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Kőrösmező Mármarosmegyében, a Fekete-Tisza 
partján fekszik közel a határhoz. Állomása a mármaros- 
sziget— staniszlói vasúti útvonalnak.

A Fekete-Tisza völgye, mely Svidovecig magas 
hegyektől van környezve, az imént emlitett teleptől 
északra tágulni kezd és a kőrösmezői dombvidéket 
alkotja, melynek kopár, csakis gyeppel födött, hosszúra 
nyúlt hegyhátai 100— 150 m magasságúak a völgy 
talpától számítva és élesen kitűnnek a környező, erdővel 
borított szomszédos dombvidékből és az alpesi magas
latokból.

Ezen vidéket dél felé a Szesa- és Pietrosz-havasok, 
valamint a szomszédos Csernahora-hegyláncolat leg
magasabb havasa, a Hoverla és Kosmieska előhavasa 
határolja.

Délnyugati irányban a svidoveci havasok kimagasló 
hegylánca húzódik oda. Északkeleti irányban a határt 
képező erdőség vonul el és csak északnyugati irány
ban nyitott nagyobb mérvben a völgy, a svidoveci 
havasok és a Cserna-polonina hegyhát között elterülve. 
Ezen magasabb hegyláncolatok mind északnyugati 
irányt követnek.

Kőrösmező vidédének főfolyója a Fekete-Tisza, 
melynek két végága itt, Kőrösmező mellett egyesül.

Az egyik végág a Tiscsora, melyet az apsineci gátig 
lehet követni, mely helynél két forráspatakja összejön 
t. az Apsinecka-patak, mely a svidoveci havasokból 
ered és a Tiscsora-patak, mely az Okola-hegyhát több 
forrásából ered s amelynek egyikét a Tisza forrásának 
nevezték el. A Fekete-Tisza másik végága a Lases- 
csina, melynek forrásterülete a Pietrosz-Hoverla és 
Kosmieska havasok déli lejtőin keresendő. A Tiscsora 
és Lasescsina Kőrösmező mellett egyesülve, képezik a 
Fekete-Tiszát, mely Rahó közelében a Fehér-Tiszával 
egyesülve, innét egyesült Tisza név alatt folytatja 
tovább útját.

Kőrösmező vidékén Svidovectől északra veszi 
kezdetét a kőrösmezői petroleumterület. Már tektonikai 
tekintetben is eltérőleg van alkotva. Mig a szomszédos 
hegyek mind 1000—2000 m-nyi magasságig nyúlnak

fel, Kőrösmező táján dombos vidékre akadunk, mely
nek hosszúra nyúlt gerincei a völgy talpától számítva 
csak 100— 150 m-re emelkednek. A földdel borított 
hegygerincek nagy mérvben csuszóterületet képeznek, 
mi több helyütt észlelhető.

Itt egy egységesen képződött jellemző kőzet- 
csoportra akadunk, melyben világosszürke, vékony, 
palás görbehéjas, mészpáterektől átjárt homokkő válta
kozik szürke agyag- és márgapalával. Ezen kőzetek, 
melynek jellemzője a fehéreres, görbehéju homokkő, 
egy puha, csillámban gazdag, sok helyütt bitumenes 
homokkő többé-kevésbbé vastag padjaival váltakoznak. 
Hieroglifás palát is találunk itt-ott ezen kőzetcsoportban, 
amely a strzo'lkaféle kifejlődést mutatja.

E rétegcsoportra a nagymérvű réteghajlások jel
lemzők, mi* különösen a legalsóbb padokat képező 
görbehéjas palás homokkőnél észlelhető. Jgy a Havrilec- 
patak mentén, nem messze beömlési * helyétől, sok 
helyen láthatók ezek a réteggyürődések. A Fekete- 
Tisza völgyében több helyen, különösen pedig az első 
nagyobb kanyarulatnál, a Lasescsina-patak beömlése 
felett, ugyanazon réteghajlások láthatók. A Stebna- 
patak mentén, a patak medrében és a völgy mindkét 
oldalán, a számos réteggyürődést egészen a Stebna-gát 
közeiéig lehet nyomozni és hasonlót lehet látni a Lopu- 
sanka és Lasescsina völgyekben is.

Ezen kőzetcsoport csapási iránya ÉNy— DK, helyen
ként némi eltéréssel. A dülési irány többnyire észak
keleti, de sok esetben az ellenkező is.

