. dr. (85.)

Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása Bábiczky József, 
Budapest, részére, H orváth  B. dr. (101.)

Kőzetminta elemzése Schafarzik Ferenc dr. műegyetemi tanár 
részére, E mszt K. dr. (107.)

Vasércminta elemzése Grúber Béla, Élesd, részére, Sz in y e i M e r se  
Zs. (141.)

Felsőtörcsvári kincstári épületek udvarán ásott kút vizéből vett 
minta elemzése. Pénzügyminisztérium részére, E mszt K. dr. (162j)

Élesdi mészkő szilárdsági próba meghatározása Fleischl Samu, 
Budapest, részére, E mszt K. dr. (217.)

3 drb Komlóról származó szénminta kalorikus értékének megha
tározása a magy. kir. állami szénbányák központi igazgatósága részére, 
E mszt K. dr. (218.)

4 drb fonolit elemzés útján való meghatározása igazgatóság rend. 
E mszt K. dr. (218.)

3 agyagminta tűzállósági fokának meghatározása Kiár Sándor, 
Nyíregyháza, részére, H orváth  B. dr. (260.)

Homokminta vizsgálata Kálmán Károly, Sóskút, részére, Sz in y e i 
M e r s e  Zs. (267.)

Földmintában humusz, nitrogén, foszfor, káli és az agyagos rész 
vegyi meghatározása Buchwalder Jónás, Budapest, részére, H orváth  
B. dr. (277.)

A diósgyőri vas és acélgyár vízügyi pőrében adott chemiai szak- 
vélemény, S z in y e i M e r s e  Z s . (289.)

Földminta összetételének meghatározása Durkó Imre, Páka 
(Zalam.), részére, H orváth  B. dr. (297.)
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A feldobolyi állítólagos petroleumforrásból vett minta megvizs
gálása pénzügyminisztérium részére, E mszt K. dr. (324.)

Yasércminta elemzése Tóth János (Nekézseny) részére, H orváth  
B. dr. (345.)

Agyagminta tűzállósági fokának megállapítása, Bélik György, 
Bán (Trencsénm.), részére, H orváth  B. dr. (381.)

Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása, özv. Majthényi 
Ádámné, Mezőnyárád, részére, H orváth  B. dr. (384.)

Kőszénminta elemzése a Szápári kőszénbánya r.-t. (Szápár, Vesz
prém vm.) részére, E mszt K. dr. (402.)

Szénminta elemzése a lipótmezei áll. elmegyógyintézet igazgató
sága részére, E mszt K. dr. (421.)

Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása gróf Andrássy 
Sándor, Budapest, részére, E mszt K. dr. (422.)

2 drb kőzetminta teljes elemzése, Rónay Béla, Budapest, részére, 
H orváth  B. dr. (434.)

Bazaltminta elemzése M. Közvetítő Bank R.-T. részére, E mszt 
K. dr. (450.)

Szabadbattyán (Fejér vm.) község határából származó fúróminták 
mésztartalmának meghatározása Batthyányi Lajos gróf részére, Sz in y e i 
M e r s e  Zs. (463.)

Kőzetminta kálium tartalmának meghatározása Rudnay Alajos, 
Bajmóc, részére, E mszt K. dr. (470.)

Kőzetminta arany, ezüst és platina tartalmának megállapítása dr. 
Horváth József ügyvéd, (Karánsebes) részére, E mszt K. dr. (472.)

2 kőzetminta arany, ezüst, réz és kobalt, illetőleg cink tartalmának 
meghatározása igazgatóság rendeletére, E mszt K. dr. (473.)

Kokszminta megvizsgálása a cs. és kir. 7. hadtest hadbiztossága 
(Temesvár) részére, E mszt K. dr. (516.)

Vasércminta megvizsgálása Felek Gyula, Békésgyula, részére, 
H orváth  B. dr. (529.)

Homokminta megvizsgálása Fleisch Samu, Budapest, részére, H or
v á t h  B. dr. (531.)

Kokszminta megvizsgálása cs. és kir. 12. hadtest hadbiztossága, 
Nagyszeben, részére, E mszt K. dr. (546.)

4 drb vasércminta elemzése Horváth József dr., Karánsebes, részére, 
H orváth  B. dr. (567.)

Tomesti vasércminta megvizsgálása dr. Horváth József, Karánse
bes, részére, H orváth  B. dr.

Kőzetminta (bazalt tufa) chémiai vizsgálata Pázmándy Károly, 
Salgótarján, részére, E mszt K. dr. (628.)
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Mangánércminta megvizsgálása clr. Horváth József, Karánsebes, ré
szére, H oeváth  B. dr. (689.)

Ércminta, arany, ezüst és kénminta meghatározása Csapó József, 
Kispest, részére E mszt K. dr. (698.)

Guanó minta elemzése Hagy Sándor, Vác, megkeresésére, S z in y e i 
M e e s e  Zs. (705.)

Lapugy község (Hunyad vm.) határából származó mangánércminta 
elemzése, H oevath  B. dr.i (725.)

