
II. INTÉZETI ÜGYKEZELÉS.

Személyi ügyek 1914-ben.

Szontagh T amás dr. kir. tan., intézeti aligazgatónak huszonöt éves 
szolgálati ideje alkalmából a m. kir. földmívelésügyi miniszter kiváló és 
eredményes munkásságáért köszönetét mond és elismerését fejezi ki. 1914. 
évi május hó 7-én 4174. eln. IX — 2. sz. a. kelt rendelet. (225. int. sz.)

U. a. 1914. évi március hó 1-étől kezdve 800 koronával magasabb 
személyi pótlékának élvezetébe lép. Földm. min. 1914. máre. 5-én 1923.. 
eln. IX — 2. sz. a. kelt rend. (119. int. sz.)

U. a. 1914. évi június 1-ével az ötödik ötödéves korpótlékának élve
zetébe lép. Földm. min. 1914. évi június hó 20-án 4742. eln. IX — 2. sz. 
a. kelt rend. (257. int. sz.)

T reitz P etek m. kir. főgeológus 1914. évi január hó 1-ével negye
dik ötödéves korpótlékának élvezetébe lép. Földm. min. 1914. évi január 
30-án 723. eln. IX — 2. sz. a. kelt rend. (51. int. sz.)

U. a. 1914. évi július 1-ével 600 koronával magasabb személyi pót
lékának élvezetébe lép. Földm. min. 1914. évi július 3-án 5668. eln. IX — 2. 
sz. a. kelt rend. (380. int. sz.)

T imkó I mre m. kir. fbgeológus, K adic Ottokár dr. osztálygeológus,. 
Maros I mre m. kir. I. o. geológus régi illetményeinek beszüntetése és- 
magasabb illetményeik utalványozása iránt intézkedés történik. Földm. 
min. 1914. évi március 14-én ad 11.625. eln. IX — 2. 1913. sz. (142. int. sz.)

E mszt K álm án  dr. im. kir. osztály geológus 1914. évi június hó 1-én 
400 koronával magasabb személyi, pótléka élvezetébe lép. Földm. min. 
1914. évi július 3-án kelt 5667. eln. IX — 2. sz. rend. (381. int. sz.)

K ormos T iv a d a r  dr. m. kir. I. oszt. geológus 1914. évi január hó 
1-től kezdve 300 koronával magasabb személyi pótlékának élvezetébe lép. 
Földm. min. 1913. évi december hó 22-én 12.225. eln. IX — 2. sz. a. kelt 
rend. (2. int. sz.)

U. a. a m. kir. tudományegyetemen a „Geológiai negyedidőszakíl 
c. tárgykörből magántanárrá habilitáltatott. Vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1914. évi július hó 20-án kelt 94.261. sz. a. kelt jóváhagyó rend, 
(479. int. sz.)
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M aros I mre m. kir. I. oszt. geológus 1914. évi május 1-ével első 
ötödéves korpótlékának élvezetébe lép. Földm. min. 1914. évi június hó 
25-én 3340. eln. IX — 2. sz. a. kelt rend. (ad 177. int. sz.)

H orváth  B éla  dr. m. kir. I. o. geológus 1914. évi április hó 1-ével 
első ötödéves korpótlékának élvezetébe lép. Földm. min. 1914. évi június 
hó 25-én 3338. eln. IX — 2. «sz. a. kelt rend. (ad 178. int. sz.)

U. a. 1914. évi október hó 1-től önkéntes jelentkezése alapján, a 
földmívelésügyi m kir. minisztérium s az intézeti igazgatóság engedélyé
vel, a hivatalos órákon kívül a ,,Pénzintézetek hadikórházá“ -nak labo
ratóriumában mint chemikus-bakteriológus teljesít szolgálatot.

V ogl V iktor dr. m. kir. geológus 1914. évi január hó 1-től kezdve 
200 koronával magasabb személyi pótlékának élvezetébe lép. Földm. min. 
1913. december hó 22-én 12.226. eln. IX — 2. sz. a. kelt rend. (18. int. sz.)

V endl A ladár  dr. m. kir. II. o. geológus a kir. József műegye
temen a ,,Technikai geológia ‘ c. tárgykörből műegyetemi magántanári 
képesítést nyert. Vallás- és közoktatásügyi miniszter 1915. évi május hó 
12-én 58.965/1914. sz. a. kelt jóváhagyó rend. (325. int. sz.)

P itter T iv a d a r  m. kir. térképész megbízást kap Bécsbe való uta
zásra a felsőmagyarországi reambulációra vonatkozó geológiai térképek 
másolása céljából. (211. int. sz.)

T elkes Pál n. d. könyvtáros alkalmaztatását a földmívelésügyi 
miniszter 1914. évi február hó 24-én 114.155/IX— 2. sz. a. kelt rendelet
tel jóváhagyja. (85. int. sz.)

P antó D ezső m. kir. földtani intézethez beosztott bányamérnök 
szolgálattételre visszarendeltetik és a verespataki m. kir. bányaműhöz 
osztatik be. Pénzügyminiszter 1914. évi március hó 13-án 31.248. sz. a. 
kelt rend. (141. int. sz.)

G lück Z oltán m. kir. földtani intézethez beosztott bányamérnök 
szolgálattételre visszarendeltetik és a verespataki m. kir. bányaműhöz 
osztatik be. Pénzügyminiszter 1914. évi október hó 20-án 114.739. sz. a. 
kelt rend. (503. int. sz.)

K örmendy M ih á ly  hivatalszolga nyugállományba helyeztetett és 
nyugdíjilletményei folyósíttattak. Földm. min. 1914. évi január hó 8-án 
100.692/IX— 2. sz. a. kelt rend. (51. int. sz.)

P ető K ároly  h ivatalszolga elhalálozott 1914. évi március hó 2-án. 
(87. int. sz.)
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Hivatalos szakvélemények 1914-ben.

I. Bányászat és ezzel rokon iparágak köréből.

A) Ércek.

Az alsókomaróczi (Zemplén vm.) higany előfordulásának vélemé
nyezése. M. kir. bányakapitányság, Igló, részére. R ozlozsnik  Pá l . (13/ 
1914. int. sz.)

B) Hasznosítható kőzetek.

Felvilágosítás az ezüst- és ólomsalak beszerzési forrásairól. M. kir. 
Kereskedelmi Múzeum részére. R ozlozsn ik  Pá l . (16/1914. int. sz.)

Felvilágosítás azbeszt hazai előfordulásáról a Budapesti Kereske
delmi és Iparkamara részére. R ozlozsnik  Pá l . (108. int. sz.)

Salgótarjáni volt úrbéres birtokosság közlegelőjón nyitott kőbánya 
bizottsági vizsgálata, Dunabogdányi és visegrádi m. kir. kincstári kő
bányakezelőség részére helyszíni szemle. Pálfy Mór dr. (132. int. sz.)

Élénk vörösszínű márvány hazai előfordulásának véleményezése. 
Magyar mészpát, syderolith és ásványőrlöművek igazgatósága megkeresé
sére. Szontagh  T am ás dr. (133. int. sz.)

Nagyszurdok község (Krassó Szörény vm.) területén szálban álló 
kőzet bizottsági megvizsgálása, a Dunabogdányi és visegrádi kincstári 
kőbányakezelőség megkeresésére. P á l fy  M ór dr. (hsz.) (173. int. sz.)

Kovaföld fogalmának magyarázata. M. Á. V. Igazgatósága, Buda
pest megkeresésére. E mszt K álm án  dr. (176. int. sz.)

Szinicze község határában gránitbánya nyitása geológiai lehetősé
gének véleményezése. Földmívelésügyi min. rend. P á l f y  M ór dr. (hsz.) 
(201. int. sz.)

Talkum hazai előfordulásának véleményezése, M. kir. Kereskedelmi 
Múzeum megkeresésére. E mszt K álm án  dr. (215. int. sz.)

Beocsini cementgyári Unió Rt. bérletét képező és Lőrinczi község 
határában levő harántlaki kőbánya termékeinek bizottsági vizsgálata, a 
Dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányakezelőség megkeresésére. 
Y enül A la d á r  dr. (hsz.) (235. int. sz.)

Felsőesztergály (Nógrád vm.) legelő területén található ásványok 
minőségének és mennyiségének megállapítása, a Dunabogdányi és vise
grádi kincstári kőbányakezelőség megkeresésére. P á l f y  M ór dr. (265. 
int. sz.)

A Magyar Építő Rt. által üzemben tartott Velika Bresnicai (Bősz
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nia) kőbánya bizottsági vizsgálata, a Dunabogdányi és visegrádi kincstári 
kőbányakezelőség megkeresésére. L if f a  A urél dr. (266. int. sz.)

Vár sonkoly os (Bihar vm.) község volt úrbéres birtokán, iparilag 
hasznosítható ásványok mennyisége és minőségének vizsgálata, a Duna
bogdányi és Visegrádi m. k. kincstári kőbányakezelőség részére. P á l fy  
Mór dr. (399. int. sz.)

Marosszentimrei volt úrbéres birtokosság területén levő gipszbánya 
vizsgálata, a Dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányakezelőség meg
keresésére. P a l fy  Mór dr. (hsz.) (501. int. sz.)

Lukácskő község közlegelőjén nyitni szándékolt kőbánya bizottsági 
vizsgálata, a Dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányakezelőség meg
keresésére. P a l fy  Mór dr. (hsz.) (509. int. sz.)

Alumínium tartalmú bauxit éroesedés hazai előfordulásáról adott 
felvilágosítás a m. kir. kereskedelmi múzeum részére. P app  K ár o ly  dr. 
(525. int. sz.)