A kőrösmezői rétegek medencét alkotnak. A Fekete- 
Tisza jobbpartján csak kevéssé vannak kifejlődve. Leg
nagyobb kiterjedésüket a balparton érik el. még pedig 
leginkább déli irányban, a következő völgyekben 
Fekete-Tisza völgye a Volovec-mali völgy nyílásáig, 
Lopusanka, Lasescsina, Zimir.

Kőrösmezőn először 187tí-ban kezdtek petróleum 
után kutatni. A helység néhány zsidó lakosa látva a 
szomszédos Galíciában a petroleumkutátással elért szép 
eredményeket, konzorciumot alapított és a Lasescsiná- 
ban, Stebnában, Havtilecben és Tiscsorában mutatkozó 
petroleumnyomok Után indulva, a Fekete-Tisza völgyé
ben, Tiscsorában, a folyó első nagyobb kanyarulata 
felett kutat kezdett ásni, melyben, az első olajra 13°
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mélységben akadtafc Ástak még tovább 20°-nyi mélyr 
ségig, de kevés lévén a nyert olaj és még kevesebb a 
pénz. feloszlott a-konzorcium..

1879-ben Gesell bányatanácsos kutatásai alapján 
uj társaság alakult 2000  frtn}n Összeggel á fond perdu 
és a lasescsinsi völgy jobb oldalán (fél utón Lopu- 
sanka és Repego között) mélyesztettek le kutatóaknár 
40 m mélységig. Az első olaj már a 26-ik méternél 
mutatkozott és munka közben földviasz nyomárqP?s 
akadtak. Pénzszűke miatt azonban ezek is abbahagyták 
a munkát.

A nyolcvanas évek elején Stavenov lovag Kőrös
mezőn is éppen úgy, mint az Iza-völgyben, számos 
szabadkutatási jogot szerzett meg. Stavenov lovag 
huszonhárom helyen mélyesztett le kutatóaknát, melyek 
kimutatták ugyan a petroleumterület kiterjedését, <5e 
csekély mélységüknél fogva sok jelentőségük és ered
ményük nem volt.

Ezen kutatási területeket 120.000 frtért megvette 
Stavenovtól az 1886-ban alakult első magyar petróleum- 
kutató társaság, mely fúrólyukat mélyesztetett le Alsó- 
lasescsinábnn a Bubni-hegygerinc délkeleti lejtőjén, a 
Lopusanka és Pletowa közti átellenes területen. Itt a 
„Ferenc József császár és királyi nevű fúrólyukban 
156 m-ig hatoltak le. Az első 1-5 m vastag petróleumot 
tartó réteget 58 m mélységben érték el, a másodikat 
62*5 m és a harmadikat 82 m mélységben. Néhány 
hordó kőolajat nyertek itt, de az eredmény még sem 
volt kielégítő.

1886-ban egy másik fúrás a Stebna-völgyben sem 
volt eredményes.

A társaság pénzereje sem volt nagy, úgy hogy 
kénytelenek voltak egy pénzintézettel szövetkezni, a 
magyar Hitelbankkal.’

1888. év elején megalakult az uj társaság „Magyar 
ásványolaj részvénytársaság“ név alatt. A feloszlott 

Kőrösmezői első magyar petroleum-trásaságtól* átvették 
az összes kutatási jogokat, ingatlant, valamint a fundus 
instructust. Nagy reménynyel néztek most a jövőbe, 
miután pénzerős vállalat fogott hozzá a munkához. 
Nem messze a Bahinski pataktól, a Fekete-Tisza bal 
oldalán 234 m mélységig furólyuk mélyesztetett le. Sok 
gáz mutatkozott ugyan, de kőolajra e mélységig nem 
akadtak. Itt abba hagyták a további fúrást és az első 
lasescsinai furólyuhkoz közel, ettől EK-i irányban uj 
fúrólyukat mélyesztettek le 150 méterre. Kőolaj mutat
kozott, de nem elegendő mennyiségben. Ezen a bajon 
segiteni véltek dinamitrobbantás által. A dinamitpatron 
azonban megakadván a fúrólyukban, el nem sült és 
használhatatlanná tette a fúrólyukat. Ezzel végződött 
ezen társulat működése.

