
INTÉZETI ÜGYKEZELÉS.

Személyi ügyek 1915. évben.

P ose Witz T ivadar  clr. íőgeológusnak egészsége helyreállítása végett 
a földm. miniszter június 19-én 52198. I X — 2. sz. a. kelt rendeletével 
négy havi szabadságot engedélyez. (250. sz.)

ü. annak földm. min. 53406. I X — 2. sz. a. kelt rendeletével újabb 
hat heti szabadságot engedélyez. (333. sz.)

PÁLFYr Mór dr. m. kir. főgeológust a Magyar Tudományos Akadé
mia május hó 6-án tartott nagygyűlésén levelező tagjává választotta. 
Akad. május hó 6-án 307. sz. a, kelt értesítése. (229. sz.)

U. a.-nak a földmívelésügvi miniszter szept. hó 24-én 53515 I X — 2. 
sz. a. kelt rendeletével negyedik ötötdéves korpótlékot utalványoz. 
(336. sz.)

T reitz Péter m. kir. íőgeológusnak, egészsége helyreállítása végett, 
a földmívelésügyi miniszter április hó 5-én 51091. I X — 2. sz. a. kelt 
rendeletével nyolc heti szabadságot engedélyez. (141. sz.)

T imkó I mre főgeológusnak a földmívelésügyi miniszter június hó 
12-én 28527/eln. I X — 2. sz. a. kelt rendeletével harmadik ötödéves kor
pótlékot utalványoz, (ad 227. sz.)

Papp K aroly dr. m. kir. osztály geológust Ö Felsége, Bécsben 1915. 
évi augusztus hó 31-én kelt legfelsőbb elhatározásával, a m. kir. buda
pesti tudományegyetem földtani tanszékére nyilvános rendkívüli tanárrá 
kinevezi. Tudományegyetem 322/915— 16. sz. értesítése. Földm. min. 
1915. október 27-én 74399/eln. I X — 2. sz. a. kelt rend. (346. sz.)

H orváth Béla  dr. m. kir. I. o. geológus, vegyészt az állatorvosi 
akadémia az ,,Elemző chemiá“ -ból magántanárrá képesíti. Földm. min. 
március hó 27-én 50966. I X — 1. sz. a. kelt rend. (182. sz.)

V igh Gyula  dr. m. kir. II. o. geológust a földmívelésügyi minisz
ter június hó 24-én 31023/eln. I X — 2. sz. a. kelt rendeletével állásában 
véglegesíti. (230. sz.)

Marzsó L ajos könyvtárnokot a m. kir. földmívelésügyi miniszter 
március hó 6-án 11295/eln. I X — 2. sz. a. kelt rendeletével a m. kir. föld
tani intézethez titkárrá nevezi ki. (128. sz.)
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T elkes Pál  napidíjas könyvtárost a földmívelésügyi miniszter 
április hó 30-án 6917/eln. I X — 2. sz. a. kelt rendeletével a m. kir. föld
tani intézethez könyvtárossá kinevezi. (224. sz.)

Gecse Jákos kapusnak a földmívelésügyi miniszter szeptember hó 
24-én 70002/IX— 2. sz. a. kelt rendeletével 100 koronával magasabb 
illetményét utalványozza. (351. sz.)

B lekk János műszaki altisztnek, egészsége helyreállítása végett, 
a földmívelésügyi miniszter hét havi szabadságidőt engedélyez. (228. sz.)

P app  E ndre hivatalszolgának a földmívelésügyi miniszter szept. 
hó 24-én 70003/eln. I X — 2. sz. a. kelt rendeletével 100 koronával maga
sabb illetményét utalványozza. (350. sz.)

L ovászié L ajos napibéres és Szabó J ózsef kebelbeli napibéres 
szolgát a földmívelésügyi miniszter június hó 15-én 11055/IX— 2. sz. a. 
kelt rendeletével, a m. kir. földtani intézethez hivatalszolgává nevezi ki. 
(263. sz.)

Szabó József hivatalszolga illetményét a földmívelésügyi minisz
ter augusztus hó 5-én 52450/IX — 2. sz. a. kelt rendeletével folyósítja. 
(323. sz.)

U. annak a földmívelésügyi miniszter dec. 8-án 55707. sz. a. kelt 
rendelettel 1915. évi július 1-től kezdődőleg 200 korona és 1916. évi jan.
1-től kezdődőleg 300 korona személyi pótlékot utalványoz. (427. sz.)

T ámedli JózsEFNÉ-t az igazgatóság kisegítő szolgaként alkalmazza. 
Özv. K ölüs jENŐNÉ-t az igazgatóság kisegítő szolgaként alkalmazza. 
Földm. min. november 23-án 55149/IX — 2. sz. a. kelt rendelet. (384. sz.)

A z intézet tisztviselői a hadseregben résztvevők visszamaradott- 
jainak segélyezésére saját alapjukból 100 koronát adományoztak.

Ugyancsak ebből az alapból, 1914. aug. hó 26-tól 1916. aug. hó 
26-ig, az intézeti bevonult napidíjasok, altisztek és szolgák visszamaradt 
családjait összesen 2020 koronával segélyezték.

Egyesek külön, egészen magántermészetű adományai ezekben az 
összegekben nem foglaltatnak benn.

Hivatalos szakvélemények 1914-ben.

I. B án yászat és ezzel rokon iparágak köréből.

A) Ércek.

Wolfram-érc, bizmut, kromit. kohósításra alkalmas ércek hazai elő
fordulásairól adott vélemény, kereskedelemügyi miniszter felkérésére. 
Papp K ároly. (282. sz.)
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Gömöri érchegység kiaknázhatóságáról adott felvilágosítás Richter 
József, Wien, részére. Papp K ároly. (302. sz.)

Mangánérc hazai előfordulásáról adott felvilágosítás, Erzstudien 
Gesellschaft, Dortmund, megkeresésére. Papp K ároly. (303. sz.)

Hazai kobalt és nikkel hányákról felvilágosítás, dr. Luby Gyula 
részére. P app K ároly. (313. sz.)

B) Hasznosítható kőzetek.

Grafit hazai előfordulásai, budapesti kereskedelmi és iparkamara 
kérelmére. Papp K ároly. (91. sz.)

Beauxit-telepek hazai előfordulásának véleményezése, budapesti 
kereskedelmi és iparkamara megkeresésére. Szontagh T amás. (145. sz.)

Alabástrom hazai előfordulásának véleményezése, budapesti keres
kedelmi és iparkamara kérelmére. Papp K ároly. (299. sz.)

Talkszerű ásvány hazai lelőhelyéről adott vélemény Eduard Elbo- 
gen, Wien, részére. Papp K ároly. (304. sz.)

Hazai alabástrom előfordulások, Georg Hölzel, W ien, részére. Papp 
K ároly . (314. sz.)