Horgany (cink) hazai termeléséről adott felvilágosítás Északamerikai 
Egyesült-Államok főkonzulátusának megkeresésére. L óczy  L ajos dr. (558. 
int. sz.)

C) Szén.

Űjpalánka (Bács-Bodrog vm.) községben észlelt szónelőfordulás vé
leményezése. M. kir. állami szénbányák közp. igazgatósága megkeresésére. 
Sz ont agh  T amás dr. (422. int. sz.)

H. A vízügyek köréből*

A) Mesterséges vízellátás.

Nagykóny (Tolna vm.) község artézi kút útján való vízellátásának 
helyszíni szemle alapján történt geológiai véleményezése Földm. min. 
rend. T imkó I mre dr. (19/1914. int. sz.)

Csap m. á. v. állomáson létesítendő mélyfuratú kút geolgóiai véle
ményezése M. Á. V. debreceni üzletvezetősége részére. Szontagh T am ás 
dr. (52/1914. int. sz.)

Vójnié m. á. v. állomáson létesítendő artézi kút geológiai vélemé
nyezése. M. Á. V. Károly városi osztálymérnökségének megkeresésére. 
L óczy L ajos dr. (56/1914. int. sz.)

Miskolc város vízvezetékét tápláló források szennyeződése és annak 
orvoslása ügyében helyszín i szemle alapján adott geológiai vélem ény. Pol
gármesteri hivatal részére. P A pp K ároly  dr. (90/1914, 298/1914. int. sz.)
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Halászi (Moson vm.) községben fúrandó artézi kút helyszini geo
lógiai véleményezése. Földmív. min. rend. H orusitzky H en rik . (120. 
int. sz.)

Pleternica közelében létesíteni szándékolt mélykút geológiai véle
ményezése. M. Á. Y. pécsi üzletvezetőségének részére. L óczy L ajos dr. 
(122. int. sz.)

Bánhida állomás nagyobb mennyiségű víznyerési módozatainak 
geológiai véleményezése. M. Á. Y. Budapest-Központi Üzletvezetősége ké
relmére. Schreter Z oltán dr. (helyszin). (154. int. sz.)

Bárány avár-Bélmonostori m. á. v. állomás mélyfúrása várható ered
ményének véleményezése. M. A. Y. üzletvezetősége megkeresésére. L óczy 
L ajos dr. (175. sz.)

Kötelek (Szolnok vm.) községben létesítendő artézi kút várható 
eredményének geológiai véleményezése. Elöljáróság megkeresésére. Szon- 
tagh  T am ás dr. (188. int. sz.)

Majláth László kövesdszalkai gazdaságán fúrás alatt álló artézi kút 
várható eredményeiről helyszíni szemle alapján adott vélemény. Majláth 
László földbirtokos megkeresésére. H alaváts  G y u l a . (192. int. sz.)

Zilahi közkórház artézi kútja apadásának ügyében helyszini szemle 
alapján adott geológiai vélemény. Szilágy vármegye alispánja megkeresé
sére. t . R oth K aroly  dr. (223. int. sz.)

Trencsén szab. kir. város vízvezetékét tápláló „Huk4‘ forrás véd
erdejének kiterjesztése ügyében tartott tárgyaláson helyszini szemle és ta
nulmány alapján adott geológiai vélemény. Trencsén szab. kir. város ta
nácsa megkeresésére. M aros I m re . (226. int. sz.)

Lipótvár m. á. v. állomás kútfúrása ügyében adott geológiai véle
mény. M. Á. Y. balparti Üzletvezetősége megkeresésére. L óczy L ajos dr. 
(255. int. sz.)

TJjbárd (Máramaros vm.) községben levő kútfúrás várható eredmé
nyének geológiai véleményezése, t . R oth K ároly  dr. (h. sz.) (259. int. sz.)

Szekszárd r. t. város vízellátási kérdésében adott geológiai vélemény. 
Földm. min. .rend. Szontagh T amás dr. (273. int. sz.)

Polgárdi község artézi kúttal való ellátása ügyében adott geológiai 
szakvélemény. Batthyány Lajos gróf részére. K ormos T iv a d a r  dr. (hsz.) 
(297. int. sz.)

Görömböly puszta tapolczai vízvezetéki források vízgyűjtő területé
nek tüzetes geológiai vizsgálata és arról adott szakvélemény. Miskolczi 
városi tanács megkeresésére. P a p p  K ároly  dr. (hsz.) (298. int. sz.)

ókér  község kútfúrási ügyében adott geológiai vélemény. Község 
elöljárósága megkeresésére. P á l fy  Mór dr. (305. int. sz.)
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Nagyatádon második artézi fúrás létesítésének véleményezése. Mez 
Vater & Söhne cég részére. L óczy L ajos dr. (306. int. sz.)

Krasznaterebes (Szatmár vm.) község vízellátása ügyében adott vé
lemény. Földm. min. rend. Szontagh T amás dr. (326. int. sz.)

Krassó Almás község (Krassó-Szörény vm.) vízellátása ügyében 
adott vélemény. Földm. min. rend. H alaváts  G y u l a . (387. int. sz.)

Miava és Berezó nyitramegyei községek vízellátása ügyében hety- 
szini szemle alapján adott vélemény. Földmív. min. rend. V igh G yula  
dr. (390. int. sz.)

Kemenesmihályfái artézi kútfúrásból .származó fúróminták alap
ján, az artézi fúrás várható eredményének véleményezése. Ifj. Herényi 
Gotthard Sándor megkeresésére. Szontagh T amás dr. (413. int. sz.)

Losonc város belterületén tervezett artézi kútfúrás ügyében adott 
szakvélemény, Losonc r. t. város polgármestere megkeresésére és az intézet 
megbízásából. N oszky J enő külső munkatárs (h. sz.) (417. int. sz.)

Üszög vasúti állomás közelében épült nagy villamos központ és 
szénkikészítő telep vízellátása ügyében adott szakvélemény, az első Cs. 
kir. Szab. Dunagőzhajózási Társaság Bányaigazgatósága Pécs megkere
sésére. H alav áts  G y u l a . (450. int. sz.)

Csanálos községben fúrt kút ügyében adott vélemény, Reszler Fe
renc kútfúró vállalkozó. Nagykároly megkeresésére. L ászló G ábor dr. 
(468. int. sz.)

Holics nagyközség vízellátása ügyében helyszíni szemle alapján 
adott vélemény, jegyzői hivatal megkeresésére. H orusitzky H e n r ik . 
(478. int. sz.)

Fiumei „ Pioppi ‘ forrásnak sósjelenségeiről adott szakvélemény, 
M. Á. V. zágrábi üzletvezetősége megkeresésére. L óczy L ajos dr. (hsz.) 
(517. int. sz.)

B) Ásványos és gyógyvizek.

Daruvári gyógyfürdő részére kért védőterület véleményezése. Földm. 
min. rend. dr. iglói Szontagh T am ás . (9/1914. int. sz.)

Zajzon község (Brassó vm.) határában levő ,,Ferdinánd“ és ,,Lajos“ 
szénsavas gyógyforrások határozati javaslatának geológiai szempontból 
való véleményezése. Földmiv. min. rend. Szontagh T amás dr. (10/1914. 
int. sz.)

Gánóczi gyógyforrás védőterülete ügyében kiadott bányakapitány
sági határozati javaslatnak geológiai szempontból való véleményezése. M. 
k. Bányaigazgatóság, Igló, részére. Szontagh T amás dr. (20/1914. int. sz.)

Sopronheresztúri ,,Rezső“ gyógyforrás védőterületi ügyében „Ha
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tározati javaslat^ készítése. Földm. min. rend. Szontagh T amás dr. (138. 
int. sz.)

Borszéki „Fokút" gyógyforrás újrafoglalásának tanulmányozása és 
geológiai véleményezése. M. k. Bányakapitányság megkeresésére. P álfy  
Mór dr. (171. int. sz.)

Homorúd gyógyfürdő forrásai védőterületi ügyében adott vélemény. 
Földmívelésügyi min. rend. Szontagh  T amás dr. (361. int. sz.)

Háromszékmegyei Málnás község határában levő „Málnáéi Mária“ 
gyógyforrás részére kért védőterület ügyében adott geológiai vélemény. 
Földmívelésügyi min. rend. Szontagh T amás dr. (412. és 483. int. sz.)

C) Az 1913. évi XVIII. t. c. értelmében bejelentett artézi kútfúrások 
engedélyezésének geológiai véleményezése.

Sióagárd község artézi kútja engedélyezésének ügyében Szontagh: 
T amás dr. véleménye, Székesfehérvári Kultúrmérnöki Hivatal megkere
sésére. (156. int. sz.)

Tamási községben tervezett artézi kútfúrás engedélyezésének geo
lógiai szempontból való véleményezése, a Székesfehérvári Kultúrmérnöki 
Hivatal megkeresésére. Szontagh T amás dr. (157. int. sz.)

Dunaföldvár községi gyártelepén fúrt kút hatósági engedélyezése 
ügyében adott vélemény, Székesfehérvári Kultúrmérnöki Hivatal meg
keresésére. Szontagh  T amás dr. (158. int. sz.)

Paks község belterületén tervezett két új artézi kút engedélyezésé
nek geológiai véleményezése, Székesfehérvári Kultúrmérnöki Hivatal 
megkeresésére. L ászló G ábor dr. (159. int. sz.)

Báttaszék állomáson fúrt artézi kút engedélyokiratának módosítása 
ügyében adott geológiai észrevétel, Székesfehérvári Kultúrmérnöki Hiva
tal megkeresésére. Szontagh T amás dr. (160. int. sz.)

