
Tájékozásul. 
A használatnál szükséges tájékozásul szolgáljon, hogy az 

egy-egy bányakapitányság vagy bányabiztosság területén levő összes 
bánya- vagy kohótelepek rendszerint egy-egy külön csoportot 
képeznek. (Kivételesen azonban a magyar kir. állami vasgyárak-
nak, valamint a rimamurány-salgótarjáni vasmű-r.-t. és a vele 
szövetkezett két vasgyár-társulatnak több bányakapitányság terü-
letén levő bánya-, kohó- és ipartelepeit egy-egy csoportba össze-
sitve ismertetem, hogy leírásuk jobban áttekinthető legyen.) Ezen 
csoportok mindegyikét üzletágak szerint (vasgyár és vasbányák, kő-
és barnaszén, lignit-, arany-, ezüst-, réz-, ólom- és egyéb bánya) 
rendeztem; az egy és ugyanazon üzletággal biró telepek helységek 
szerint vannak rendezve, a helységek pedig, valamint az egy és 
ugyanazon helységben levő — és egy és ugyanazon üzletággal 
biró — telepek betűrendben vannak felsorolva, a mennyiben egyes 
nagyobb vállalatoknak e g y-e g y l a p o n megszakítás nélkül való 
ismertetése folytán nem kellett e rendtől eltérni. 

Egyes czégek vagy nevek a czég- és névjegyzékben fel-
találhatók. 

Zur Orientirung. 
Zur Orientirung bei Benützung des Montanhandbuches diene, 

dass sämmtliche Berg- und Hüttenwerke, welche zu einer Berg-
hauptmannschaft, resp. zu einem Berg-Commissariat gehören, in 
der Regel je eine Gruppe bilden. (Von dieser Regel wurde aber 
bei den zu mehreren Berghauptmannschaften gehörigen Berg- und 
Hüttenwerks-, sowie Fabriksanlagen der kön. ung. Eisenwerke und 
der Rimamurány-Salgó-Tarjáner Eisenwerks-Actiengesellschaft und 
den ihr affiliirten beiden Eisenwerks-Unternehmungen abgewichen ; 
die Beschreibung der gesairimten Anlagen derselben wurde zu-
sammengefasst, um sie übersichtlicher zu machen.) Jede dieser 
Gruppen ist nach den Productionszweigen (u. z. Eisenwerke und 
Eisenerz-Bergbau, dann Stein- und Braunkohle, Lignit, Gold, 
Silber, Kupfer, Blei und schliesslich andere Metalle und Mineralien) 
geordnet; Montanwerke gleicher Branche sind nach Ortschaften, 
die Ortschaften selbst, — und dann die in einer Ortschaft befind-
lichen Werke gleicher Branche — sind in alphabetischer Reihen-
folge geordnet, insoweit die Placirung der Beschreibung einzelner 
grösserer Werke au f e i n e r S e i t e nicht zu Abweichungen 
Anlass gegeben hat. 

Firmen- und Namensverzeichniss ermöglichen das Aufsuchen 
einzelner Werke oder Personen. 