Hazai fonolit és kénbányászatra vonatkozó felvilágosítás, Besz
tercebányai Gyufagyár Rt. részére. Igazgatóság. (330. sz.)

Folypád (fluorit) hazai előfordulásai, Szab. Osztrák Államvasút
társaság részére. Papp K ároly. (371. sz.)

Marosujvári sóbánya ügyében tartott szakértekezleten adott véle
mény, pénzügyminiszter felkérésére. Szontagh T amás (helyszínén). 
(373. sz.)

Cementgyártásra alkalmas kőzetek hazai előfordulási helyei, Aradi 
és Csanádi Egyesült Vasutak részére. L óczy L ajos. (380. sz.) II.

II. A  vízügyek köréből.

A) Mesterséges vízellátás.

Dreher Antal sörfőzdéi rt., az Első Magyar Részvényserfőzde, 
a Hagenmacher kőbányai és budafoki sörgyárak rt. és a Polgári serfőzö 
rt. budapesti cégeknek a kőbányai vízmedence apadásának ügyében kért 
vizsgálata tárgyában adott vélemény, földmívelésügyi miniszter rende
letére. Szontagh Tamás. (40. sz.)

Ujclombovár községhez tartozó Kosztány jmsztáján fúrandó artézi 
kút várható eredményének véleményezése, földmív. min. rend. Sciiréter 
Z oltán. (118. sz.)
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Bruck-Királyhida m. á. v. állomáson fúrás alatt álló kút várható 
eredményének véleményezése, Máv. központi üzletvezetősége részére. 
R oth L ajos ny. m. kir. főgeológus, belső munkatárs. (205. sz.)

Legenyealsómihályi vízállomáson artézi kútfúrás várható eredmé
nyéről adott vélemény, m. á. v. miskolci üzletvezetősége részére. Szon- 
T A Gr II Tamás. (261. sz.)

Novska és Novakapela batrinai állomáson fúrandó artézi kutak 
várható eredményéről helyszini szemle alapján adott vélemény, pécsi 
üzletvezetősége részére. K a d ic  Ottokár. (343. sz.)

Zalaegerszegi fogolytábor vízzel való ellátása ügyében adott véle
mény k. u. k. Militärkommando, Pozsony, részére. Lóczv L ajos. (376. sz.)

Zsolna szab. r. t. és Trencsén r. t. városok vízvezetékének vízgyűjtő 
területe megállapítása tárgyában helyszíni szemle alapján adott szak- 
vélemény, földm. min. rend. Lóczv L ajos. (393. sz.)

B) Ásványos és gyógyvizek.

Waniek Gyula kassai lakos által, a gánóci Ilona-forrás részére, 
kért védőterület ügyében adott geológiai vélemény, földm. min. rendele
tére. Szontagh T amás dr. (69. sz.)

C) Az 1913. évi X V III. t. c. értelmében bejelentett artézi fúrások 
engedélyezésének geológiai véleményezése.

Véleményezte: Szontagh T amás dr. aligazgató.

Hódmezővásárhely városnak a csicsatéri iskolánál létesítendő artézi 
kútja ügyében adott vélemény. (4. sz.)

Államvasutak zombori artézi kútjának engedélyezési ügyében adott 
vélemény. (7. sz.)

Belényes— vaskóhi vasút rt. által kérelmezett artézi kútra vonat
kozó és Radu Demeter püspök által megfelebbezett véghatározat felül
bírálása geológiai szempontból, földm. min. rendeletére. (10. sz.)

Mayer Alajos báttaszéki lakos által kérelmezett artézi kút enge
délyezése ügyében adott geológiai vélemény, székesfehérvári kultúrmér
nöki hivatal megkeresésére. (13. sz.)

Hódmezővásárhelyi Szanatórium-Egyesület által kérelmezett artézi 
kút engedélyezésének véleményezése.

Hódmezővásárhely város külhatárában kérelmezett artézi kút enge
délyezésének véleményezése.

Hódmezővásárhely belterületén a m. á. v. szegedi üzletvezetősége 
által kérelmezett artézi kút engedélyezésének véleményezése.
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Nadab község belterületén kérelmezett artézi kút engedélyezésének 
véleményezése.

Gancsov István és neje szegvári lakosok által a község belterületére 
kérelmezett artézi kút engedélyezésének véleményezése a fenti öt artézi 
kútra vonatkozó vélemény az aradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére 
adatott. (15., 16., 17., 18., 19. sz.)

Tapolcai állomás területére kérelmezett artézi kút engedélyezésé
nek véleményezése, szombathelyi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. 
(24. sz.)

Vékony József hódmezővásárhelyi lakos artézi kútja engedélyezési 
ügyében adott vélemény, aradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. 
(27. sz.)

Farmos községben létesítendő artézi kút ügyében adott vélemény 
budapesti kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (41. sz.)

Lakos József és társai ceglédi lakosok kérelmének, közkút fúrása 
tárgyában, véleményezése, budapesti kultúrmérnöki hivatal megkeresé
sére. (42. sz.)

Csongrádi Réti János-utcai artézi kút ügyében adott vélemény, 
aradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (50. sz.)

A  dunántúli gazdasági szeszgyárosok szeszfinomító rt. (N agy
kanizsa) által kérelmezett fúrás véleményezése, szombathelyi kultúr
mérnöki hivatal megkeresésére. (51. sz.)

Galánta község artézi kútja engedélyezési iratainak véleményezése 
pozsonyi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (54. sz.)

Szentesen az alsóréti munkástelepen tervezett két artézi kút enge
délyezési ügyében adott vélemény, aradi kultúrmérnöki hivatal megke
resésére. (59. sz.)

Mar er Gyula és Társa, Szeged, által kérelmezett artézi kút ügyé
ben adott vélemény, aradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (68. sz.)

Sváb Sándor Fábiánsebestvéni lakos artézi kútja kérelmezésének 
véleményezése, aradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (77. sz.)

Jászfelsöszentgyörgy község által kérelmezett artézi kút ügyében 
adott vélemény, nagyváradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére (95. sz.)

Derzsi Ödön és társai szentesi lakosok által kérelmezett artézi kút 
ügyében adott vélemény, aradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. 
(97. sz.)

Bruck - Király Inda állomáson fúrandó artézi kút engedélyezésének 
véleményezése, pozsonyi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (116. sz.)

Mindszent csongrádmegyei község artézi kútja terveire vonatkozó 
vélemény. (122. sz.)

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 191 n.
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Hinkel Konrád nagycsanádi lakos artézi kútjának engedélyezése 
tárgyában adott vélemény. (123. sz.)

Lábdíj Ákos szentmihályteleki lakos artézi kútja engedélyezésének 
véleményezése aradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (134. sz.)

Csongrád község elöljárósága által kért artézi kút engedélyezése 
tárgyában adott vélemény, aradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. 
(135. sz.)

