
2. Jelentés az 1900-ik évi párisi nemzetközi kiállításon tett 
geológiai tanulmányokról.

Szó nt agh Tamás-tói.

Darányi I gnácz m. kir. földmivelésügyi miniszter úr Ő Exczellen- 
cziája, 2575./eln. IV. 3. számú, 1900-ik évi május hó 13-dikán kelt magas 
rendeletében, az 1900-ik évi párisi nemzetközi kiállítás tanulmányozására 
engemet is kegyeskedett kiküldeni. Miniszter úr 0 Exczellencziájának ke
gyes intézkedéséért és az adott anyagi támogatásért e helyen is hálás 
köszönetemet nyilvánítom.

Nagy köszönettel tartozom Böckh János min. osztálytanácsos, intézeti 
igazgató úrnak is, a ki mindenkor megújúló jóságával, ismét lehetővé tette 
az érdekes tanulmányútat.

De örömmel emlékezem meg arról a szerencsés körülményről is, 
hogy az intézeti igazgatóság, a dr. Schafarzik Ferencz alapítványból ez 
alkalommal adván először stipendiumokat, engem is kegyeskedett abban 
részesíteni. Szerető és nagyra becsülő szívvel mondok ezért is mind az 
alapítványt tevő régi jó  barátomnak, mind a rendelkező intézeti igazgató 
min. osztálytanácsos úrnak igaz köszönetét.

A  tanulmányozandó szaktárgyakról, a melyek főképen a XI. és I. fő
csoportba tartoztak; a kiállítás óriási arányai és a kiállított tárgyak szét
szórtsága, valamint a rendelkezésemre álló idő rövidsége folytán, sajnos 
csak igen vázlatos képet nyújthatok.

A  kiállítások rendes hibáin (magas és sötét elhelyezés stb.) kívül még 
az is megnehezítette munkámat, hogy a rengeteg ember és nagy tolongás 
miatt, jóformán csakis a reggeli tisztogatás ideje alatt, azaz 8 -tól 1 0 -ig 
lehetett nyugodtabhan nézni és jegyezni. Előadói hivatalos belépő-jegyem
nek köszönhetem, hogy e rendkívüli időben, a csarnokba bejuthattam.

A  látottak felsorolásánál az egyes európai államokat betűrendben 
tárgyalom és az együvé tartozó tárgyakat, az egyes országok keretén belül, 
a lehetőségig csoportosítottam.

A  kiállításon természetesen Francziaország dominált, de az észak
amerikai Egyesült Államok, Oroszország és egyes tengeren túli országok, 
szintén rengeteg anyaggal jelentek meg.

12*
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A tárgyak elbírálásáról szó sem lehet s meg kell elégednem azzal,, 
hogy egy tökéletlen magyarázattal ellátott rövid jegyzéket mutathatok be.

Ausztria.

A bányászati kohászati csoportban nagyobb szabású kiállítást rende
zett a cs. k . FÖLDMrvELÉsÖGYi minisztérium. Igen tanulságosan és érdekesen 
állította ki a St.-Joachimsthali uranit (uranoxiduloxid, uranpecherz) elő
fordulást. Térképeken, termelési adatokon és bányageologiai szelvényeken 
kívül, szép példányokban láttuk a nyers bányaterményeket. Uranit t elér - 
darabokat, uranittuskót galenittel, tömött uranitot, vesealakú uranitdrúzá- 
kat, gummitot (uranhidroxid) uranitokerrel, szálas uranitot, autunitot 
(uranmészhidrofosfát).

Az uranitműterményeiből be volt mutatva az uranfestékek egész 
színsorozata, uránnitrátok, urán-protoxidok.

A  bánya évi középtermelése 45,000 kilogramm.
A  brüxi (Csehország) barnaszén bányák termelését szintén bemutatta. 

E bányák az 1898-ik évben 826,550 tonna szenet termeltek.
Az idriai (Karinthia) czinabarit termelési adatai 1799— 1898-ig szin

tén tanulságosan voltak bemutatva. Csak azt említem meg, hogy itten az 
1898-ik évben 826,550 tonna érczet termeltek.

Végre még a pribrami ólomezüst állami bányát mutatták be. Kiállí
tottak termelési statisztikai adatokat, a telérek geológiai profiljait, az Adal- 
bert-telér kiaknázási tervrajzát, a 1100 méter mély Adalbert-akna szelvé
nyét, összehasonlítva az Eiffel-torony magasságával s kohászati mintákat. 
Pribramban az 1898-ik évben 21,435 tonna érczet termeltek, a mely köze
pesen 0’ 187 o/o ezüstöt és 24-00 o/o olmot tartalmazott. Értéke 5.420,152 
frankra tehető.

A cs. kir. pénzügyminisztérium az állami kősóbányák ásványait, kő
zeteit, nyers, valamint egészen és félig feldolgozott kősóanyagokat igen 
szépen állított ki. Víztiszta kristályos kősóból, a vielicskai Szt.-Antonius 
kápolna oltárja, igen csinos mintában volt bemutatva.

Magánosok a Il-ik csoport 63 osztályában igen kevesen állítottak 
ki. Közöttök igen érdekes volt a Veitscher Magnesitwerke Actiengesell- 
schaft (Mitterdorf mellett Steierországban), nyers magnezit, magnezit-szin- 
ter és magnezittégla kiállítása. A magnezitből égetett színtér, freibergi 
elemzések szerint átlagban 88-22 magnéziumoxidot, 0‘87 calciumoxidot, 
0‘59 manganoxidult, 7-07 vasoxidot, 0‘86 aluminiumoxidot és 2-35 kova
savat tartalmaz.
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B o s z n ia  és H e r c z e g o v in a .

Fősulyt a bányászati termények kiállítására fektette. A  ((Bosznia» 
bányászati társaság (Wien, Schellinggasse Nr. 5) bányatérképeket, fényké
peket és érczeket állított ki. Nevezetesen : rezet Sinjakoból, chromot Du- 
bosticából, mangánt Cevljanovic-Vogoscából.

A Kreka és Zenica kőszén-vidékről, terveket, statisztikai adatokat és 
fényképeket, valamint különböző szén-próbákat láttunk. Sim in-H an  és 
D.-Tuzla  kősótelepeiből kősómintát állítottak ki, a melyhez tervek, fény
képek és statisztikai összeállítások voltak mellékelve.

B e lg iu m .

A belga kir. földtani intézet, Direction générale des Mines, Sekvice 
de la caete géologique Bruxelles. Belgium geológiai térképét és irodalmi 
működését állította ki.

A  Comission géologique térképe a sötét elhelyezés miatt olvashatatlan. 
M inistéee de l ’Industeie ex du travail. Caete géologique — Partié Centrale 
de la Belgique. Belgium központi részének geológiai térképét mutatta be. 
A nagy térképen csak magassági görbék vannak kitüntetve és pedig nyom
tatással. A geológiai szinezés kézi munka. Mintegy 93 elkülönítést látni. 
Mértéket nem vehettem ki.

E nagy és feltűnő gonddal készített geológiai térképtől jobbra és balra 
a nyomtatott rendes térképekből látni 1 — 1  lapot.

Az ország jelesebb kőszénvidékeinek igen szépen kidolgozott, nagy 
geológiai szelvényei szintén igen érdekesek.

Különösem érdekes volt még a Compagnie inteenationale de becheb- 
ches de Mines et d’Entbepeises de sondages Rue de la Pépiniére 16. Bru
xelles kiállítása.

A  társaság bemutatta a fúrásokra vonatkozó geológiai tanulmányo
kat. Artézi kútfúrásokat. Ásványos vizek foglalását. A társaság összes 
fúrása 25,000 métert tesz ki. A leghosszabb kiállított fúrási kőmag 80—  
1 0 0  centiméter hosszú volt.

Igen szép volt a tűzálló agyagok tömeges kiállítása a készítményekkel 
együtt. E gyűjteményben sok első rendű agyag volt képviselve. Kiváló 
helyet foglalt el a Société anonyme des Terbes ex Pboduits réeractaires á 
Andenne. System Guegen. A kiállított fehér és szürke nyers anyag lelőhelye 
nem volt kitüntetve. Belőle óriási méretű és kitűnő minőségű csövek, 
olvasztó tégelyek és retorták készülnek. Luis E scoyet á Tetve; különböző 
tűzálló anyagokat állított ki. íg y : sovány agyagot, félig kövér agyagot, 
kövér agyagot, festő agyagot és igen szép kő- és tűzálló-agyagárúkat.
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Érdekes volt a Dinant városhoz mintegy 40 percznyire fekvő Han 
csepegőkőbarlang képes kiállítása is. A csodás szépségű hófehér sztalaktitok 
és eztalagmitok díszítette nagy üregeket évenkint mintegy 30,000 ember 
látogatja.

Bulgária.

A kevés minket érdeklő kiállított tárgyból említésre méltó, Bartóki
nak, torlaki, fayance-árúk készítésére alkalmas zsíros agyaga és Slavtchoff- 
tirnovai kőszene és kőolaja.

Francziaország.

Úgy mint az egész kiállításban, itten is Francziaország dominált.. 
A Xl-ik (bányászat, kohászat) csoportban, továbbá a minket még különösen, 
érdeklő I-ső (nevelés és tudomány) és a VH-ik (mezőgazdaság) csoportban, 
óriási anyaggal szerepelt. A szervesen összefüggő és elbíráló áttekintés, a 
szűkre szabott idő miatt itten is lehetetlenség volt s csakis egyes kiválóbb 
és szembeötlőbb tárgyakat sorolhatok fel. A franczia közoktatásügyi minisz
térium kiállította Méziéres 1 : 320,000 mértékű geológiai térképét. L. L e- 
BEL-től. A térkép orografiája nyomtatás, a geológiai színezés kézifestés. 
A 19 szinkulcs a következő geológiai kiválasztást tünteti fel.

Kristályos kőzetek; permi széntartalmú homokkő; tarka homokkő; 
liasz homokkő; durva oolithos mészkő; korallos mészkő (astartien); port- 
land-mészkő; neocom-mószkő; fehér kréta; kagylómész; alsó márga; gry- 
phsea-mészkő; felső liasz-márga; kimeridge-márga; gaultagyag zöld homok
kal ; márgás kréta.

