
Hl. EGYÉB JELENTÉSEK.

1. Az 1900. évi párisi világkiállítás kőiparáröl.

Dr. ScHAFASZIK FEBENCztol.

A  tavalyi párisi világkiállítás alkalmával dr. D a b á n y i  I g n á c z  m. kir. 
földmívelésügyi miniszter úr Ő Excellentiája kegyes volt többek közt az 
én csekélységemet is kiküldeni azon őzéiből, hogy a kiállítás tanulmányo
zása, valamint az egyidejűleg Parisban tartott nemzetközi geológiai kon
gresszuson való részvételemmel ismereteimet bővítsem és gyarapítsam. 
Fogadja miniszter úr 0  Excellentiája ezen nemes elhatározásáért, nem
különben B ö c k h  Já n o s  miniszteri osztálytanácsos úr, a m. kir. földtani 
intézet igazgatója, jóakaró és kitüntető jelöléséért ezen a helyen is legmé
lyebb és leghálásabb köszönetem kifejezését.

E lu ta z á s o m  e lő t t  B ö c k h  Já n o s  m in . o s z tá ly ta n á c s o s  ú r  s p e c z iá l is a n  a  

k ő b á n y a ip a r  ta n u lm á n y o z á s á t  t e t t e  k ö te le s s é g e m m é , s e n n e k  k ö v e tk e z té 

b en  ig y e k e z te m  is  a  r e n g e t e g  k iá l l í t á s  m e g te k in té s e  k ö z b e n  m in d e n ü t t  ú g y  

a f r a n c z ia ,  m in t  a  tö b b i á l la m o k  k ő ip a r t e r m é n y e i t  s z e m ü g y r e  v e n n i.  A  l e g 

tö b b  k iá l l í t o t t  t á r g y a t  s ik e rü lt  is  s a já t  s z e m e im m e l m e g lá th a tn i,  d e  m a ra d t  

a z é r t  n e m  e g y  k ő z e tm in ta ,  m e ly  a z  id e ta r t o z ó  tá r g y a k  s z é ts z ó r ts á g á n á l 

f o g v a  k ik e rü lt e  f ig y e lm e m e t .

A következő sorok megírásánál, különösen Francziaországra nézve, 
főleg a hivatalos kiállítási irodalomra kellett támaszkodnom, minthogy arra 
már módom nem volt, hogy az ország nevezetesebb kőbánya vidékeit ma
gam személyesen is meglátogathattam és tanulmányozhattam volna. De 
azért mégis azt hiszem: jelentésemből, minden fogyatékossága mellett is, 
kitűnik az, hogy különösen Francziaországban nagy, hatalmas és gazdag 
nemzet czéltudatos gazdaságának egyik igen fontos ágával van dolgunk, 
mely nekünk mindenképen példa lehetne, s m it követnünk kellene, ameny- 
nyire csak bírjuk.

Francziaország kőipara méltón volt képviselve a nagy kiállításon, 
miként ez az alábbi rövid jelentésemből is kiviláglik. Sajnos azonban, hogy 
nem mondhatjuk ugyanazt a többi államokról is, amennyiben a legtöbben
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épen csak legnevezetesebb kőzeteik bemutatásával érték be, mások pedig, 
mint például Anglia, Magyarország és Svájcz csak egy-két kőzettel vették 
részt a világversenyen; míg Ausztria, Németország és Oroszország jóformán 
egyátalában nem mutatták be gazdag kőbánya-iparukat. Meglehet, hogy 
a kiállítani szándékolt tárgyak terjedelme és súlya, a szállítás költséges 
volta, főleg pedig a kiállítási terület helyszűke képezték az akadályokat, 
melyek miatt a világ kőiparának egyenletesebb bemutatása hajótörést szen
vedett.

Francziaországban az iparilag bányászható ásványok előfordulása 
csak kevés helyre szorítkozik, kőbányászatot ellenben majdnem minden 
départementben találunk, úgy annyira, hogy alig van az országnak része, 
melyben könnyen hozzáférhető módon építő, kövező és útkavicsoló anya
gok elő ne fordulnának.

A lágy, fűrészelhető kőzetek több mint 50 megyében fordulnak elő, a 
melyekben körülbelül 800,000 köbmétert fejtenek évente 17— 18 francjával 
köbméterenként. Oise megye (Saint-Maximin, Saint-Leu, Saint-Waast, etc.), 
valamint Seine et Oise megyék (Méry-sur-Oise, Carriéres Saint-Denis, etc.), 
kőbányai egymagukban mintegy 350,000 kbmtr. követ szolgáltatnak, s ezzel 
pótolják a régi Páris és környékének ez időszerint felhagyott kőbányászatát.

Egy másik, lágy kövekben szintén igen gazdag vidék a Gironde mente. 
(Bordeaux, Libourne és Blaye környéke) és Charente (Saint-Méme, Saint- 
Sulpice, Nersac, Sireuil, etc.)

A  Rhóne két partján sok fontos kőbánya található, melyek a Gard, 
Bouches du Bhóne megyék és Francziaország közepének jó részét ellátják 
(ezek Tarascon, Beaucaire, Saint-Paul-Trois-Cháteaux les Baux).

Meuse megye gazdag lágy kövekben (Savonniéres, Aulnotis, Brau- 
villiers, etc.) s egyszersmind nevezetes központja a keményebb kövek fejté
sének is (Euville és Lérouville).

Yan az országban sok hidrauli mész, czement és gipsz oly kitűnő 
minőségben, hogy messze földre szállítják.

A legrégibb és legnevezetesebb czement és hidrauli mész-lelethelyek : 
Boulonnais (Pás de Calais), Grenoble környéke (lsére) és Teil (Ardéche). 
A  mész és czement kihasználása évenkint 50 millió frankot jövedelmez az 
országnak.

Seine, Seine et Marne, Seine et Oise megyék pedig híresek gipszter- 
melésökről, amennyiben évenkint több mint 1 millió tonnát, 13 millió 
franknál nagyobb értékben zsákmányolnak ki.

A kövezés és alapozásokhoz szükséges kőzetanyagok a legkülönbözőbb 
geológiai formációkból kerülnek ki. Hajdan a kövezet leginkább homok
kövekből készült (Fontaineblau), de a városi testületek mindinkább porfir, 
gránit, vagy kemény kvarczitra tértek át. Ugyanezen bányákból kapják a
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makadam-kavicsot is. A  puy de dőme-i hegységben fekvő volvici bazaltláva 
pedig már régóta szolgáltatja a járdakőlapokat és a szegélyköveket. Nagyon 
becses továbbá az ille et vilaine-i kőbányák gránitja is.

A  Pireneusokban, az Ardennesekben és Pás de Galais megyében ke
mény mészkövek fordulnak elő, melyek igen szépen csiszolhatok, s melyek 
márvány gyanánt dísz- és építési munkákra használtatnak. Ezeknek anyaga 
valamikor jövedelmező kiviteli czikket képezett.