Esterházy Miklós herceg hitbizományi uradalma Ógyánt, Bogaras 
és Majsa majori artézi kútja engedélyezésének véleményezése, Székes- 
fehérvári Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. Szontagh T amás dr. 
(161., 162., 163. int. sz.)

Szekszárd város vízmüve engedélyezésének ügyében, helyszíni tár
gyalás alapján adott vélemény, Tolna vm. alispánja értesítésére. Szontagh 
T amás dr. (hsz.) (185. int. sz.)

Zarándi artézi kút engedély iratainak geológiai véleményezése, az 
aradi Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. Szontagh T am ás dr. (186. 
int. sz.)

Pallavicini György örgróf Tamási község határában levő majorja
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artézi fúrásának engedélyezését véleményezi a székesfehérvári m. kir. 
Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére Szontagh T amás dr. (195. int. sz.)

Az országos Vöröskereszt-egyesület Dombóvár község határában ter
vezett artézi kút engedélyezésére vonatkozó geológiai vélemény, a székes- 
fehérvári Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. Szontagh T amás dr. 
(196. int. sz.)

Nagy tárnok község 'négy artézi kútja engedélyezési ügyében adott 
geológiai vélemény, Torontál vármegye alispánja megkeresésére. Szon
t a g h  T amás dr. (197. int. sz.)

Kőröscsente község artézi kútja engedélyezése tárgyában adott vé
lemény, az aradi Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. Szontagh T am ás 
dr. (209. int. sz.)

Pfeiffer István zentai lakos artézi kútfúrásának engedélyezése ügyé
ben adott vélemény, a budapesti Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. 
Szontagh T amás dr. (213. int. sz.)

Anisfeld József és Társai, Orosháza, által kért artézi kút engedé
lyezése tárgyában adott vélemény, az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hiva
tal megkeresésére. S zontagh T amás dr. (221. int. sz.)

Busz Mihály zichyfalvi lakos artézi kút fúrása ügyében, Tiszje 
Ferenc zichyfalvi lakos vízügyében és Magyarmajdán község vízügyében 
adott vélemények, Torontál vun. alispánja megkeresésére. Szontagh T a 
más dr. és L ászló G ábor dr. (229., 230. és 231. int. sz.)

Báló és Ábrahám szegedi lakosok artézi kút fúrása ügyében kelt 
engedélyezési iratok geológiai szempontból való észrevételezése, az aradi
m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. L ászló G ábor dr. (236. 
int. sz.)

Dobsa István makói lakos által kérelmezett artézi kút engedélyezé
sének geológiai véleményezése, az aradi Kultúrmérnöki Hivatal megkere
sésére. L ászló G ábor dr. (237. int. sz.)

W olf Lipót szegedi téglagyáros által kérelmezett artézi kút enge
délyezésének geológiai véleményezése, az aradi Kultúrmérnöki Hivatal 
megkeresésére. L ászló G ábor dr. (238. int. sz.)

Mandl Zsigmond makói lakos által kérelmezett artézi kút engedé
lyezésének geológiai véleményezése, az aradi Kultúrmérnöki Hivatal meg
keresésére. L ászló G ábor dr. (239. int. sz.)

Szegedi enyvgyáir rt. által kérelmezett artézi kút engedélyezésének 
geológiai véleményezése, az aradi Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. 
L ászló G ábor dr. (240/A. int. sz.)

Békéscsabai állami polgári fiúiskola által kérelmezett artézi kút 
engedélyezésének geológiai véleményezése, az aradi Kultúrmérnöki Hiva
tal megkeresésére. L ászló G ábor dr. (240/B. int. sz.)
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Horváth Illés makói lakos, a szentistvántéri artézi kút ügyében be
adott felebbezésének geológiai szempontból való véleményezése, a m. kir. 
aradi Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. L ászló G ábor dr. (251. 
int. sz.)

Braskóczy Ede makói lakosnak a Vásárhelyi- és Gróf V ay-utcák 
közelében fennálló artézi kút ügyében beadott felebbezésének geológiai 
szempontból való véleményezése, az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal 
megkeresésére. L ászló G ábor dr. (252. int. sz.)

Tóth Tál szegedi lakosnak a rókusi feketeföldek birtokán létesített 
artézi kút engedélyezése ügyében adott vélemény, az aradi Kultúrmér
nöki Hivatal megkeresésére. L ászló G ábor dr. (253. int. sz.)

Br. Harkányi uradalmak artézi kútja  fúrásának engedélyezése ü gyé
ben adott vélem ény, a sátoraljaújhelyi m. kir. kultúrm érnöki hivatal m eg
keresésére. Szontagh T am ás dr. (262. int. sz.)

M. kir. közalapítványi uradalom Becs község határában levő Bogár- 
oldal és Cserenc dűlőben létesíteni szándékolt artézi fúrások engedélyezé
sének geológiai véleményezése, a székesfehérvári m. kir. Kultúrmérnöki 
Hivatal megkeresésére. Szontagh T amás dr. (263. int. sz.)

M. á. v. szabadkai artézi kút fúrásának engedélyezése ügyében adott 
vélemény, a budapesti m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. 
Szontagh  T amás dr. (264. sz.)

A kaposvári „ Erzsébet“ gőzmalom, gőzfürdő és műjéggyár társa
ság által tervezett artézi kút ügyében adott vélemény, a pécsi m. kir. Kul
túrmérnöki Hivatal megkeresésére. L ászló G ábor dr. (268. és 382. int. sz.)

Br. Janiga János szabadkai lakos artézi kútjának engedélyezése tár
gyában adott vélemény, a budapesti Kultúrmérnöki Hivatal megkeresé
sére. L ászló G ábor dr. (270. int. sz.)

Hagy becskerek város negatív artézi kútja ügyében adott vélemény, 
Torontál vármegye alispánja részére. Szontagh T amás dr. (272. int. sz.)

Varga Budás András csongrádi lakos által mentettréti birtokán ké
relmezett artézi kút engedélyezése ügyében adott vélemény, az aradi m. 
kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. L ászló G ábor d. (278. int. sz.)

Br. Anisfeld Endre és Társai által Hódmezővásárhely város belterü
letén létesítendő artézi kút engedélyezése tárgyában adott vélemény, az 
aradi Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. L ászló G ábor dr. (279. 
int. sz.)

Püspökladány község artézi kútjának engedélyezése ügyében adott 
vélemény, a debreceni Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. Szontagh 
T am ás dr. (282. int. sz.)

Veprőd község artézi kútja engedélyezésének ügyében adott véle-
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meny, a budapesti Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. L ászló  G ábo r  
dr. (283. int. sz.)

Zsombolyai Henger gőzmalom Rt. által kérelmezett artézi kút enge
délyezési ügyének véleményezése, Torontál vármegye alispánja megkere
sésére. Szo ntagh  T a m á s  dr. (288. int. sz.)

Bremsz Szilárd zichyfalvi lakos artézi kútjának engedélyezése 
ügyében adott geológiai vélemény, Torontál vármegye alispánja megkere
sésére. S zo n tagh  T a m á s  dr. (289. int. sz.)

Nagykőn érés temesvármegyei község artézi kútja engedélyezésének 
véleményezése, Temes vármegye alispánja megkeresésére. S zo n tagh  T a 
m ás dr. (290. int. sz.)

Hasenfrass János zichyfalvi lakos artézi kútjának engedélyezése 
ügyében adott geológiai vélemény, Torontál vármegye alispánja meg
keresésére. Szo n tagh  T a m á s  dr. (292. int. sz.)

Frank Miksáné szekszárdi lakos által kérelmezett artézi kút fúrás 
engedélyezésének véleményezése, Tolna vármegye alispánja megkeresé
sére. S zo n tagh  T a m á s  dr. (294. int. sz.)

Gróf Teleki József Dunatetétlen pusztáján (Királymajor) kérelme
zett artézi kút engedélyezésének véleményezése, a m. kir. Kultúrmérnöki 
Hivatal megkeresésére. S zo n tagh  T a m á s  dr. (303. int. sz.)

Nemzetközi hálókocsi társaság pestszentlőrinci műhely telepén ké
relmezett artézi kút engedélyezésének véleményezése, a m. kir. Kultúr
mérnöki Hivatal, Budapest megkeresésére. L ászló  G á bo r  dr. (304. int. sz.)

Nagy tárnok község artézi kútja engedélyezési ügyében adott geo
lógiai vélemény, a m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal, Temesvár megkeresé
sére. L ászló  G á b o r  dr. (308. int. sz.)

Kernács Pál és társai által Czegléd külterültén kérelmezett artézi 
kút engedélyezésének geológiai véleményezése, a budapesti un. kir. Kultúr
mérnöki Hivatal megkeresésére. L ászló  G á bo r  dr. (315. int. sz.)

Baumhorn Izidor szegedi lakos által kérelmezett artézi fúrás enge
délyezésének véleményezése, az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal meg
keresésére. L ászló  G ábo r  dr. (317. int. sz.)

Platthy János és társai orosházai lakosok által kérelmezett artézi 
kút és vízvezeték engedélyezésének véleményezése, az aradi m. kir. Kul
túrmérnöki Hivatal megkeresésére. L ászló  G ábo r  dr. (318. int. sz.)

Nedelkovics Miklós szegvári lakos artézi kútjának engedélyezése 
tárgyában adott geológiai vélemény, az aradi Kultúrmérnöki Hivatal 
megkeresésére. L ászló  G ábo r  dr. (319. int. sz.)

Borócz község artézi kútja engedélyezése tárgyában adott vélemény, 
Bács-Bodrog vármegye alispánja részére. L ászló  G ábo r  dr. (324. int. sz.)

Angol-Magyar Cukoripar rt. cservenkai artézi kútja engedélyezési
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ügyében adott vélemény, a budapesti m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal meg
keresésére. L ászló  G á b o r  dr. (330. int. sz.)

