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KIÁLLÍTÁSI ÜGYEK.
Az 1885-ik évi budapesti általános kiállítás b á n y á s z a t i , k o h á s z a t i  é s  f ö l d t a n i  ( V l - i k )  

s z a k c s o p o r t j á t  illető közlemények.

A Vl-ik (bányászati, kohászati és földtani) csoport kiállítóinak névjegy
zéke a kiállítandó tárgyak rövid megjelölésével.

Abrudbányai m. k. bánya- és aranvbeváltó-hivatal. Térképek, kőzet- és aranvércz- 
példányok.

Aknaszlatinai m. k. főbányahivatal. Bányászati termékek mintái.
Albrecht főherczeg ő cs. k. Fensége m.-óvári uradalma, bindti bányahivatala és 

«Máriakohó» vasmüve. Magyar-Ovár, Bindt és Gölnic. Tőzeg, ásványok, 
építőkövek, térképek, vasgyártmányok.

Államvasutak — m. kir. — gépgyára s a diósgyőri M. k. vas- és aczélgyár. Szén s 
mellékkőzetek, középgyártmányok mintái, kész gyártmányok, térképek.

Andrássy Dénes gróf vasgyára. Dernő. Bánya- és kohótermények.
Andrássy Manó gróf. Betlér. Bánya- és kohótermények.
Aranyidkai m. k. bányahivatal. Ásványok, térképek, stat. adatok.
Aszfalt-részvénytársaság — Magyar — Budapest. Nyers aszfaltföld és kőolaj.
Bajkó Mátyás. Ditró. Bányatermények, ásvány- és kőzetgyíijtemény.
Batthyány József gróf. Élesd. Kőszén, vaskő, márvány.
Battik Ármin. Farkasfalva. Tűzmentes agyag- és tégla-minták.
Bányászati és erdészeti akadémia. Selmecz. Különféle tudom, készülékek, gépek, 

kemenczék modelljei, rajzok stb.
Beck Antal. Pozsony. Kénkovand, ólom, rézérczek.
Beszterczebányai kőbányatársulat (Krausz Mayer & tsa). Kőminták.
Bibel János. Oravicza. Rézércz, mágnesvasércz.
Binet Jakab, Budapest. Kőszén.
Borsodi bányatársulat. Budobánya. Bányatermények.
Botesi Jakab és Anna bányatársulat. Zalathna. Aranyásványok tellúrezüst-érczek.
Brassói bánya- és kohó-részvénytársulat. Bécs. Bánya- és kohótermények mintái.
Brennbergi szénbánya-részvénytársaság. Szénpyramis, térképek, fényképek, táb

lázatok.
Bruimann Vilmos. Budapest. A budapesti bányakapitánysági kerület bányaipará

nak statisztikai kimutatása 1864—1883-ig.
Cena Zsófia. Meliádia. Barnaszén, mangánérczek, tervrajzok.
Concordia kohótársulat. Rozsnyó. Bánya- és kohótermények.
Csáky László gróf vasgyára. Prakfalva. Vaskövek, nyersvas, öntvények, lemezek, 

aczéhninták, szerszámok, kisebb gépek stb.
Czajlai Szt-Ágoston arany- és kénkovand-bányatársulat. Pozsony. Kénkovand, 

barnakő.
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Dobsina városa. Bánya- és kohótermények.
Dobsinai Czemberg bányatársulat. Bánya- és kohótermények.
Dobsinai Gugler-Mária-tárna bányatársulat. Igló. Nikel-kobalt érczek és kohó-ter

ményeik.
Drenkovai kőszénbányamíivek (Gutmann testvérek). Berszászka. Szén-, kőzet

minták, térkép, leírás.
Dunagőzhajózási társulat, I. cs. kir. szab., Pécs. Szén-, kőzetminták, kövületek, 

leírás.
Ehrenreich József. Edelénv. Barnaszén-minták.
Ehrenwald Márk. Esztergom. Szén, járda-, burkolatkő, épületkő, tégla.
Eisner Abrahám. Pécs. Barnaszén.
Erdélyi rézbánya-részvénytársulat. Balánbánya. Bánya- és kohótermények, rajzok.
Erdővidéki bányaegylet. Köpecz. Szénpyramis, kőzetek, fejtési eszközök, térkép, 

nyomtatványok.
Esterházy Miklós gróf. Tata, Kőszén, márvány s egyéb építőkövek, mészkő.
Esterházy Miklós herczeg javainak zárgondnoksága. Kismarton. Szénminták, kőze