A földmívelés különböző czéljait szintén többféle ásványos nyerster
mény szolgálja, s mint ilyent mindenekelőtt a foszforsavas meszel említ
hetjük, mely úgy homok között, mint mészkőben mint impregnácio (Somme 
et Aisne), vagy kis konkrécziók, vagy kövületek alakjában agyagban fordul 
elő (Pás de Calais, Ardennes, Cőte d’Or).

Sok olyan márgabánya is van az országban, melynek anyaga talaj- 
javításra szolgál.

Ipari szempontból fontosak a limogei porczellángyártásra használt 
saint-yricizi kaolinbányák. Sok agyagot fogyasztanak a montercaui, 
longwyi, saőne et loirei fayence-gyárak is.

Tűzálló agyag előfordul Bolléneben, továbbá Loire, Oise, Allier me
gyékben is. Ezen utóbbi kőzetfajták fejtése évenkint 600,000 köbméterre 
rúg és nagyon gyarapodott a termelés az utóbbi években, daczára annak, 
hogy az árakat köbméterenkint majdnem 40 frankra emelték fel.

Azon keményebb kövek, melyek Cháteau-Landon (Seine et Marne) 
Villebois (Ain), Chauvigny (Vienne) Couzon et Saint-Cyr (Rhőne), Monta- 
liven et Eschalion (lsére), Laversine (Aisne) helyekről származnak, olyan 
kitűnő, jó hírnévnek örvendnek, hogy még az ország határain túl is fontos 
kiviteli czikket képeznek.

A malomkövek, melyeket Párisban átalában alapozási és csatorna- 
építési munkákra használnak, nemcsak a várost környékező oligoczén- 
platókon találhatók, hanem még Seine et Oise és Seine et Marne megyék
ben is, a hol nem kevesebb, mint 600,000 köbmétert fejtenek belőle 
évenkint.

Nincs franczia megye, melynek termésköveket szolgáltató kőbányái 
ne lennének, s ezek évenkint több mint cá1/% millió köbméter követ fejtenek.

A vakolat és a beton készítéséhez nagy mennyiségű homokot és kavi
csot használnak; ezen anyagoknak évi termelése több mint 3 millió köb
méterre becsültetik. Legtöbbet ásnak belőle a nagy városok közelében. 
A  Seine és a Seine et Oise megyék különösen gazdagok homokbányákban, 
a hol betonkészítésre való kavicsot és vakolatnak való homokat egyforma 
jó minőségben találnak.

Néhány megye, mely jó  építőkövek szűkében van, leginkább téglára 
szorul, melyet a helyszínen agyagból égetnek. Ide sorolható különösen az
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ország É-i részén Pás de Calais megye, hol évenkint több mint 1.000,000 
köbméter- téglát gyártanak.

Seine, Saöne et Loire, Bouches du Bhőne megyékben olyan agyag 
fordul elő, melyből gyönyörű és tartós téglát készítenek. A marseillei tégla 
fontos kiviteli czíkket képez Keletre, valamint Dél-Amerikába is.

Anjou környékén és az Ardennesekben rendkívül bőven fordul elő 
fedő-pala, mely szép nagy lapokban hasítható. Ezeknek a bányászása 
évenkint 18 millió frankot jövedelmez tulajdonosaiknak.

A  bauxit tudvalevőleg az az anyag, melyet alumíniumgyártásra hasz
nálnak. Még rövid idő előtt egyedül Németország és Belgium vette meg ezt 
a nyers anyagot, mert a franczia gyárak még értékesíteni nem bírták.

A  statisztikai kimutatás szerint Francziaország kőbányái több mint 
40.000,000 tonna anyagot szolgáltatnak évenkint, több mint 230.000,000 
frank értékben. Az összes elfoglalt munkások száma 132,000. Látjuk ezek
ből, hogy Francziaországban a kőbányaipar az anyagi eredményt tekin
tetbe véve, nem marad nagyon a szénbányászat mögött, a mennyiben a 
fejtett szén 1898-ban 410 millió frank értéket képviselt és 162,000 embert 
foglalkoztatott.

Francziaországban a közlekedési hálózat fejlődésének és a szállítás 
olcsóbbá tételének tulajdonítható, hogy a kőbányaipar évről-évre emelkedő
ben van. Még nagyobb lendület azonban csak akkor várható, ha a víziutak 
hálózata is a jövőben még inkább kifejlesztetnék.

A  következőkben most rátérek az egyes kőzetfajok és kiállítóik fel
sorolására, s teszem ezt teljes részletességgel azért, mert a m. kir. földtani 
intézet, főleg dr. S. Semsey Andok tiszteletbeli igazgatójának páratlan áldo
zatkészsége folytán felállított, ritka szép külföldi (összehasonlító) építőkő
gyűjteményének iránya és czélja azt megkívánja, s mivel ezzel egyszer
smind előkészíteni óhajtanám ennek a specziális gyűjteménynek netán a 
jövőben még tervezett további fejlesztésének útjait.

Francziaország.

I .  G r á n i t .  —  1 . Lair A. Specialité des granits de Normandie 
(33 rue Ste Eugenie Paris) szürke gránitból szép síremlékeket állított ki.
2. Chaillou Alfréd & Etienne (Paris, bd. de Gbaronne 121— 123) szürke 
normandiai gránitot mutatott be. —  3. Y von Geobges (Angers, rue Frank
lin 133) kétféle szürke és egy nagyszemű vörös gránitot mutatott be min
ták és síremlékek alakjában. A szürkéből egy ezifra szökőkút is volt lát
ható. —  4. A dam Pbix á Saulxures-sur-Moselotte (Yosges) gránit- ésporfir- 
mintákat a Yogesekből állított ki. —  5. Société anonyme des granits et 
porphyres des Vosges. H. Watelet (4 rue Castellane, Paris) gránit kövező
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anyagot és homokkő épület-köveket állított volt ki. —  6 . Société des granits 
et porphyres artistique des Vosges (Paris, rue Coumartin 73). Ezen társaság 
szolgáltatta a kiállítás Petite Palais-ja udvarának szép, 5 méter magas osz
lopait, a melyek zöldes és vöröses földpátú gránitból készültek. —  7. L e- 
gobgetj A. & Cie., Travaux d’Arts en gránit á Vire (Calvados) 6 mj  magas 
oszlopot mutatott be szürke, és több kisebbet vörös porüros gránitból. —
8. Vincennesben a Musée municipal de VIndustrie du Boish&n egy kőzet- 
koczkagyűjtemény volt látható, a melyben főleg szürke gránit (Bigottais, 
lile et Yilaine), világos vörös gránit (Allier), szürkéssárga gránit (Vosges), 
szürke porfir (Vosges, Dep. Gard) vörös és barna porfir (Haute Saőne et 
Var), kékes porfir (Vosges) voltak a kiválóbb kőzetfajok.