M. kir. kender- és lentermelési szakintézet újszegedi telepén létesí
tett artézi kút engedélyezési ügyében, az aradi Kultúrmérnöki Hivatal 
megkeresésére adott vélemény. L ászló  G á b o r  dr. (331. int. sz.)

Szász Lajos mezőtúri gőzmalomtulajdonos által kérelmezett artézi 
kút engedélyezési ügyében a nagyváradi un. kir. Kultúrmérnöki Hivatal 
megkeresésére adott vélemény. L ászló  G á bo r  dr. (336. int. sz.)

Tápé község által kérelmezett artézi kút fúrás engedélyezése tár
gyában az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére adott 
vélemény. L ászló  G á bo r  dr. (337. int. sz.)

Babó Ferenc kiskunhalasi lakosnak fúrott kútja engedélyezési 
ügyében adott vélemény, a budapesti m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal 
megkeresésére. Szo n tagh  T a m á s  dr. (342. int. sz.)

Szűcs Ferenc makói lakos által kérelmezett artézi kút engedélyezése 
tárgyában adott vélemény, az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal meg
keresésére. L ászló  G ábo r  dr. (348. int. sz.)

Bán Zsigmond és társai makói lakosok artézi kútja engedélyezése 
ügyében adott vélemény, az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal meg
keresésére. L ászló  G á bo r  dr. (349. int. sz.)

Békés község által kérelmezett artézi fúrás engedélyezési ügyében 
adott vélemény, az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. 
L ászló  G á bo r  dr. (350. int. sz.)

Ottavay és Winkler építési vállalkozók, szegedi lakosok, által kérel
mezett artézi kút engedélyezési ügyében adott vélemény, az aradi m. kir. 
Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. L ászló  G á b o r  dr. (351. int. sz.)

Füzes gyarmat község közönsége által kérelmezett artézi kút enge
délyezésének véleményezése, az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal meg
keresésére. L ászló  G á bo r  dr. (352. int. sz.)

Nagyvárad— belényes— vaskóhi vasút rt. Belényes állomásán ter
vezett artézi kútja ügyében adott vélemény, Bihar vármegye alispánja 
részére. S zo n tagh  T a m á s  dr. (356. int. sz.)

Dr. Vermes Jenő^és társai palánkai artézi kútja engedélyezése tár
gyában a budapesti m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére adott 
vélemény. L ászló  G á b o r  dr. (358. int. sz.)

Nagykároly r. t. város két negatív artézi kútja engedélyezési ügyé
ben adott vélemény, a debreceni m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal meg
keresésére. L ászló  G á bo r  dr. (359. int. sz.)

Á gya  község által kérelmezett artézi kút fúrás engedélyezése ügyé
ben adott vélemény, az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkere
sésére. L ászló  G ábor  dr. (365. int. sz.)
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Dr. Jancsovics Emil gyulai lakos által kérelmezett artézi kút enge
délyezése ügyében adott vélemény, az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hiva
tal megkeresésére. L ászló  G ábo r  dr. (366. int. sz.)

Gombkötő János gyulai lakos artézi kútja engedélyezési ügyében 
adott vélemény, az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. 
L ászló  G á bo r  dr. (367. int. sz.)

Patzauer Miksa szegedi lakos által kérelmezett artézi kút engedé
lyezési ügyében adott vélemény, az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal 
megkeresésére. L ászló  G á bo r  dr. (368. int. sz.)

Debrecen— Nagyváradi h. é. vasút Derecske állomásán fúrt artézi 
kút engedélyezése ügyében adott vélemény, a nagyváradi m. kir. Kultúr
mérnöki Hivatal megkeresésére. L ászló  G ábo r  dr. (374. int. sz.)

M. kir. Államvasutak Bar anyavár— Pélmonostori állomásán kérel
mezett artézi kút engedélyezésének véleményezése, a pécsi m. kir. Kultúr
mérnöki Hivatal megkeresésére. L ászló  G ábo r  dr. (375. int. sz.)

Vadász község artézi kútja engedélyezési ügyében, az aradi m. kir. 
Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére adott vélemény. L ászló  G á bo r  
dr. (383. int. sz.)

Kecskeméti Lajos szegedi lakos artézi kútja engedélyezési ügyében, 
az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. Szo ntagh  T a m á s  
dr. (386. int. sz.)

Dernye község belterületén belül kérelmezett artézi kút engedélye
zési ügyében adott vélemény, Bács-Bodrog vármegye alispánja megkere
sésére. Szo n tag h  T a m á s  dr. (397. int. sz.)

Wilwert András temesgyarmati lakos által kérelmezett artézi kútja 
engedélyezési ügyében adott vélemény, Temes vármegye alispánja meg
keresésére. Szo n ta g h  T a m á s  dr. (400. int. sz.)

Egri Zsajos püspökladányi lakos artézi kútja engedélyezési ügyének 
véleményezése, Hajdú vármegye alispánja értesítésére. S zo n tagh  T a m á s  
dr. (406. int. sz.)

Gerber Miklós nákófalvi lakos artézi kútja engedélyezési ügyében 
adott vélemény, Torontál vármegye alispánja megkeresésére. Szo ntagh  
T a m á s  dr. (407. int. sz.)

Nagyvárad— Belényes— Vaskóin h. é. v. rt. által Belényes állomáson 
kérelmezett artézi kút fúrása engedélyezési ügyében adott vélemény, a 
m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. Szo n tagh  T am ás  dr. (416. 
int. sz.)

Biharsály község artézi kútja engedélyezési ügyében adott vélemény, 
a m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkeresésére. L ászló G ábo r  dr. (419. 
int. sz.)

Kiskunfélegyháza m á. v. állomáson kérelmezett artézi kút enge
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délyezése ügyében adott vélemény, a m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal meg
keresésére. Szo n tag h  T a m á s  dr. (426. int. sz.)

Dezsánfalva község belterületén kérelmezett artézi kút engedélyezési 
ügyében adott vélemény, Temes vármegye alispánja értesítésére. L ászló  
G á bo r  dr. (429. és 520. int. sz.)

Nagy háta m. á. v. állomáson létesíteni szándékolt harmadik artézi 
kútfúrás várható eredményének véleményezése, M. Á. Y. Központi 
Üzletvezet őségé megkeresésére. L ászló  G á bo r  dr. (430. int. sz.)

Szomotor községben tervezett közkút engedélyezése tárgyában adott 
vélemény, a sátoraljaújhelyi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkeresé
sére. L ászló  G á b o r  dr. (432. int. sz.)

Magyarmajdán község által kérelmezett artézi kút engedélyezése 
ügyében adott vélemény, a temesvári m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal meg
keresésére. L ászló  G á bo r  dr. (433. int. sz.)

Nagyhikindai m. kir. állami gimnázium artézi kútja engedélyezé
sének véleményezése, a temesvári m. kir. Kulturmémöki Hivatal meg
keresésére. L ászló  G á b o r  dr. (434. int. sz.)

Sárszentmihályi uradalom által kérelmezett artézi fúrás engedélye
zése tárgyában adott vélemény, a székesfehérvári m. kir. Kultúrmérnöki 
Hivatal megkeresésére. L ászló  G á b o r  dr. (439. int. sz.)

Seregélyes község belsőségén létesített artézi kút engedélyezési ok
mányainak véleményezése, a székesfehérvári m. kir. Kultúrmérnöki Hiva
tal megkeresésére. L ászló  G á b o r  dr. (441. int. sz.)

Nagybecshereh város által létesíteni szándékolt negatív artézi kút 
engedélyezési okmányai véleményezése, a temesvári m. kir. Kultúrmérnöki 
Hivatal megkeresésére. Szo n ta g h  T a m á s  dr. (451. int. sz.)

Kócsér község által kérelmezett artézi kút engedélyezési ügyében 
adott vélemény, a budapesti m. kir. Kulturmémöki Hivatal megkeresé
sére. S zo ntagh  T a m á s  dr. (455. int. sz.)

Bácskossutlifalva község elöljárósága által kérelmezett artézi kút 
engedélyezése ügyében adott vélemény, a budapesti m. kir. Kultúrmér
nöki Hivatal megkeresésére. L ászló  G ábo r  dr. (456. int. sz.)

Vápay István zentai lakos által kérelmezett artézi kút engedélyezése 
ügyében adott vélemény, a budapesti m. kir. Kulturmémöki Hivatal meg
keresésére. L ászló  G á b o r  dr. (457. int. sz.)

Kisteleki artézi vízvezeték-érdekeltség, Csongrád, artézi kútja en
gedélyezési ügyében adott vélemény, az aradi m. kir. Kulturmémöki 
Hivatal megkeresésére. L ászló  G á b o r  dr. (459. int. sz.)

Oláhgyepes község által kérelmezett artézi kút engedélyezési ügyé
nek véleményezése, a nagyváradi m. kir. Kulturmémöki Hivatal meg
keresésére. L ászló  G ábo r  dr. (460. int. sz.)
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Veresfalva község által kérelmezett artézi kút engedélyezése ügyé
ben adott vélemény, a nagyváradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal meg
keresésére. L ászló  G á b o r  dr. (461. int. sz.)

Seprős község közönsége által kérelmezett artézi kút engedélyezési 
ügyében adott vélemény, az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal meg
keresésére. L ászló  G ábo r  dr. (477. int. sz.)

i¥. Á. V. szegedi osztály mérnökség által kérelm ezett 4 artézi kút 
engedélyezése tárgyában adott vélem ény. Szontagh T amás dr. (513. 
int. sz.)