Már a következő 1889. évben, tehát rövid két évi 
munka után a társulat, melyet a magyar Hitelbank 
alapított, liquidált, miután az összes befizetett részvény- 
tőke — állítólag 82.000 frt — kiadatott és mivel ezen 
társulat többjt kockáztatni «nem akart.,

Három évvel később, 1892-ben W. Stavenov,. az 
ismeretes petroleumkutató testvére, szövetkezve egy 
berlini, Winkler *nevü tőkepénzessel, átvették a magyar 
Hitelbanktól, kőrösmezői tulajdonát és újonnan a kutató
munkához láttak. Mély fúrásokat szándékoztak eszkö
zölni és amerikai furómesterre bízták a munkát. De 
ezen vállalat is rövid munka után — sajnos — ered
mény nélkül megszűnt. A fúrás ném haladt oly gyorsan, 
ahogy a furómester mondta volt, ki 800 m-es furólyuk 
lemélyesztésére vállalkozott két hónap lefolyása alatt
12.000 frt árán. Sok baj és többszöri múnkaszünetelés 
után az egyik furólyuk elérte a száz méter mélységet, 
amikor szerencsétlenség következett be. Visszaesés 
állott be. A furókanál megrekedt a fúrólyukban, kihúzása 
nem sikerült és így a további fúrás beszüntettetett. Egy 
másik fúrólyukban 32 m mélységben bitumenben gaz
dag homokkőre akadtak. Pénzszűke és az állítólagos 
rossz munkavezetés miatt összekülönbözött a vállalkozó 
az üzemvezetővel, áminek vége a szerződés felbontása 
és igy a fúrás beszüntetése lett.

1896^ban egy uj társulat, a Frommer & Co., 
angol pénzzel kezdett Kőrösmezőn petróleumra fúrni. 
A Stebna-völgybenJ valamint a Fekete-Tisza balpartján 
hozzáfogtak a fúráshoz. Stebnában négy fúrólyukat 
mélyesztettek le. Az elsőben 178 m-nél nyertek olajat, 
melyet kiszivattyúztak. Hetenként 3 barrel olajat nyertek.

A másodikban 485 m-nél nagy gázerupció követ
kezett be. Egy ideig szünetelt a munka, miután a gőz
gép nem mutatkozott eléggé erősnek. Ezen fúrólyukat 
800 m-re szándékoztak volt lemélyiteni.

A harmadikban 325 m-től kezdve olajnyomok 
mutatkoztak. 425 m-ig tervezték e furólyuk lemélyítését.

A negyedik fúrás csak kézifurás volt és itt 60 m-nél 
olajnyomok mutatkoztak.

A Fekete-Tisza völgyében négy aknát mélyítettek 
40—60 m mélységig. Hétenkint állítólag 2—300 kg 
olajat nyertek. A Lopusanka-völgyben is tervbe volt 
véve mély fúrás.

A termelés azonban — sajnos — nem volt ele
gendő és a fúrást 1898-ban, két évi munka után 
abbahagyták.

A bányakapitánysági jelentés szerint az első fúró
lyukat Stebnában mélyesztették le és már 80 m mély
ségnél ráakadtak az első kitűnő minőségű olajra. Ezen 
olajat, melynek mennyisége naponta állítólag 4 barrel 
volt, kezdetben kiaknázták. Később 0 ’25 q volt a ter
melés és igy folytatták a fúrást 410 m-ig. Olajnyomok 
nem mutatkoztak valami nagyon bőven a további mélyí
tésnél, de 410 m-nél beletört a fúró és igy a furólyuk 
be lett szegezve.

A másik furólyuk a bányakapitánysági jelentés 
szerint 494 m-ig ^hatolt le. Kezdetben erős gázok és 
feketés olaj mutatkozott, mely 80 m mélységben világos- 
zöldes szinü volt. Ezen furólyuk is szerencsétlenül 
járt. A rudazat elszakadt és egy része bent maradt a 
fúrólyukban.
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E miatt összekülönbözött a vállalkozó a furó- 
mesterrel, ki rövid utón otthagyta a fúrást és vissza
ment Galiciába. A vállalkozó végre megsokalta áz ered
ménytelen munkát és beszüntette a további fúrást 
A furóeszközöket két év múlva eladták.

Most legújabban valami pénzcsoport próbálkozik, 
de az eredményekről nem lehet semmit se hallani.

A kálisóbányák és az óvintéz
kedések.

Kálisóbányászatunkra, dúsgazdag sótelepeink mel
lett, ha majdan a kálisó rétegeire rákerülhet a sor, 
kétségtelenül nagy jövő vár. A kérdést tehát állandóan 
felszínen kell tartanunk, ha becses lapunk folyó évi
5. számában „Sótelepeink és a kálisó* cimü érdekes 
fejtegetésekben foglaltakhoz képest igyekezni akarunk 
mielőbb közkincscsé tenni mindazt, ami magyar anya
földünk mélyében a jövő rejtett kincse halmazaként 
valójában meg is érdemli a feltárás fáradalmait és 
költségeit.