I I .  P o r f i r .  ■—  1. Adam-Pbix (1. I. 4. alatt). —  2. Goubbion Eugéne 
á Castelnau-de-Medoc (Gironde) porfirt mutat be több nagyobb darabban 
és úti kavics alakjában a Ste Marié bányából Villefranche közeléből (Bas- 
ses-Pyrénées). —  3. Société anonyme des carriéres du Nord des Ardennes 
frangaises á Montigny-sur-Meuse (Ardennes) porfirból való kövező-koczkát 
állított ki.

I I I .  Márványok és keményebb csiszolható mészkövek.
1. Lucq. Vve Chabi.es á St. Waast-la-Valleé (Nord) két márványtömböt 
állított ki, a melyek közül az egyik rózsa- és violafoltos paonazzo, a másik 
vörös saint-médardi márvány volt. —  2. Bouchez-Bebü, Arras (P. de Calais) 
sötét karbonkorú mészkőből két sírkövet állított ki. —  3. Antoine-Anciaux 
Aug. á Givet (Ardennes) aux Trois-Fontaines, a belgiumihoz hasonló szür
késbarna kövületes karbonmészkövet állított ki, melyből építő és díszítő 
köveket faragtat. —  4. Lebebt, Etienne P. á Orguevaux (Haute-Marné) ke
mény felső-jura mészkövet (a Coral-ragból, Cidciris flórigemmav&Y) küldött 
be de la Craupelle á Orguevaux. Ezen chamois színű mészkő, mely a már
ványéhoz hasonló fényt vesz fel,,lépcső fokokra, oszlopokra stb. lesz hasz
nálva. —  5. Carriéres de Bucey-les-G y  (Hte Saőne, Paris 19. rue Soufflot) 
szürke és vörös mészkövekből oszlopokat és lépcsőfokokat küldött a kiállí
tásra. —  6 . Satjvain E. & Cie. Grandes Carriéres á Comblanchien (Cőte 
d’Or) chamois színű jura mészkőből baluszteres lépcsőrészt készített. —
7. Société des Carriéres d’Is -su r-T ille  (Cőte d’Or) chamois színű jura 
mészkőből szép építőköveket küldött. —  8. Cavalliee J. Exploitation des 
carriéres (13, rue Argence, Troyes, Aube). Carriéres d’Etrochey Cérilly, Am- 
pilly le Sec, Magny Lambert, Chamesson et Vanvey (Cőte d’Or), a hol kü
lönböző jura mészköveket fejtenek. —  9. Guthieb Nicolas á Molinges (Jura) 
szürke juramészből padot faragtatott. Azon kívül voltak rózsaszínű, vörös, 
barna (ammonitos rouge antique), sárgás (jaune Lamartine, jáúne de
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Castille) márvány, tarka szerpentin (escalettes) és zöld szerpentin (vert des 
Alpes) mintái is. —  10. Comité departemental de la Savóié, á Cbambéry 
kréta és jura mészköveket állított ki Savóiéból. —  11. P ellegeini A. et Cie 
á Puyloubier, pár Trets (Boucbes-du-Rbőne) sárgás-vörhenyes és vörös 
jura márványmintákat küldött be. —  12. Chabbonniek (145, bd. Voltaire, 
Paris) paleozoos korú márványok a caunesi (Aude) kőbányákból. Rouge 
antique, Griotte, Rosó elair, Rosé vif, Jaspé, Isabelle, Rouge Henri, Incar- 
nat matté, Inét. turquin, Languedoc jelzésű márványok kisebb-nagyobb 
minta-koezkák alakjában. —  13. Société anonyme des carriéres de VOuest, 
á Laval (Mayenne), paleozoos tarka- (vörös és szürke) színű és fekete már
ványminták. —  14. Société nouvelle des grandes Marbreries de Bagnéres- 
de-Bigorre  (Hte. Pyrénées) á Bordeaux (Gironde) piacé Gambetta 28. Jura
márványokból kandallók, falburkolat és padozat. — 15. Société anonyme 
des Carriéres de Marbre blanc et bleu de Saint-Béat (Hte. Garonne). 
A  társaság székhelye Villeneuve-sur-Lot (Lót et Garonne). Szép fehér már
ványból készült balusztereket, lépcsőfokokat, sírköveket stb. mutatott be. 
16. Cuyombebe (L ’abbé) á Saint-Pé-de-Bigorre (Htes Pyrénées) szobor-talap
zatot állított ki márványból. —  17. Dervillé & Cie á Paris, quai de Jem- 
mapes 164. Különböző származású nyers és csiszolt márványmintát muta
tott be. Csiszolt márványlapokból bárom 16— 20 D-méter nagyságú tabló 
volt összeállítva, a melyekben a fehér-fekete (brécbe antique) mészkőbrecsia 
és a szerpentin-lapok voltak a legfeltűnőbbek. Brécbe antiqueból és vörös
fehér foltos márványból voltak esztergályozva a Petit-Palais udvarában 
látható szép nagy virágvázák is. Ugyanott a parapeták és az ajtóragasztók 
világosbarna és vörös márványnyal voltak kirakva. Ezen pompás épület 
előcsarnoka rózsaszínű brecsiával és alul Jaune de Sienaval volt díszítve. 
18. Mabtignole J. (23, rue Ferrari, Marseille) különböző helyekről szár
mazó igen szép márványokból kandallókat, vázákat, oszlopokat stb. muta
tott be, nevezetesen jaspagateból, fehér-vörös erezetű chamois színű már
ványokból stb. 19. P aganini et Comp. (Paris, 221 rue de Bercy) tömött 
chamois színű márványból (pierre de Comblanchien, Cőte d’Or) szállította 
a Petit-Palais udvarában lévő gránitoszlopok aljzatait, valamint az összes 
lépcsőzeteket is.