tek a lajta-ujfalui szénbányából.
Északmagyarországi egyesített kőszénbánya- és iparvállalat. Budapest. Szénminták, 

fényképek, rajzok.
Farbaky István & Soltz Vilmos. Selmeczbánya. Egy folytán működő vízgázfejlesztő 

készülék modellben s rajzban.
Felsőmagyarországi bányapolgárság. Igló. Különféle bányatermények.
Flesch Gábor. Erivald. (U. p. Bajec). Magnesit.
Földtani intézet — m. kir. — Budapest. Földtani térképek s ezeket illusztráló 

kőzet- és kövület- gyűjtemények; az intézet kiadványai (évkönyv, évi jelen
tések, térképmagyarázatok, stb.) és az ország területén található nyersanyagok
ból álló építő- s műipari kőzet- és anyagminta-gyűjtemény.

Az intézet kiállításához csatlakoznak :
Halaváts Gyula, geológus. Kövűlet-csiszolatok.
Dr. Schafarzik Ferencz, geológus. Kőzet-, kövületgyűjtemények, csiszolatok, 

térképek.
Dr. Staub Móricz, tanár, mint belmunkatárs. Phytopalaeontologiai dolgozatok 

és a Zsilvölgv aquitániai eszményi tájképe.
Földtani társulat— Magyarhoni — Budapest. A társulat kiadványai, ú. m. : a) Első 

jelentés, b) Munkálatok I—V. c) Földtani Közlöny I—XIV. d) Földtani 
Értesítő I—III. e)  Pozsepny. Geol.-montan. Studie der Erzlagerstätten v. Réz
bánya, Összesen: 24 kötet.

Fritsche Ferencz. Szomolnok. Antimónércz és fémcrudum.
Fülöp 8zász-kóburg-góthai herceg ő Fensége vasgyárai Pohorella. Vaskő, nyersvas, 

vaslemezek, kereskedelmi vasak, hengerek stb.
Geramb-János-József bányaegylet. Selmeczbánya. Asványgyűjtemény, térképek.
Gold János, Budapest. Artézi kútfúráshoz való eszközök és szerszámok.
Gosztonyi Anna és Mária örökösei. Vizslás (u. p. Kis-Terenne). Szén.
Gömöry Sándor. Budapest. A szepes-istvánfalvi palabánya terményei.
Grau Ferencz. Oravicza. Bányatermények, kapák, lapátok, ekevasak stb.
Greguss János. Sepsi-Szt-György. Kőzetek.
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Greiner Arthur és Erpf Tlmiszkó. Egy szabadalmazott kupoló-kemence mintája 
1U természetes nagyságban.

Halaváts Gyula (lásd : Földtani intézet).
Háromszéki petróleum-társaság. Budapest. Olajminták, limonitérczek, földtani tér

képek, szelvények stb.
Heinzelmann-féle vasgyár. Csiznovíz. Erezek, nyersvas, egy vasolvasztó-kemencze, 

öntöttvas keresked. cikkek, kályhák stb.
Hidasdi kőszén- és ipartársulat. Pécs. Szén.
Hrobony Adolf. Szt-Keresztbánya (u. p. Oláhfalu). Világos és setét angyalveres. 
Ihász Lajos. Lőrinte (u. p. Devecser). Szén- és kőzetminták.
Immerwahr Lajos. Eperjes. Ezüst-, antimon-, higanyérczek stb.
Jacobs Ottokár. Hámor. Vasérczek, nyersvas, öntvények stb.
Kalkbrenner Zsigmond. Oravicza. Vasérczek.
Iíálnoky Dénes gróf. Budapest. Vaskövek, kőszén, kőolaj.
Kapniki Bota Anna Miklós-bánya. Kapnikbánya. Ásványok, telérkőzetek. 
Károlyaknai bányatársulat. Körmöczbánya. Arany-, ezüstérczek, zúzóérczek.
Kiss Miklós (Nemeskéri). Végbles. Kőzetek.
Kissbázy Gyula. Miskolcz. Tűzálló agyagminták, barnaszén, quarzhomok stb.
Klein Lipót. Budapest. Aranystufák.
Klug Nándor. Kotterbach (u. p. Márkusfalva). Vas-, réz-, ezüstérczek. 
Körmöczbánya sz. kir. városa. Ásványok, kőzetek, zúzótermények, térkép.
Körösi Károly. Nagybánya. Ásványok, zúzótermények, térképek.
Kramer J. Szinóbánya, (U. p. Lónyabánya). Vasöntvények.
Krompach-hernádi vasmű-bányat. Krompach. Vaskövek, nyersvas, különféle vasáruk. 
Lang & Fischer. Miskolcz. Barnaszén.
Lavotta János. Rózsahegy. Antimon.
Magyari Eóssa Kálmán. Kőrös-Nagyrév. Tűzálló agyag.
Marosujvári főbányahivatal. Bányatermények mintái.
Mélypataki II. bányatársulat Ferencz-lugozója. Felsőbánya. Az érczlugozó terményei 