A Fbanczia közmunkák minisztébiuma. (Ministére des Travaux Publics)..
I  F öldtani intézet (Service de la Carte géologique de la Francé). 

Geológiai térképeket, térképatlaszokat és térkép-magyarázókat állított ki. 
A  sok között különösen feltűnt a Les Alpes Frangaises 1  : 80,000 mér
tékben. Az óriási nagyságú térkép körülbelől 6  méter magas és 4 méter 
széles lehetett. A szinkulcs 82 kijelölést magyarázott meg.

Kiállította továbbá Paris környékének geológiai térképét, 1 : 320,000 
mértékben és pedig a párisi, lillei, metzi, mézieresi lapokat csoportosítva. 
Francziaország délnyugati harmadkon medenczéjének térképét (Bassin 
tertiare de Sud Ouest) M. G. VASSEUR-től.

Az összes terrainnal ellátott nyomtatott térképlapok geológiai színe
zése kézi munka volt.

II. A  F öldalatti topográfiái osztály. (Service des Topographies Sou- 
terrain). Igazgató M. Lévy. Kőfejtők és más feltárások térképe, a melyen a 
legfontosabb helyek vörös betűkkel voltak jelezve. Nevezetesen: Taverny,.
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Argenteuil, Cormeilles, Platriére dn Parc á Romainville, stb. Hozzá igen 
szép fényképek.

IH. Bányászati osztály. (Service des Mines.) Kiállítása minden tekin
tetben fényes és impozáns volt. Többek között feltűnt Francziaország ércz
és fémtermelésének statisztikai térképe az 1898-ik évben. A  nagy térkép- 
igen szép kézi munka, a melyen az egyes érczek termelése színes félkörök
kel volt feltüntetve. Hozzá geológiai átmeszetek és termelési grafikonok 
tartoztak.

A ix  és Marseille tájékának geológiai térképe. (Carte géologique de la 
Region d’Aix et de Marseille) M. Gr. VASSEun-től. M. Bbesson, F ournieb, 
Maijby, Repelin, Savobnin közreműködésével. Az 1 : 20,000 mértékű na- 
gyobbított térképlapokat Mr. R ivieee fényképezte. A fényképezett óriás 
térkép színezése szép kézi munka volt. A színkulcs 44 színe a következő 
geológiai képződésekre vonatkozik.

I. Üledékes rétegek.
Hegyoldalak törmeléke és mostani tufalerakódás, árterületek. 
Alluvium és ó-alluvium. Negyedkori mésztufa. Plioczén mésztufa. 

Tortonien. Helvétien. Burdigalien (mastodon angustidens-márga és mészkő).
Stampien. Saunoisien (mészkő és agyag). Lundien (St.-Ponsi mészkő). 

Lutétien; parti facies (mészkövek).
Ypésien-Sparnacien, parti facies (Langessei mészkő).
Thanatien (Physa prisca mészkő és veres agyag).
Montién (Physa montensis mészkő és veres agyag).
Parti faciesek:
Felső-Rognacien (Rognac mészkő, Melánia armata színt). 
Alsó-Rognacien (hüllős agyagok).
Bégudien (mészkő, agyag és homok).
Fuvólien (sárga homok).
Yaldomien.
Sénonien 1. radiolitos mészkő, 2. édesvízi mészkő, (Calcaire d’La- 

custre), 3. Lima ovata-mészkő, 4. Hipurites-mészkő.
Turonien, (parti konglomerát, pudingkő és márga).
Cénomanien.
Gault és aptien.
Urgonien
Hauterivien dolomit.
Yalanginien
Heterodiceras mészkő és dolomit.
Séquanien. Oxfordién-Callovien. Bathonien. Bajocien. Lias-infralias. 

Keuper. Muschelkalk. Tarka homokkő (Grés bigarré). Permian. Alsó-Perm. 
Phyllit és quarzit. Bauxite.
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II. Eruptív kőzetek (Terrain Éruptifs).
Mioczénkoru bazalt. Bazalttufa. Nephelinit.

A Pákisi geographiai intézet (Institut G-eographique de Paris) kiad
ványa. Francziaország geológiai térképe. Pajta külön-külön színnel kitün
tetve a negyedkor, a harmadkor, a kréta, jura, diasz, szisztémák; a paleozoos 
vagy ó-kor; égethető ásványok ; metamorph kőzetek; az eozoos v. őskor; 
vulkáni kőzetek; porfiros kőzetek.

L. W ichbee, metsző, ezinkografiai vállalata Francziaország 2 lap- 
hói álló geológiai térképét állította ki.

Emon de Makgabic és F b. Schradeb a Pyreneusok geológiai térképét 
mutatta he.

Európa geológiai domborművű térképét (Eelief géologique de l ’Eu- 
rope) M. E. L avasseuk és Mlle C. Kleinhaus készítették el. A  dombormű 
mérete a síkban 1  :4.000,0 0 0 -hoz, a magasságban 1  : 1 .0 0 0 ,0 0 0 -hoz.

A gazdag ásvány-, érez- és kőzet-kiállításból csak a következőket so
rolom fel.

Machéville-Daguin et Cie. Párisban, több nagy darab kősót és főzött 
sót állított ki. A Saint-Nicolas sóbányában 6,000 tonna kősót; a madeleini 
sófőzőben pedig 26,000 tonna kifőzött sót termelnek.

Az Auvergne-ből nagy antimonit-darabok; Arrigas-ból, czink és 
rézérezek, galenit és argentit volt látható.

A  Société frangaise des Mines d l’Ariége (Min. D’Alzen) bányatársa
ság mérnöke Mónin ú r; ezüst tartalmú galenitet, mangánt, azuritet, piri- 
tet, vasé rezeket (szideritet) és a mészkőből, tenyérnagyságú lapos, fekete 
fénylő fosfátokat mutatott, be.

A Mines de Batéee les Indis, 1600 méter magasan a keleti Pyre- 
neusokban, magnetitet, chalibitet és hematitot állított ki. A  kitűnő és igen 
szép hematit tartalmaz Fc. 54 %, Mg B o/0, Si02 4 %-ot. Évi éreztermelés 
90,000 tonna. Látható volt még a bányakörnyék geológiai térképe és több 
szel vény rajza.

Kiváló kiállítása volt, a Société eyonnaise des Schistes bitumineux 
á Autum, (Saőne et Loire) á Paris rue le Peletier 6 , bitumenes palabánya 
társaságnak. Nagy gipsz-dombormű tünteti fel a bányavidék geologiailag 
színezett topográfiái képét. A gipszmintának a Margenne bánya feletti tér
színi része leemelhető és alatta a hegység belsejének szelvénye látszik. 
A  bányamivelést fekete alapon futó fehér vonalak jelölik. A  bitumenes 
pala a felső karbonrétegeket fedő és szintén kőszenet tartalmazó perm 
szisztémából való, a honnan még a nyers anyagon kívül a következő igen 
szép szerves maradványok gipsz mintái is ki voltak állítva.

Az Amphibiák családjából: Actinodon Prossardi, G-audby, Felot- 
Autum mellett találták. 1884-ben.
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A Gastrolepidotákból: Stereorhachis domináns, Gaudky.
Igornay, Autum.
Calliobrachion Gaudry. Morosenne, Autum.
Halakból. Megapleuron Rockéi. Gaudby. Igornay. Autum.
Függelékül be volt mutatva a termelt parafin, benzin, goudron, petró

leum stb.
Société des Mines de la Buble á Saint-É loy  (Puy de-Dőme) et á 

Lyon (Bhőne) kőszénbánya-társaság. Feltűnő szép nagy Gannel Coal (kő
szén)-tüskökön kívül, bitumenes agyagot is mutatott be. Kiállította továbbá 
egyik 245 méter mély aknájának geológiai szelvényét és a St.-E loy  kőszén
bánya szelvényének gipsz mintáját, a melyen a kőszénen kívül, a geológiai 
képletek is ki vannak tüntetve. Az itten aknázott kőszén a karbon sziszté
mából való.

Érdekesek voltak m ég; a Société anonyme des H ouillebes de Saint 
Étienne (Loire), és a Société anonyme des H ouillebes de Mountbambebt 
et de la Bébandiébe á Saint■ Étienne (Loire) kőszénbánya-társaság külön- 
külön kiállítása. Mind a kettő a felső karbonrétegekből kapja a kitűnő 
szenet.

Az első társaság területén az alaphegységre konglomerát és brecsia 
települt. Ennek fedője a telepmentes homokkő egész sorozata és e felett az 
alsó, középső és felső kőszén tartó réteg 16 telepe; összesen 40— 50 méter 
összvastagsággal következik. A társulat az 1899-ik évben 596,282 tonna 
szenet termelt. Kiállította az első szénréteg geológiai szelvényét, térképe
ket és szénmintákat.

A második társaság bányaterülete 1146 hektár és évi termelése 
600,000— 700,000 tonna kőszén.

A  COMPAGNIE DES MlNES DE RoCHE-LA M oLIÉEE ET FlBMINY (Loire) ---
kőszénbánya-vállalat 927,148 tonna kőszenet termel s szénmintákon kívül 
térképéket, terveket és gipsz-mintákat állított ki.

Compagnie des Mines, F ondebies et F obges d’Alais vállalat Trély 
bányája,-bányatérképein kívül egy igen gondosan, nagy fáradsággal, mond
hatni művészettel készített mintát állított ki, a melyen papirosból és üveg
ből kombinálva, 7 geológiai szelvény van igen értelmesen kitüntetve.

Compagnie génébale des Asphaltes d eFbance &|/.sseZ-bányája, nyers 
anyagon és szelvényeken kívül egy 5000 kgrmos aszíalt-tuskót is állított ki.

A willefranchei és aubinei kőszénbányák, kőszenet és a bányaszelvény 
gipsz-mintáját állították ki. Az utóbbin a geológiai képletek is ki vannak 
tüntetve.

Corsika szigetéről (St.-Helena) a Blanzy kőszéntelep kiállítása, 1  alap
rajzzal, 3 szelvényrajzzal és igen szép karbon szisztémabeli; pectopteris, 
odontopteris, artisia, annularia stellata stb. növényekkel tűnt fel.
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Dánia.

A  Danemarki országos geológiai bizottság Kopenhágában, irodalmi 
munkálkodását, valamint az ország talajának átnézetes geológiai térképét 
állította ki.