Sváb Sándor fábiánsebestyéni birtokos által kérelmezett artézi kút 
ügyében adott vélemény, aradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére.

Máv. Szikszó állomásán létesítendő artézi kút engedélyiratainak 
geológiai szempontból való véleményezése, kassai kultúrmérnöki hivatal 
megkeresésére. (138. sz.)

Mindszent község elöljárósága által kérelmezett munkástelepi artézi 
kút engedélyezése tárgyában adott vélemény, aradi kultúrmérnöki hivatal 
megkeresésére. (139. sz.)

Szegvár község elöljárósága által kérelmezett imunkástelepi artézi 
kút engedélyezése tárgyában adott vélemény, aradi kultúrmérnöki hivatal 
megkeresésére. (140. sz.)

Zenta máv. állomáson fúrandó artézi kút engedélyezése tárgyában 
adott vélemény, budapesti kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (153. sz.)

Tolnavármegyei Alsónyék  község artézi kútja engedélyezése tár
gyában adott vélemény, székesfehérvári kultúrmérnöki hivatal megkere
sésére. (158. sz.)

Dr. Szécsényi István zentai lakos artézi kútjának engedélyezése tár
gyában adott vélemény, budapesti kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. 
(166. sz.)

Kohn Testvérek bonyhádi cég gyárüzeméhez szükséges artézi kút 
engedélyezése tárgyában adott vélemény. (170. sz.)

Túri Mátyás artézi kútjának ideiglenes engedélyezése ellen S. Pá
linkás Imre szolnoki lakos által beadott felebbezés véleményezése, 
földm. min. rend. (187. sz.)

Tóth Gala János szelevényi lakos által kérelmezett artézi kút enge
délyezése tárgyában adott vélemény, nagyváradi m. kir. kultúrmérnöki 
hivatal megkeresésére. (220. sz.)

Tószegi Imre csongrádi birtokos elődje által kérelmezett artézi 
fúrás engedélyezésének véleményezése, aradi kultúrmérnöki hivatal meg
keresésére. (232. sz.)

Újszegedi magyar kender- és lenipar rt. artézi kútjára vonatkozó 
engedélykérés véleményezése, aradi kultúrmérnöki hivatal megkeresé
sére. (234. sz.)
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Liptay Imre szegedi lakos artézi kútja engedélyezése tárgyában 
adott vélemény, aradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (235. sz.)

Nagy Sándor, gátéri birtokos, artézi kútja engedélyezési ügyében 
adott vélemény, budapesti kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (238. sz.)

Nagykikindai gőzmalom rt. artézi kútjának engedélyezése tárgyá
ban adott vélemény, temesvári kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. 
(268. sz.)

Oberschall József csanádapácai lakos artézi kútja engedélyezése 
tárgyában adott vélemény, aradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. 
(281. sz.)

Nagy hát a m. á. v. állomáson fúrandó új artézi kút engedélyezése 
tárgyában adott vélemény, budapesti kultúrmérnöki hivatal részére. 
(292. sz.)

Szeged város közönsége által kérelmezett artézi kút engedélyezése 
ügyében adott vélemény, szegedi polgármesteri hivatal részére. (293. sz.)

M. kir. posta és távírda igazgatósága által fúrandó artézi kút enge
délyezésének ügyében adott vélemény, budapesti kultúrmérnöki hivatal 
megkeresésére. (298. sz.)

Pápay István zentai lakos artézi kút fúrása engedélyezése tárgyá
ban adott vélemény, budapesti kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. 
(308. sz.)

Borsody Gézáné jobbházi parkjában meglevő artézi kút fölös vize 
elvezetése ügyében adott vélemény, szombathelyi kultúrmérnöki hivatal 
megkeresésére. (309. sz.)

A  budapesti központi tejcsarnok-szövetkezet által Dombóváron fú
randó artézi kút engedélyezése ügyében adott vélemény, székesfehérvári 
kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (316. sz.)

Kerényi Sándor zombori lakos artézi kút fúrása engedélyezése 
ügyében adott vélemény, budapesti kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. 
(337. sz.)

Ottlaka község (Arad in.) artézi kútja tetemes apadása ügyében 
adott vélemény, elöljáróság részére. (354. sz.)

Szlezák Vitus tardoskeddi lakos artézi kútja engedélyezésének véle
ményezése, pozsonyi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (396. sz.)

Törökkanizsa JózseffalvorÓkeresztúri villamossági rt. által fúrandó 
artézi kút engedélyezése tárgyában adott vélemény, temesvári kultúr
mérnöki hivatal megkeresésére. (415. sz.)

Újpesti Népszigeten létesített vízvezeték vízfői védőterületének 
megállapítása tárgyában kért vélemény, budapesti kultúrmérnöki hivatal 
megkeresésére. (425. sz.)

3*
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III. A  vegytan  köréből*

Aszfaltminta bitumentartalmának meghatározása, Agrártakarék
pénztár r.-t., Eger, kérelmére. H orváth Béla . (56. sz.)

3 kőzet chemiai alkatának meghatározása Ferenczi István részére. 
E mszt K álmán. (89. sz.)

Festékföld elemzése H óim  Sándor részére. E mszt K álmán . (146. sz.)

Kőzetminta arany- és ezüsttartalmának elemzése M a d e r s p a g h  Lí - 
vius, Zólyom, részére. H orváth Béla . (160. sz.)

3 darab agyagminta tűzállósági fokának meghatározása az aranyos- 
maróti m. kir. járási erdőgondnokság részére. H orváth B éla . (168. sz.)

2 darab kőzetminta elemzése Jugovics L ajos dr. részére. E mszt 
K álmán . (223. sz.)

Salgótarjáni, illetőleg pálfalvai szén fűtőértékének közlése Apenta 
r.-t. megkeresésére. E mszt K álmán  (233. sz.)

Kőzet cinktartalmának megállapítása Maderspagh L ivius bánya
tanácsos, Zólyom, részére. H orváth B é l a . (241. sz.)

2 szénminta hőértékének megállapítása k. u. k. Militärverpflegs- 
magazin in Budapest részére. H orváth B éla . (249. sz.)

Agyagminta használhatóságának megállapítása Z edermann J ózsef 
kőszegi lakos részére, földm. min. rendeletére. H orváth B éla . (257. sz.)

Igazgatóság H orváth B éla vegyész előterjesztését a BERTHiER-féle 
fűtőérték-megállapítás megbízhatatlan voltáról a m. kir. honvédelmi mi
niszternek megküldi. (275. sz.)

2 darab vaskő elemzése Beocsini Cementgyári Unió Rt. részére. 
H orváth Béla  dr. (294. sz.)

2 agyagminta tűzállósági fokának meghatározása L ukács A rnold, 
Kálnó, részére. H orváth B é l a . (329. sz.)