Ércminta arany és ezüst tartalmának meghatározása Milkó Béla, 
Budapest, részére, E mzst K. dr. (728.)

2 szénp róba v íz ta r ta lm á n a k  és h ő érték én ek  v iz sg á la ta  m. k ir . á llam i 
szén b á n y ák  k ö zp o n ti ig a z g a tó sá g a  részére, E mszt K. dr. (732.)

Mangánércminta elemzése Papp Antal, Budapest, részére, E mszt 
K. dr. (749.)

IV. V egyesek*

A hazai mezőségek határainak kijelölése J. Peisker, Grácz, részére, 
T e e it z  P. (60.)

Állati koponyák meghatározása az „Erdélyi Nemzeti Múzeuma 
részére, K oemos T. dr. (91.)

Állítólagos őrlőkövek véleményezése a nyitrai járás főszolgabirája 
részére Kadic 0. dr. (134.)

Lignit darabok véleményezése a püspöklaki körjegyzőség (Ba
ranyám.) megkeresésére, L óczy L. dr. (201.)

A m. k. kertészeti tanintézet részére kiszemelt új terület geológiai 
véleményezése az intézet megkeresésére, Timkó I. hsz. (279., 316.)

Szerep község (Bihar vm.) határában történt földomlás véleménye
zése. Eöldm. min. rend. T., R o t h  K. dr. hsz. (447.)

A földgázakról szóló törvény végrehajtási utasításának tervezete. 
Véleményezte a földm. min. rend. P a p p  K . dr. (458.)

Földpátra vonatkozó peres ügyben szakértői véleményezés a buda
pesti kir. kér. és váltótörvényszék megkeresésére. E mszt K. dr, H o ev a th  
B. dr. és Sz in y e i M e e s e  Zs. (477.)

Kövületek meghatározása M. k. kőszénbányahivatal, Bozovics ré
szére, K oemos T. dr. (576.)

A beregszászi állami borpince tanulmányozása. Földm. min. rend. 
H o eu sitzky  H. hsz. (655.)
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3 kőzetminta elbírálása építési szempontból. M. Á. Y. osztály mér
nöksége megkeresésére, P á l f y  M.í clr. (676.)

Kisbéri m. k. állami ménesbirtok részletes agrogeologiai felvétele. 
Föleim, min. rend. H o r u s i t z k y  H. (683/1910.)

V. Ásatások.

A brassói Fortyogó környéke ásatási munkái. Igazg. rendeletére 
K ormos T. dr. (206.)

Demsus (Hunyadm.) környékén felfedezett csontlelőhelyek ásatása. 
Igazg. rendeletére K adic  0. dr. (212., 315.)

Fosszilis rovarok gyűjtése a piskii M. Á. Y. állomás földmunká
latainál. Igazg. rend. T oborffy  G. dr. (330.)

Ösállati maradványok (Halitherium) gyűjtése Márcfalván (Sopron 
vm.) igazg. rend., S c h r é t e r  Z. dr. (361.)

A csobánkai barlang (Pest vm.) ásatása. Igazg. megbízásából 
H i l l e b e a n d  J. dr. (368.)

Bállá barlang és istállóskői barlang (Borsod vm.) ásatása igazg. 
megbízásból H i l l e b r a n d  J. dr. (489.)

Karszti barlangok ásatása igazg. rendeletére K ormos T. dr. (509 .)

Az intézet gyűjteményei.

Ajándékok és vételek .

Mastodon agyartöredék, a badacsonyi Bazaltbánya r.-t. ajándéka 
L azár  E l e m é r  közvetítésével.

24 drb könyv, H a la v á ts  Gy. ajándéka. (77.)
A k isb é ri p a rk  426 m fú rá sá n a k  p róbái, R u isz  G yula  a  m. k . áll. 

m én esb irto k  jó sz á g ig a z g a tó já n a k  a ján d ék a . (78.)
Averseci zárdaiskola kútjainak fúrópróbái, S e id l  G yula  aján

déka. (110.)
16 állatfaj maradványai a szerbesanádi korabronzkori telepről, K. 

K agy  G yula  ajándéka.
19 drb Jáva-szigetéről származó eruptív kőzet és 16 darabból álló 

kőzet gyűjtemény Szumatra szigetéről, Y o jn ich  O szkár  ajándéka. (247 .)
Mezőségi kőzetek és kövületek, Orosz E ndre  áll. el. iskola igazgató 

ajándéka (259.)
Érsekújváron 1911-ben fúrt artézi kút rétegsorozata, polgármester 

ajándéka (276.)
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Carlo de Stefani firenzei egyet, tanár fosszilis csontokat küld 
cserébe (306.)

Fosszilis emlősmaradványok Samos szigetéről (6070 Fr. ért.) 
Semsey A ndor tb. igazgató ajándéka (328.)