Haip Reinhard és Gyula cservenkai lakosok artézi kútja engedé
lyezése ügyében adott vélemény a budapesti m. kir. Kultúrmérnöki Hi
vatal megkeresésére. S zo n tagh  T a m á s  dr. (515. int. sz.)

Borzsavölgyi Gazdasági Vasút által Beregszász állomáson kérel
mezett artézi kút engedélyezése tárgyában adott vélemény, alispáni hiva
tal megkeresésére. Szontagh  T a m á s  dr. (516. int. sz.)

Gerő Oszkár és társai, valamint Reisman Adolf szarvasi lakosok 
által kérelmezett és vízvezeték telepítését szolgáló 1— 1 artézi kút ügyé
ben adott vélemény, az aradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkere
sésére. S zo n tag h  T a m á s  dr. (518. int. sz.)

Berettyóújfalu községben új artézi fúrás engedélyezése tárgyában 
adott vélemény a nagyváradi m. kir. Kultúrmérnöki Hivatal megkere
sésére. S zo n ta g h  T a m á s  dr. (528. int. sz.)

III. A  vegytan köréből.

Két agyagminta teljes elemzése Peceol Jenő és Tsai téglagyáros 
részére, Banyicza (Hunyad m.) H o r v á t h  B é l a  dr. (86/1914. sz.)

Homokminta elemzése Pivarcsek Kálmán tb. főbíró részére. H or 
v á t h  B é l a  dr. (199. int. sz.)

Vaskő-minta elemzése Somogyi Béla főjegyző (Ipolyság) részére. 
H o r v á t h  B é l a  dr. (200. int. sz.)

Pirit minta elemzése Rorman Lázár részére. E mszt K á l m á n  dr. 
(208. int. sz.)

Agyagminta tűzállósági fokának megállapítása Lunger Manó le l 
kész, Resinár, részére. Sz in y e i M erse  Z sigm on d . (275. int. sz.)

2 szénminta hőértékének, nedvesség- és hamutartalmának m egh atá 
rozása a m. kir. Állami Szénbányák közp. igazgatósága részére. E mszt 
K á l m á n  dr. (284. int. sz.)

2 szénminta elemzése Hungária Kőszénbányászat, Környe, részére. 
E mszt K á l m á n  dr. (293. int. sz.)

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914. 3
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5 darab földminta foszforsav-tartalm ának meghatározása Alsóesz- 
tergá ly  község elöljárósága részére. E mszt K álmán  dr. (313. int. sz.)

Agyagminta tűzállósági fokának meghatározása a csaczai körjegy
zőség részére. E mszt K álm án  dr. (371. int. sz.)

Nyitrabányai bányából származó kösz énminta fűtőértékének meg
határozása a m. kir. pozsonyi IV. honvédkerület hadbiztossága részére. 
S zin yei M erse Z sigmond. (398. int. sz.)

Homokminta réz-, arany- és ezüsttartalmának meghatározása Ko
vács Sebestyén Miklós mérnök részére. Szin yei M erse Z sigmond (402. 
int. sz.)

Felvételi területről származó homokminta esetleges réztartalmának 
meghatározása. Szin yei M erse Z sigmond. (403. int. sz.)

Agyagminta teherbiróképességének megállapítása Kovács Frigyes 
műépítész részére. Szin yei M erse Z sigmond. (404. int. sz.)

Yészalja község (Arad m.) határából származó lignitminta vélemé
nyezése, földm. min. rend., Mocz Eartenie vészaljai lakos részére. H or
v á t h  B éla  dr. (438. int. sz.)

Király hegyalj áról származó kőzet elemzése Maderspach Livius bá
nyatanácsos részére. H orváth  B éla  dr. (480. int. sz.)

IV. Vegyesek.

Oszada (Liptó vm.) község határából származó forrásiszap vizsgá
lata és hasznosíthatásának véleményezése, Főerdőhivatal, Liptóujvár meg
keresésére. R ozlozsnik P á l . (74. int. sz.)

Rákosi pályaudvar kitérő vágánya létesítésénél végzett földmun
kák geológiai áttanulmányozása. (Tanulmányi kirándulás.)

Salgótarjáni fúróminták anyagának meghatározása, Salgótarjáni 
Kőszénbánya Rt. megkeresésére. Schréter Z oltán dr. és t . R oth K ároly 
dr. (212. int. sz.)

Szén beszáradása és nyirkossága ügyében peres eljárásnál adott 
szakvélemény, Budapesti I. kér. JárásbÍróság megkeresésére. E mszt K á l 
m á n  dr. (216. int. sz .)

M. kir. Államvasutak Budapest— Tapolcza vonalán a 420— 423. 
szelvény között 1914. évi május 11-én történt partrogyás helyszíni tanulmá
nyozása, annak okairól és a veszély elhárítására adott szakvélemény, to
vábbá a Nagysurány— Léva h. é. vasút építkezésének tanulmányozása és 
arról adott geológiai vélemény, M. kir. Államvasutak elnökigazgatója ré
szére. L óczy L ajos dr. (247. int. sz.)

Aknaszlatinai, rónaszéki és sugatagi sóbányák megvédése ügyében,
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helyszíni 'tanulmányozás alapján adott vélemény. Pénzügyminisztérium 
részére. S zo n ta g h  T a m á s  dr. (369. int. sz.)

Avas-hegy alatt épülő alagút vágási és falazási munkálatainak geo
lógiai véleményezése, helyszíni szemle alapján, a m. á. v. miskolc— diós
győri Vonaláthelyezési Építőfelügyelősége megkeresésére. S ch ré te r  
Z oltá n  dr. (396. int. sz.)

A ,,Kőszénbánya és Téglagyár Pesten Rt.“ Budapest, Retek-utcai 
telepén történt talajomlás okának geológiai véleményezése, Földm. min. 
rend. S zo n tagh  T a m á s  dr. (401. int. sz.)

M. kir. Állami Vasgyárak diósgyőri vasgyárában a nagyolvasztó 
alapozási munkálatainál beépítésre szánt terület geológiai tanulmányozása 
és véleményezése, M. kir. állami vasgyárak Igazgatósága megkeresésére. 
P a p p  K á r o l y  dr. (hsz.) (427. int. sz.)

Károly város— Fiumei m. á. v. vonalszakaszon történt rogy ások okai
nak véleményezése, a M. A. V. Zágrábi Üzletvezetőségének megkeresé
sére. L óczy  L ajos  dr. (hsz.) (517. int. sz.)

Kőfaragó és márványipar rt. felperes és M. A. V. európai áru- és 
podgyászbiztositó rt. alperes közötti peres ügyben homokkő szilárdságáról 
adott vélemény, a budapesti m. kir. kereskedelmi és váltó-törvényszék 
felebbezési tanácsa megkeresésére. L óczy  L ajos dr. (521. int. sz.)

Herkules fürdőn észlelt talajsűlyedés helyszíni tanulmányozása és 
okának véleményezése, Földmív. min. rend. S zo n tagh  T a m á s  dr. (536. 
int. sz.)

V. Ásatások*

Kőrösbarlang község határában lévő „Igricza-barlang ásatása*. K o r 
mos T iv a d a r  dr., T o bo rffy  G é z a  dr. (424. int. sz.)

Locsmánd, (Sopron megye) fosszilis szarvasagancs kiásatása. H a - 

l a v á t s  G y u l a .
Valiora, (Hunyad m eg y e) saurius-csontok ásatása. K a d ic  O tto

k á r  dr.
Hámor, Szeletabarlang és Puskaporos kőfülke ásatása. K adic  O tto 

k á r  dr.
Paks, (Tolna m.) mammutlelet ásatása. K ormos T iv a d a r  dr.
Bajót, (Esztergom megye) Jankovics-barlang ásatása. H i l l e b r a n d  

J enő dr.
Csobánka, (Pest megye) Kiskevélybarlang ásatása. H il l e b r a n d  

J enő dr.
Nagyhagymás, (Csik megye) mezozoikus kövületek gyűjtése. V a 

d á sz  E l e m é r  dr.
Pilisszántó, (Pest m.) Orosdy kőfülke ásatása. K ormos T iv a d a r  dr.

3*
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VI. Agrogeología.

Hullópor gyűjtése és vizsgálata. T reitz P éter . (67. int. sz.)
Agrogeológiai vélemény talajjavítás kérdésében Pongráez Károly 

birtokos (Turóczszentpéter) részére. T imkó I m re . (79. int. sz.)
Szilágy vármegye talaj féleségeiről adott felvilágosítás, földm íve- 

lésügyi miniszter rendeletére. T imkó I m re . (481. int. sz.)
Czibakházai (Szolnok m.) kisérleti tér talajának megvizsgálása. 

T reitz P éter . (500. int. sz.)

VII. Tanulmányutak*

M illek er  R ezső dr. egyet, tanársegéd kisázsiai kövületek gyűjté
sére megbízást s támogatást nyer. Földm. min. 1914. évi január 23-án 
114.061/IX— 2. 1913. sz. a. kelt rend. (45/1914. int. sz.)

M aros I mre m. kir. I. o. geológus a tengerkutatásokon való rész
vételre egy havi szabadságot és támogatást nyer. Földm. min. 1914. ápr. 
17-én 22.046/IX— 2. sz. a. kelt rend. (128. int. sz.)

VIII. A z  intézet gyűjteményei*

Ajándékok és vételek.

32 darab arragonitból (Korond) készült tárgy. V ig h  A l b e r t  m. kir. 
iparoktatási főigazgató ajándéka. (30/1914. int. sz.)

Magyar állam közigazgatási térképe egy példánya. A  m. kir. Állam
nyomda tiszteletpéldánya. (49/1914. int. sz.)

Kürpód (Szeben m .) község határában talált Canis szemfog. K a e s t - 
n er  V ik to r  ág. ev. lelkész ajándéka. (54/1914. int. sz.)