Kudzsir község határában levő Batrinahegyről származó 'vaskő 
elemzése Csicsek E ndre, Lupény, részére. H orváth Béla dr. (344. sz.)

Szénminta elemzése dr. Jukka János. Budapest, részére. H orváth 
Béla . (353. sz.)

4 darab cementmárga, illetőleg mészkő, elemzése Aradi és Csanádi 
Egyesült Vasutak részére. H orváth B é l a . (380. sz.)

Délsteierországi és egy szamosvölgyi beauxitminta chemiai elem
zése Müller János, Budapest, részére. H orváth Béla . (387. sz.)

Állítólag Kagy papmezőről (Bihar m.) származó pirít es kőzet kén
tartalmának meghatározása Szirmai I gnác, Budapest, részére. H orváth 
Bé l a . (395/a. sz.)
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6 darab kerdmikai anyag tűzállósági fokának meghatározása a kir. 
horvát-szlavon országos talajvizsgáló intézet részére. H orváth B é l a . 
(399. sz.)

IV. V egyesek *

A  tor dav ár megyei pálosmódi szőlők feletti dülőút csúszása ügyében 
adott vélemény, földm. min. rendeletére. L óczy L ajos dr. (21. sz.)

Budapest V II . kerület Peterdy-u. 39. sz. ház építési vállalkozója 
ellen, kártérítési kereset ügyében (süppedékes talaj okozta károk) adott 
geológiai vélemény, Kovács Ödön ügyvéd megkeresésére. T imkó I mre 
h. sz. (33. sz.)

Otto Kliman berlini forráskutató beadványának véleményezése 
földművelésügyi miniszter rendeletére. L óczy L ajos. (78. sz.)

Balatonkenesei máv. vonalszakasz csuszamlásai és rogyásai iigyé- 
•adott vélemény, máv. igazgatósága részére L óczy L ajos h. sz. (133, sz.)

Szombathely város vízmüvei védőterületének beültetése tárgyában 
adott vélemény, Szombathely r. t. város polgármesteri hivatala kérel
mére. Szó a t  Á g h  T amás. (157. sz.)

Cs. és kir. gyalogsági hadapródiskola talajának veteményezés cél
jaira való helyszini vizsgálata, parancsnokság megkeresésére. T imkó 
I mre. (174. sz.)

Törökbálinti Öreghegy dűlő nyugati oldalán történt hegycsuszam- 
lás ügyében, helyszínén adott szakvélemény, községi elöljáróság meg
keresésére. T oborffy G é z a . (190. sz.)

Vető Zsiga felcsúti földbirtokos homokbányáinak helyszini vizs
gálata és az eredményről adott vélemény. H orusitzky H enrik. (288. sz.)

Görömböly községi téglagyár agyagtelepén észlelt földcsúszások 
véleményezése, munkácsi püspökség jószágfelügyelősége részére. Schré- 
ter Z oltán. (331. sz.)

Budapest átlagos talajhőmérsékének adatai. Bp. Székesfőváros Gáz
müvei kérésére. T reitz Péter. (369. sz.)

Bálvölgyi barlang vizsgálata, Budapest székesfőváros polgármeste
rének megkeresésére. L óczy L ajos. (386. sz.)

Balatonfüred közelében, a szívbajos rokkant katonák számára, léte
sítendő barakktábor elhelyezése és a szénsavas vizekre vonatkozólag a
m. kir. rokkantügyi hivatal megkeresésére véleményt ad L óczy L ajos. 
(433. sz.)

Mésztufa-tanulmányok Budapest, Budakaláz, Pomáz, Békásmegyer, 
Szentendre, Tata, Szórnád, Dunaalmás, Stittő. Piszke, Mogyorós, Táth, 
Epöl vidékén, végezték K ormos T ivadar és Schréter Z oltán. (359. sz.)
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V . Á satások*

Bükkvidéki barlangok kutatása. Puskaporos, továbbá Szinvaszoros 
barlangok ásatásai, végezte K adic Ottokár, az igazgatság rendeletére. 
(276. sz.)

Bállá- és lökvölgyi barlangok ásatása, végezte É hik Gyula közép- 
isk. tanár, az igazgatóság megbízásából. (279. sz.)

Körösbarlangi ásatások (Igric-barlang), végezte K ormos T ivadar . 
(332. sz.)

Demsusi ásatások (Hunyad vm.), végezte K adic Ottokár. (164. sz.) 
Pilisszántói ásatások (Pest-P.-S.-K .-K . megye), végezte K ormos 

T ivadar . (164. sz.)
Ajnácskői ásatások (Gömör vm.), végezte K ormos T ivadar . 

(164. sz.)

VI. Az intézet gyű jtem én yek  

Ajándékok és vételek.

Magyarbodzai palaeolith leletből származó sorozat. T eutsch Gyula 
brassói likőrgyáros ajándéka. (57. sz.)

Réteg szelvények és fúrási minták a Kunszentmiklós-Tass állomá
son fúrt kútból. Máv. II. vágányépítő felügyelőségének ajándéka. (92. sz.)

Aszódi máv. állomás mélyfúrásának mintaanyaga. Máv. budapesti 
központi üzletvezetőségének ajándéka. (106. sz.)

Kis svábhegyi felső eocén mészköveiből származó 2 darab növény
lenyomat. L örentiiey I mre dr. egyet, tanár ajándéka. (144. sz.)

Kőbányai fúrásra vonatkozó szelvények és cbemiai elemzések ada
tai. (176. sz.)

3 darab csiszolt márványlemez. Vétel Okolicsányi Z oltán vaskólii 
márványbányáitól. (208. sz.)

Külföldi palaeolithsorozat. A  Magyar Nemzeti Múzeum érem- és 
régiségtárának örök letétje. (211. sz.)

Morovic máv. állomáson fúrt artézi kút rétegtervei. Pécsi üzlet
vezetőség ajándéka. (231. sz.)

Hajdúszoboszló állomáson fúrt vízállomási kút rétegtervei és fúró- 
mintái. Máv. debreceni osztály mérnökségétől. (253. sz.)

Aceratherium-fogak (a pannoniai rétegekből). K riser I stván, bazini 
téglagyáros, ajándéka, (285. sz.)
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Pleisztocén állatok csont maradványai. K im see I stván, bazini tégla
gyáros, ajándéka. (285. sz.)

Debrecen— füzesabonyi vonal 21. számú őrházánál létesített mély- 
fúratú kút rétegtervei. Máv. debreceni üzletvezetőségének ajándéka. 
(339. sz.)

Földminták a debrecen— hajdúhadházi vonal 116— 117. sz. őrházá- 
nál fúrott kutakból. Debreceni osztály mérnökség ajándéka. (347. sz.)