Luxemburg.

A  luxmeburgi kőbányák termelésének térképe. 1894— 1900-ig. Színes 
kör- és oszlopos jelzéssel a térképen ki van tüntetve; a szobrász kőanyag
nak, nagy tömböknek, kövező koczkáknak, törmeléknek, zúzott kavicsnak, 
kavicsnak, palának, gipsznek és homoknak termelése.

Magyarország.

A M. kik. földtani intézet, Budapesten. (M. kir. földművelésügyi mi
nisztériumhoz tartozik).

Térképmunkálatait állította ki, és pedig: A  Krassó-Szörényi Hegység 
geológiai térképe. Az 1877— 1899-ik évben geologiailag felvették Böckh 
János, H alaváts Gyula, telegdi Both L ajos és dr. Schafaezik F erencz, 
továbbá A dda K álmán. Budapest, 1899. Mérték 1:75,000-hez. Nyomtatott 
topográfiái, térképen, kézi színezéssel 58 geológiai elkülönítés. Nagy 
térkép.

Részlet a biharvármegyei K irály-erdő részletes geológiai fölvételéből. 
Felvette dr. H ofmann K ároly az 1887, 1888, 1890-ik évben. Mérték 
1 : 25,000-hez. Budapest, 1899. Fényképezett térképlapokon 20 geológiai 
elkülönítés.

A  Magyar korona országai területén mívelésben és feltárófélben levő~ 
nemes fém, vaskőásványszén, kősó és egyéb értékesíthető ásványok elő
fordulási helyei stb. Összeállították Böckh János, Gesell Sándor. Mérték 
1 : 900,000-hez. A kőnyomású térképen színes kerettel a bányakapitánysági 
kerületek és színes körökkel a következő ásvány-előfordulások vannak ki
tüntetve. Arany, ezüst, aranyezüst, ezüstarany és ólom, réz, réz és ólom, 
vaskő, mangan, chromvasércz, vaskovand, kobalt, nikkel, ólom, ólomréz és 
vasércz, antimon, gálma, kén, higany, nemesopál, kősó, timsó, petróleum, 
aszfalt, szénhidrogéngáz kiömlések, földgyanta és lignit, kőszén, barna
szén, lign it; továbbá bányászat rendes mívelésben, bányászat feltáró félben.

A  Magyar korona országai tűzállóságra megvizsgált agyagjainak 
átnézetes térképe. Megvizsgálta és összeállította K alecsinszky Sándor 1899. 
Mérték 1: 900,000. Kőnyomású térkép, rajta jelekkel kitüntetve a tűzálló, 
tűzálló és égetés után fehér színű, tüzet nem álló, tüzet nem álló és égetés 
után fehér színű agyagok termőhelye.
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A Magyarhoni földtani társulat kiállította az 1896-ik évben kiadott 
1:1.000,000-hoz mértékű Magyarország geológiai térképét. A  kőnyomatú 
térképlapon külön színnel 37 geológiai kiválasztás szerepel. És pedig : üle
dékes kőzetekből a kajnozoos csoportban: alluvium, diluvium, kétes dilu- 
vium és plioczén; a kajnozoos csoportból: plioczén, mioczén, oligoczén, el 
nem választott oligoczén-eoczén, ifjabb kárpáti homokkő ; eoczén ; a mezo- 
zoos csoportban: kréta: felső, gault, alsó; jura: maim, dogger, liasz; rae- 
t ia i; triász-felső, középső, alsó; a paleozoos csoportban : perm-felső, alsó ; 
karbon-felső, alsó-; devon ; az archei csoportban : felső, középső, alsó kris
tályos pala. A  tömeges kőzetekből, bazalttufa, trachittufa. porfirtufa, mela- 
firtufa, bazalt, andezit, trachit, dáczit, porfir, melafir, diabáz, augitporfir, 
pikrit, diorit, gabbro, gránit és nefelín-szienit, szerpentin.

A SELMECZBÁNYAI M. EUR. BÁNYAIGAZGATÓSÁG, BÁNYAGEOLOGIAI OSZTÁLYA,

Selmeczbányán, igen érdekes geológiai térképet, tárnák geológiai hosszszel
vényeit és telér-leírásokat mutatott be; valamint a szélaknai m. kir. bánya
hivatal, a felső Bieber-tárna hidrografiai térképét.

A Salgótarjáni kőszénbánya társaság Budapesten. Topográfiái és 
geológiai térképeket, kőszenet és kőzeteket; az Urikány-zsilvölgyi kő
szénbánya részvénytársaság, geológiai szelvényt, kőszenet és kőzeteket; 
a Drenkovai kőszénbánya társaság (Guttmann testvérek) Berszászkán, 
geológiai térképet és a bányaterületén uralkodó kőzetekből, gnajszt, homok
követ, konglomerátot és kőszenet állítottak ki.

Budapest székesfőváros a városligeti 970 méter mély artézi kút szel
vényét mutatta be.

A számos ásvány- és kőzetkiállító közül csak a következőket említem 
fel. Frigyes főherczeg uradalma, bindti (Szepes vrm.) vasérczeket;. a R éz
bányái m. kir. bányahivatal bizmuthot; az Akna-szlatinai, marosujvári és 
sóvári m. kir. bányahívatalok kősót; a M. kir. aranyidkai bányahivatal. 
Jamesonitot; a Verespataki bányahivatal remek termésaranyat és mellék- 
kőzeteit ; a Muszári aranybánya társulat Brádon (Hányad vrm) aranyér- 
ezeket és kőzeteket; a szalónaki (Vas vrm) MiLLER-féle bányavállalat anti- 
monitokat és mellékkőzeteit állítottak ki.

Külön felemlítendő még a Selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóságnak,. 
dubniki (Sáros vrm.) nemesopál kiállítása. Az opálbánya és környékének, 
geológiai térképe és az opált kisérő kőzetek gyűjteménye, az előfordulás
nak magyarázatára szolgált és a remek válogatott opáldarabokban min
denki gyönyörködött. Nagy sajnálattal említem meg, hogy az országos gyűj
temények mellőzésével, az összes nemes opáldarabok a csiszoló műhelybe 
kerültek.

L óczy L ajos dr. budapesti kir. tudományegyetemi tanár és az 
egyetemi földrajzi intézet igazgatója, Magyarország geológiai, oro- és hidro-
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gráfiai térképét és számos szelvényű. Szádeczky Gyula dr. kolozsvári tudo
mányegyetemi tanár és a mineralogiai-geológiai egyetemi intézet igazgatója, 
ritkább ásványzárványokat (szafirt, cordieritet, andaluzitot) tartalmazó 
magyarországi kőzeteket, ritkább ásványokat és kőzeteket és a tokaj-eper
jesi hegyláncz kőzeteit mutatta be.

Nagy-Britannia és gyarmatai.

Az anyaország kisebbszerű kiállítását, túlszárnyalta Ausztrália, Ca
nada és India.

A. Geological Suevey Depaetement a Ottawa (Dominion of Canada), 
geológiai térképeken és irodalmi közleményeken kívül, fényképeket és Ca
nada ásványainak és érezeinek nagyszabású, 1191 darabból álló csoportos 
gyűjteményét állította ki. Külön voltak összeállítva Canada értékesíthető 
ásványainak jelentősebbjei. Nevezetesen: a kőszén, főként Nova-Scotia  és 
Britisch-Columbiából; az összes termelés 1899 végéig 4.565,993 tonna, 
9.040,058 8  értékben; vasércz 77,158 tonna, 248,372 8 ; arany, Jukon-Dis- 
trict, British-Columbia, Nova-Scotia, Ontari, Québec stb, 21.049,730 8 

értékben; egymaga a Yukon-District 16.000,000 8 -nyi értéket termel; ezüst, 
Britisch-Columbia, Ontario, Quebec; 3.078,837 Lbs; 1.834,371 $ érték
ben ; réz, Britisch-Columbia, Ontario és Quebec; 15.078,475 Lbs, 
2.655,319 8 . ólom, Britisch-Columbia stb. 21,862,436 Lbs., 977,250 8 . 
czink, Ontario és Quebec stb. a termelés ismeretlen; niekel, Ontario 
5.744,000 Lbs., 2.067,840 8 ; mangan, Nova-Scotia és New-Brunswick, 
308 tonna, 3960 8 ; higany kevés termeltetett Britisch-Columbiában. 
platina, Britisch-Columbia, Ontario, 55 Oz (uncia), 385 8 . arzén, Ontario, 
114,637 Lbs., 4872 8 . chromit, Quebec; 1980 tonna; 23,760 8 . asbest, 
Quebec; 25,285 tonna, 483,399 8 . grafit, Quebec, Ontario, 1 2 2 0  tonna; 
16,179 8 . gipsz, Nova-Scotia és, New-Brunswick; 244,566 tonna, 257,329 8 . 
csillám, Quebec, Ontario, Britisch-Colum bia; 163,000 8 ; fosfátok (apá
tit), Quebec, Ontario, 3000 tonna; 18,000 8 ; kősó, Ontario, Manitoba, 
57,095 tonna; 234,520 8 . petróleum, 808,570 Bbls., 1.202,020 8 . Az ösz- 
szes ásvány-kőzettermelés az 1899-ik év végével 47.275,512 8  értéket 
képviselt.

A  W estern Ausztrálián Government á Perth (Nyugat ausztráliai 
kormányzóság) csoportos aranykíállítása is meglepő szép volt.

A  H ome Oeeioe M ining E xhjp.it . London (Belügyminisztérium). Be
mutatta az 1874— 1898-ik évi, nagy-brittániai ásványtermelési statisztikai 
adatokat; továbbá egy az ország területéről származó, rendszeresen össze
állított és ezédulázott ásvány, érez- és kőzetgyüjteményt. A gyűjteményből 
röviden a következőket sorolom fel. Feltűnő szép rostosgipsz ; West-Bridg-
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ford, Nottingshamshire. Gránit (igen szép) a következő helyekről: Lam orna  
kőbánya, Cornwall; Sithiaus, Constantin Mountsorel kőbánya; Westmor- 
land, Stap kőbánya; Scoth. Argyllshire, Bossof Mull kőbánya; Aberdeen, 
Port-Donelly kőbánya. Vörös, szürke és barna poriir; Luxulian, Cornwall. 
Luxulianit-Turmalin; Luxulian  Corn. Serpentin, Lizard, Cornw. Galenit 
(igen szép), Sreenside bánya, Westmorland és Geensberry bánya, Dum- 
friesskire Scotl. Egy sorozat i'edőpala.