és leírása.
Mikó Béla. Nagybánya. Szegény érczek értékesítése. (Rajzok és leírás).
Miller J. M. & tsa (antimónbányamű). Bánya. Antimon, szén stb.
Münnicli Kálmán. Igló. Ásványok a szepesi érczbányákból.
Nadrági vasipartársulat. Érczek, kohótermények, öntvények,
Nagyági m. kir. és társulati aranybányamű. Ásványok, tellúrérczek, térképek stb. 
Nagybánya sz. kir. városa. Járdakő, porczellánföld.
Nagybányai m. kir. bányaigazgatóság a következő alárendelt hivatalokkal, bánya- 

és kohóterményeket állít k i:
1. Felsőbányái bányahivatal.
2. « rézkobó és rézpőrölyde.
3. Fernezelyi kobóbivatal.
4. Kapniki fémbánya- és kohómű.
5. Kereszthegyi bányamű.
6. Oláhláposbányai bánya- és kohóhivatal.
7. O-rodnai « «
8. Veresvízi bányamű.
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Nagybányai m. kir. bányakapitányság. A kerületi müvek 1865—1884. statisztikája. 
Nagyváradi latin szertárt, püspökségi uradalom. Vaskövek, márvány, tűzálló agyag, 

nyersvas. • %
Osztrák-magyar állam vasúttársaság. Budapest és Becs. Ásvány-, kőzetgyűjtemények; 

földtani s bányászati térképek, különböző kohótermények. építőkövek, munkás - 
lakházak mintái, rajzok stb.

Osztrák-magyar vaskohótársulat. Rudobánya. Kolióterménvek.
Parajdi m. kir. sóbányahivatal. Bányatermények.
Pellády Lajos. Felső-Vissó. Antimon-, mangánércz, márvány, malomkő. 
Pénzügyminisztérium — M. kir. — a következő alárendelt hivatalokkal:

1. Körmöczi pénzverő hivatal. Pénzek, érmek, félgyártmányok stb.
2. Soóvári sófőzde. Makksó, főttsó, fényképek.
3. Marosujvári főbányaiíivatal. Kősó különféle alakban, sókristályok, tér

képek.
4. Szlatinai főbánvahivatal. Kősó, bányászati s földtani térképek.
5. Nagybányai bányaigazgatóság. Erezek, ásványok, zúzótermények, térképek.
6. Nagyági bányamű. Ásványok, tellúrérczek.
7. Zalatlmai főbánvahivatal. Bánya- s kohótermények, kohótelep térképe, 

rajzok stb.
8. Selmeczi bányigazgatóság. Bánya- s kohótermények, térképek.
9. Vasműigazgatóság — központi — vasérczek, tüzelőanyagok, különböző 

vas- és aczélgyártmányok, térképek.
10. Bányászati és erdészeti akadémia. Selmeczbányán. Különféle tudományos 

készülékek, gépek, kemenezék modelljei, rajzok stb.
Pénzverőhivatal — M. kir. — Körmöczbánya. A pénzelőállítás alapjául szolgáló 

érczek s különféle pénznemek.
Pesti kőszénbánya- és téglagyár-társulat. Budapest. Kőszén, kőzetminták.
Plotzkai vasmű-bányatársulat. Plotzkabánya. Különf. érczek s mellékkőzetek.
Polli Endre. Máramaros-Sziget. Bányatermények, térkép stb.
Prihradny Ernő rézhámorai. Igló. Rézkészítmények.
Prihradny Ödön, vasöntöde és vasszer-gyár. Dóiba. Vaskő, nyersvas, kovácsolt vas, 

építőkövek, vasöntvények, ásók, kapák stb.
Prihradny-féle vasgyári társulat. Breznóbánya. Vaskő, nyersvas, öntvények, keresk. 