17 lapból álló rétegterves, színezett, 1:28.800 mértékű és egy csa
tornahálózati 1: 144.000 mértékű térkéj). A  Ivörös-Tisza-Marosi Ármente
sítő és Belvízszabályozó Társulat igazgatóságának ajándéka. (389. sz.)

Dendrit-képződmény, Magyar vasúti forgalmi rt. ajándéka, Szon-  
tagh Tamás közvetítésével. (395/b. sz.)

TJjdombovár állomáson fúrt artézi kút földrétegmintái és réteg
terve. Máv. dombóvári osztálymérnökségétől. (398. sz.)

43 darab felsőbányái ásvány, F izély Sándor bányatanácsos aján
déka; 22 darab kisbányai ásványstufa, A damcsik Gyula bányamérnök 
ajándéka, Pálfy M ór főgeológus közvetítésével. (407. sz.)

33 gipszmodell (rénszarvascsont szerszámok) a Madeleine-korbóL 
Vétel K rantz bonni cégtől. (82. sz.)

35 koprolit. Vétel K rantz bonni cégtől. (82. sz.)
Mustela putorius, Mustela erminea, Mustela vulgáris és Cervus 

cajneolus csontváz. Vétel W ilh . Schlüter hallei cégtől. (417.sz.)

A m. kir. Földtani Intézet tisztviselőinek és külső munkatársainak 
irodalmi munkássága az 1915. évben.

Balleneggeb R .: A z  Erdélyi Mezőség fekete földje. A  m. kir. Földt- 
Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 403— 411. Budapest, 1915.

—  Der Schwarzerde der Mezőség in Siebenbürgen. Jahresb. d. kgl. uug- 
geol. Reichsanst. für 1914, pag. 461— 469. Budapest, 1915.

—  M agyarországi talajtípusok növényi tápanyag-készlete. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 492— 500. Budapest, 1915.

—  Das N ähr stoff kapital ungarischer Bodentypen. Jahrb. d. kgl. ung. 
geol. Reichsanst. für 1914, pag. 554— 562. Budapest, 1915.

E m szt  K .: Jelentés az 1914. évi munkálatokról. A  m. kir. Földt. Int. Évi 
Jelent. 1914-ről, pag. 461— 481. Budapest, 1915.

—  Bericht über die Arbeiten im Jahre 1914. Jahresb. d. kgl. ung. geoL 
Reichsanst. für 1914, pag. 523— 543. Budapest, 1915.

F eeenczi I.: Galgóc és környékének geológiai viszonyai. (Hét ábrával.)
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A  in. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 208— 229. Buda
pest, 1915.

—  Die geologischen Verhältnisse von Galgóc und seiner Umgehung. 
Jaliresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 235— 259. 
Budapest, 1915

—  A  Zalatna-nagyalmási harmadkon medence ( l  tábl. és 1— 3 ábr.), 
Földt. Közi. X L Y . köt., pag. 1— 17. Budapest, 1915.

—- Das Tertiärhecken von Zalatna— Nagy almás (Mit den Fig. 1— 3 und 
d. Taf. I.). Földt. Közi. Bd. X L Y ., pag. 57— 68. Budapest, 1915.

—  A z Erdélyi Medence területén előforduló sókivir ág zások ismeretéhez. 
Múzeumi füzetek III . köt. 1. sz., pag. 25— 29. Kolozsvár, 1915.

—  Einiges über die Salzausblühungen des Siebenbürger Beckens. Mú
zeumi Füzetek. III. Bd. Xo. 1., pag. 102— 106. Kolozsvár, 1916.

H alaväts Gy . : S zentág óta környékének földtani alkotása. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 359— 364. Budapest, 1915.

—  Der geologische Bau der Umgebung von Szentágota. Jalirb. d. kgl. 
ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 410— 417. Budapest, 1915.

H orusitzky EL: Jelentés az 1914. év nyarán végzett átnézetes talajtani 
felvételről. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 399— 402. 
Budapest, 1915.

—  Bericht über die übersichtliche Bodenaufnahme im Sommer 1914. 
Jaliresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 456— 460. 
Budapest, 1915.

—  A  barlangok rendszeres osztályozása. Barlangkutatás, III . köt. 2. fűz., 
pag. 71. Budapest, 1915.

—  Die Systematische Klassifikation der Höhlen. Barlangkutatás, III . Bd.
2. Heft, pag. 111. Budapest, 1915.

H orváth B .: Jelentés a m. kir. Földtani Intézet chemiai labor atorium álból. 
A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 482— 491. Buda
pest, 1915.

—  Bericht aus dem chemischen Laboratorium der kgl. ungar. geologischen 
Reichsanst. Jalirb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 
544— 553. Budapest, 1915.

—  A  talaj kovasav tartalmának mennyiségi meghatározásáról. Földt. 
Közi. (Társ. Jegyzkv.) X L Y . köt., pag. 263. Budapest, 1915.

—  Über den Kieselsäuregehalt des Bodens. Földt. Közi. (Prot. Auszug.) 
X L V . Bd., pag. 322. Budapest, 1915.

—  A  talaj mangántartalmának mennyiségi meghatározása. Természettud. 
Közi. 47-ik köt., pag. 209. Budapest, 1915.
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—  A z aluminium nyersanyagai Magyarországon. Természettud. Közi. 
47-ik köt., pag. 795. Budapest, 1915.

—- A  talaj szilicziumdioxidtarlalmának meghatározása. Magy. Chem. 
Folyóirat. X X I . Évf., pag. 95. Budapest, 1915.

—  és K adletz H .: A  vizelet húgyanyagánah meghatározása ureasoval. 
Orvosi Hetilap 1916. évf. Budapest. 1915.

Jablonszky I .: Die Mediterrane Flora von Tarnóc. (Mit d. Taf. I X . u. 
X .) Mitteil, aus dem Jahrb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. X X I I .  
Bd. 4. Heft, pag. 251— 293. Budapest, 1915.

Jekelius E .: A  Nagykőhavas és a Keresztényhavas földtani alkotása. 
(Nyolc ábrával.) A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 
272— 286. Budapest, 1915.

—  Der geologische Bau des Nagykőhavas und Keresztény havas. Jaliresb. 
d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 310— 325. Buda
pest, 1915.

—  Die mezozoischen Faunen der Berge von Brassó. (Mit den Taf. Y — X . 
u. 19. Fig.) Mitteil, aus dem Jahrb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. 
X X II I . Bd. 2. Heft, pag. 29— 133. Budapest, 1915.

- -  A  brassói neokom-márga földtani és őslénytani viszonyai. Földt. Közi. 
(Társ. Jegyzkv.) X L Y . köt., pag. 47. Budapest, 1915.

—  Über die geologischen und paleontologischen Verhältnisse des Brassóer 
Neokom-Mergels. Földt. Közi. (Prot. Ausz.) X L V . Bd., pag. 205. 
Budapest, 1915.