130 drb kövület a mainzi medencéből, vétel (341.)
5 drb ősemlősmaradvány Csepel szigetéről, Schafarzik F erenc 

dr. műegyetemi tanár ajándéka (373.)
Tapolcai hegyvidéket ábrázoló dombormű, Cholnoky J enő dr. egye

temi tanár ajándéka (373.)
Zborói kőolajkutató I. és II. számú mélyfúrások szelvényei (4 drb) 

telegdi Roth Lajo: főbányatanácsos, főgeologus ajándéka (374.)
Külföldi földtani int. épületeinek fényképei (6 drb) csere (387.)
50 drb paleolit kőeszközt ajándékoz az igazgatóság a M. Nemzeti 

Múzeum részére (439.)
A szombathelyi pályaudvar mélyfúratú kútjainak talajszelvényei. 

M. Á. Y. üzletvezetősége, Szombathely, ajándéka (616.)
Gyanafalva állomás artézi kútjának rétegsorozata. M. Á. V. üzlet

vezetőség, Szombathely, ajándéka. (638.)
Antalfalva és Számos állomások artézi kútjainak rétegsorozatai. 

M. Á. Y. nagybecskerek—pancsovai osztálymérnökség, Pancsova, aján
déka (654.)

Machairodus fogak a püspökfürdői Somlyó hegyről (Bihar vm.) 
Tóth Mihály dr. főreáliskolai tanár ajándéka (670.)

Az arad—temesvári vonalon létesített 2 mélyfúrású kút rétegsoro- 
jzatai. M. Á. Y. arad—temesvári osztálymérnökségének ajándéka (682.)

A borovói mélykút fúrási naplója. M. Á. Y. osztálymérnöksége, 
Yinkovce, ajándéka (717.)

18 recens emlősállat csontváza összehasonlítás céljából, vétel: 
„Schlüter W. Halié44 cégtől (791.)

Kövesült fadarabok Kirnikről, Gtlück Zoltán m. k. bánya s. mér
nök, Yerespatak, ajándéka (793.)

Kövesült csontmaradvány gróf Zichy Béla uradalma, Kraszló 
(Somogym.), ajándéka (798.)

A belföldi ősgerinces gyűjtemény szaporodott az 1912. évben 88 ‘ 
darabbal 8090 K értékben, a külföldi ősgerinces gyűjtemény szaporulata 
538 drb 7350 K értékben. Az összehasonlító osteologiai gyűjtemény 41 
darabbal (csontvázak, koponyák stb.) szaporodott, melynek értéke 888 K 
20 fillér. Tehát az összes szaporulat 667 drb, 16.328 K 20 fii. értékben.
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Könyvtár, térképtár, kiadványok.

Könyvtárunk az 1912. évben 502 új számmal szaporodott, azaz 
darabszám szerint 1515 kötettel és füzettel, aminek következtében szak- 
könyvtárunk állománya az 1912. év december végén 25.463 darab 281.719 
korona 36 fillér értékben.

Az 1912. évi szerzeményből vételre esik 330 darab 3824 K 48 fillér 
értékben, 1185 darabot 4443 K 75 fillér értékkel pedig cserébe és aján
dékba kaptunk.

Az általános térképtár 149 lappal gazdagodott 322 K 10 fillér 
értékben, tehát 1912. év végén 6595 lapot 37.754 K 76 fillér értékben 
tartalmaz.

Ebből az 1912. évben vétel 2 kötet 38 lap 65 K 70 fillér értékben, 
csere és ajándék pedig 20 kötet 89 lap 256 K 40 fillér értékben.

Vezérkari térképek állománya az 1912. év végén 6900 darab 
25.988 K értékben, gyarapodás tehát a lefolyt évben 80 darab 202 K 
45 fillér értékben.

A két térképtár együttes állománya az 1912. év december hó végén 
13.498 darab 63.742 Tv 76 fillér értékkel.

Az intézeti kiadványok az 1912. évben 56 belföldi és 178 külföldi 
intézetnek és testületnek küldettek meg, és pedig 20 belföldi és 178 kül
földi testületnek cserébe.

Az 1912. évben a Mining Bureau of the departm of agriculture etc. 
Seoul (Korea) c. intézettel léptünk új csereviszonyba.

Az 1912. évben K ormos T iv a d a r  dr. és V ogl V iktor  dr. geoló
gusok szerkesztésével a következő kiadványokat adtuk ki:

1. A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése az 1910. évről.
A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése az 1911. évről.
2. A m. kir. Földtani Intézet évkönyvében:
S c h r éter  Z o ltá n  dr.: Harmadkon és pleisztocén hévforrások tevé

kenységének nyomai a budai hegyekben, XIX. köt., 5, fűz. R ozlozsnik  
P á l : Aranyida bányageológiai viszonyai, XIX. köt., 6. fűz. K ormos 
T iv a d a r  dr.: A tatai őskori telep, XX. köt., 1. fűz. V ogl V ik tor  dr.: 
A Vinodol eocén márgáinak faunája, XX. köt., 2. fűz. S chubert  R ic h a r d : 
Magyarországi harmadidőszaki halotolithusok, XX. köt., 3. fűz. H oru- 
s it z k y  H e n r ik : A kisbéri m. kir. állami ménesbirtok agrogeológiai viszo
nyai, XX. köt., 4. fűz. H ofmann  K á r o l y , V adász M. E l e m é r : A Me- 
csek-hegység középső neokom rétegeinek kagylói, XX. köt. 5. fűz.