Az ásványszén kiállításból felemlítem, a L ambton Collieries L im i
ted, Newcastle-on Tyne czéget, a mely évente 3.000,000 tonna kőszenet 
termel.

A  czég még a kőszénrétegek között előforduló kitűnő tűzálló agyagot 
is kiállította, a melyet igen nagy arányokban dolgoznak fel.

A The Gwaun Gae Gürwen Colliery Comp. Limit. Swansea vállalat 
igen szép óriás nagyságú antracit-darabokat állított ki, valamint ugyan 
innen a Gragiola Meethyb Com. L imit is.

A Castle Mebthye. W elsh Steam Coal vállalat igen szép ásvány
szenet, tűzálló valamint samottnak való agyagot és kvarczot, valamint a 
belőle készült híres « Cory» -téglákat mutatta be.

Blackbürn bbothebs, Ottavában (Canada) és mások csillám-lemezek 
nagy tömegét állították ki. A  canadai gyűjteményben, még ottavai, (Ont.) 
csinos ametisztet is láttam. G. Mann állította ki.

Meglehetős nagy volt a nyers- és csiszolt-drágakövek száma. A  cey
loni kormányzóság ; az A ssociation of D iamond Merchants. Limit. Lon
don czég; De Beers-Loudban ; Cadeb (S. S.) Abdul, Ceylonh&n; stb. sok 
nyers és csiszolt gyémántot és más ékkövet állított ki.

Megemlítem még a Britisch Alumínium Comp. L im. London (S. W. 
Vietoria Street 9) czég impozáns alumínium kiállítását, a hol e fémből 
egész asztalokat, vázákat és nagy díszítő lemezeket lehetett látni, valamint 
a kellemes ezüst színű és fényű londoni «albradium» (az alumínium egy 
ötvénye) dísztárgyait, csöveit stb. (Albradium Syndicate Limited. London, 
E. C. 23. Qucen Vietoria street.).

Német birodalom.

Geológiai munkákat nem igen láttam. A német házban, a Berlinben 
készülő Európa nemzetközi geológiai térképének lapjai voltak kiállítva.

A Xl-ik csoport tömeges kiállításából első helyen a páratlan érdekes 
és szép borostyánkő kiállításáról kell megemlékezni.

Dr. K lebs Bichard königsbergi tanár, a borostyánkő előfordulásának 
geológiai térképét mutatja be.

Ennek a térképnek, mintegy illusztrácziója, magának a borostyánkőnek

( 11)
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óriás mérvű kiállítása. A Berlinben székelő porosz kir. földtani intézet és 
bányászati akadémia, a borostyánkő tudományos kiállítását rendezte. Nagy 
sorozatát látjuk itt a borostyánkő szerves zárványainak, a melyek a coni- 
feriák, jungermaniák a dipterák és a mikrólepidopterák stb. maradványait 
tartalmazzák. Ipari fontosságát a többek között, legnagyobbszerűen J. H. 
W ebner (Berlin  W. 173, Fridrichstrasse), mutatja be. Nyers és feldolgozott 
borostyánkövek vannak a nagy gyűjteményben. Két nagyobb darab a gyer
mekfej nagyságot meghaladja és több van olyan, a melyik a kókuszdió 
nagyságot éri el. Az iszapos agyagban is látni több nyers darabot. Hason
lóan látható a kékföld és borostyánköve is. Magából a borostyánkőből igen 
szép bútorok, csészék, tárczák és apróságok láthatók.

A  barit és ipara. Barytwerke Gewerkschaft W eitzhelie  & Arzkante. 
Köln an Éhein. A társaság kiterjedt és gazdag bányái, déli és nyugati 
Németországban vannak. A  barit a triaszkoru tarka homokkőben és a 
diabáz-porfirit kőzetben, összesen 8  méter vastag telérkomplexust képez. 
Hosszkiterjedése mintegy 5 kilométer. A bányákban havonként 3000 
tonnát termelnek. A telórek meglehetősen éles szalagokban vannak kikép
ződve és így a zárókőzetektől, szennyező részek nélkül könnyen elválaszt
hatók. Ennek következtében a nagyobb barittömegek is egészen tiszták. 
A kifejtett ásványt válogatják és osztályozzák. Az osztályozott barit, mosás 
és szárítás után tiszta, kvarczit-malomkövek közt különböző finomságú 
lisztre őröltetik. A  tiszta nyers darabos barit ára 10 tonnánként 250—• 
300 márka; őrölve, a liszt finomsága szerint, 175— 450 márka között 
változik.

Norvégia.

A Norges geologiske Undersögelse. Kristiánia  (Norvégia geológiai 
kutatása Krisztiánia) több rendbeli térképpel szerepelt. így  például szép 
munka volt a Geologisk kart over Kristiania. By af K. 0. Björ- 
XiYkke. 1898. 1: 15,000 (Kristiania környékének geológiai térképe. 
K. 0. BjÖRLYKKÉtől 1898.) A színkulcsban: lose jordlag (törmelékes föld
rétegek) 3 szín. Silurlag (skalberg) 7 szín. Eruptiser 6  szín. Grundfjeld 
(Gneisz) 1 szín. Különböző jelekkel kitüntetve : spalteforkastning (hasadási 
vetődések), íoldnings forkastning (sülyedési vetődések), skurings maerker 
{jégár nyomok), rivnings breccie (dörzs brecsia).

Geologisk kart over Öeme ved Kristiania  1884. og 1885. af. W. C. 
Brögger, 16 geológiai elkülönítés. (A Kristiania melletti szigetcsoport geo
lógiai térképe 1884— 1885. W. C. BRÖGGERtől).

Saudelfjord és Porsgrund környékének geológiai térképe. W. C. BRÖG
GERtől. 1897. 1 : 100.000-kez.
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Bergen város környékének geológiai térképe. 3 lap (22 B. Haus; 
25 D. L ilcham m er; 26 C. Aarnot.) Szelvények és csinos kézi szépia- és 
tusrajzok. Tengervájta természetes alagút a Torghatten hegyen keresztül, 
a hegyközepén nagy négyszögletű nyílással. Egy tengervájta nagy barlang 
a melynek nyugati oldala mai nap már egészen a szárazföldön van. A  vas
korszakban emberi lakás. Tengermosta gömbölyű üregek és csatornák, 
most már mind magasabb szinlőben.

Bergen város részletes térképe C. F. K oldbbup Rajta 11 geológiai. el
különítés. Hozzá a következő szelvények 0 5 Lysekloster 1 : 7500-hoz, 
dr. REUSCHtől; profil Bergensbyn át. 1:5000-hez, C. F. KoLDEBUPtól 
12 szin elkülönítés és pedig: Kvaterner 2 elkülönítés; kristályos palák 
3 elkülönítés; archei vagy őskori képződések 2 elkülönítés eruptivkőzetek; 
5 elkülönítés.

A  Bér géntől délre eső szigetek geológiai térképe. Rajta a következő geo
lógiai elkülönítés: háromféle szilur szisztémájú metamorfkőzet; csillámpala- 
kvarczit; amfibólpala, diorit kőzet kétféle; kvarczporfir; gnajsz és gránit. 
Geologisk kart over Öerne undenfor Hardangerfjördens. Mundig af 
dr. H ans R eusch, assist. ved den geologiske undersögelsk. Rristiania 
1866. 1 :100,000. (A Hardanger fjord szigetcsoportjának geológiai térképe. 
Felvette H ans Reusch, segéd az országos geológiai felvételeknél.) Nyomta
tott lap, 13 geológiai elkülönítéssel, sok betű és más jelzéssel.

Geologisk kart over Skandenaviske lande og Finland. Udgivet af 
H ans Reusch. Kristiania 1890. 1:4.000,000. (Skandinávia és Finország 
geológiai térképe. Kiadja H ans Reusch. Krisztiánia 1890 1 :4.000,000-hoz 
mértékben). Kis nyomtatott átnézetes térkép, 14 geológiai elkülönítéssel és 
több jel-magyarázattal.

Több térképlap a norvég országos felvételek rendes kiadványából 
(Bl. 14. B. stb.)

A  kiállított ásvány- és kőzettömegből valamint a bányamíveletekből 
csak a következőket jegyezhettem fel. Pompás kiállítása volt, egy óriási 
fali szekrényben a K onsbebg SöLWAERK-nek (konsbergi ezüstbánya). 
Megvolt itten a konsbergi bányakerület geológiai térképe. C. Obdamm 
bányamérnöktől, 1900. E térképen ki volt tüntetve a gabbro, diorit, gránit, 
gnajsz és ampfibólpala; a kvarczit és csillámpala; glecser és alluviális 
területek. Sajátságos képet nyújtott a «Fahlbande» sűrűn egymásután kö
vetkező szallagszerű, majdnem egy közös előfordulása. A  szép térképhez 
egy nagy keresztszelvény volt mellékelve. A bánya terményei közül remek 
termésezüst, sok szép világoszöld fluorit, több igen szép kalcit-druza, 
kvarcz és szfalerit volt látható. A remek termésezüst csoportok mellé 
3 drb nagy színezüst tégla és egy hosszú üvegtálban tisztított színezüst volt 
még mellékelve.
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A F oldals  V oeek, a Helge Voeringsaasen. Elverum bánya- és kő
bánya-térképeket; tiszta szép tömzsökökben szemcsés piritet és chalko- 
piritet állított ki.

A Kosos K obbeevaeek rézbánya-társaság (székhelye Trondhjem) 
pirít, réz, vas és chrom érczeit mutatta be a következő banyáiból. Storvest- 
bánya, művelésbe véttetett 1645-ben. Konges bánya 1657-ben és a Muggrube 
bánya 1770-ben. A  Stovartsgrube 530,000 tonna érczet termelt 7.2 0% 
közepes réztartalommal. A  Kongensgrube az utolsó 10 évben összesen 
280,000 tonna piritet és 5 % rezet tartalmazó érczet adott. A Muggrube 
körülbelül 130 év alatt mintegy 370,000 tonna olvasztásra alkalmas érczet 
szolgált 5 1/4% réztartalommal. A tiszta réz-ércz 99-92 0/0 rezet, O 02 % ezüs
töt, O'o4 % nikelt és (boa % vasat tartalmaz. A piritben 3 0/0 réz és 44— 45 o/„ 
kén van.