Margitai kőbánya (Sopron m.) fényképe és az izbugyaradványi 
(Zemplén m .) fúrásból származó nyersolajminta. t . R oth  L ajos ny. fő 
geológus ajándéka. (75. int. sz.)

Igazgatóság „Balogh Vilmos“ hegyvidéki gazdasági telepvezetősé
gének 7 drb 1:75,000 méretű geológiai térképet és magyarázó szöveget 
ajándékoz. (96. int. sz.)

N agybányai ametiszt csoport. P álfy  M ór dr. főgeológus ajándéka. 
(98. int. sz.)

Noskovic állomáson fúrt ártézi kút rétegtervei és törzskönyvi adatai. 
M. A. V. pécsi üzletvezetőségének ajándéka. (121. int. sz.)

Egbelli 33. számú mélyfúrásból származó nyersolaj és olajhomok- 
minta, a m. kir. kincstári mélyfúrás Üzemvezetőségének ajándéka. (136* 
int. sz.)
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Királyi Erdőrendezőség Zágráb, 9 darab gazdasági és 4 darab 
1: 75,000 méretű katonai térképet küld ajándékba. (170. int. sz.)

Európa földtani térképének V III. sorozatának 2 példánya, Földmív. 
miniszter ajándéka. (181. int. sz.)

Nagykőrös, Békés, továbbá a csornai közkórház és gőzmalom ártézi 
kútjai rétegszelvénye, S t e in e r  M ik s a  kútfúrási vállalkozó ajándéka. (370. 
int. sz.)

19 darab fú rá s i sze lvén y . Z sigm on dy  B é l a  m érnök ajándéka. (394. 
int. sz .)

Artézi kút fúrási szelvény. Soós K á r o l y  kútfúró-mester ajándéka. 
(395. int. sz.)

Debreceni— Szatmári vonal 71. számú órházánál létesített mély- 
furatú kút rétegtervei és adatai. M. á. v. debreceni Üzletvezetoségének 
ajándéka. (463. int. sz.)

Kápolnai dohánybeváltó-telepen fúrt kút fúrómintái. M. kir. Do
hánybeváltó Hivatal, Kápolna, ajándéka. (488. int. sz.)

Kaba m. á. v. állomásom fúrt kút fúrómintái és szel vény rajzai m. á. 
v. debreceni Osztálymérnökségének ajándéka. (531. int. sz.)

Könyvtár.

T elkes  Pál k ön y v tá ros  h ad iszo lg á la tra  bevon u lván , a  k ö n y v tá r  le 
záratott s á lladék áról csak jö v ő  év i je lentésünkben  szám olun k  be.

A m. kir. Földtani Intézet tisztviselőinek és külső munkatársainak 
irodalmi munkássága az 1914. évben.

B a l l e n e g g e r  R.: Felvételi jelentés az 1913. év nyarán Liptó- és Szepes- 
megy éhben végzett átnézetes agrogeológiai felvételről. A  m. kir. Földt. 
Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 406. Budapest, 1914.

__ Bericht über die im Sommer 1913. in den Komitaten Liptó und Szepes
ausgeführten agrogeologlseken Aufnahmen. Jahresb. d. kgl. ungar. 
Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 460. Budapest, 1914.

__ Jelentés az 1913. év folyamán végzett chemiai talajvizsgálatokról.
A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 483. Budapest, 1914.

— Bericht über die im Laufe des Jahres 1913 durchgefülirten chemischen 
Bodenuntersuchungen. Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 
1913, p. 542. Budapest, 1914.

—  és L ászló G . : A Balaton-vidék talajviszonyainak vázlata. A  Balaton 
tud. tan. eredm. I. köt., 1. rész, I. szakasz, pag. 577. Budapest, 1913.
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B á n y a i  J.: A bajót-ajtai barnaszén-terület. A  m. kir. Földt. Int. Évi 
Jelent. 1913-ról, p. 106. Budapest, 1914.

— Das Braunkohlengebiet von Baját-Ajta. Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. 
Reichsanst. f. 1913, p. 114. Budapest, 1914.

É h ik  G y .: A borsodmegyei Peskő-barlang pleisztocén faunája. Barlang- 
kutatás II. köt., 4. fűz., p. 191. Budapest, 1914.

— Die pleistocane Fauna dér Peskőhöhle im Komitat Borsod. Barlang- 
kutatás Bd. II, Heft 4, p. 224. Budapest, 1914.

E mszt K . : Jelentés a m. kir. Földtani Intézet chemiai laboratóriumának 
1913. évi működéséről. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, 
p. 428. Budapest, 1914.

— Bericht über die Tátigkeit des chemischen Laboratoriums dér kgl. 
ungar. geologischen Reichsanstalt im Jahr 1913. Jahresb. d. kgl. 
ungar. Geol. Reiohsanst. f. 1913, p. 487. Budapest, 1914.

— Chemiai tanulmány a szinyelipóczi „Salvator“ -forrásról. Magyar Bal
neológiái Értesítő VII. évf., 6. sz., p. 1— 6. Budapest, 1914.

Glück Z. és P antó  D.: Jelentés az 1913. évben Verespatak vidékén esz
közölt bányafelmérési és bányageológiai felvételről. A  m. kir. Földt. 
Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 391. Budapest, 1914.

— Bericht über die im Jahre 1913 in dér Umgebung von Verespatak 
durchgeführte Grubenvermessungs- und montangeologische Aufnahme. 
Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reiohsanst. f. 1913, p. 443. Budapest, 1914.

H a l a v á t s  G y .: Ujegyháza— Holczmány— Oltszakadát környékének föld
tani alkotása. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 361. 
Budapest, 1914.

— Geologischen Aufbau dér Gegend von Ujegyháza, Holczmány und 
Oltszakadát. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 410. 
Budapest, 1914.

— A nagybecskereki fúrólyuk. (V— VII. tábl.) A  m. kir. Földt. Int. 
Évk. X X II. k., 2. fűz., p. 173. Budapest, 1914.

H o r u sitzk y  H.: Jelentés az 1913. év nyarán végzett átnézetes talajtani 
felvételről. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 402. Buda
pest, 1914.

— Bericht über die im Sommer 1913 ausgeführten agrogeologischen 
Übersichtsaufnahmen. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, 
p. 456. Budapest, 1914.

— Vágsellye, Nagysurány, Szencz és Tollós. Magyarázatok a magy. kor. 
orsz. részi. geol. térképéhez. Budapest, 1914.

H o r v á t h  B.: Jelentés a m. kir. Földtani Intézet chemiai laboratóriumá
ból. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 440. Budapest, 1914.

—  Bericht aus dem chemischen Laboratórium dér kgl. ungar. Geo-
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logischen Reichsanstalt. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 
1913, p. 449. Budapest, 1914.

— A  talaj mangántartalmának m ennyiségi meghatározásáról. Földt. 
Közi. XLIV . k., p. 490. Budapest, 1914.

— Ü ber die quantitative Bestim m ung des M angans im Bódén. Zeitschrift 
f. anal. Chemie Jhg. L i l i .  p. 581. 1914.

Jablonszky J .: A  tarnóci m editerránkorú flóra. (A  IX — X. tábl.) A  
m. kir. Földt. Int. Évk. X X II. k., 4. fűz., p. 229. Budapest, 1914. 

Jekelius E.: A  K eresztén y  havas m ezozoikus képződm ényei. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 142. Budapest, 1914.

— D ie mesozoischen Bildungen des K eresztényhavas. Jahresb. d. kgl. 
ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 155. Budapest, 1914.

K adic 0 .: A  Platak és G erovo közötti vidék geológiai viszonyai. A  m. 
kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 52. Budapest, 1914.

— D ie geologischen Verhaltnisse des G ebietes zw ischen Platak und G e
rovo. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 55. Buda
pest, 1914.

—  G eoloski odnosaji u predjelű  izmedu Platka i Gerovo. A  m. kir. Földt. 
Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 602. Budapest, 1914.

—  Jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1913. évi működéséről. Barlang- 
kutatás II. köt., 1. fűz., p. 19. Budapest, 1914.

—  B erich t über die T átigkeit dér Fachsektion fü r  H öhlenkunde im Jahre 
1913. Barlangkutatás Bd. II, Heft 1, p. 43. Budapest, 1914.

— A  barlangok kutatásáról. Barlangkutatás II. köt., 3. fűz., p. 124. 
Budapest, 1914.

—  Über die E rforschung dér H öhlen. Barlangkutatás Bd. II, Heft 3> 
p. 154. Budapest, 1914.

— A z  1913. évben végzett barlangkutatásaim eredm ényei. Barlangkuta
tás II. köt., 4. fűz., p. 185. Budapest, 1914.

—  R esultate meiner liöh len forscliungen. Barlangkutatás Bd. II, Heft 4, 
p. 217. Budapest, 1914.

K och F.: Jelentés a carlopago— jablanaci térképlap területén 1913. évben  
v égzett felvételről. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 89. 
Budapest, 1914.

—  B erich t über die D etailaufnahm e des K artenblattes K arlobag— Jab- 
lanac. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 94. Buda
pest, 1914.

—  Izv jes ta j o detaljnom  snimanju karte K arlobag— Jablanac. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. Budapest, 1914.

K ormos T.: A  N agy-K apella  tengerparti le jtő je  N övi és Stalak k özö tt. 
A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 61. Budapest, 1914.
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—  Die dér Küste zugewendete Lehne dér Grossen Kapella zwischen Növi 
und Stalak. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 69. 
Budapest, 1914.

—  Obali okrenuta strana velike Kapele izmedu Novog i Stolka. A  m. 
kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 615. Budapest, 1914.