1,; a) Jahresbericht dér kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt für 
1909 und 1910.
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2. a) Mitteilungen aus cl. Jalirbuclie elér kgl. ungar. geol. Reichs- 
anstalt-ból:

Dr. M. Pálfy : Geol. Verh. u. Erzgánge cl. Bergbaue d. Sieben- 
bürg.j Erzgeb., Bel. XVIII, H. 4. Dr. Z. Schréter: Die Spuren d. Tatig- 
keit tért. u. pleist. Thermalquellen im Buclaer Gebirge, Bd. XIX, H. 5. 
P. R ozlozsnik : Die montangeologischen Verháltnisse von Aranyida, Bd. 
XIX, H. 6. Dr. Th. K ormos: Die paláolithische Ansiedelung bei Tata, 
Bd. XX, H.i 1. Dr. V. V ogl: Die Fauna dér eozanen Mergel im Vinodol 
in Kroatien, Bek XX, H. 2. Dr. R. Schubert: Die Fischotolithen dér 
ungarischen Tertiárablagerungen, Bel. XX, H. 3.

Az intézet tagjainak irodalmi munkássága az 1912. évben.

B allenegger R.: Felvételi jelentés az 1911. év nyarán a Nagy-Alföldön 
végzett talajismereti felvételről. Földt. Int. Évi jelent. 1911-ről pag. 
200. Budapest, 1912.

É hik Gy.: A brassói preglaciális fauna. Föleit. Közi. XLII. köt. (Társ. 
Jgyzvk.) pag. 574. Budapest, 1912.

E mszt K.: Bericht über die Tátigkeit des chemischen Laboratoriums dér 
agrogeologischen Section dér kgl. ung. geol. Reichsanstalt. Jahres- 
bericht d. königl. ung. geol. Reichsanstalt für 1909. pag. 265—278. 
Budapest, 1912.

— Jelentés a m. kir. Földtani Intézet chemiai laboratóriumának 1911. 
évi működéséről. Földt. Int. Évi Jelentés. 1911-ről, pag. 203. Buda
pest, 1912.

— és László G.: Bericht über geologische Torf. und Moorforschungen im 
Jahre 1909. Jahresb. d. königl. ung. geol. Reichsanstalt für 1909. 
pag. 204—225. Budapest, 1912.

Güll V., Treitz P. és Timkó I.: Aufnahmsbericht vöm Jahre 1909. 
Jahresb. cl. königl. ung. geol. Reichsanstalt für 1909. pag. 207—212. 
Budapest, 1912.

H alaváts Gy.: A vízkérdés Budapesten. Budapesti építőmest., kőrniv., 
kőfaragó és ácsmester ipartest. V III. évk. 173. 1. Budapest, 1912.

— Bericht über die im Sommer 1909. im Krassó-Szörényer Mittelgebirge 
durchgeführte Reambulation. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanstalt 
für 1909. pag. 91—92. Budapest, 1912.

— Bolya, Vurpód, Hermány, Szenterzsébet környékének földtani ala
kulása. Földt. Int. Évi Jelent. 1911-ről. pag. 129. Budapest, 1912.

— Dognácska-Gáttája környéke. 247. jelű lap. XXV. r. 1:75,000. Ma
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gyarázatok a Magy. Korona Orsz. részi. geol. térk. (két tábla) pag.
3—40. Budapest, 1912.

— és Schafarzik F.: Karánsebes és Resicabánya. Geol. térkép 1:75,000 
mérték. Magy. Kir. Földt. Int. kiadv. Budapest, 1912.

Horusitzky EL: Agrogeologische Notizen aus dér Umgebung von Galgóc. 
Jahresb. d. königl. ung. geol. Reichsanstalt. für 1909. pag. 186—199. 
Budapest, 1912.

— A kisbéri m. kir. állami ménesbirtok agrogeologiai viszonyai. (4 térk. 
7 szöv. ábr.) A M. Kir. Földt. Int. Évkönyve XX. köt. 4. fűz. pag. 
128—187. Budapest, 1912.

— Jelentés az 1911. év nyarán végzett felvételeimről. Földt. Int. Évi 
Jelentése 1911-ről. pag. 167. Budapest, 1912.

Horváth B.: Mitteilungen aus dem chemischen Laboratórium dér kgl. 
ung. geol. Reichssanstalt. Jahresb. d. königl. ung. geol. Reichsanstalt. 
für 1909. pag. 251—264. Budapest, 1912.

— Jelentés a M. Kir. Földtani Intézet chemiai laboratóriumából (1911.). 
Földt. Int. Évi Jelentés 1911-ről. pag. 223. Budapest, 1912.