IV. Kemény és félkemény építőkövek, részben durva- 
meszek. —  1. Girandier G., á Bagneat (Seine) régi, 1795 óta fennálló 
czége a Mareuil-sur-Ourey (Oise) Laversine (Aisne), Mécrin (Meuse), Cry 
(Yonne), Parguy (Aisne), Autréches (Oise), Harramont (Aisne), Ressons 
(Aisne) kőbányákból építő (mész)-köveket állított ki. —  2. Perin F béres á 
Charleville (Ardennes) Avenue de Méziéres 10. Keményebb mészköveket 
állított ki építőkövek, makadam és koczka-alakú minták képében —  3. So-
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cÁété des blancs m inéraux de la Marne á Saint-Germain-la-Vilié (Marne) 
Kréta, krétafehér és irókréta termelés. —  4. Vaetier, á Lérouville (Meuse), 
kemény és félkemény mészköveket, faragható durvameszeket állított ki a 
lerouvillei, maillemonti és savonniéresi kőbányákból. —  5. Coutrot H enri 
á Nenilly-sur-Seine, íle de grande Jatté, bd Circulaire, építőkövek, márvá
nyok és gránitok vágott és csiszolt mintákban ; eoczén, kréta és jura mész
kövek Seine és Yonne megyékből. — 6 . Angilbert F élix, á Thurry (Yonne). 
Puhább faragható kő, mely szobrászati faragványokra való. —  7. L abour 
Jeles á Bierry-les-Belles-Fontaines pár Aisy (Yonne). Világos durvamész- 
ből egy 4'5 mj  magas piramis. —  8. L obét Charles, á Baviéres (Yonne). 
Kemény és félkemény mészköveket állított ki, melyek a Baviéres és a Cry 
melletti, a Bourgogne csatornája mentén fekvő kőbányákból valók. Kitűnő 
építőkövek, melyekből Párisban a Grand Opera, a városháza stb., Bruxel- 
les-ben a királyi palota, az igazságügyi palota stb. épültek. Kiviteli czikket 
képez Németországba és Hollandiába is. —  9. Cochois et Harrault á Paris, 
quai de Valmy 137. Faragott és fűrészelt tömött lithothamniumos mész
kövek a Bourgogne-ból. —■ 10. F evre et Cie, á Paris, rue Lafayette 237, 
kitűnő építőköveket, puhább és keményebb mészköveket, illetve belőlök 
faragott munkákat és 3— 4 mj  hosszú tömböket állított ki. E mészkövek 
valószínűleg eoczén és részben felső-krétakoruak. A  vállalatnak 15 kőbá
nyája van, melyek nagyobbrészt Yonne megyében, részben pedig Cőte d’Or, 
Meuse és Seine et Oise megyékben fekszenek. Ezen kőbányák anyagát 
sok nevezetes épülethez szállították Párisba, vidéken pedig főleg hidakat 
építettek belőle.—  11. Société des Carriéres d’Is -su r-T ille  (Cőte d’ Or). 
Fehér és halványan színezett finomszemű és tömött jura mészkövek d’Is- 
sur-Tille környékéről. —  12. Pierres et Marbres de Savóié. Százkét minta 
karbonkoru kvarczithomokkőből, triaszkoru mészkőből és brecsiából, jura- 
koru mészkövekből és márványokból, krétakoru mészkövekből, aquitaniai 
puddingkőből, mioczénhomokkőből, melyeket a megye összes kőbányáiból 
L achenal P ierre, Chamberyben összegyűjtött s a kiállításra elküldött. —  
13. Mousnier-Lompré Aebin, á Jommeliéres, pár Javerlhac (Dordogne) 
oolitos mészkövet dolgoz fel. —  14. M archand  et Chatillon, á Chauvigny, 
arrondissement de Montmorillon (Vienne) durvamészből köbméteres töm
böket mutatott be. —  15. Jacquier F rancis-A im é  et Cie. á Caen (Calvados) 
rue Desmeneux, puhább faragásra való mészkő Quilly-ről, melyből capite- 
leket és balusztereket és vöröses márvány, melyből kisebb oszlopokat, 
posztamenteket mutatott be. —  16. A kiállítás Grand Palais-ja,, valamint 
a Petit Palais szép szolid épülete is tömör párizsi durvamészből épült.

V. M a lo m k ö v e k ,  k ö s z ö r ű k ö v e k  és k v a r c z f é lé k .  —  1 . So
ciété générale meuliére á La-Ferté-sous Jouarre. (Seine et Marne) czég

í 7)
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bemutatta az ismert" oligocénkoru édesvízi kvarcz kisebb-nagyobb mintáit 
és 12 darab nagy malomkövet. A  társaság 530 hectár területtel rendelke
zik és állandóan 800— 1000 munkást foglalkoztat. —■ 2 . Société des Car- 
riéres réunis de la Hte Saöne et des Vosges á Selles (Hte Saőne). Vörös és 
szürke homokkő, fenőkorongok és egy darabból készített malomkövek. —
3. Diolot Etienne etREGNAULT Ábel, á Chalindrey (Hte Marne). Alsó basz
kom vörös és szürke kvarczhomokkövek, melyekből malomkövek és fenő
kövek voltak készítve és kiállítva. —  4. Société anonyme des pierres á faux 
des Pyrénées, a Oust (Ariége) kaszakőgyártmányok. —  5. Bouton A. et 
P iketty Ch., á Paris (quai Henri IV. 42) különböző minőségű és szárma
zású malomköveket állított ki. —  6 . Plat Marcel, á Villentrois (Indre) 
krétakoru fekete és barna, szikracsiholásra való szilánkokat gyártanak és 
állítottak ki. —  7. Brisgault és —  8. L evasseur (La Ferté s/s Jouarre) 
szintén malomköveket állítottak ki.

VI. Homokkő. —- 1. Quehan Freres, á Charenton-le-Pont (Seine 
rue Gábriellé 26, fehér homokkövet dolgoz fel építkezési és kövezési czé- 
lokra. Kora óharmadkori. —  2. Collet (Georges et Noel Fréres, á Pa- 
laiseau (Seine et Oise) óharmadkori fehér homokkövet fejtet a Saint-Remy- 
les-Chevreuse (Seine et Oise) kőbányákból, a hol homokot is ásnak. —  
3. F ouré Jules, á Chateaufort, pár Versailles, (Seine et Oise). Óharmadkori 
finomszemű fehér homokkövet bányásztát koczkakövek és építkezésre szol
gáló faragott kövek előállítása czéljából. —  4. Société anonyme des Car- 
ri'eres á paves et macadarn dn Pas-cle-Calais, á Beugin (Pas-de-Calais), 
devonkoru kvarczhomokkövet állított ki makadamkavicscsá zúzva és 
koczkakövezette feldolgozva. —  5. Société anonyme franco-belge des 
Carriéres de grés de V ireux et exlensions, á Vireux (Ardennes). Kemény 
devonkoru kvarczit homokkövek, melyek kövezeti koczkák, já.rdakövek és 
makadam készítésre szolgálnak. — "*6 . Société anonyme de grés de Seine- 
et-Oise, á La-Ferté-Alais (Seine et Oise) czég oligoezén kvarcz ithomok- 
kőből készít kövezet-koczkákat.

V I I .  F e d ő p a la .  — 1. Société anonyme des Ardoisiéres de Belle- 
Montagne, á Fumay (Ardennes) kékes és vörös, paleozoos fedőpalákat mu
tatott be. —  2. Compagnie anonyme des Ardoisiéres reunis de Rimogne et 
de Saint-Louis-sur-Meuse, á Rimogne (Ardennes). Hat palabányából fejtik 
az anyagot, mely évenkint 80 millió darabot kitesz. —- 3. Toullancoat 
Michel, á Motreff, prés Carhaix (Finistére), karbonkoru fedőpalát gyárt. —
4. Ardoisiéres de Rochefort-en- Térré (Morbihan), szilur palát dolgoz fel. -—
5. Compagnie ardoisiére de l’Ouest, á Paris (rue de la Victoire 56. Birto
kosa a La Riviérei palabányának Renazé mellett (Mayenne). — 6 . Société
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des Ardoisiéres de Renazé (Mayenne). Paleozoos fedőpalát dolgoz fel. —  
,7. L abiviebe et Comp., á Angers (Maine et Loire) et á Paris (quai Jemmapes 
170). Fedőpalája szilurkoru. —  8 . Société anonyme ardoisiére de la Re- 
naissance d’Angers, á Angers, bd. Daviers, különböző ipari czélokra szol
gáló palát állított ki. —  9. F ilüzeau R avtjl, á Saint-Pierre-du-Chemin 
(Yendée), talkpalát bányásztát tűzálló burkolatok és falazatok számára. ■— 
10. Castaing Jean, á Bagnéres-de-Luchon (Hte Garonne). Fedőpala gyárt
mányok. —  11. Comité des ventes des Ardoisiéres de Labassére a Bagnéres- 
de-Bigorre (Htes Pyrénées), fedőpalát állított ki.