Sm it h  és T hommesen  urak Arendalban a következő ásványkülönleges
ségeket állították k i : 2 üvegtálban Thorit szabad darabokat és az anya- 
kőzetben nagy ujnyi vastag mintegy 1 czentimeter hosszú szép kristályo
kat ; Landböre-ből. Tenyérnyi nagy orangit darabokat és kristályait; 
mosandritot, orthitot (Arendalból); bragitot és tyritet.

PuNTEBvoiiD Th. egersundi magnetiteket; H. L ind stordi (Bergen 
mellett) piriteket; C. A. W ath ne  mandali nagy földpát kristályokat és 
darabokat, kvarczot és csiszolt gránitot és egy remek zöld serpentin-vázát; 
végül K nappenbobg  B eynstenhuggebi Odalen N. egész sorozat igen finom 
köszörűkövet mutatott be.

A térképekhez sorolandó még Kart Norveges Stenog M ineral indu- 
stri, a f Cael F bed . K oldeeup. 1898. (Norvégia kő- és ásvány-iparának tér
képe. C. F e . KoLDERUPtÓl 1898.).

Olaszország.

Mindenek előtt az olasz geológiai társaság Societa G eologica I ta l ia n a  

munkálatairól emlékezünk meg. A társaság gyűjteményes kiállításában 
részt vettek; Prof. sen. G. Ca p e l l in i, bolognai kir. egyetemi tanár; őskori 
növénymaradványokkal, nevezetesen leveles pálmatörzsek gipszmintáival. 
Prof. L. B ijcca, cataniai kir. egyetem tanára szépen kidolgozott kőzet- 
koczkákat: Prof. G. Om boni páduai kir. egyetemi tanár irodalmi munkás
ságát ; prof. A. I ssel a genuai kir. egyetemi tanár, a Grotta Giacheriá- 
ból származó nehány ősgerinczes állat; nevezetesen az Antracothérium  
magnum, Cuv., Felis sp. stb álkapcsának gipsz mintáit, foszd kagylókat és 
csigákat mutatott be.

A P is a i k ié . egyetem  geológiai múzeuma, rámába foglalt 36 üvegcsé
ben, rajzokkal ellátva, szardíniái silur-ostracoda-gyűjteményt; a n ápo ly i



k ir . egyetem  geologiax múzeuma, Giffoni felső-triász szisztémájú halakat 
(Colobodus Gryolepis latus stb) és egy plioczén Aulocetus sp. (mostan már 
Aulocetus St. Marioennsis) koponya és állkapocs gipsz-mintáját és fény
képét állította ki. Az aulocetes maradványokat St. Marino köztársaságban 
a Monté Titano mellett találták. A  koponya hossza mintegy 140 czenti- 
méter és szélessége a szemüregeknél mintegy 75 czentiméter. Itt látni még
S. d. B osniaski trainai íoszil növénygyűjteményét és az Vis nagyságban 
lefényképezett Latanites M axim iliani, Vis. kövesült levelespálma törzs
képeit. Az eredeti példány a vicenzai Lonedo múzeumban őriztetik.

A  királyi olasz földtani intézet Rómában R e g e i U eficio  G eologico, 

R óma. A Róma melletti Laziale vulkán geológiai domborművű térképe. 
A síkban 1: 25,000-hez, a magasságban 1: 20,000-hez (készítette A madeo 

A u e e l l i Róma). A  színes csinos domborművön a következő elkülönítéseket 
lá tn i: Régi tófenekek, peperinokőzet, glacziális földes tufák, sárga földes 
és szemcsés szürke tufák (Campagna Romana), litoidos sárga tufa, augit- 
leucit, augit-leucit sok másodlagos földpáttal, melitit, nefelinit-leucit, leuco- 
tefrit. Itten voltak kiállítva az olasz királyság kőzetei, érczei, ásványai; 
kőzetkoczkák, kőlemezek és más iparilag értékesíthető kőzetek és ásványok. 
A  lipari szigetről (Messina tartomány) feltűnő szép horzsolókövet (Cave 
dipomici) láttam.

Az olasz kir. bányahivatal R e g n i Coepo de M in ié b e  Rómában a 
Carta Geologica déllé A lp i Apune, dali Ingre. D. Z accagna. 1894. 1: 50,000- 
hez és több más geológiai térképet, rajzokat és nyomtatványt állított ki. 
Kőzet- ásvány-, és érczgyűjteménye, sok szép kén- és azbeszttel szintén 
igen csinos volt. A  lanzadai (Cave di Cuigiasco) azbesztdarabok némelyike 
90— 90 centiméter hosszú.

A  k ir á l y i pénzü g ym in isztériu m  kősó mintákat; a parmai királyi kősó
bán ya és sósfürdő társaság jód-brom-lithiumos vizet, keserű vizet, közön
séges kősót stb; a leccei keresked elm i kam ara  fosfátokat, márgákat és 
iparilag értékesíthető kőzeteket, a térni bányavállalat hatalmas lignit-dara
bokat állított ki.

(15)  A P Á R IS I K IÁ L L ÍT Á SR Ó L . 1 9 3

O ro s z o rs z á g .

Az óriási birodalom szellemi és anyagi gazdagságának kincses házá
ból igen nagy mennyiségű és igen szép anyaggal jelent meg a kiállításon. 
A sokból azonban a tanulmányozandók keretébe aránylag kevés esett. 
Hézagosán és röviden a következőkről számolok be.

A CSÁSZÁRI MEZŐGAZDASÁGI ÉS URADALMI MINISZTÉRIUM BÁNYÁSZATI INTÉ

ZETE, St. Petersburgban, geológiai gyűjteményeket és egy kristályszög
mérőt állított ki.

.4 m . k ir . fö ld ta n i intézet évi je len tése. 1900. 13
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A kaukázusi bányakjazgatóság v e g y e s  á s v á n y o k a t  és  é r c z e k e t ;  az 

A lgu ir  k ő o la j ip a r tá r s a s á g :  Vlaclicaucasban, k é t  h a ta lm a s  d a ra b  e zü s t

ta r ta lm ú  g a le n i t e t ;  N iiíiphobopf G e . Bakhmoutban k ő s ó k a t ;  stb . m u ta 

t o t t  be.

Részletesebben tanulmányoztam P. Demidoff Sax-Doxatoi herczeg, 
Tagul és Louina  (Ural) uradalmának kincseit. A  Tagul és Louina urada

lom az Ural-hegység Perm  kormányzóságában fekszik, Tagul 625,000 hek
tár nagy; van rajta két vas (magnetit) bánya 6 8 % olvasztásra alkalmas 
érczczel; egy mangánbánya; egy rézbánya 60,000 tonna évi termelő képes
séggel s 3 '5o% közepes réztartalmú érczczel; és több vegyes vasérczet tar
talmazó vasbánya. A rézolvasztó termelése 2000 tonna.

Ezeken kívül előfordulnak még a birtokon chrom, ólom és más ércz- 
telepek; arany tartalmú homok és platinás homok a mely utóbbinak 1500 
kilogrammja néha körülbelül 80 % tiszta platina fémet is tartalmaz. Mint
egy. két évvel azelőtt a szállban álló kőzetben a platinát telérben is fel
fedezték.

A  louinai erdőuradalom főként kőszenet termel.
A kiállított nyers ásványok közül megemlítendők a medno-roudniki 

rézérczek, magnetitek, kvarczok és a louinai kőszén.
Geológiai és ásványtani tárgyak a Medno-Roudiansk-bánya vidékről ; 

nevezetesen különféle rézérczek, 1 2  drb nyers és csiszolt malachit (egyik 
csiszolt példány mintegy 50 czentiméter hosszú és 25 ezentiméter széles), 
réztartalmú telér-érczek.

A Vouissokaia bányából kőzetek, magnetitek és más vasérczek, az
beszt, pirít, földpát és okkerföldek. A Jerebzoff'-hányából kőzetek és telér- 
darabok, vasércz. Lebiajka-bányából kőzetek és telér-minták, magnetit. 
Prikartchitza-bányából hematit. A  SápaIsky-bányából, kőzetek és telérek, 
psilomelan. A  cbróm-bányából chrómórcz és szerpentin.

Az arany és p ia iin -bányákból: mosatlan aranyhomok. A Ziranski, 
Paskounoff) Marié, M artiam , Chilovka-Bartevaia, Karassika stb. arany
mosó helyek szelvénye és kőzetmintái; kilencz üvegcse aranypor külön
böző aranymosókból; egy üveg nagyobb arany-rög. Platin-bányászat 
Tagúiban: Mosatlan platinás homok és a mosóhelyek geológiai gyűjte
ménye. Termés-platint tartalmazó kőzetminták, amfibolit platinakéreg
gel ; kőzetek platínatelérrel, platina rögöcskék, kimosott platina homok 
nélkül, egy 2  kilogramm súlyú platina-rög.

A  louinai kőszénbányák kőzet- és kőszéngyűjteménye.
Igen érdekes és értékes volt Schouvalov P. P. gróf uráli kiállítása is, 

a lyswai birtokról szintén a Perm  tartományban. Nagyobb mennyiségben 
volt itten bemutatva az arany, platina, gyémánt és a gyönyörű fűzöld 
leuchtenbergit. Az arany-rögecskék, nyers gyémántok és fénylő leuchten-
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bergit-kristályok üvegtányérkákban voltak elhelyezve. Platina volt a leg
több. Itt is be volt mutatva a mosatlan platinás homok és a kimosott fém,, 
a legapróbb szemeeskétől a dió nagyságú rögökig.

A  Schouvalov bányák a föld összes platina termelésének 25 o/o-át 
szolgáltatják. Termeltek pedig az 1897-ik évben 1140; az 1898-ik évben 
1525 és az 1899-ik évben 17G0 kilogrammot.

A permi kormányzóság M ijn i- Tourinsk és Elkinsk bányája is platint 
állított ki. A  legnagyobb rögöeske olyan mint egy jól kifejlődött mandula.