vasak, kavaró, pest-minta stb.
Prónay Almásy Mária. Arad. Mangán-, réz-, ezüst-tartalmú érczek.
Radvánszky báró-család. Budapest. A sajó-kazai szénbánya terményei és kőzetei. 
Rézbányái m. kir. bányahivatal. Ásványok, kőzetek.
Riegel Antal. Nagy-Mányok. Szén- és kőzetminták.
Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság. Salgó-Tarján. Vasércz-, szén

minták, különböző kohótermények, rajzok, tervek, statiszt. kimutatások. 
Ringeisen József. Orsóvá. Kőszén, barnaszén, vaskő.
Rudai 12-apostol-bányatársulat. Brád. Termés- és foncsor-arany, telér-és mellék

kőzetek, rajzok.
Rudáriai vaskőbányatársulat (Miletits Demeter). Bozovics. Mangántartalmú vasércz- 

tuskó.
Saigótaijáni kőszénbánya-részvénytársulat. Budapest. Kőszén.
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S. B. Anna Vilmos bányatársulat. Sólymos-Bucsáva. Különféle erezek, mellékkőze
tek, zúzótermények.

Schafarzik Ferencz. Budapest (lásd : Földtani intézet).
Schlosser Albert. Bozsnyó. Bánya- és kohótermények.
Schmidt János. Bozsnyó. Antimónérczek.
Schneider Gusztáv. Szomolnok. Erezek, nyersvas-darabok.
Selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság következő alárendelt hivatalokkal bánya- 

és kohóterményeket állít k i:
1. Aranyidkai bányahivatal.
2. « kohóhivatal.
3. Beszterczebányai rézpőrölyhivatal.
4. Körmöczi bányahivatal.
5. Selmeczi ásványárusítóhivatal.
6. « kohóhivatatal.
7. Szélaknai bányahivatal.
8. Szomolnoki «
9. « kohóhivatal.

10. Tajovai «
11. Urvölgyi bányahivatal.

Seybel testvérek. Bazin. Kénkovand, antimón, bányatérkép.
Sichermann Sámuel. Nagyvárad. Kőzetek Egeres vidékéről.
Sigmond Lajos. Magyar-Nagy-Sombor. Lápföld, szén, gyepvasércz, porczellán- 

föld stb.
Soóvári m. kir. főbányahivatal. Főttsó és magsó.
Stach Frigyes. Zalathna. Kőzetminták, földtani s bányászati térképek.
Stagel András & Osetzky Ferencz. Budapest. Kőzetminták.
Stavenow Herman lovag. Nyers kőolaj, érczek, ozokerit stb.
Staub Mór. Budapest (lásd: Földtani intézet).
Szalóczi vasgyári bánytársulat. Szalócz (Gombaszög). Vasérczek, mellékkőzetek, 

mészkő, nyersvas, egy kohóminta, térképek stb.
Szányi Gyuláné. Budapest. Barnaszén.
Széchenyi Béla gróf. Budapest. Egy khinai földtani térkép, kőzetek, kö

vületek.
Szt-Mihály altárnai bányatársulat. Selmeczbánya. Ásványok, térképek. 
Szepes-sümegi vaskohók (bérlő: Prihradny Ernő). Igló. Vaskő, nyersvas, készelő- 

hőd stb.
Szén-iparegyesület (Kohlenindustrie Verein) ajkai bányagondnoksága. Ajka. Kőze

tek, kövületek, 2 széntuskó, térképek.
Szinger József. Alsó-Vesztenicz (u. p. Dvornik). Vörös és sárga festőföld. 
Szomolnoki m. kir. bányahivatal. Kénkovandok, rézérczek, kén, bányatérkép stb. 
Szomolnoki m. kir. kohóhivatal. Bézkoliótermények és rézáruk.
Szontagh Pál (Gömöri). Csetnek. Mélyített, félmélyített réz, hengerelt rézrud, 

bronz- és sárgaréz-öntvények.
Tatarosi aszfalt-bánya- és iparvállalat (Apáthy Lajos & tsai). Budapast. Aszfaltföld, 

olajok, aszfalt-kenőcsök, fénymázak.
Tordai m. kir. sóbányahivatal. Bányászati termények.
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«Union» cs. kir. szab. vas- és lemezgyári társulat. Zólyom. Vaslemezek, fehér és 
zinkezett lemezek stb.

Vasműigazgatóság — Magy. kir. központi — Budapest. Vasércz, nyersvasminták, 
öntvények, áruvasak, aczél stb. *

Viktoria szénbánya-és kokszgyári részvénytársulat. Váralja. Szén, széntégla, tér
képek, leírások.