Algír.

Francziaország tengerentúli tartományai és gyarmatai közül egyedül 
csak a közelfekvő A lg ír  mutatta be rendszeresen nyers kőzetekben való 
kincseit. A különböző kőbányák terményei 8X 10X 15  -rés koczkák alak
jában az algíri pavillonban voltak láthatók, de egyes üzemben lévő kőbá
nyák némelyikéből nagyobb díszmunkák is küldöttek fel a kiállításra. Az 
algíri kőbányászatról a Service des ponts et chaussées igen tanulságos 
füzetet adott ki ezen a czímen: «Notices descriptives des échantillons 
des pierresi), Alger-Mustapha 1900. 8 ° 110 oldal. Ezen munkában mind
össze 180 kőzet van ismertetve oly módon, hogy a kőzet petrograíiai neve 
után nyomban a szilárdsági koéficiense és a fajsúlya következik. A  további 
sorok tartalmazzák azután a kőbánya leírását, fekvését, valamint a kőzet 
termelési költségeit és végre alkalmazásának módját. Fel vannak ezen 
kiadványban sorolva a következő kőzetek: gránit (10), porfir (7), bazalt (8 ), 
közönséges mészkő (83), litografkő (3), márvány és onyx (25), homokkő (42) 
és gipsz (2). Különösen feltűnő volt ezek közt a Marbre-onyx du Sidi- 
Hamza pár L ’Oued-Chouly prés Tlemcen (Algerie), a mely kőbánya válla
latot Parisban (13 rue du Faubourg) E. Pouetaubokde czége képviseli. Ezen 
pompás forrásvízi mészkőből kandalló, órafoglalvány, váza, igen szép ki
sebb oszlopok stb. efféle voltak láthatók. —  A Marbrerie du F ilfila , L esneue 
Geokge, á Phillippeville (Algerie) vagy 60 igen szép fehér, zöld, szürke, 
vörös és fekete márványlapocskákat, valamint ugyanezekből a márványok
ból és brecsiákból kisebb, 50 %, magas esztergályozott oszlopokat és két 
kandallót állított ki.

Anglia.

A hármas királyságból csak egynéhány jelesebb kőzetfajt láthattunk 
a párisi kiállításon, nevezetesen Couetenay Abthub (Dublin, Fitzwilliam 
square 14) szép csiszolt irlandi gránitját, továbbá Gabden et Comp. (Aber- 
deen) vörös aberdeeni gránitját. Ez utóbbi mellett még néhány fekete,
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dioriíból készült tárgy is volt látható. Végre Brown W. (Walkley Sheffield) 
homokkőből faragott fenőköveit és köszörűkorongjait küldötte volt el a 
kiállításra.

Ausztria.

Ausztriából csupán csak két czég jelentkezett ásványos terményekkel, 
még pedig Elbogen Ede, a zsírkő (steatit) alpesi előfordulásaival és a 
Veitscher Magnesitwerke A. G. (Styria). Azon illusztrált magyarázó füzet
ből, melylyel az utóbb említett részvénytársaság a kiállítás látogatóinak - 
kedveskedett, kivesszük, hogy ezen 1881-ben keletkezett vállalat jóformán 
kimeríthetetlen magnezit-telepekkel rendelkezik, a melyeknek nyers anya
gát ez időszerint 76 kemenczében pörkölik. Az évi eladás fokozatosan 
emelkedik és 1899-ben a 49,500 tonnát érte el. Olvashatjuk e füzetben 
továbbá azt is, hogy 1899-ben még Magyarországra is (Resiczára, Nándor- 
hegyre és Poliorellára) szállítottak pörkölt magnezitet és tűzálló téglát, a 
mire —  tekintettel arra, hogy az utóbbi években nálunk Gömörben (Och- 
tinán, Jolsván) szintén bányásznak és pörkölnek magnezitet —  a jövőben 
remélhetőleg szükség már nem lesz.

Belgium.

Ezen ország kőbányaipara tudvalevőleg igen ki van fejlődve, s te
kintve azon körülményt, hogy területileg legközelebb fekszik Franczia- 
országhoz, méltán csodálhatjuk, hogy a kiállításon több idevágó tárgygyal 
nem találkoztunk. Első sorban felemlítjük a quenasti bányák porfirját, 
mely mint kövező anyag jóformán utolérhetetlen, s melyből igen sokat 
szállítanak Francziaországba, különösen annak fővárosába Párisba. Ezen
kívül láttunk többféle fedőpalát (Herbemont-ról, Orignies-ről). Szürke, 
vörösfoltos, fehér és zölderes szerpentint, mint diszítő építőanyagot Maybon 
(Paris, rue Saint-Sabin, 46) küldött volt be a Namur melletti Gochenéc-i 
kőbányákból. Vörös márványt L ucq (Mme veuve Charles) Saint-Waast-la- 
Vallée (Nord, Francé) állított ki a saint-medardi kőbányából, mely Saucart- 
nál, Phillippeville mellett (Prov. Namur) fekszik. Együttesen állítottak ki 
az écaussines-i és a soignies-i  kőbányatulajdonosok. Innen kerülnek ki 
azon ismert sötét crinoidás karbonmészkő- lapok —  (melyeket nálunk Bu
dapesten is elég gyakran látni) —  a melyeket a gyakorlat embere petit- 
gránite-wdk nevez.

Canada.

Brunet J. (Montreal, Cőte de neiges) vöröses-szürke márványból dí
szes állványt mutatott be. A márvány St. Phillippe-ről (Quebec) való volt.
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Dudswell (Quebec) környékéről szép oszlopok voltak beküldve pompás 
szilurkoru szürke breesiás márványból. Egy vörös esztergályozott oszlop 
pedig vörös kingstoni gránitból, ennek aljzata ellenben szürke BurntPoint- 
ról (Laké Superior) származó gránitból készült. Northfieldből pedig egy 
igen érdekes vörös, gyűrődött gránitgneiszból volt látható egy esztergályo
zott oszlop. Szép vörös gránitot mutatott be még a Redgranit works (New 
Brunswick Canada) czég is. Bruce Minesből (Ontario) egy jaszpisz és kvarcz- 
szemekből álló konglomerát csiszolt lapja volt látható; Quebecből pedig 
világos zöld szerpentin eozoonszerű rajzokkal. Quebecből (Melbourne) 
továbbá cambri, sötét, eres szerpentinből szép oszlopok voltak bemutatva 
és Ontarioból Arnprior vidékéről gyűrődéses szürke, kristályos mészkőből 
(márványból) csiszolt lapok voltak láthatók. Jó építőköveket (dolomitos 
mészkövet) fejtenek St. Andrews, Tyndall, Selkirk lelethelyeken a Laké 
Manitoba közelében. —  Ezeken kívül csak mintakoczkában volt még kiál
lítva sok homokkő, mészkő (részben márvány), andezit, szerpentin, szienit, 
diorit és gránit különböző lelethelyekről. -—- Már ebből a rövid felsorolás
ból is láthatjuk, hogy Canada sok szép és jó  építőkővel rendelkezik.