Ivadic O.: Jelentés a horvát Karsztban 1911. évben végzett geológiai fel
vételekről. Földt. Int. Évi Jelentés pag. 80. Budapest, 1912.

— Die geologischen Yerhaltnisse des Tales von Runk im Komitat 
Hunyad. Jahresb. d. königl. ung. geol. Reichsanstalt für 1909. pag. 
86—90. Budapest, 1912.

Dr. K ormos T .: A magyarországi preglaciális fauna származástant problé
mája. Koch Emlékkönyv. Pag. 45—58. Budapest, 1912.

— Bericht über meine im Sommer 1909. ausgeführten geol. Arbeiten. 
Jahresb. d. königl. ung. geol. Reichsanstalt für 1909. pag. 114—122. 
Budapest, 1912.

— Die pleistozane Molluskenfauna des Kalktuffes von Rontó. Centralbl. 
f. min. geol. u. paláont. No. 5. pag. 152. Stuttgart, 1912.

— A tatai őskőkori telep. Földt. Int. Évk. XX. 1. 1—66. pag. 3 táblával 
és 39 szöv. ábr. Budapest, 1912.

— Die Palaolithische Ansiedelung bei Tata. Mitteil. a. d. Jahrb. d. k. 
ung. geol. Reischsanstalt. Bd. XX. H. 1. pag. 1—76. mit 3 Tafeln 
und 39 Textfiguren. Budapest, 1912.

—  A z ősember első nyomai a Karszthegységben. Köziem, a Magyarhoni 
Földt. Társ. barlangkutató bizottságából. 1912. 1. fűz. 1 táblával és 
3 szövegábr. pag. 48—54. Budapest, 1912.

— Die erslen Spuren des Urmenschen in Kroatischen Karstgebirge. 
Mitteil. aus d. Höhlenforsch. Kom. d. ung. geol. Ges. Jg. 1912. H. 1. 
pag. 97—104. Mit Taf. II. und Textfig. No. 15—17. Budapest, 1912.
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— Középkori bölény- és medvevadászok nyomai a krassószörényi hegy
ségben. Természettud. közi. XLIY. köt. 549. fűz. pag. 267—271. 4 
képpel. Budapest, 1912.

— Hazánkra vonatkozó két őslénytani név helyesbítése. Földt. Közi. 
XLII. köt. 5. fűz. 382—383. pag. Budapest, 1912.

— Berichtigung zweier auf Ungarn bezüglichen palaeontologischen Na- 
men. Földt. Közi. (Geol. Mitteil.) Bd. XLII. H. 5. p. 418—419. Bu
dapest, 1912.

— Gyűjtéseim Samos szigetén. (Jegyzők.) Földt. Közi. XLII. 4. fűz. 
pag. 301. Budapest, 1912.

—  Geologische Beobachtungen und. palaontologische Aufsammlungen 
auf Samos. (Protok.) Földt. Közi. (Geol. Mitteil.) Bd. XLII. H. 4. 
pag. 345—346. Budapest, 1912.

—  A trinili Pithecanthropus-rétegekről. (Jegyzék.) Földt. Közi. XLII. 
pag. 301—302. 1. Budapest, 1912.

—  Über das altér dér Vitheeanthropus (Kendeng) Schichten bei Trinil 
(Java.) (Protok.) Földt. Közi. (Geol. Mitteil.) Bd. XLII. H. 4. pag. 
346. Budapest, 1912.

—  Adatok a Közép-Kárpátok vidéke pleisztocén puhatestű faunájának 
ismeretéhez. Földt. Int. Évi Jelentése 1910-ről. pag. 291—304. 1 ábrá
val. Budapest, 1912.

—  Jelentés 1911. évi külföldi tanulmányútamról. 2 táblával és 11 szöveg- 
ábrával. Földt. Int. Évi Jelent. 1911-ről pag. 249. Budapest, 1912.

—  Kadic O. és V ogl V.: A magyar horváit tengerpart földtani viszonyai 
Fiume és Növi között. Földt. Int. Évi Jelent. 1910-ről. pag. 74—79. 
2 ábrával. Budapest, 1912.

—  és De . Y ogl Y .: A Fu%ine körüli mezozoikus terület. Földt.) Int. Évi 
Jelent. 1911-ről. 1 ábrával, pag. 75—79. Budapest, 1912.

De . László G.: Jelentés az Alföld északkeleti részén eszközölt átnézetes 
talajfelvételről. Földt. Int. Évi Jelent. 1911-ről. pag. 191. Buda
pest, 1912.

De . László G. és De . E mszt K.: Bericht über geologische Torf- und 
Moorforschungen im Jahre 1909. Jahresb. d. königl. ung. geol. 
Reichsanstalt für 1909. pag. 213—225. Budapest, 1912.

Lázáé Y.: Bericht über die im Sommer des Jahres 1909. in dér Umge- 
bung von Nagybáród vorgenommen geologischen Arbeiten. Jahresb. 
d. königl. ung. geol. Reichsanstalt für 1909. pag. 138—142. Buda
pest, 1912.