Vízaknai m. kir. sóbányahivatal. Bányatermények mintái.
Vulkoj Péter, Pál és Mihály bányatársulat. Zalatna. Arany ásványok, telér- 

kőzetek stb.
Wagner Jenő. Budapest. Egy foncsorító-gép. (A gépcsarnokban lesz kiállítva.) 
Waldstein-Wartenberg Ernő gróf. Boros-Sebes. Vasérczek, nyersvas, vasgyártmá

nyok stb.
Weisz Tivadar örökösei (Borostyánkői és vöröskői rézhámor és hengermű). Pozsony.

Kazánok, mosóüstök, vörösrézlemezek stb.
Winter Salamon. Arad. Vas- és mangánérczek.
Zalathnai m kir. bányakapitányság. Két térkép s egy statisztikai diagramm. 
Zalathnai m. kir. fobányahivatal. Bánva- és kohótermények, térképek stb. 
Zdráholczi Szt-János evangelista-bányatársulat. Kristyor. Kőzetek, ásványok, bánya

térkép stb.
Zell & Arzt-czég (Concordia szénbánya). Brassó. Fénylőszén.
Zichy-Ferraris Bódog gróf. Rozsnyó. Bánya- és kohótermények.
Zichy Nándor gróf. Budapest. Kőzetminták.
Zsigmondy Béla. Budapest. Földfúró eszközök (egy fúrótoronyban).
Zwierzina-féle kőszénbányatársulat. Morva-Osztrau. Barnaszén, kőzetek s kövületek 

a nagy-kovácsi-i szénbányából.

A felsorolt kiállítók tárgyaikat a bányászati csarnokban részint mint külön 
kiállítók, részint pedig a szakbizottság által Magyarország bánya- és kohótermé
nyeiből rendezendő gyűjteményes kiállításban mutatják be. Azonkívül a Magyar 
aszfalt-részvénytársaság, Albrecht főherczeg ő cs. k. Fensége, az Osztrák-magyar 
államvasúttársaság, a Dunagőzliajózási társulat, a Brassói bánya-és koliórészvény- 
társulat, a Rimamurány-salgótarjáni vasmű s a m. kir. pénzügyminisztérium saját 
külön pavilonjaikban is rendeznek kiállítást a VI. csoport tárgyaiból, a magyar kir. 
államvasutak bányászati tárgyai pedig a kollektiv kiállításon kívül a közlekedési 
csoportban lesznek elhelyezve.

Horvát-Szlavónország a VI. csoportban 70 kiállító által lesz képviselve, 
kiknek tárgyai azonban külön a horvát pavillonban helyeztetnek el. E kiállítók 
között nagyobb vállalatok a Pongrátz-féle bányavállalat, a Radoboji kén- és szén
bányatársulat, a Krapinai szénbányavállalat, a Petrovagorai vaskőbánya- és ko
hómű stb. A kiállítandó tárgyakat csekély részben kohótermények, nagyobb részben 
bányatermények, nevezetesen szén, kén, vasérczek stb., de túlnyomó részben 
kőbánya- és agyagvájási termények, ú. m. különböző szilárd és laza kőzetek 
(márvány, homokkő, agyag-, homokminták stb.) képezik. Bányászati s föld
tani térképek a horvát bányászati tárgyak közt csekély számmal vannak beje
lentve.
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— A VX-ik szakcsoport katalógusa. A szakbizottság 1884. október 2ü-iki 
ülésének határozatából felkérettek a kiállítók, hogy a telepüknek, (vállalatuknak, 
hivataluknak) működésére vonatkozó statisztikai és egyéb adatokat, melyek a 
bányászati szakbizottság által kiadandó külön katalógusba felveendők lesznek, a 
szakbizottsághoz nov. hó végéig küldenék be, mert e másodszor kitűzött határidőn 
túl beérkező adatok csak annyiban fognak figyelembe vétethetni, a mennyiben az a 
folyamatban levő szerkesztési munkálatok hátránya nélkül történhetik. — A kata
lógus, mint értesülünk, már sajtó alatt van ; a beérkezett adatok gazdag anyagánál 
fogva nemcsak tekintélyes terjedelmű, de egyszersmind igen érdekes is lesz és 
becses kézi könyvét fogja képezni a szakcsoport keretébe tartozó összes iparágak 
jelenlegi állásának, fejlettségének és történetének.