Egyesült-Államok.

Az amerikaiak bőségesen állították ki kőbánya-terményeiket, nem 
annyira díszes faragványok és kész tárgyak képében, hanem inkább számos 
kőzetminta alakjában. Összesen 37 gránit-, 39 márvány-, 8  közönséges 
mészkő-, 13 jó  építőhomokkő-, 1 szerpentin- és 10 fedőpalaminta adta 
tanúbizonyságát annak, hogy az Egyesült-Államok sok és kitűnő építő- és 
kövezőanyaggal el vannak látva. Bajos volna ezeket mind egyenkint elő
sorolni és külön-külön értékűk szerint méltatni, inkább csak arra szorít
kozunk, hogy arra a körülményre rámutassunk, hogy a kőbányászat ügye 
az Egyesült-Államokban nemcsak a Földtani Intézet, hanem a mechanikai 
műszaki laboratóriumok hathatós támogatásában is részesül. Minden ne
vezetesebb kőbánya kőzete meg van vizsgálva nemcsak geológiai és petro- 
gráfiai szempontokból, hanem szilárdságára, faj súlyára és fagyállóságára 
nézve is. Számos kiadvány tanúskodik ezen nagy gonddal eszközölt vizs
gálatokról, a melyek közül különösen a Geological Survey o f United- 
States Annual Beport-jait szabadjon felhoznom. Ezen utolérhetetlen kiad
ványok mindegyik évfolyamában az ásványos nyerstermények ismertetése 
során külön kötetnek is beillő rész csupán csak a köveknek van szen
telve. Szerzője már évek óta D á v id  T. D a y , ki nemcsak a felsorolt kőzetek 
geológiáját, petrográfiáját és chemiáját, hanem egyszersmind kereskedelmi 
statisztikáját is ismerteti. Ezen rendszeres és valóban kimerítő közlemé
nyek fonalán a tudomány és a gyakorlat embere egyaránt tájékozhatja
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magát ezen, manapság már igen fontos közgazdasági ág állásáról és fejlő
déséről. Részleteket mellőzve csupán csak azt idézzük ezen hivatalos jelen
tésekből, hogy az Egyesült-Államok területén fejtett összes gránit, már
vány, közönséges mészkő, homokkő és fedőpala

1895- ben ... .................  34.688,816
1896- ban .... _  .... 31.346,171
1897- ben _  ._ ... . ... 36.088,379
1898- ban ............. . .... ... 38.441,354 dollár értékű volt.

A Geological Survey kiadványain kívül azonban még némely egyes 
államban külön is jelentek meg igen beható monográfiák, melyek a fejtés 
tárgyát képező építő-, dísz- és kövezőkövekkel foglalkoznak s ezek közűi 
különösen csak egy az utóbbi időben megjelent munkára hivatkozom, mely 
Wisconsin állam  építőköveit tárgyalja. Czíme e z : On the building and 
ornamental stones o f Wisconsin by Ebnest Robebtson Buckley 1898. Ezen 
remek, színes illusztrációkkal díszített vaskos kötet az államnak képezi kiad
ványát és ismertetve látjuk benne a gránit, homokkő, mészkő és részben 
márványbányákat valamint azok terményeit nem csak a petrografia és a 
mechanika szempontjából, hanem még a belőlök készült nevezetesebb mű
építmények felsorolása és ábrázolása által is.

Görögország.

Ezen szigetország kőzeteit az Exploitation des marbres de la Gréce 
vállalat (18. Finsbury Square, Londres E. G.)ismertette akiállítás látogatói 
előtt. Azon sok szép márvány közűi, melyet 1893-ban magamnak is alkal
mam volt a helyszínén tanulmányozhatni, Párisban sok ismerősre akadtam. 
Csiszolt tömbök alakjában ott találhattuk a penteliconi fehér márványt, a 
Piouge antiqueot a Peleponnezusról, a Cipollin antiqueot Eubőa szigetéről, 
valamint a skyrosi márványt. Három szobormű pedig hirdette a párosi 
márvány versenyen kívüli szépségét. Fent nevezett czég kiállított továbbá 
15X55 cmtres mintalapokban még 80 db fehér és tarka márványt, brecsiát 
és szerpentint az ország különböző részeiből. A német palota Sans-Souci 
szobájában kiállított szép kandalló Skyros szigeti márványból volt faragva, 
készítője Schleicheb M. L. (Berlin). Meg kell végre még említenem, hogy 
ügy Constantini A. (Athén) czég, valamint a görög kir. pénzügyminiszté
rium  (Athén) a Naxos szigeti kincstári bányákból származó smirgát is állí
tottak ki.

(12)
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Japán.

A japáni császárságból csak Mubakami Mitisuké (Yamaguti-Kén) kül
dött a kiállításra fehér, világosabb és sötétebbszürke eres márványtáblács
kákat ; a Soeiété des pierres d aiguiser (Osaka) pedig fenőköveket.

Magyarország.

Hazánkból is csak igen kevés kőipari tárgy került ki Párisba, a mit 
talán annak lehet tulajdonítani, hogy a nekünk kiosztott kiállítási terület 
felette szűk volt, oly annyira, hogy építőiparunk nagyobbszabású bemuta
tásáról teljesen le kellett mondanunk. Mindazonáltal sajnos, hogy jelesebb 
kőnemeinket egy kevés helyet igénylő, kisebb lapocskákból álló kollectiv 
gyűjteményben ki nem állítottuk, mert csak 1 0 0  ilyen gondosan megválo
gatott kőzetminta a megfelelő magyarázó szöveggel együtt már is alkalmas 
lett volna, hogy a jobb fajta köveinket a nagy világ előtt bemutassuk. -— 
A  kiállításban részt vett H auszmann Sándob (Budapest), a ki egy igen szép 
kandallót állított ki, mely főleg siklósi és biharmegyei színes márványok
ból volt felépítve. Az Agriculture és Aliments osztályban ott voltak a Sáros
pataki malomkőr. t. jeles gyártmányai, melyek kitűnő minőségöknél fogva 
bátran a franczia malomkövek mellé sorakoztak, s melyek készséges vevőkre 
is találtak. Nem hiányzott végre a Zsoboki márvány iparvállalat sem, 
mely az ő ismert sárgásbarna, tarka alabastrom faragványaiból sokat el 
is adott.

Mexikó.