JUGOVics L .: Kőzettani és földtani megfigyelések a borostyánkő— rohonci 
hegységben. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 47— 52. 
Budapest, 1915.

—  Pétrographische und geologische Beobachtungen im Borostyánkő—  
Bohoncer Gebirge. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914,

pag. 51— 58. Budapest, 1915.

—  Ásványtani Közlemények. (10— 11. ábr.) Földt. Közi. X L Y . köt., pag. 
174— 178. Budapest, 1915.

—  Mineralogische Mitteilungen. (Mit d. Fig. 10— 11.) Földt. Közi. Bd. 
X L V ., pag. 192— 197. Budapest, 1915.

K adic 0 .:  Gornicko, Trstenik és Polica vidékének földtani viszonyai. A  
m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 52— 56. Budapest, 1915.

—  Die geologische Verhältnisse der Umgebung von Gornicko, Trstenik 
und Polica. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 
59— 63. Budapest, 1915.

—  A  Szeleta-barlang kutatásának eredményei. (X II I— X X . tábl. és
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39 ábr.) A  m. kir. Föleit. Int. Évk. X X I I I . köt. 4. fűz., pag. 155— 278. 
Budapest, 1915.

—  Jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1914. évi működéséről. Bar
langkutatás, III. köt. 1. fűz., pag. 12. Budapest, 1915.

—  Bericht über die Tätigkeit der Fachsektion für Höhlenkunde im Jahre 
1914. Barlangkutatás. Bd. III. Heft 1, pag. 32. Budapest, 1915.

—  A  barlangok kubikoló és fogásos ásatásáról. Barlangkutatás, III . köt.
2. fűz., pag. 92. Budapest, 1915.

—  Über das kubierende und staffelweise Graben in Höhlen. Barlangkuta
tás, III . Bd. 2. Heft, pag. 123. Budapest, 1915

—  Újabb adatok a hámori barlangok ismeretéhez. Barlangkutatás, III. 
köt. 3— 4. fűz., pag. 148. Budapest, 1915

—  Neuere Beiträge zur Kenntnis der Höhlen von Hámor. Barlangkutatás,
III. köt. 3— 4. fűz., pag. 192. Budapest, 1915.

—  Geoloski odnosaji podrucja izmedu Gornickog, Trstenika. A  m. kír. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 516— 519. Budapest, 1915.

K  okmos T .: Jelentés az 1914. évben végzett gyűjtő és egyéb utazásaim
ról. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 509— 511. Buda
pest, 1915.

—  Bericht über meine Sammelreisen und sonstigen Exkursionen im 
Jahre 1914. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 
572— 574. Budapest, 1915.

—  Jelentés a m. kir. Földtani Intézet ősgerinces gyűjteményéről. A  m. 
kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 514— 515. Budapest, 1915.

—  Bericht über die Urwirb el tier Sammlung der kgl. ungar. geologischen 
Reichsanstalt. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 
578— 579. Budapest, 1915.

—  Pleisztocén teknősök Dunaalmásról. Földt. Közi. (Társ. Jegyzk.) 
X L Y . köt., pag. 44. Budapest, 1915.

—  Über Schildkröten aus dem Pleistozän von Dunaalmás. Földt. Közi. 
(Prot. Ausz.) X L Y . Bd.. pag. 97. Budapest, 1915.

—  Űj Aceratherium maradványok a magyarországi mediterránból. Földt. 
Közi. (Társ. Jegyzk.) X L V . köt., pag. 47. Budapest, 1915.

—  Neue Beste von Aceratherium aus dem Mediterrán Ungarns. Földt. 
Közi. (Prot. Ausz.) X L Y . Bd., pag. 205. Budapest, 1915.

—  A  kőszáli kecske és a zerge a magyarországi pleisztocénben. Földt. 
Közi. (Társ. Jegyzkv.) X L Y . köt., pag. 266. Budapest, 1915.

—  Fundstellen von Ibex und Rupicapra im ungarischen Pleistozän. Földt. 
Közi. (Prot. Ausz.) XLAJ Bd.. pag. 328. Budapest, 1915.

—  A  Devence-barlangi praehisztorikus telep Bihar- vármegyében (6 ábr.) 
Barlangkutatás, III . köt. 3— 4. fűz., pag. 153. Budapest, 1915.
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—  D ie 'prähistorische N iederlassung in der D evencehöhle (Komitat Biliar). 
Mit 6 Abbild. Barlangkutatás, III. Bel. 3— 4 Heft, pag. 192. Buda
pest, 1915.

—  Fosszilis em lőscsontokon észlelhető betegségek  és rendellenességek . 
Természettud. Közi. 47-ik kötet, pag. 209. Budapest, 1915.

—  Spalax graecus antiquus. Természettud. Közi. 47-ik köt., pag. 209. 
Budapest, 1915.

—  A  pézsm acickány előfordulása. M agyarország post glaciális faunájá
ban. Természettud. Közi. 47-ik kötet, pag. 209. Budapest, 1915.

—  A z  ősem ber első m agyar rekonstrukciója . Természettud. Közi. 47-ik 
köt., pag. 602. Budapest, 1915.

—  és H illebrand J .: A  jégkorszaki ősem ber első m agyar rekonstruk 
ciója. (1 tábl.) Barlangkutatás, III . köt. 2. fűz., pag. 49. Buda
pest, 1915.

—  D ie erste ungarische R ekonstruktion  des eiszeitlichen U rm enschen . 
Barlangkutatás, Bd. III . Heft 2, pag. 95. Budapest, 1915.

—  és L ambrecht K .: A  pilisszántói kő fü lke. Tanulm ányok a post glaciá 
lis kor geológiája, ősipara és faunája köréből. (X X I I — X X V I I . tábl. 
ée 67 ábr.) A  m. kir. F öldi Int. Évk. X X I I I . köt. 6. fűz., pag. 307—  
498. Budapest, 1915.

K ulcsár K .: Csavajó, V illabánya, Csicsm ány és Zsolt környékének  fö ld 
tani viszonyai. (Öt ábr.) A  m. kir. F öldi Int. Évi Jelent. 1914-ről, 
pag. 112— 133. Budapest, 1915.

—  G eologische Verhältnisse der Um gebung von Csavajó, V illabánya , 
Csicsm ány und Zsolt. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsansi für 1914, 
pag. 124— 148. Budapest, 1915.

—  A  felső  oligocén újabb előfordulása B udafok és Törökbálint között. 
(7— 9 ábr.) F öldi Közi. X L V . köt., pag. 169— 174. Budapest, 1915.

—  Das neuere V orkom m en des O beroligozäns zw ischen B udafok und 
Törökbálint. (Fig. 7— 9.) Földt. K ö zi Bd. X L V ., pag. 187— 192. 
Budapest, 1915.