— és Pantó D.: Munkálkodási jelentés az 1911. évről. Földt. Int. Évi 
Jelentés 1911-ről. pag. 165. Budapest, 1912.

De . L iffa A ueél: A gr o geologische Notizen aus dér TJmgebung von
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Tömörd puszta und Kócs. Jahresb. cl. königl. ung. geol. Reichsanstalt. 
für 1909. pag. 200—206. Budapest, 1912.

— Jegyzetek az oravica-csiklovabányai és a szászkabánya-újmoldovai 
kontaktvonulatból. Földt. Int. Évi Jelent. 1911-ről. pag. 157. Buda
pest, 1912.

Dk. Lóczy L.: Alföldünk artézi kútjai és az artézi kutak törzskönyvezése. 
(III. tábl. 18—32 ábr.) Földt, Közi. XLII. köt. pag. 113—150. Bu
dapest, 1912.

— Die artesischen Brunnen des grossen Ungarischen Alföld und die 
Evidenzhaltung dér artesischen Brunnen. (Mit d. Taf. III. und den 
Fig. 18—32.) Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 179—211. Bpest, 1912.

— A kissármási gázkitörés. (I. tábl. 1—8 ábr.) Földt. Közi. XLII. köt. 
pag. 1—11. Budapest, 1912.

— Über die Gaseruption bei Kissármás. (Mit Taf. I. und Fig. 1—8.) 
Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 55—67. Budapest, 1912.

— Igazgatósági jelentés. A z intézet tudományos élete. Évi jelent.; 1911- 
ről. pag. 9. Budapest, 1912.

— Directionsbericht. Jaliresb. d. kön. ung. geol. Reichsanstalt für 1909. 
pag. 7—39. Budapest, 1912.

— A tenger sótartalmának eredete. Természettud. Közi. XLIY. köt. Y. 
pag. 402. Budapest, 1912.

— und Böckh: Einige rhatische Versteinerungen aus dér Gegend von 
Rezi im Komitat Zala und das Resultat unserer dortiger Aufsamm- 
lungen. (mit 1 Taf. u. 2 Textabbild Result. d. wissensckaftl. Erforsch. 
d. Balatonsees. Erst. Bd. Erst. Teil. Abh. Palaeont. d. Umg. d. Bal. 
Bd. II. pag. 1—8. Wien, 1912.

Palfy M.: A z újvidéki próbafúrások (41—42. ábra). Földt. Közi. XLII. 
köt. p. 521—528. Budapest, 1912.

— Die Probebohrungen in Újvidék (Fig. 41—42). Földt. Közi. Bd. 
XLII. pag. 595—603. Budapest, 1912.

— A medencék gyűrődéséről, tekintettel az erdélyrészi medence anti- 
klinálisaira. Földt. Közi. XLII. köt. (Társ. Jegyzőkv.) pag. 574. 
Budapest, 1912.

— Über die Faltung dér Becken mit Betracht auf die antiklinalen des 
Siebenbürgischen Beckens. Földt. Közi. Bd. XLII. Prot. Ausz.) pag. 
657. Budapest, 1912.

— A medencék gyűrődéséről, tekintettel az Erdélyi Medence antikliná- 
lisaira. Koch Emlékkönyv. Pag. 91—100. Budapest, 1912.

— Válasz Inkey úr megjegyzéseire. (65. ábra.) Földt. Közi. XLII. köt. 
pag. 913—920. Budapest, 1912.
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— Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn v. Inkey. (Fig 68.) 
Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 960—968. Budapest, 1912.

— Die ümgebung von Verespatak und Búcsúm. Jahresb. d. königl. ung. 
geol. Reichsanstalt für 1909. pag. 133—137. Budapest, 1912.

— Szontagh T. és Rozlozsjstie: P .: Adatok a Bihar-hegység középső 
részének földtani ismeretéhez. Földt. Int. Évi Jelent. 1911-ről. pag. 
99. Budapest, 1912.

— Das ungarische Gebit des Kodru-Moma. Jahresb. d. königl. ung. geol. 
Reichsanstalt für 1909. pag. 127—132. Budapest, 1912.

Pantó D. és Lazák V.: Munkálkodási jelentés az 1911. évről. Földt. Int.
Évi Jelentése 1911-ről. pag. 165. Budapest, 1912.

Dk. Papp K.: Marosillye környéke Huny ad vármegyében. Földt. Int. Évi 
Jelent. 1911-ről. pag. 106. Budapest, 1912.

— Magyarország kőszénkészlete. Földt. Int. XLII. köt. pag. 753—758. 
Budapest, 1912.

— Die Steinkohlenvorráte TJngarns. Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 870— 
875. Budapest, 1912.

— A futásfalvi Pokolvölgy környéke Háromszék vármegyében (51—60. 
ábra). Földt. Közi. XLII. köt. pag. 696—723. Budapest, 1912.

