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Moson, 
Keszthely, 
Konyár, 
Alsódabas, 
Ráckeve, 
Lovasberény,

Ujfehértó,
Szeghalom,/
Sátoraljaújhely,
Gönc,
Szerencs,
Földeák.

Geologica Hungarica, Series Paleontologica :
Fasc. 16.: Méhes: Budapest környékének felső oligocén

Ostracodái,
Fasc. 17.: Kovács; Az Északi Bakony liászkorú

Ammoniteszeinek monográfiája.
Évkönyv:

XXXV. 6. (záró) 
XXXVI. 1. füzet:

XXXVI. 2.

Évi jelentés:
1936— 1938. I.— H. kötetei.

Beszámoló a m. kir. Földi.

Prinz: A Bolor.
Strauss: Viviparusok a Dunántúl középső részé

nek pannóniai kori rétegeiből.
Mottl: Adatok a hazai ó- és újpleisztocén

folyóterraszök emlősfaunájához.

Int. vitaüléseinek munkálatairól
(A  m. kir. Földt. Int. Évi jelentéseinek függeléke:)

1941. évf. 5. füzet.
1942. évf. 1— 6. füzet.

A m. kir. Földtani Intézet egységes szín- és jelkulcsa.
Beszámolóm végére jutottam. Csupán felvételeink fontosabb 

tudományos megállapításaira mutattam rá, míg a gyakorlati eredmé
nyeket csak érintettem, jóllehet azok is rendkívüli mértékben fog
lalkoztatták Intézetünket. Legújabb tudományos eredményeink rész
letes ismertetése és megvitatása szaküléseink feladaa lesz.

A  Földtani Intézet szakelőadásainak 1942— 1943 évi szemeszte
rét ezennel megnyitom.

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K
Vitális István: 'Megköszöni az 'előadást, nagy örömét fejezi ki, hogy ez elő 

adás nyomán már most tájékozódást nyer a szakközönség arról, hogy a M. Kir. 
Földtani Intézet tagjai a folyó évben hol végeztek felvételeket.

Örömét fejezi ki, hogy a háborús nehézségek ellenére a M. Kir. Földtani 
Intézet kiadványai nem csökkentek, sőt ellenkezőleg, a folyó évben még több 
kiadvány megjelenését láttuk, mint a korábbi esztendőkben.

Vígh Gyula: Üdvözli Lóczy Ő méltóságát 10 éves igazgatósága alkalmából. 
Megemlíti, hogy 10 esztendővel ezelőtt, amikor Ö méltósága az Intézet vezeté
sét átvette, tudományos nézőpontból sivár volt itt a helyzet; ebben az időben 
alig hagytá el egy-egy kiadvány a- sajtót. Az Évi Jelentések és az Évkönyvek 
több évre visszamenőleg nem jelentek meg. Lóczy Ö méltósága nemcsak pótolta 
a most említett mulasztásokat, hanem új kiadványok megjelenésével Is öreg
bítette az Intézet hírnevét.

Az Intézet tisztviselői kara nevében kívánja Ö méltóságának, hogy az elkö
vetkezendő újabb 10 esztendőben hasonló energiával vezesse az Intézetet,