—  A z 1913. évben végzett ásatásaim eredményei. A  m. kir. Földt. Int. 
Évi Jelent. 1913-ról, p. 498. Budapest, 1914.

—  Über die Resultate meiner Ausgrabungen im Jahr 1913. Jahresb. 
d. kgl. ung. Geol. Reichsaiisit. f. 1913, p. 559. Budapest, 1914.

—  A keleti pézsmacickány (Desmama moschata. P á l l .) a magyar pleiszto
cénben. Barlangkutatás II. köt., 4. fűz., p. 172. Budapest, 1914.

—  Die südrussische Bisamspitzmaus (Desmama moschata, P á l l .) im Pleis- 
tozan Ungarns. Barlangkutatás Bd. II, Heft 4, p. 206. Budapest, 1914.

—  A barlangi medve (Ursus spelaeus, B l m b .) fölösszámú előzápfogairól. 
Barlangkutatás II. köt., 4. fűz., p. 199. Budapest, 1914.

—  Über die überzáhligen Pramolare des Hölilenbcihren (Ursus spaeleus, 
B l m b .). Barlangkutatás Bd. II, Heft 4, pag. 229. Budapest, 1914.

—  A lillafüredi sziklaüreg faunája. Barlangkutatás II. köt., 4. fűz., 
p. 202. Budapest, 1914.

—  Die Fauna dér Lillafüreder Felsenhöhlung. Barlangkutatás Bd. II, 
Heft 4, p. 233. Budapest, 1914.

—  Néhány újabb adat a Pálffy-barlang faunájához. Barlangkutatás II., 
köt., 4. fűz., pag. 204. Budapest, 1914.

—  Einige neuere Daten zűr Fauna dér Pálffy-Höhle. Barlangkutatás Bd. 
II, Heft 4, p. 235. Budapest, 1914.

—  A z őslénytan, mint nemzeti erőforrás. Az igazságügyi és közig, tisztv. 
részére tartott előadások, p. 161. Budapest, 1914.

—  Kétezer kilométer az Adria szigetvilágában. Tenger Y. fűz., pag. 161. 
Budapest, 1914.

—  Három új ragadozó a Püspökfürdő melletti Somlyóhegy preglaciális 
rétegeiből. (1 tábl.) A  m. kir. Földt. Int. Évk. X X II. k., 3. fűz., 
p. 205. Budapest, 1914.

—  Drei neue Raubtiere aus den Praglazial-Schichten des Somlyóhegy 
bei Püspökfürdő. (Mit Tiaf. V II.) Mitteil. aus dem Jahrb. d. kgl. 
ung. Geol. Reichsanst. Bd. X X II, Heft 3, p. 226. Budapest, 1914.

—  Uj adatok a hidegszamosi csontbarlang faunájához. Barlangkutatás
II. köt., 3. fűz., p. 136. Budapest, 1914.

—  Zűr Fauna dér Knochenhöhle im Kaltenszamos-Tál. Barlangkutatás 
Bd. II, Heft 3, p. 163. Budapest, 1914.

—  A magyar barlangkutatás érdekében. Barlangkutatás II. köt., 3. fűz., 
p. 141. Budapest, 1914.
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—  és K och N.: A m. kir. földtani intézet részvétele az első magyar 
Adria-expedicióban. A  m. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 595. 
Budapest, 1914.

—  Die Teilnahme dér kgl. ung. geol. Reichsanstalt an dér ersten unga- 
rischen Adria-Expedition. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 
1913, p. 666. Budapest, 1914.

—  és L a m b r e c h t  K.: A remetehegyi sziklafülke és postglaciális faunája. 
(2 tábl. és 4 ábr.) A  m. kir. Földt. Int. Évk. X X II. k., 6. fűz., p. 347. 
Budapest, 1914.

—  Die phylogenetische und zoogeographische Bedeutung práglazialer 
Faunén. Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ges. in Wien. Bd. L X IY , Heft 
5— 6 u. 7— 8, pag. 218— 238. Wien, 1914.

—  A bajóti Öregkő nagy barlangjának faunája. Barlangkutatás II. köt.,
2. fűz., p. 77. Budapest, 1914.

—  Die Fauna dér Öregkőhöhle bei Bajót. Barlangkutatás Bd. II. Heft 2. 
Budapest, 1914.

K u lcsár  K.: A Gerecsehegység középsöliaszkorú képződményei. (I— II.
tábl. és a 20— 21. ábr.) Földt. Közi. X LIV . k., p. 54. Budapest, 1914. 

L ászló  G.: Jelentés az 1913. év nyarán eszközölt átnézetes talajtérképe- 
zésről. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, pag. 414. Buda
pest, 1914.

— Bericht über die im Sommer 1913 ausgeführten übersichtlichen Bo- 
denaufnahmen. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 469. 
Budapest, 1914.

—  és B a l l e n e g g e r  R .: A Balaton-vidék talajviszonyainak vázlata. A  
Balaton tud. tan. eredm. I. köt., 1. rész, I. szakasz, pag. 577. Buda
pest, 1913.

L if f a  A.: Uj Phillipsit előfordulás Badacsonytomajon. (22— 28. ábr.) 
Földt. Közi. X LIV . k., p. 80. Budapest, 1914.

—  és Y e n ü l  A.: A Cindrel környékének geológiai viszonyai. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 166. Budapest, 1914.

—  Die geologischen Verháltnisse dér TJmgebung des Cindrel. Jahresb. 
d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 182. Budapest, 1914.

L óczy L.: A z északnyugati Kárpátok reambulációja. A  m. kir. Földt. 
Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 98. Budapest, 1914.

—  Reambulation in den Nordivestkarpathen. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. 
Reichsanst. f. 1913, p. 104. Budapest, 1914.

—  Eles kavicsok keletkezése. Földt. Közi. (Társ. Jegyzkv.) X LIY . k., 
p. 512. Budapest, 1914.

—  A kenesei partrogyás. Földt. Közi. (Társ. Jegyzkv.) X LIV . k., p. 
512. Budapest, 1914.
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—  Igazgatói jelentés. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 9. 
Budapest, 1914.

—  Direktionsbericht. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, 
p. 9. Budapest, 1914.

—  Elnöki jelentés az 1913. évről. Földr. Közi. X LII. k., III. fűz., 
p. 125. Budapest, 1914.

—  Jelentés a Balaton-bizottság 1913. évi működéséről. Földr. Közi. 
XLII. k., III. fűz., p. 150. Budapest, 1914.

—  La géomorphologie des environs da Lac Balaton. X. Congresso internaz. 
di Geográfia p. 1— 11. Roma, 1914.

if j . L óczy  L .: A Báni-hegység (Baranya vm.) geológiai viszonyai. A m. 
kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 353. Budapest, 1914.

—  Geologische Verháltnisse des Gebirges von Bán (Kom. Baranya). 
Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 401. Budapest, 1914.

Löw M.: Bánya geológiád tanulmányok V erespatak környékén. A m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelenít. 1913-ról, p. 397. Budapest, 1914.

—  Montangeologische Studien in dér Gegend von Verespatak. Jahresb. 
d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 450. Budapest, 1914.

N oszky  J.: A Cserhát középső részének földtani viszonyai. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 305. Budapest, 1914.

—  Die geologischen Verháltnisse des zentralen Teiles des Cserhát. Jah
resb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 344. Budapest, 1914.

P a l f y  M .: Geológiai jegyzetek a Biharhegységből. A  m. kir. Földt. Int. 
Évi Jelent. 1913-ról, p. 207. Budapest, 1914.

—  Geologische Notizen aus dem Bihargebirge. Jahresb. d. kgl. ung. 
Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 231. Budapest, 1914.

B ántó  D. és G lü ck  Z.: Jelentés az 1913. évben Verespatak vidékén esz
közölt bányafelmérési és bányageológiai felvételről. A  m. kir. Földt. 
Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 391. Budapest, 1914.

*— Bericht über die im Jahre 1913 in dér Umgebung von Verespatak 
durchgeführte Grubenvermessungs- und montangeologische Aufnahme. 
Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichisanst. f. 1913, p. 443. Budapest, 1914. 

P a p p  K.: Bucsony környéke Alsófehér vármegyében. A  m. kir. Földt. 
Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 238. Budapest, 1914.

— Die Umgebung von Bucsony im Komitat Alsófehér. Jahresb. d. kgl. 
ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 266. Budapest, 1914.

—  Jelentés az 1913. évi olaszországi tanulmány útról. A  m. kir. Földt. 
Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 547. Budapest, 1914.

—  Bericht über die Studienreise in ltalien im Jahre 1913. Jahresb. d. 
kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 612. Budapest, 1914.
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P it t e r  T.: Jelentés a térképészeti osztály 1913. évi működéséről. A  m. 
kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 600. Budapest, 1914.

—  Bericht über die Arbeiten dér kartographischen Abteilung im Jahre 
1913. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 672. Buda
pest, 1914.

P o l ja k  J. Jelentés a Zengg— Otocaci térképlapon 1913-ban végzett föld
tani felvételről. A  m. kir. Földt. Imt. Évi Jelent. 1913-ról, p. 76. 
Budapest, 1914.

— Bericht über die Detailaufnahmen im Bereiche des Kartenblattes 
Senj— Otocac. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 624. 
Budapest, 1914.

— Izvjestaj o detaljnom snimanju karte Senj— Otocac. A  m. kir. Földt. 
Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 624. Budapest, 1914.

P osew itz  T.: Felvételi jelentés 1913-ról. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 
1913-ról, p. 102. Budapest, 1914.

— Aufnahmsbericht vöm Jahre 1913. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichs
anst. f. 1913, p. 109. Budapest, 1914.