— Die Umbegung des Pokoltál bei Futás falva im Komitat Háromszék. 
(Fig. 51—60.) Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 808—832. Bpest, 1912.

— A z őrszentmiklósi gázkút. A bánya VII. évf. 18. sz. pag. 3. Buda
pest, 1912.

— Über das Braunkohlenbecken im Tale dér Weissen Kőrös. Jahresb. 
d. königl. ung. geol. Reichsanstalt für 1909. pag. 147—185. Buda
pest, 1912.

Posewitz T.: Felvételi jelentés az 1911. évről. Földt. Int. Évi Jelent. 
1911-ről. pag. 38. Budapest, 1912.

— Bericht über die Aufnahme im Jahre 1909. Jahresb. d. könig. ung. 
geol. Reichsanstalt. für 1909. pag. 40. Budapest, 1912.

T. Roth K.: A Rézhegység északi oldala Paptelek és Harnács között és 
a szilágy Somlyói Magúra déli része. Földt. Int. Évi Jelent. 1911-ről. 
pag. 113. Budapest, 1912.

— A Magyar Középhegység északi részének felső oligocén rétegeiről, 
különös tekintettel az egervidéki felső oligocénre. Koch Emlékkönyv. 
Pag. 111—126. Budapest, 1912.

— Eger vidéke felső oligocén rétegeinek faunája. Földt. Közi. XLII. 
köt. (Társ. Jegyzkv.) pag. 578. Budapest, 1912.

— Über die oberoligocanen Bildungen von Eger. Földt. Közi. Bd. XLII. 
(Prot. Ausz.) pag. 661. Budapest, 1912.

— Bericht über die geologische Beambulation im Szatmárer Bükkgebirge
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und in dér Gegend von Szinér vár alja. Jahresb. d. königl. ung. geol. 
Reichsanstalt für 1909. pag. 41—48. Budapest, 1912.

T. Roth L.: A z Erdélyi Medence geológiai alkotása Erzsébetváros, Bérét- 
halom és Mártonfalva környékén. Földt. Int. Évi Jelentése 1911-ről. 
pag. 121. Budapest, 1912.

— A zborói mélyfúrások Sáros vármegyében. Földt. Közi. (Társ. 
Jegyzkv.) XLII. köt. pag. 303. és pag. 361—366. (LIY. tábl. és a 
36. ábr.) Budapest, 1912.

— Über die Tiefbohrungen von Zboró. Földt. Közi. (Prot. Ausz.) XLII. 
Bd. pag. 347. Budapest, 1912.

— Die Tiefbohrungen auf Petroleum bei Zboró im Komitat Sáros. 
(Mitteil. Taf. IV. Fig. 36.) Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 393—399. 
Budapest, 1912.

— A petróleum előfordulása Magyarországon. A bánya VII. évf. 51—52. 
pag. 3. Budapest, 1912.

— A teregovai földpátelöfordulás Krassó-Szörény vármegyében. Földt. 
Közi. XLII. köt. pag. 908—909. Budapest, 1912.

— Das Feldpatvorkommen bei Tergova im Komitate Krassó-Szörény. 
(Slidungarn, Földt. Közi. XLII. Bd. 954—956. Budapest, 1912. Ung. 
Mont. Ind. und Handelsztg. XVIII. Jahrg. No. 3. pag. 1.) Buda
pest, 1912.

— Geologische Reambulierung im ivestlichen Teile des Krassó-Szörény er 
Gebirges im Jahre 1909. Jahresb. d. königl. ung. geol. Reichsanstalt. 
für 1909. pag. 93—95. Budapest, 1912.

Rozlozsnik P.: Einige Beitrage zűr Geologie des Klippenkalkzuges von 
Riskulica und Tomnatek. Jahresb. d. königl. ung. geol. Reichsanstalt 
für 1909. pag. 49—59. Budapest, 1912.

Szontagh T. és P íxfy M.: Adatok a Biharhegység középső részének 
földtani ismeretéhez. Földt. Int. Évi Jelent. 1911-ről pag. 99. Buda
pest, 1912.

— Das mezozoische Gebiet des Kodru-Moma. Jahresb. d. königl. ung. 
geol. Reichsanstalt für 1909. pag. 127—132. Budapest, 1912.

Dk. Schkéter: Hegyszerkezeti vizsgálatok a krassószörényi hegységben. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1911-ről. pag. 142. Budapest, 1912.

— Harmadkori és pleisztocén hévforrások tevékenységének nyomai a 
Budai hegyekben. (VIII. tábl. 1. ábr.) A m. kir. Földt. Int. Évk. 
XIX. köt. 5. fűz. pag. 181—231. Budapest, 1912.

— A . magyarországi szarmata rétegek réteg tani helyzete. Koch Emlék
könyv. Pag. 127—138. Budapest 1912.

-— A Krassó-Szörényi hegység és a Kárpátok hegy szerkezete az újabb
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tektonikai vizsgálatok szempontjából. Földr. Közi. XL. köt. I—IV. 
füzj pag. 10. Budapest 1912.