—  Földtani és h egy  szerkezet tani m egfigyelések  az É szaknyugati K árpá
tokban. Földt, K ö zi (Társ. Jegyzkv.) X L V . köt., pag. 263. Buda
pest, 1915.

—  Über die geol. V erhältnisse d. N W  -K arpathen. Földt. K ö zi (Prot.
Ausz.) X L V . Bd., pag. 322. Budapest, 1915.

L óczy L .: Igazgatósági jelentés. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914- 
röl, pag. 9— 17. Budapest, 1915.

—  D irektionsbericht. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Reichsansi für 1914., pag.
9— 22. Budapest, 1915.
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—  Suess Ede emlékezete (arcképpel). Föleit. Közi. X L V . köt., pag. 
105— 120. Budapest, 1915.

—  Gedächtnisrede über Eduard Suess. (Mit Bildnis.) Földt. Közi. X L V . 
Bd., pag. 139— 158. Budapest, 1915.

I f j. L óczy L .: A z Északnyugati Kárpátok Vágujhely— Ószombat— Jab- 
lánc közötti fekvő vidékeinek geológiai viszonyai. (7 ábr.) A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 141— 207. Budapest, 1915.

—  Die geologischen Verhältnisse der Gegenden zwischen Vágujhely, 
Ószombat und Jabldnc in den Nordwestkarpathen. Jahresb. d. kgl. 
ung. gel. Reiohsanst. für 1914, pag. 157— 234. Budapest, 1915.

—  A  villányi callovien-ammonitesek monográfiája. (X I I I — X X V I . tábl. 
és 149 ábr.) Geologica Hungarica, I. köt. 3— 4. fűz., pag. 229— 454. 
Budapest, 1915.

N oszky J . : Szirák környékének földtani viszonyai. A  m. kir. Földt. Int. 
Évi Jelent. 1914-ről, pag. 335— 338. Budapest, 1915.

—  Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Szirák. Jahresb. d. 
kgl. ung. geol. Reiohsanst. für 1914, pag. 383— 386. Budapest, 1915.

Papp K . : A  zalatnai meddő üledék. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 
1914-ről, pag. 305— 311. Budapest, 1915.

—  Das taube Sediment von Zalatna. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reiohsanst. 
für 1914, pag. 345— 355. Budapest, 1915.

Palfy M .: Geológiai jegyzetek a Bíharhegységből és a Vlegyásza keleti 
oldaláról. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 293— 302. 
Budapest, 1915.
Geologische Notizen aus dem Biliargebirge und von der Ostlehne des 
Vlegyásza-Gebirges. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reiohsanst. für 1914. 
pag. 333— 344. Budapest, 1915.

—  A  Pálháza környéki riolitt er illet Abauj-T or namegy ében. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 312— 323. Budapest, 1915.

- -  Das Bhyolith gebiet der Gegend von Páll fáz a im Komitate Abauj- 
Torna. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reiohsanst. für 1914, pag. 356— 369. 
Budapest, 1915.

—  A  nagybányai bányaterület geológiai viszonyai. A  m. kir. Földt. Int. 
Évi Jelent. 1914-ről, peg. 385— 398. Budapest, 1915.

—  Die geologischen^ Verhältnisse des Nagybányaer Bergreviers. Jahresb. 
d. kgl. ung. geol. Reiohsanst. für 1914, pag. 441— 455. Budapest, 1915.

F itter T .: Jelentés a térképészeti osztály 1914. évi működéséről. A  m. 
kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 512— 513. Budapest, 1915.

—  Bericht über die Tätigkeit der Kartographischen Abteilung im Jahre 
1914. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reiohsanst. für 1914, pag. 575— 577. 
Budapest, 1915.
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Posewitz T .: A  Tarac-völgye Eperjes és Kassa között. A  m. kir. Földt. 
Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 230— 233. Budapest, 1915.

—  Das Táráétól zwischen Eperjes und Kassa. Jahresb. d. kgl. ung. geol. 
Reichsanst. für 1914, pag. 260— 264. Budapest, 1915.

RozLozsmív P .: Földtani megfigyelések a tágabb értelemben vett Bikar- 
hegycsoport különböző tagjaiban. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 
1914-ről, pag. 287— 292. Budapest, 1915.

—  Geologische Beobachtungen in verschiedenen Gliedern der im iv eiteren 
Sinne genomennen Bihar-Gebirgsgruppe. Jahresb. d. kgl. ung. geol. 
Reichsanst. für 1914, pag. 310— 325. Budapest, 1915.

—  Dobsina környékének bányaföldtani felvétele. A  m. kir. Földt. Int. 
Évi Jelent. 1914-ről, pag. 365— 379. Budapest, 1915.

—  Die montan geologische Aufnahme der Umgebung von Dobsina. Jah
resb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 418— 423. Buda
pest, 1915.

Schkéter Z .: Némtepróna környékének földtani viszonyai. (2 ábr.) A  in. 
kir Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 97— 111. Buadpest, 1915.

—  Geologische Verhältnisse der Umgebung von N émetpróna. Jahresb. d. 
kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 107— 123. Budapest, 1915.

—  Földtani felvétel a borsodi Blikk-hegységben. A  m. kir. Földt. Int. 
Évi Jelent. 1914-ről, pag. 324— 334. Budapest, 1915.

—  Geologische Aufnahme im Borsoder Bükkgebirge. Jahresb. d. kgl. ung. 
geol. Reichsanst. für 1914. pag. 370— 382. Budapest. 1915.

—  Adatok a felsőörsi és szászkabányai triász ismeretéhez. Földt. Ivözl. 
(Társ. Jegyzkv.) X L Y . köt., pag. 51. Budapest, 1915.

—  Beiträge zur Kenntnis des Felsőőr ser und Szászkabányaer Trias. Földt. 
Közi. (Prot. Awsz.) X L Y . Bd., pag. 209. Budapest, 1915.

Szijvyei-Meese Z s.: A  kén színeződéséről. A  szelén oxydbroviidról. Magy.
Chem. Folyóirat, X X I . Évf., pag. 95. Budapest, 1915.

Szontagii T . : Biharosa (Bossia) környéke. A  m. kir. Földt. Int. Évi 
Jelent. 1914-ről, pag. 303— 304. Budapest, 1915.

—  Die Umgebung von B iharosa (Bossia). Jahresb. d. kgl. ung. geol. 
Reichsanst. für 1914. pag. 345— 347. Budapest, 1915.

—  A  gyógyhelyek törvényes védelme az orosz birodalomban. Magyar 
Balneológiái Értesítő, Y II I . Évf. I. és II. fűz., pag. 2— 4. és 1— 3. 
Budapest, 1915.

T aeger PL: Újabb megfigyelések a iulajdonképeni Bakony nyugati vé
géről és középső részéről. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, 
pag. 339— 355. Budapest, 1915.

—  Der Westausgang des eigentlichen Bakony und neue Skizzen aus sei-
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nem Zentralteil. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 
387— 405. Budapest, 1915.