Mexikó számos államából küldöttek a kiállításra kőzetmintákat, a 
melyek között a faragható építőkövek a legnagyobb kontingenst szolgáltat
ták. Fehér, színes és tarka márványt azonban szintén állítottak ki bősége
sen. Kiállításuknak dísze az almazöld mexikói ónix volt, melyet Abenas 
de M ibo (Tehuacan, Puebla) és Cabdenas A madob (Jimuleo, Coahuila) 
mutattak be nyers és csiszolt darabok, valamint kisebb műfaragványok 
alakjában is. Abellano Natalio (Zinapécuaro, Michoacan) fekete obszi- 
diánt, Babbeto Izidobo (Colima) végre fedőpalát is állított k i..

Németország.

Németország a rendes kőipartárgyaival nem látogatott el Párisba, 
hanem egyedül csak arra szorítkozott, hogy a borostyánkő-termelést és 
ipart, mint hazájának kiváló speczialitását minél teljesebben bemutassa. 
A berlini geológiai intézet tudományos borostyánkő gyűjteményén kívül
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még a königsbergi királyi borostyánkő müvek voltak nyersterményekkel 
képviselve, míg a többi czégek, nevezetesen Bach (Ruhla), R osenstiel (Ber
lin), Schlossmann (Ruhla), Schwaez (Magdeburg), W ebneb (Berlin), W oy- 
thalee (Danzig), Zausnee (Danzig) és végre a königsbergi borostyánkő 
ipartársaság az igen sok oldalú borostyánkőipart mutatták be. —

A mi a német palota márvány díszét illeti, megemlíthetjük, hogy az 
előcsarnok és a lépcsőház márványdíszét a Kiefer márványipar részv. társ. 
(Kiefersfelden, Felső-Bajorország) szolgáltatta untersbergi kőbányáiból. 
S ugyanezen házban két díszes kandallót is láttunk, a melyek egyike fehér 
carrarai, másika pedig vörös bajor márványból készült. Mint a kettő Wim- 
3UEL És tsa berlini czég ipartelepéből került ki.

Norvégia.

Gránitot mint útburkolati anyagot Golden Jens (Berby, Prestebakke 
mellett), W athne C. A. (Mandal) pedig csiszolt gránitot küldött be. Gude 
Ebié (Christiánia), szép szíeniteken kívül mint újdonságokat tarka márványo
kat és szerpentint állított ki. Egy nagyobb világosszürke szienit-obeliszket 
és egy köbméter magasságú sötétzöld warbergi piroxéngnajsz-vázát Gbön- 
seth J. et Cie (Christiania) czég mutatott be; Molde Beud (Molde) pedig 
márványt és Knappenborg brynstenbuggeri (Odalen) fenőköveket állított ki.

Olaszország.

Olaszország gazdag és ősrégi kőbányaipara inkább csak kollectiv 
mintagyűjteményekkel volt képviselve. Egyes czégek alig állítottak ki vala
mit. Ezek során említjük Camplani N. (Riva di Solta, Bergamo), Ghebab- 
desca Conte W alebedo (Firenze), L anebanchi L. et fils (Gravelona, No- 
vara) czégek különböző márványait. Ennél, bár szűk területekre szorítkozva 
jobb fogalmat szolgáltattak az olasz kőiparról az egyes iparkamarák 
gyűjteményes kiállításaikkal. így cselekedtek a carrarai (Prov. Mássá et 
Carrara), a Leccei (Prov. Léccé Apulia félszigetén) és a Trapani (Prov. Tra- 
pani, Sziczilia szigetén) iparkamarák, valamint a Nápolyi Mérnök és É p í
tész Egyesület, mely utóbbi déli Olaszország kőzeteit mutatta be kisebb 
mintákban. A R. Corpo déllé Miniere Rómában pedig olasz márványokból 
köbdecziméfceres koczkákat küldött be, valamint kiállított még az olasz 
királyságról egy, a gyakorlatnak szolgáló térképet 1  :500,000 mértékben, 
melyen nemcsak az érczbányák, hanem a kőbányák is mint fel vannak 
tüntetve.
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Oroszország.

Oroszország szintén azon országok mellé sorakozik, melyek nem óhaj
tották kőbányaiparukat részletesebben bemutatni, pedig, tudjuk, módjában 
lett volna számos kőbányájából sok szép és ritka minőségű gránitot, szieni- 
•tet, dioritot, márványt stb. elküldeni. Bizonyára a távolság valamint a kiállí
táson tapasztalt helyszűke okozták ezen tárgyak elmaradását. Egyedül csak 
a Bureau Vega (St.-Petersburg) küldött be fekete gránit-mintát. A  rendes 
kőbányaipar helyett azonban az orosz hivatalos körök inkább az ország 
remek díszköveinek méltó bemutatására fektették a fősúlyt. S nem csak 
egyes magánezégek tették ezt, mint pl. Denisoff A. (Ekatherinbourg, Perm.), 
L ipine W. Ekatherinbourg, Perm.) és Ovtchinnikov P. (Ekatherinbourg, 
Gouv. Perm) hanem főleg a Fabrique Imperiale des Mosaiques et objects 
d’art en pierres dures á Peterhof is. Ki ne emlékeznék vissza gyönyörködve 
arra a párját ritkító tablóra, mely a legritkább drágakövekből összeállítva 
Francziaország térképét 1:1.000,000 mértékben ábrázolta, s mely II. M iklós 
ezár ő  felségének kedves ajándékátképezte a franczia köztársaság számára. 
Ezt a bámulatos művet az uráli császári kővágó és kőcsiszológyár Ekatherin- 
bourgban készítette. —  A  peterhofi gyár művei között pedig egy gyönyörű, 
különböző díszkövekből összerakott feszületet láttunk, továbbá vázákat 
nefritből és rózsakvarczból 40— 50 cfm nagyságban, egy körülbelül P30 mj  
átmérőjű rhodonit-csészét; jászpiszból faragott és esztergályozott dísztár
gyakat, malachit tárgyakat stb. E magánezégek közűi különösen szépek 
voltak L ipine malachit, gipsz, rhodonit és jászpisz tárgyai is.

Finnlandnak a Bue des nations során külön kiállítása volt, a hol 
Sedebholm J. geológiai térképén és geológiai gyűjteményeken kívül négy 
nagyobb gránitlap volt látható, melyek a legeredetibb gömbös gránitok 
közűi valók voltak. Hasonlókat, de távolról oly szépeket láttam 1891-ben 
Stokholm mellett az ottani szürke u. n. Stokholmgránit kőbányákban. 
A  svédek ezt a gömbös gránitot klotgránitnak nevezik. —  Nem tehetem, 
hogy végre külön meg ne említsem aBjurbole mellett 1899 márczius 12-én 
hullott meteorköveket (chondrit), a melyek között volt egy bárom fejnagy
ságú fő- és sok apróbb darab, melyek mind egy, különböző finn kőzetekből 
készült asztallapon voltak kirakva.

Peru.