A clonetzi ásványszén medencze tulajdonosainak csoportos kiállításá
ban érdekes volt a nagyobb méretű geológiai térkép, a mely kézi munkán 
1 1  geológiai elkülönítés mellett az egyes vállalatok is ki voltak tüntetve. 
A  szép térképhez nagyobb kőzetgyűjtemény és termelési grafikonok tartoztak.

Érdekes munkában mutatja be a Nobel testvérek Részvénytársa
sága (alakult 1879-ben) a bakui nafta termelést és a nyers nafta (kőolaj) 
feldolgozását. A grafikai táblák mellett az Apscheron félsziget geológiai tér
képe is látható, a melyen, nevezetesen Baku környékén: eoczén (étage de 
Sumgait; oligoczén (étage de Balakhany); plioczén (étage d’Apscheron és 
étage de Bakou) rétegek és az iszapvulkánok vannak kitüntetve.

A társaság 1899-ben összesen termelt 8.606,000 tonna nyers naftát 
és kivitt 1,692,000 tonna petróleumot 189,885 tonna nyers zsírokat; 
4.015,000 tonna vegyes salakot; és 400.000 tonna nyers naftát, azaz össze
sen 6,296.885 tonnát.

Végül megemlítem még, hogy az Ilyne kartográfiái intézet St. P e - 
tersburg 1859— 1900 geológiai térképén a magas és sötét elhelyezés miatt 
semmit sem lehetett kivenni.

Portugál.

A Direcaos dós Servicos Geologioos de P ortugál. (Portugál kir. 
földtani intézet). Az északi mezozoos régió és a szomszédos vidékek geoló
giai térképét. Delgardo és CHOEEAT-tól 1900. 1 :100.000-hez, állította ki 
(Regiád Mesosoica ad Norte do Sado (?) a Terrenos limitrophes Delgardo a 
Choffat 1900). Magas térkép, a melyre a nyomtatott topográfiái alapon 
32 geológiai elkülönítés van, igen is rikító színekkel ráfestve. Az intézet 
kiadványait is bemutatta.

« Carta geologica de Portugál. Direcao dós Trabalhos geologica por 
J. T. N. Delgardo e P. Choffat. 1899. 1: 500,000-hez. (Portugália geológiai 
térképe. A geológiai munkálatok igazgatósága. J. T. N. Delgardo e P. Chof - 
fát stb). Színes nyomású lap, 37 geológiai elkülönítéssel és a következők 
külön jelzésével: vándorkövek; csontos barlangok; kövület lelőhelyek, 
ásványos vizű források; hasznosítható ásványok termőhelyei; kőbányák és 
őskori telepek.

13*
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A Reparticao des Minas (kir. bányászati hivatal). Carta m iuerogra- 
phica. Négy darab kézzel színezett geológiai térképen jelekkel a követ
kező érczek és ásványok előfordulása van bemutatva.

Egy lapon a réztartalmú ásványok; 1 lapon a mangános ásványok; 
1 lapon a vas, réz és ólom, 1 lapon a vas, réz, ólom, mangán és antimonit 
ásványok feltüntetését lehetett látni.

Carta das minas concedidas até 31 de Dezembre 1899. i  : 500.000. 
(Az engedélyezett üzemben levő bányák térképe. 1899. 1:500,000-hez). 
A térképen a vas, a mangános vas, a réz, a volfram, az ólom, az ezüst, a 
czink, az ásványszén, aszfalt, fosforit, azbeszt, bitumenes mészkő, arzeno- 
pirit, arany külön jelekkel van kitüntetve.

Carta des aquas minero-medicines 1:500,000. (Az ásványos vizű 
gyógyforrások térképe 1: 500,000-hez). A különböző forrásokat 28 külön
böző színű kör jelzi.

Carta geologica de Portugál Levantada. Felds Engenheiros chefje 
Adjunkló de Sa. Seccao da Direccao Ceral los trabalhos Geodesicos Car- 
los Riberis e Dellgardo 1876. i : 500,000. (Keleti Portugália geológiai tér
képe stb 1876. 1 : 500,000-hez). Színesen nyomtatott térkép 29 geológiai 
elkülönítéssel.

A  Cap- Vert tartomány (S.-Thiago sziget) termés ként, nitrátokat, sul- 
fátokat és más vulkáni terményeket; Timor tartományi comissio, petró
leumot, érczeket, termés ként és aranyat; a Gondomári bánya-társulat 
antimonitot, aranyat, arany tartalmú kvarczot és arany tartalmú piritet; 
Almeida, Silva P into És TÁESA, Covilha-bán volfram ásványokat. Bkassac 
de Saint H ilaiee San-Miguel d’Ache-bán (Idanha a Nova) ólom és czink 
tartalmú ásványokat; Eontes Hypolito Rio-Maiorh&n kősót; Gomes, Men
tőidből prioluzitot és mangános érczeket; Sociedade de E xploracao dós 
Phosphatos de Portugál. Lisabonba,n, fosfátokat; Guimaraes & Bbacourt, 
Figueira da F ó r-ból és a Gondomar San-Pedro da Cova-bánya, kőszenet 
és antracitokat állított ki.

Románia.

A kir. közoktatásügyi minisztérium csoportos kiállításában Stefanesctj 
tanár geológiai térképekkel és geológiai gyűjteménynyel szerepelt.

Az állami egyedárúság központi igazgatóságának kősóbányahivatala 
Bukarestben, Románia nagy geológiai térképét; a kősótermelésre vonat* 
kozó számos bányászati és statisztikai adatot, képet és rajzot mutatott be, 
A  négy kősóbányában (Doftana, Slanio, T. Ocna, Oenele-Mari) 1895— 96- 
ban összesen 182,223.080 kilogram kősót teimeltek amiből kivitelre került 
mintegy 31,000,000 kilogrm. A  román-házban egy 10,000 kilogrm súlyú 
kősótömb is ki volt állítva.
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A kir. földmívelésügyi minisztérium bányászati hivatala, Bukarest
ben ; különféle hasznosítható romániai ásványokat és azok chemiai elem
zését állította ki.

Sokan állítottak ki nyers és finomított petróleumot, valamint fúrások 
geológiai szelvényét. A románia petroleum-bányászatot, a petróleum társu
latok első nemzetközi kongressusán Parisban N. Coücon főmérnök Sur 
les Pétroles de Roumanie czímű igen érdekes munkájában, kimerítően 
ismertette. Bomániában az 1898-ik végéig, 557 kút és 68 fúrás szolgálta
tott kőolajt. Az 1899-ik évben összesen 300,000 tonna nyers naftát ter
meltek.

Bebnstein L azák, Ruzeoból; 545 grm súlyú borostyánkövet állí
tott ki.

Skilern Dinka (Balteni, Gori) antracitokat; a román bányászati tár
sulat Trigovisté-bán (Dambovitza), lignitet és kőszenet mutattak be.

Spanyolország.

A franczia-spanyol kénbánya-társaság, L o rc á -ban(Mureia tartomány), 
dermés, őrölt ként és kénvirágot és egyéb kéngyártmányt; a kereskedők és 
földmivelők bányaegyesülete, különböző ásványokat; Neufwilke Henbi 
L in a ré s -ben (Jaen tartomány) termésezüstöt, proustitot, cerusitot, rezet, 
galenitet, massicotot stb.; Koda Francisco, A lm é r iá -bán hemimorfitokati 
Sanz Langa Kupertó, L e ó n -bán, réztartalmú ásványokat; a Tinto et 
Santa rézbánya-társulat, Calanas-bán (Huelva tartomány), piriteket, vas 
-és réztartalmú ásványokat; Tortosa Garzon Manuel, Jaen-bán, magnetite- 
ket és hematitokat és végül Echeverria y Bardel, M a d rid -b ó l kőszenet 
állított ki.

Geológiai térképészeti munkákat nem láttam.

Svédország.

Feltűnt szép geológiai térképészeti munkáival. A svéd geológiai tér
képészeti intézet, Stockholmban kiállította: Svédország középső és déli 
részének nagy geológiai térképét 1 : 500,000-hez (Carte géologique de la 
Suéde Méridionale et Centrale). Igen szép kézimunka, térszín nélkül. 
A térképen a következő geológiai képletek vannak elkülönítve. 1. Az arehei 
kőzetek felső és alsó osztályában 20 alosztály; a precambrium kőzetei; 
camboi-szilur 4 alosztály; kréta, liasz-rhétiai, keuper; a postarchei kőze
tekből; bazalt, andezit, nefelinszienit, peridotit, diabasz, gabbro, rapakivi. 
A nagy térképhez 2 szelvény 1 : 100,000 mértékben. 2. Svédország északi 
felének geológiai térképe 1 : 100,000-hez. (Carte géologique de la Suéde
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septentrionale 1 : 100,000). Nyomtatott alapon kézi színezéssel kitüntetve 
a postsillnr kőzetek 4 osztálya; cambri-silur kőzetek 3 osztálya; postarchei 
eruptív kőzetek; archei kőzetek felső rész 5 osztálylyal; az alsó rész 
4 osztálylyal. Két album, nyomtatott és a rendes kiadásban forgó geológiai 
térképekkel 1 :50,000-hez és 1 : 120,000-hez).

A faluni bányák geológiai térképe. Danemora (Carte géologique de 
la Mine Falun). Nyomtatott alapú térkép igen pontos kézi színezéssel. Ke
reszt- és hosszszelvényekkel.

Az Asar-ok (svédországi kavicsdombhátak, oldalmorénák) és a nagy 
homlokmorénák elhelyezkedése Svédországban. Térkép 1 : 2.000,000-hoz. 
A jégárak horzsolásának uralkodó irányát vörös vonalak, a homok és gör
geteg kavicsdombvonulatok övét (oldalmorénák) barna vonalak, a homlok
morénákat zöld nyilak, a hajdani glacziális és postglacziális korszakban 
tengerborította területek kiterjedését kétféle zöldszínű vonal jelezi.

A  hasznosítható nevezetesebb érczes ásványok termőhelyeinek térképe 
1 : 2.000.000-hoz. A térképen a termőhelyeknél a vas kék; a réz zöld; az 
ólom-ezüst czinobervörös; a czink sárga; a kobalt rózsaszínű, az arany 
aranyszínű körbe foglalt pontokkal van kijelölve.