T e l e g d i R óth  K.: A Rézhegység folytatólagos reambulációja. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 225. Budapest, 1914.

— Fortsetzungsiveise Reambulierung des Rézgebirges. Jahresb. d. kgl. 
ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 251. Budapest, 1914.

— Felső oligocén fauna Magyarországból. (I— VI. tábl. 4. ábr.) Geolo- 
gica Hungariea I. köt., 1. fűz., pag. 1— 66. Budapest, 1914.

T e l e g d i R óth L .: Mocs község környéke. Földt. Közi. X LIV . k., p. 401. 
Budapest, 1914.

R ozlozsnik  P .: Jelentés az 1913. év nyarán végzett felvételről. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 221. Budapest, 1914.

—  Bericht über meine Aufnahmen im Sommer 1913. Jahresb. d. kgl. ung. 
Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 247. Budapest, 1914.

—  Földtani jegyzetek Dobsináról. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 
1913-ról, p. 373. Budapest, 1914.

—  Geologische Notizen über Dobsina. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichs
anst. f. 1913, p. 423. Budapest, 1914.

S a l o p e k  M.: Jelentés a Gorski Kőtár vidékén végzett földtani felvétel
ről. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 56. Budapest, 1914.

—  Bericht über die geologische Aufnahme im Gorski Kőtár. Jahresb. 
d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 59. Budapest, 1914.

— Izvjestaj o geologijskom kartiranju u Gorskom Kotaru. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 606. Budapest, 1914.

S c h a f a r z ik  F.: Krassószörény megye alaphegysége kristályos paláinak
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revíziója petrográfiai és tektonikai szempontból. A  m. kir. Föleit. Int. 
Évi Jelent. 1913-ról, p. 177. Budapest, 1914.

—  Revision dér kristallinischen Schiefer des Krassószörényer Grund- 
gebirges in petrographischer und tektonischer Beziehung. Jahresb. cl. 
kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 195. Budapest, 1914.

S c h r é te r  Z.: A tapolezai (Zala m.) artézi kútfúrás földtani eredményei. 
A  Balaton tud. tanúim, eredni. I. köt., I. rész, 1. szakasz, pag. 600. 
Budapest, 1913.

—  Magyarországi földtani fölvételek és földtani térképek. Természettud. 
Közlöny 601. füzete. Budapest, 1914.

— A Bükk-hegység északnyugati része. A m. kir. Földtani Intézet Évi 
Jelentése 1913-ról, p. 292. Budapest, 1914.

—  Dér nordwestliche Teil des Bükkgebirges. Jahresberichte dér kgl. ung. 
Geol. Reichsanstalt für 1913, p. 329. Budapest, 1914.

—  Die Vberschwemmung in Krassószörény. Földr. Közi., Bulletin de la 
soc. geogr. de Hongrie. Bd. X X X Y III, Heft 6— 7. Budapest, 1914.

—  Tektonik des Krassószörényer Gebirges und dér Südkarpatlien auf 
Grund neuerer Untersuchungen. Földr. Közi. Bulletin de la soe. geogr. 
de Hongrie. Budapest, 1914.

S z in y e i M erse  Z s.: Jelentés 1913-ról. A  m. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 
1913-ról, p. 475. Budapest, 1914.

— Bericht vöm Jahre 1913. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 
1913, p. 534. Budapest, 1914.

S zo n tagh  T.: A bihar-vár megyei Bokorvány, Vércsorog, Hollószeg és 
Felsötopa község közé eső hegyvidék geológiai viszonyairól. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 200. Budapest, 1914.

—  Übér die geologischen Vérhaltnisse des zwischen den Gemeinden Bo
korvány, Vér csorog, Hollószeg und Felsötopa g ele génén Berglandes 
im Komitate Bihar. Jahresb. d. kgl. ung. Reichsanst. f. 1913, p. 222. 
Budapest, 1914.

—  A m. kir. Földtani Intézet vízügyeink szolgálatában. Az igazságügyi 
és közig, tisztviselők továbbképz. tanf. előad. Budapest, 1914.

T a e g e r  H .: A tulajdonképeni Bakony középső részére vonatkozó földtani 
jegyzetek. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 326. Buda
pest, 1914.

—  Notizen aus dem Centralteil des eigentlichen Bakony. Jahresb. d. kgl. 
ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 369. Budapest, 1914.

—  A buda— pilis— esztergomi hegycsoport szerkezete és arculata. (46— 
47. ábr.) Földt. Közi. X LIY . köt., pag. 555. Budapest, 1914.

T im kó  I.: Felvételi jelentés az 1913. évről. A  m. kir. Földt. Int. Évi 
Jelent. 1913-ról, p. 409. Budapest, 1914.
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—  A ufnahm sbericht vöm Jahre 1913. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichs
anst. f. 1913, p. 463. Budapest, 1914.

—  A  m agyar földtani irodalom jeg y zék e  az 1913. évben. Földt. Közi. 
X L IY . k., Budapest, 1914.

— R epertórium  dér auf TJngarn bezüglichen geologischen  L iteratur 1913. 
Földt. Közi. Bd. X LIY , Budapest, 1914.

—  N agyatád  község artézi kútjának szelvén ye. A  Balaton tud. tanúim, 
eredni. I. köt., I. rész, 1. szakasz, pag. 479. Budapest, 1914.

Treitz P .: Jelen tés az 1913. évben vég zett agrogeológiai felvételekről. 
A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 19133-ról, p. 417. Budapest, 1914.

— B ericht über die agrogeologischen A ufnahm en  im Jahre 1913. Jahresb. 
d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 472. Budapest, 1914.

Tuzsox J . : B eitráge zűr fossilen Flóra Ungarns. (Mit. Taf. X III .— X X I.) 
Mitteil. aus d. Jahrb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. Bd. X X I, Heft 8, 
p. 233. Budapest, 1914.

Vadász M. E.: A  Zengő-vonulat és a körn yező  dom bvidék földtani viszo
nyai. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 336. Budapest, 1914.

—  D ie geologischen  Verháltnisse des Z engőzuges und dér angrenzenden  
Hiigellcinder. Jahresb. d. kgl. ung.. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 381. 
Budapest, 1914.

—  M agyarország mediterrán tüskésbőrűi. (V II— X II. tábl. és 122. ábr.) 
Geologica Hungarica I. köt., 2. ftíz. Budapest, 1914.

—  M agyarország mediterrán tüskésbőrűi. Math. és Természettud. Érte
sítő X X X II. k., 3. és 4. fűz., p. 508. Budapest, 1914.

V endl A.: Tanulm ányutam  N ém etországban. A  m. kir. Földt. Int. Évi 
Jelent. 1913-ról, p. 589. Budapest, 1914.

—  M eine Studienreise in Deutschland. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichs
anst. f. 1913, p. 659. Budapest, 1914.

—  K v a rcp o ra ito k  a Sebes völgyéből. (40— 41. ábr.) Földt. Közi. X L IY . 
k., p. 402. Budapest, 1914.

— A  velenczei h egység  geológiai és petrografiai viszonyai. (I— IV. tábl. 
és 42. ábr.) A  m. kir. Földt. Int. Évk. X X II. k., 4. fűz., p. 1— 169. 
Budapest, 1914. és Math. Terin.-tud. Ért. X X X II. k., p. 487. Buda
pest, 1914.

—  D ie geologischen und petrographischen Verháltnisse des G ebirges von  
V elencze. (Mit d. Taf. I— IV. u. 42 Textfig.) Mitteil. aus d. Jahrb. 
d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. Bd. X X II, Heft 1, p. 1— 185. Buda
pest, 1914.

—  A  hatvani cukorgyár talajának vázrészei. Földt. Közi. X L IY . k.r 
p. 407. Budapest, 1914.
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—  Les constituants mineralogique d’un sol de Hatvan. Földt. Közi. XLIY.
k., p. 462. Budapest, 1914.

—  és L iffa A .: A Cindrel környékének geológiai viszonyai. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 166. Budapest, 1914.

—  Die geologischen Verhaltnisse dér TJmgebung des Cindrel. Jahresb. 
d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 182. Budapest, 1914.

V ig h  G y . : Adatok az esztergomvidéki triász ismeretéhez. (III— VI. tábl. 
és 48. ábr.) Földt. Közi. X LIV . k., p. 572. Budapest, 1914.

—  A z acanthicumos rétegek újabb előfordulása a Magyar Középhegység
ben. Földit. Közi. (Társ. Jegyzkv.) X LIV . k., p. 507. Budapest, 1914.

—  Kin neues Vorkommen von Acanthicum-Schichten im ungarischen 
Mittelgebirge. Földt. Közi. Bd. X L IV , (Prot. Ausz.) p. 547. Buda
pest, 1914.

— Beitrage zűr Kenntnis dér Trias im Komitate Esztergom. (Mit d. 
Taf. I I I— VI. u. Fig. 48.) Földt. Közi. X LIV . k , p. 599. Buda
pest, 1914.

V ogl V.: A Lökve, Crnilug és Delnice körüli terület geológiájához. A  m. 
kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról.

—  Zűr Geologie des Gebietes zwischen Lökve, Crnilug und Delnice. 
Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 62. Budapest, 1914.

—  Prilog geologiji podrucja izmedu Lokva, Crnogluga i Delnica. A  m. 
kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 609. Budapest, 1914.

—  Jelentés Boroszlóban tett utániról. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 
1913-ról, p. 587. Budapest, 1914.

—  Bericht über meine Beise nach Breslau. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. 
Reichsanst. f. 1913, p. 657. Budapest, 1914.

W achner H .: A brassómegyei Volkány és Keresztény falva környékének 
földtani viszonyai. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, p. 116. 
Budapest, 1914.
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