— A Komárniki barlang kialakulásának története. Földt. Közi. XLII. 
köt. pag. 928—931. Budapest 1912.

— Entwickelungsgeschichte dér Komárniker Höhle. Földt. Közi. Bd. 
XLII. pag. 978—981. Budapest 1912.

— Bericht über die geologische Untersuchungen auf dem Gebiete dér 
Krassó-Szörényer Neogenbucliten. Jahresb. d. königl. ung. geol. 
Reichsanstalt für 1909. pag. 96—113. Budapest 1912.

Sziistyei Mekse Zs. Évi jelentés 1911-ről. Földt. Int. Évi jelentés 1911- 
ről. pag. 240. Budapest 1912.

Szontagh T., Palfy M. és Rozeozsnik P .: Adatok a Biharhegység kö
zépső részének földtani ismeretéhez. Földt. Int. Évi Jelent. 1911-ről. 
pag. 99. Budapest 1912.

— Das mezozoische Gebiet des Kodru-Moma. Jahresb. d. königl. ung. 
geol. Reichsanstalt für 1909. pag. 127—132.

Timkó I.: A magyar földtani irodalom jegyzéke az 1911-ik évben. Földt. 
Közi. XLII. köt. pag. 157—176. Budapest 1912.

— Repertórium dér auf TJngarn bezüglichen Literatur im Jahre 1911. 
Földt. Közi. Bd. XLII. pag. 157—176.

— Die Umgebung von Érsekújvár und Komárom. Bl. Zon. 14. Col. 
XVIII. (1:75.000) Erlauter. für geol. Spezialkarte v. Land. d. ung. 
Krone pag. 3—17.? Budapes 1912.

Tkeitz P. és Gtüle V.: Aufnahmsbericht vöm Jahre 1909. Jahresb. 
d. königl. ung. geol. Reichsanstalt für 1909. pag 207—212. Buda
pest, 1912.

— A Duna-Tisza közötti hegy rögök és azok déli lejtőihez csatlakozó 
dombvidék; a tiszai Alföld-, Nyirség- és Hortobágy egyxészének talaj- 
viszonyai. Földt. Int. Évi Jelent. 1911-ről. pag. 181. Budapest, 1912.

Treitz P.: Jelentés az 1911. évben végzett átnézetes agrogeol. felvéte
lekről. Földt. Int. Évi jelentése 1911-ről. pag. 174. Budapes, 1912.

— A kiima hatása a talajalakulásra Aradhegyalján. Földt. Közi. XLII. 
köt. (Társ. Jegyzkv.) pag. 577. Budapest, 1912.

— Über die Wirkung des Klimas auf die Bodenbildung im Aradhegy alja- 
Gebirge. Földt. Közi. Bd. XLII. (Prot. Ausz.) pag. 660. Bpest, 1912.

— A porond szerkezete. Földt. Közi. XLII. köt. pag. 578. (Társ. Jegy
zőkönyv.) Budapest, 1912.
— Über die Struktur dér Sandbanke. Földt. Közi. Bd. XLII. (Prot. 

Ausz.) pag. 601. Budapesté, 1912.
— Timkó I. és Güle V.: Aufnahmsbericht vöm Jahre 1909. Jahresb.
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d. königl. míg. geol. Reichsanstalt für 1909. pag. 207—212. Buda
pest, 1912.

D k . Vendl A.: Jelentés a Velencei hegységben végzett részletes földtani 
vizsgálatokról. Földt. Int. Évi Jelentése 1911-ről. pag. 40. Budapest
1912.

— Az andaluzit uj előfordulása hazánkban. (64. ábr.) Földt. Közi. XLII. 
köt. pag. 909—911. Budapest 1912.

— Neuere Andalusitvorkommen aus TJngarn. (Fig. 64.) Földt. KözL 
XLII. Bd. pag. 956—959. Budapest 1912.

— Az eresztvényi bazalt „ilmenitje“. Földt. Közi. XLII. köt. pag. 911 
912. Budapest 1912.

— Über das „Titaneisen ‘ im Basalte von Eresztvény. Földt. Közi. Bd. 
XLII. pag. 958—959. Budapest 1912.

Dk. Vogl V.: A Vinodol eocén márgáinak faunája. Földt. Int. Évk. XX. 
köt. 2. füzet 67—100 old. Budapest, 1912.

— Die Fauna dér eocán Mer gél im Vinodol im kroatisclien Küsten- 
lande. Mitt. a. d. Jahrb. dér kgl. ung. geol. Reichsanstalt. XX. Bd.
2. Heft. Budapest 1912.

— Geológiai kutatások tengermelléki hegységeinkben. A „Tenger44 II. 
évf. Budapest 1912.

— A z eocén és oligocén határa Budapest környékén. Koeh Emlékkönyv, 
pag. 153—158. Budapest 1912.

— és Dr. K ormos T .: A Fuzine körüli mezozoikus terület. Földt. Int. Évi 
jelentése 1911-ről. pag. 75. Budapest 1912.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 4