Az ásványok és kőzetek hosszú sorozatából csak a következőket emlí
tem fel. A K ieünavaara (Laponia) Aetiebolag (a kirunavaara részvénytár
saság), 50'—58 o/o vasat és 3— 6 o/o fosfort tartalmazó magnetiteket; a 
Gellivabe Malmebg (Laponia) bánya-részvénytársaság, 58— 60 % vasat és 
1'25— 3 % fosfort tartalmazó magnetitet, hematitet, gnajszt (Gellivare 
gránitot), szienitet és porfirokat (Kürunavaaré-ből (Lap.), porfirtufát (Luos- 
savaara-ból), agyagpalát mint a hematit anyakőzetét (Luossavaara); ezen 
kívül igen szép bányatérképeket és fényképeket állítottak ki. A Husae 
részvénytársaság (H. von Francken) nagy tuskó chalkopiritet és a bánya 
térképet; a NasaejallI részvénytársaság Stockholm-bán szép galeniteket 
mutatott be.

Andekson Axel Upsalá h&n mineralogiai és geológiai elemzésekhez 
való eszközöket állított ki.

Szerbia.

A szerb királyi kereskedelmi minisztérium bányászati osztálya Bel-. 
grádban, iparilag értékesíthető ásványokat, mint kőszenet, asfaltot, bitu
menes palákat és vegyes érczeket; a belgrádi mineralogiai és geológiai 
múzeum szerbiai ritkább ásványokat, geológiai térképeket és irodalmi köz
leményeket állított ki.
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Svájcz.

Bourbon Joskph, Neuclaz, Cant. Valais; valaisi aranytartalmú ásvá
nyokat állított ki.

Törökország.

Abbott Ernest, Srnyrná-bán és az Aplirodisias és olymposi bányák 
smirgelt állítottak ki.

Észak-amerikai Egyesült Államok.

Az Egyesült Államok nem csak nagy tömeget, de sok szépet és tanul
ságosat is mutattak be. Az egészséges erőtől és gazdagságtól duzzadó s 
forongó élet, minden téren feltűnő sokat teremtett. A  tudományos haladás, 
bátran mondhatjuk, hogy páratlan; a mit különben ilyen gyorsan és ilyen 
arányokban csakis a rendelkezésre álló nagy anyagi erővel lehetett elérni.

A  kiállítók száma, a minket érdeklő I. főcsoport 3-ik osztályában (a 
felsőbb oktatás és tudományos intézetek) mintegy 100; a Vl-ik főcsoport
ban (mezőgazdaság) mintegy 1800 ; a XI-ik főcsoport 63-ik osztályában 
(bányászat: kő és fém) körülbelül 1400 volt.

A lehető legszűkebb keretben csak a következőket említhetem fel.
Calieornia State M inning Bureau San Francisko Cal. California  

Mineral D istrids térképe. A térképen külön kitüntetve az arany, a higany 
és a réz-bánya helye, színes nagy pontokkal és az ásványszén fekete zömök 
kereszttel. Az aranytartalmú gránit, pala és kavics területe, sárga, szürke 
és barnára volt befestve. Az észak-amerikai Egyesült Államok geológiai 
intézetének központi igazgatósága United States Geological Survey 
Washington D. C. az intézeti jelentéseket, térképeket és különösen a hasz
nálható ásványok és kőzetek gyűjteményeit állította ki. E gyűjteményekből 
különösen érdekelt 1 -ször az építési iparban hasznosítható kőzetek gyűjte
ménye, a melyben a kőzetkoczkák nagysága és kidolgozása egészen olyan 
mint a budapesti m. kir. földtani intézet gyűjteményében őrzött anyagé.

2. Az ipari czélokra hasznosítható agyagfélék gyűjteménye, a követ
kező beosztással: golyós-agyag (Ballclay), tűzálló-agyag, fazekas-agyag, 
agyagpala, kőedény-agyag, finom kaolin, darás (nyers) kaolin és mint ke
verék kőzet, a kvarcz. Dobozokban 110 minta van kiállítva és pedig akként, 
hogy a három részre osztott doboz felső részében, a nyers anyag, úgy a 
mint az a termőhelyen találtatott; a középső rekeszben, az égetésre elké
szített gyúrt agyag, és az. alsó osztályban a kiégetett agyag látható. Például 
felemlítem, hogy az egyes mintához való nyomtatott czímpapiroson, a kö
vetkező áll (az alápontozott szavak Írva vannak):



200 D! SZONTAGH TAMAS. ( 22)

No. 2 G-rade : Ball Clay
Grude Clay.
Preperd «
Fired « Temperatnr 1230 centigrad.
Aproxymative
Bational
Analysis.
Analyst
Exhibitor
Location
Yalue
Uses

99-25

0075

Claysubstance 
Quarz 
Peldspat 
Bims.
W. H. Cutter. 
Woodbridge. New-Jersy. 
$ 6-00 per tón.
Pottery.

3. A  csülám és feldolgozásának sorozatos kiállítása.
4. Az észak-amerikai egyesült államok vasérczeinek nagy gyűjtemé

nye és bozzá egy kisebb térkép, a melyen a lelőhelyek föl vannak tüntetve.
5. Szintén térképpel ellátott nagy ásványszén-gyüjtemény és ugyan 

ilyen réz-, szfalerit- és galenit-gyűjtemény. Minden gyűjtemény termelési 
grafikonokkal is el van látva.

Az Oil City-nél Mac Donald-bán Pen. levő nafta- és gáztartalmú 
bomokkő-rétegek geológiai szelvényének pompás gipsz mintája is be volt 
mutatva. Az üveg alatt elhelyezett nagy mintán, a karbonkoru homokkő- 
ús mészkő-rétegek is láthatók. A metszés síkján és a geológiai szelvényen, 
a mélybe lehatoló fúrólyukak láthatók. A  naftás bomokrétegek felülről 
lefelé 1, 2, 3 számmal vannak jelölve. Az eddig elért legmélyebb naftás 
réteg a térszín alatt 1700 méterre van. A  gipszminta mellett az eredeti 
kőzetminták és a szelvény felett a fúrások helyének festett tájképe volt 
látható. A  nyers nafta és gyári terményei szintén be voltak mutatva.

Az egyes államok külön geológiai és bányászati kiállításánál csak 
azt jegyzem meg, hogy nagyobbára az irodalmi munkásságot és fényképe
ket, ritkábban térképeket és gyűjteményeket állították ki.

Az egyetemek közül; a Cobnell University Ithaca New-York. Dana 
rendszerének a III., IV., V II. és V lII-ik  osztályát, (összeállító A. C. Gil l ) ; 
az University oe. Chicago Chicago, Ili. Dana rendszerének III. osztályát, 
(gyűjtő J. P. Iddings) ; a Massachüsetts Inst. oc Technology Boston-bán 
Mássá, a Dana rendszerének V-ik osztályát, (összeállító W. O. Crosby) ; a 
P rinceton University, Princeton, New-Jers., az egyesült államok oxidok 
csoportjának ásványait, (összeállító E. B. H ewitt); a Colorado College, 
Colorado Springs, Col.-bán a szulfidok csoportjából, szelenitet, telluritot, 
arzenitet és antimonitot. ,

A F ield Columbián Museum Chicagóban, az észak-amerikai egyesült
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államok területén előforduló nevezetesebb ásvány és kőzet; valamint egy 
természetes kristálygyüjteményt mutatott be.

Prof. C. E. Becher New-Haven, Counect. a Yale University mú
zeuma részére készített amerikai brachiopodák gipszmintáit, továbbá trilo- 
biták és egy óriási arthropoda gipszmintáját állította ki.

Áttérve az egyesek kisebb és nagyobb csoportos kiállítására: először 
is a F oote Mineral Comp. Philadelphia Pa. 1317 Arch. Str. ás vány-gyűjte
ményét említem meg. A  gyűjtemény jóformán az összes amerikai ásványo
kat felkarolja. Különösen feltűnő szépek voltak a következő ásványok és 
ékkövek: berillek, kvarczok, oligoklaszok, rhoditok Macon Co-ból, North 
Carolina; ametistek Catawlá-ból, North Carolina; hidenitek Alexander 
Co-ból North Carolina; gránátok Mithel Co-ból North Carolina; green- 
berilek (zöldberil) Alexander Co-ból North Carolina; kék berillek, rubi
nok Macon Co-ból North Carolina ; keleti topáz, víztiszta és sárga berillek, 
korundok és vegyes színű szafirok Macon Co-ból North Carolina. Türki
zek az anyakőzetben, csiszolt rubinok. Nagy zöld íluorit-tuskó Denwer- 
ből Colorado, és belőle remekül csiszolt szelenczék, vázák és oszlop
részek.

Tiffany ex Comp. New-York City. Union Square, remek gyűjteménye, 
amerikai drágakövekből és fél ékkövekből nyers állapotban. New Saphire 
Syndicate Great Falls. Mont. Keleti szafirok nyers állapotban.

A Drake Company St.-Paid. Minnesota. Megkövesült fáknak (Petrific. 
Wood) nyers törzseit és feldolgozását mutatta be. Arizona államban, Hol- 
brook mellett találni e pompás díszkövet. A színes kvarezczá változott fa- 
törzsököket lemezekre fűrészelik és a pompás, sárga, vörös, kékes, barna 
és szürke színeket mutató lapokat fényesre csiszolják. A  legvastagabb 
kiállított fatörzs átmérője, mintegy 40 centiméter lehetett. Még becsesebb 
volt 2 drb, mintegy 78 centiméter átmérőjű és 4 centiméter vastagságú 
szép színekben pompázó csiszolt lap, a mely egy fatörzsből vágatott le s 
asztallapnak volt szánva. Az arizonai kövesült fából számos kisebb dísz
tárgy is volt kiállítva.

Dúsgazdag volt az aranykiállítás is és bemutatóul csak a következő
ket sorolom fel: Topeke Mine Gilpin, County Col., igen szép arany telére- 
ket, szabad (termés) aranyat egy körülbelül 2 0  cm. széles 1800 $ értékű 
termésarany-lemezt mutatott be. Az aranytartalmú kőzet értéke tonnánként 
28,000 $. Egy nagy darab pörkölt kőzeten igen szépen látni a kisebb na
gyobb, kiolvadt aranyhólyagokat. Feltűnő szépek voltak még a Smuggler 
bánya-egyesület (The Telluride) Coloradoban, szabad aranyai és aranytar
talmú kőzetei, a mely utóbbiak tonnánként 600 $ értéket képviselnek.