Ezen Dél-Amerikai köztársaságból Desabnaulds Ed. (Lima) érczeken 
és egyéb nyersterményeken kívül andezitet is állított k i; L inó Tabazona y 
Ca (Départ. d’Ancachs) pedig Becuay-i márványokat mutatott be.
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Portugallia.

Portugallia kőipar terményei közűi leginkább két hatalmas (2 '5X  l X l  
mj  méretű Arrabidáról származó brecsia-tömb vonta magára a szakkörök 
figyelmét, melyet egy franczia kővágó- és csiszoló vállalat még a kiállítás 
berekesztése előtt meg is vásárolt.

Az Officinas de Cantarias e Estatuaria. Serraria de marmoras a 
uapor. Deposito de tubos de grés das fabricas nacionaes A ntonio Móráiba, 
Eato et Hilhos (298 rua 24 des Julho 314 Lisboa) czég szép márvány és 
onix-lapokat állított ki, mely utóbbi nagyon hasonlít az egiptomi forrás- 
mészhez. Az Inspection génerale de la section portugaise (Lisboa) pedig 
1 0 0 -nál több, köbdeeziméteres kőzetkoczkát állított ki, a melyek között az 
arrabidai brecsia, továbbá vörös hippuritmészkő fehér nagy hippuritát- 
metszetekkel, fekete márvány, vörös, tarka, szürke márványok, gránit-min
ták, lávák stb voltak láthatók. A Cooperativa dós Canterios em Lisboa 
12 db márványlapot küldött be. V a l e n t e  E. A. (Porto) onix-lapokat állított 
ki, a melyek Braganza tartományból, Grotte de St. Andrias, Vinnosoból 
származnak. Yégre a Cie des Carriéres d’Ardoise et Marbre  (Vallongo) 
északi Portugalliából fedőpala-mintákat állított ki.

Románia.

Pepovici-Hátszeg V. geológiai térképén és a hozzá tartozó kőzet gyűj
teményen kívül a Korona uradalmak igazgatósága a Kárpátokból homok
köveket, a Dobrudsából pedig csiszolható mészköveket állított ki, mint 
olyan anyagokat, melyek iparilag értékesíthetők. V ojen P rosper (Eoman) 
magánczége pedig építőköveket mutatott be.

Spanyolország.

Spanyolországból többen állítottak ki szép márványokat, a kik közűi 
különösen L latsó (Vve d e  Jósé) Tortosa (Tarragene) sárga és vörös foltos 
triaszkorú mészköveket, illetve márványokat állított ki. Ez azon ritka színű 
szép kőzet, melyet az olaszok broccatello néven ismernek, s mely már a 
régi rómaiak előtt is kedves volt és számos esetben templomok és köz
épületek díszítésére fel is használtatott. Figyelemreméltó volt Aragon 
Emilio (Grenade, Carrera dél Genál 47) zöld «márványa», voltaképen szer
pentinje, melyből több igen csinos szalonba való oszlop, posztement, kan
dalló stb volt látható.
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S vá j ez.

A kövekben oly gazdag Svájez szintén elhanyagolta kőiparkiállítását. 
Egyedül csak Zgbaggen Al . (Hergiswyl, Unterwald) küldött néhány gránit 
mintát és K onubly-Moseb et Cie (Frutigen, Bern) iskolai irópalatáblákat.

S v éd o rs zá g .

Svédország most is megragadta az alkalmat, hogy ismert jóságú gránit
jait, ha csak mintákban is, a nagy világ előtt bemutassa. Itt láttuk Cedeb- 
bekg V. (Filipstad), továbbá a Société anony me de l’ Industrie suedoise de gránit 
(á Stokholm) és a Sociélé de Grafversfors (Grafversfors) kőzeteit, melyeket 
a m. kir. földtani intézet évi jelentéseinek 1891-iki kötetében részletesen 
ismertettem. Hiperit mintát azonban csak egyet láttunk. A Compagnie 
pour la fabrication de meules de Gotland (Brugsvik) szilur homokkőből 
köszörűkorongokat és fenőköveket állított ki, L evandeb et Cie (Stok
holm) ezége pedig talkból ornamentalis oszlopokat küldött a kiállításra. 
Svédország gránit ipara egyre emelkedik. 1890-ban az exportált gránit ér
téke 3,684.368 K volt, 1898-ban pedig már a 8,816.059 K-át érte el.

S zerb ia .

Szomszédaink néhány igen figyelemre méltó kőzetet állítottak volt ki. 
Először is a strugganiki kőbánya (Yaljevo környéke) litografköveit emlí
tem meg, melyeket Funcke & Springmann (Hagen i. W. Belgrád) fejtet. 
Ezen a solenhofenihoz hasonló tömött kékesszürke mészmárga 3— 3 mi 
nagyságú lapokban fejthető és igen finom egyenletes szövetű. Berajzolt és 
étetett lapok mellett láthatók voltak sikerült levonatok (nyomatok) is. Ezen 
litografkövekkel Berlinben oly annyira kedvező eredménynyel kísérletez
tek, hogy nagyban való bányászására nyomban egy részvénytársaság ala
kult meg. Dr. A ntula Dömötör szerb. kir. állami geológus szives közlése 
szerint ezen litograt'kövek felső-kréta korúak, a bennök talált szerves ma
radványok alapján (Inoceramus reguláris, d’Orb., Inoc. c f mytiloides Mant. 
és Scaphites c f Monasteriensis, Sohl.). Ki volt továbbá állítva azon Duble és 
Orlovácz között előforduló kitűnő édesvízi kvarcz is, melyet Redlich, Ohren- 
stein és Spitzer ezég uj vidéki malomkőgyárában malomkövekké dolgoztat fel. 
Végre egy kőzetkoczka sorozat volt még kiállítva, a melyből a következőket 
jegyeztem fel. Mészkőbrecsia Eopocevoról (Dóp. de Belgrad). Ez azon szép 
szürke és sárgás jmészkőbrecsia, melyből pl. Budapesten a Szt.-Lukácsfürdő 
kádjai készültek; — mészkő Topcsiderről; nerineás mészkő Repistyéről 
(Dép. Vranja); —  gabbro, Radonovciból; —  diorit Milanovácról (Krajna)

12.4 m. kir. földtani intézet évi jelentése. Í900.
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és Eipányról (Belgrád); —  gránit Bukuljáról (Kragujevác); márvány Ver
mei (Krusevác); szürke márvány, Badoljról, (Podzin je); —  mészkőbrecsia, 
Markoviczáról (Rudnik); —  mészkő, Lepenáról (Krajna) stb.

Törökország,

Törökország végre bemutatta az u. n. smirga követ, mely nem csak 
Naxos szigetén, hanem Kis-izsiában is előfordul. Ez azon nagy kemény
ségű anyag, mely a kőiparban a kövek vágására és csiszolására ez idő sze
rint nélkülözhetetlen. Két szmirnai ezég foglalkozik a smirga bányászatá
val: Abbott E. F. és a Mines d’émeri Aphrodisias et Mines d’emeri Olympos.