T imkó I .: Erdély központi részének talajviszonyai. (5 ábr.) A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 412— 430. Budapest, 1915.

—  Die Bodenverhältnisse des zentralen Teiles von Siebenbürgen. Jaliresb. 
d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 470— 490. Budapest, 1915.

T oborfey G.: Előzetes jelentés a Bélajmtaka környékén végzett újrafel
vétel eredményéről (4 ábr.) A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, 
pag. 134— 140. Budapest, 1915.

—  Vorläufiger Bericht über das Resultat der Neuaufnahme in der Um
gebung von Bélapataka. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 
1914, pag. 149— 156. Budapest, 1915.

—  Cerussit-kristälyok Damaraland és Brokenhill tartományokból (12—  
15. ábr.) Földt. Közi. X L Y . köt., pag. 178— 183. Budapest, 1915.

—  Über Cerussit-ZivilUnge aus Damaraland und von Brokenhill. (Fig. 
12— 15.) Földt. Közi. X L Y . Bd., pag. 197— 202. Budapest, 1915.

T reitz P.: Jelentés az 1914. évi agrogeológiai munkálatokról. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 431— 460. Budapest, 1915.

—  Bericht über die im Jahre 1914. ausgeführten agrogeologischen A r
beiten. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 491— 522. 
Budapest, 1915.

Y adász M. E .: Földtani megfigyelések a Persányban és a Nagyhagymás
ban. (9 ábr.) iV m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 234—  
262. Budapest, 1915.

—  Geologische Beobachtungen im Persány und Nagy hagy más-Gebir ge. 
Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pa. 265— 298. Buda
pest, 1915.

—  A  Mecsek-hegység északi pereméről. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 
1914-ről, pag. 356— 358. Budapest, 1915.

—  Der Nordrand des Mecsekgebirges. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichs
anst. für 1914, pag. 406— 409. Budapest, 1915.

—  A  földtan-tanítás elmélete. Módszertani vázlatok. Budapest, Kilián  
Frigyes utóda egyetemi könyvkereskedése, 1915.

—  Földtan a hadi ismeretekben. (Uránia 1916. évf. 3. szám.)

V endl A .: A  Surján környékének amfibolitjai. (1 tábl.) Math, és termé
szettud. Értesítő. X X X I I I . köt., pag. 256. Budapest, 1915.

Y igh G y . : Földtani megfigyelések Nyitva, Turóc és Trencsén vármegyék 
határhegységei között. (2 tábl. és 6 ábr.) A  m. kir. Földt. Int. Évi 
Jelent. 1914-ről, pag. 64— 96. Budapest, 1915.

—  Geologische Beobachtungen in den Grenzgebirgen der Komitate Nyitva ,



(19) INTÉZETI ÜGYKEZELÉS. 47

Turóc und Trencsén. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, 
pag. 71— 106. Budapest, 1915.

—  Földtani megfigyelések az Északnyugati Károtokban. Földit. Közi. 
(Társ. Jegyzkv.) X L V . köt., pag. 44. Budapest, 1915.

—  Geologische Beobachtungen in den Nordwest-Karpathen. Földt. Közi. 
(Prot. ä u s z .) X L Y . Bd., pag. 97. Budapest, 1915.

V itális L : Adatok a Magyar Érchegység földtani és bányászati viszo
nyaihoz. A  m. Idr. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 370— 384. 
Budapest, 1915.

—  Beiträge zu den geologischen und montanistischen Verhältnissen des 
Ungarischen Erzgebirges. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 
1914, pag. 424— 440. Budapest, 1915.

—  Hal fog tanulmányok. Földt. Közi. (Társ. Jegyzkv.) X L Y . köt., pag. 
266. 266. Budapest, 1915.

—  Fossile Fisch zähne im Ungarischen Miozän. Földt. Közi. (Prot. Ausz.) 
X L Y . Bd., pag. 328. Budapest, 1915.

—  A  Congeria dactylus, Brus, rendszertani helyzete. (1 tábl.) Math, és 
Természettud. Ért. X X X I I I . köt., pag. 331. Budapest, 1915.

—  Adatok a Cserhát keleti részének geológiai viszonyaihoz. Math, és 
Természettud. Ért. X X X I I I . köt., pag. 561. Budapest, 1915.

—  A  nyitramegyei Büdöskő környékének geológiai viszonyai tekintettel 
a morvamezei földolaj kutatásra. Bány. és Ivoh. Lapok. X L V III. É v f. 
60-ik köt., piag. 141. Budapest, 1915.

—  Kőszegi Winkler Benő emlékezete. Bány. és Koh. Lapok. X L V I I I . 
Évf. 61. köt., pag., 425. Budapest. 1915.

V ogl V .: A  Delnice és a Kulpavölgy közötti terület földtani viszonyaid 
(2 ábr.) A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 58— 64. Buda
pest, 1915.

—  Die geologischen Verhältnisse des Gebietes zivischen Delnice und dem 
Kulpatal. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914, pag. 64— 70. 
Budapest, 1915

—  Teng er mellékünk tithonképződményei é.s azok faunája. (X X I . tábl. és 
8 ábr.) A  m. kir. Földt. Int. Évk. X X I I I . köt. 5. fűz., pag. 281— 303. 
Budapest, 1915.

—  Geoloski odnosaji podrucja izmedu Delnicah i cloline Kupé. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelentése 1914-ről, pag. 520— 525. Budapest, 1915.

W achxee H .: A  Persányi-hegység déli részének földtani viszonyai. (E gy  
tábl. és két ábr.) A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 2 6 3 - -  
271. Budapest. 1915.

—  Die geologischen Verhältnisse des südlichen Teiles des Persányer-
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Gebirges. Jahresb. cl. kgl. ung. geol. Reíchsanst. für 191-1, pag. 299—  
300. Budapest, 1915.

— A  Fogarasi- és P er sári yi-hegys ég kapcsolódása. Föleit. Közi. (Társ. 
Jegyzkv. X L V . köt., pag. 44. Budapest, 1915.

—  Über die Verbindung des Fogaraser und Persdmyer Gebirges. Földt.
Közi. (Prot. Ausz.) X L V . Bel., pag. 97. Budapest, 1915.

Z alányi B .: Jelentés az 1913— 14. évben rendezés alá került mélyfúrások 
kőzetanyagólnak feldolgozásáról és törzskönyvezéséről. A  m. kir. Föleit. 
Int. Évi Jelent. 1914-ről, pag. 501— 508. Budapest, 1915.

— Bericht über die Bearbeitung und Evidenzhaliung des im Jahre 1913—  
14 geordneten Gesteinsmaterials der Tief boningen. Jahresb. el. kgl. ung. 
geol. Reichsanst. für 1914, pag. 563— 571. Budapest, 1915,