Jukon River-bői Alaska, egy ládika arany rögöcskéket és lemezkéket 
állítottak ki.

(23 )
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Egyes híresebb aranytermő vidékek több kisebb-nagyobb csoportos 
arany- és platinkiállitást rendeztek.

Az ezüst termelésnek, egyik feltűnőbb darabja a Molie Gibson Con
solidated Mining  Comp. Aspen, Col. 338 livre súlyú (1 livre 453*592 gm), 
és 3244 8  értékű ezüströge volt.

Az észak-amerikai' egyesült államok vegyes ásvány- és kőzetkiállítás 
érdekesebbjeinek a következőket találtam. Sylvanit (aranytartalmú) Cripple 
Creek Col. Portland bányatársaság. Tellur-arany ásványok, Cripple Creek 
Col. Indepedence Min. Comp. Arany-ezüst érczek, Rendüli Mount Col. 
Gold et Silvers Min. Comp. Silvertonu Col. Ezüst polibazittal, Mc. Ctellan 
Min. Georgetown Col. (Martiné C. H.). Stephanit, Good Luck Mine Ne vada, 
(Grandelmayer J.). Tellur-arany érez, termés tellurral, Valley Forge Mine 
Boulder Count. Color. (Schneider L.). Barit, arany- és ezüst-tartalommal, 
Morning Steer Mine Butte County, Calif. (Eicher J. C.j. Enargit, Morning 
Steer Mine. Alpine Co. Calif. Ezüst cerargirittel és bromargirittal, Old 
Dominion Mining Comp. Coville Washington. Hessit termés-aranynyal, 
Olivér Dave, Bónanza bánya, Toulumne Cou. Califor. Szfalerit, galenit, 
greenockit, Get There Min Comp. Prosperity, Missouri. Uránfóm, érez, 
Gorman Min. Comp. Nevadaville Col. Bézkristálvok talkban, Burrago, 
Santa Bita, New-Mexico. Azurit, Santa Cruz Mine, Calaveras County Calif. 
Linarit, Ygnacio Mine, Inyo Co. Calif. (Cerro Cordo Comp.). Szfalerit- 
smithsonittal Rush, Arkansas, (Chase G. W.). Bézérczek: malaehit és azu
rit (igen szép druzák), kuprit és chrizokolla, Copper Queen Consolidated 
Min. Comp. Bisbee, Arizona. Stibnit, Alta Antimony Min. San Bénító 
County, Calif. (Crowel J. P.). Limonit, hematit és czink érczek, Pulaski, 
Virginia. Vivianit és sziderit, Los Angolos Count. Calif. (Bedway J. W.). 
Genthit, Bidles Oregon. Kén, Humboldt, Nevada, (Thies J.). Wolframit, 
H ill City, South Dakota. Wolframit, Scheelit, Hubérnit, baryt, Silwertonr 
Col. (Zimmerman dr.). Chalkopirit, malachit és cinnabaritok, New Id ria  
Min. Fresno Co. Calif. Baritok (igen nagy tüskök) Guilford, N. Carolina. 
Willemit és Franklinit, Franklin Furnace, New Jersey. Cervantin (antimon 
oxid) Lottie Mine, Inyo Co Calif. (Davidson et Kennedy). Szfalerit, galle- 
nit, smithsonit, ceruzit, Aillsonia, Virginia. Nikkel, kobalt, annabergit, 
nikolit, Table Mountain, Nevada. (National Nickel Comp. Churchill). Béz 
pszeudomorfosa kuprit után, Globa-hánja,, Arizona, (Dominion Copper 
Comp. Baltimore, Maryl.). Csillám, Tacna Mine, Yuma mellett, Arizona 
(Hateh B. S.). Ónix Bowen, Majer Arizona. Fluorit kvarezon, Crépple 
Creek Col. (Damon Min. Comp.). Ulexit és gipsz, Furnace Creek, Calif. 
(Chapin W. C.). Selenit-kristályok, Salt Laké City Ulah (Deseret muzeum). 
Alunit, Volkano Wells Mine, Yuma mellett, Arizona, (Devine J. F.j. Spo- 
dumen, Etta Mining Comp., Keystona, South Dakota (porczellán gyártás

(2 4 )
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hoz és gyógyszerek készítéséhez). Kősó, New Orleans, Louisiana,. (Myles 
Salt Comp.), Fosfátos kőzetek, Central Phosphate Comp. Beaufortban, 
S. Cár. Kaolin, American kaolin Comp. Chester Pen. Szoda (természetes 
szoda) Albany Coun.Wyoming. Nagy koczka tele szodakivirágzással: körül
belül 160 acre területen 1 — 16 láb vastag réteg. Bat. Guanó, Lőve. New 
Mexico, fejnagyságú darabok. (Phosphate of ancorium et potassium). Kő
szén-gyűjtemény Westmoreland Coal Comp. Philadelphika, Pens. Antra- 
ezit, Pensylvania Coal Comp. Diatomás márga, Ormsby Count. Nevada 
(Lepper G.). Vulkáni hamu, Waclsworth, Nevada (Linton W. D.).

Karbonadum-kiállítás, Carborundum Comp. Niagara Falls, New-
York.

Mexico.

Mexico kiállítása darab számra a nagyobbak közé tartozik.
D e PARTEMENT DBS MlNES DU MlNISTÉRE DE FoMENTO á M eXICO (District- 

fédéral. A  mexicoi ipar és telepítésügyi minisztérium bányászati osztálya), 
érdekes külföldi bányászati tanulmányokat; a bányaadományok és az 
ország leggazdagabb érczeinek és más bányaterményeinek statisztikai ösz- 
szeállítását, grafikonokat és térképeket állított ki.

Láttuk, hogy Mexico az 1898— 1899-ik évben, 16,000 tonna rezet, 
81,000 tonna ólmot, 1.780,000 klgrm tiszta ezüstöt és 16,000 klgrm tiszta- 
aranyat termelt.

A mexicoi földtani intézet felfüggesztett és nagy albumokban kitett 
geológiai térképeken és szelvényeken, irodalmi munkásságon és fénykéjie- 
ken kívül ásványokat, kőzeteket és kövületeket is állított ki, a melyeknek 
azonban csak töredéke volt czímkékkel ellátva.

Ezen kívül sok geológiai alapon készült bányatérkép és tervezet is 
volt kiállítva.

A jaliskoi tartomány kormányzósága Guadalájará-bán, geológiai 
hasznosítható ásványok térképeivel és diagrammokkal jelent meg.

A  San-Luis Potosi kirendeltség hivatala San Lais Potosi-ban; 
arany, ezüst, réz, antimonit, higany, ólom érczeket; aszfaltot, márgát, kő 
és párolt sót és épületköveket mutatott be.
: Chihuahua tartomány American Minning-Company, tolucai arany

ezüst érczeket és ólom-ezüst érczeket; a Compania dél reál dél Monté Y  
Pachuca Pachucá-bán, (Hidgo tartomány) egészen rendezett, szép ásvány- 
és kőzetgyüjteményt; Camacho F e. San Lais-bán, San Luis, Potosi tarto
mányban termésként és szfaleritet; A lmazan Juan, Hidalgo dél Porra l- 
ban, Chihuahua tartomány) ezüsttartalmú galeniteket; Cuesto Mán. és fiai 
Atequirá-bán, (Jalisco tart.) mangán-érczeket; Muriedas Felipe San Luis- 
bán (San Luis Potosi tart.) czinktartalmú érczeket; Arana F. J. Queretare,

( 25)
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nemes, csiszolt opálokat; Préfecture d ’Abasolo, Abasolo-bán (Guanajuato 
tart.) szintén nemes opálokat; a Chiapas kormányzóság hivatala Tuxtle- 
ban, borostyánkövet; Arellano Nat. Zinapécaaro-bán (Michoacan tart.) 
igen szép obszidiánokat: Desentis Aug. Tulacingoban, (Hidalgo tart.) tűz
álló agyagokat, kaolint, mész- és kvarczkeveréket, gipszet, máryányszerű 
kvarczot, kalcedont és obszidiánt; Durazo L aiir. Montezumá-ból (Sonora 
tart.) alunitot; Garcia F ranc. Mulégé-bői (Basse California tart.) gipszet 
és festőföldeket és végül több kiállító remek színű és mintázatú mexicoi ónix 
(tömör forrásmószkövek) példányokat.

Japan.

A JAPÁN! FÖLDMIVELÉS KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM BÁNYÁSZATI

igazgatósága Tokio-bán; 23 japáni bánjából 171 fajta ásványt; 48 drb 
érczet; a japáni bányák leírását és a bányami vetés számos fényképét mu
tatta be. Ugyan ehhez a minisztériumhoz tartozó geológiai intézet Tokio- 
ban ; 6  geológiai nyomtatott térképet, a melynek egy része térszín nélkül 
csak magassági görbékkel van ellátva: egy 380 darabból álló rendszeresen 
felállított igen szép ásvány-, kőzet- és kövület-gyűjteményt állított ki. Az 
ásvány-gyűjteményben feltűnő szépek az antimonitok és kvarczok. A  mi 
formánknál nagyobb példányokból álló kőzet-gyűjtemény fő beosztása a 
következő : metamorf kőzetek, archei kőzetek, kristályos kőzetek, üledé
kes kőzetek és paléozoos kőzetek.

A  japáni kik . 'múzeum, a kazaki, takéontsi, shigetomi stb. meteoritek 
gipsz-mintáit és fényképeit; Tanaka Shoyémon Hakodatéban mangan-ércze- 
ket; Ito M isao Yamaguti-kén-ben antracitokat; K usomots Seishitiro, 
Tokióban, kőszenet állított ki.

Cliina.

A  császári középső chinai kirendeltség, Shanghai-bán naftát; vas-, 
ólom- és antimon-érczeket, a déli kirendeltség, vegyes érczeket és azok 
bányászásának módját mutatta be.

Az agrogeologia terén szerzett tapasztalataimról más alkalommal 
leszek bátor beszámolni.