Azok a veszedelmek, amelyek a sóbányászattal 
járnak, egy utón haladnak a kálisóbányászat veszedel 
meivel is. Azok az elemi csapások, amelyek ez idén 
február hó második felében az aknaszlatinai Kunigunda- 
akna beomlásával és vizelöntésével velejártak, egyben 
súlyos csapást mérhettek a szlatinai sóbányák jövő 
kálisóbányászatára is, amennyiben kézenfekvő, hogy 
az ott most még csak 160— 170 méter mélységű sóaknák 
konyhasórétegét bizonyos határvonalon túl kétségtelenül 
a kálisó fogja követni.

Külföld egyes sóbányatelepein, ahol ma már *a 
kálisóbányászatnál tartanak, egyben számolni is kellett 
azokkal a veszedelmekkel, amelyek megfelelő óvintéz
kedések foganatba vétele nélkül egyaránt sújthatják a 
szénbányászt, mint a kősó s a kálisó csákányosát. 
Mindenesetre itt is mérvadók azok az óvrendszabályok, 
amelyek világszerte a bányaszerencsétlenségek bekövet
keztét elhárítani, vagy legalább is azoknak elejét venni 
hivatottak.

Elsősorban a bányalég és a nyomán keletkező 
tűzvészé delem az, amelytől a sóbányák s igy a kálisó- 
bányászat sem mentesek. Ujabb telepek feltárásánál, 
aknanyitásoknál ismételten fenyegette a kálisóbányá- 
szokat a bányalég veszedelme. Beigazolt tény, hogy a 
bányalég az ujabb és régibb feltárásu kősórétegekben 
csak oly veszedelmesen jelentkezik időnként, mint a 
mélyebben fekvő ,kálisórétegeknél; sőt még az átmeneti 
zónák a kősóból a kálisóba sem mentesek az ebbeli 
veszedelmektől. Itt-ott a bányalégömlés úgyszólván 
állandó, de viszont nem oly arányú, hogy nagyobb 
veszedelmek bekövetkeztétől tartani lehetne. Az általános 
és eléggé ösmert óvrendszabályok pontos és lelkiisme

retes betartása esetén szerencsétlenség az utóbbi évek 
kálisóbányászata körül elő nem fordult. A már hivat
kozott február 23-diki lapszámunk becses közleményé
ben is említett göttingen-strassfurti kálisóbányatelepen 
pedáns lelkiismeretességgel ügyelnek arra, hogy éghető 
•vagy könnyen gyúlékony anyag az aknákba ne kerüljön; 
egyébként az aknákban nélkülözhetlen fanemüfélét, ha 
egyszer a só anyaga azt nemcsak belepi, hanem maga 
a só a fába úgyszólván beszivódik, mondhatnék termé
szetes irmnunitás védi ily módon mindennemű tüz- 
veszedelem ellen. Az aknatornyok alkatrészét is min
denütt tüzmentesitett anyagokból szokták felállítani. A 
göttingen-strassfurti kálisóbányatelepen is a hallei fő- 
bányakerület territóriumaiban az utóbbi évtizedben 
említésre méltó bányalégrobbanásról vagy tüzesetekről 
mit sem tudnak. Mindenesetre a leggondosabb elő- 
vigyázati intézkedések eredményeül kell ezt betudni. 
Egyébiránt szervezett bányatüzoltóság és önműködő 
oltókészülékek egész battériája hivatott a külföld kálisó
bányáiban az esetleges veszedelmek ellen védelmet 
nyújtani.

Aránylag aagy mennyiségben jelen’kezik a bánya
lég gázömlése a hírneves clausthali kálisóbányák aknái
ban. Főként 1904-ben és 1906-ban formális gázerupciók 
veszélyeztették a clausthali bányákat, kivált a „Desde- 
mona“ nevezetű aknában sok veszedelmet is okoztak. 
1906 óta csakis megfelelő biztonsággal konstruált lám
pákkal dolgoznak az ottani bányákban. A szükséges 
robbantószerek lövegei is szabadalmazott biztosított 
szerkezetek. A tűzoltás összes apparátusa úgyszólván 
állandóan készenlétben áll. A kálisót felszínre hozó 
apparátusok s a kapcsolatos bányaépitmények vala
mennyié vasszerkezet, tehát tüzmentes.

A hannoveri bányakerületben pl. egyéb biztonsági 
intézkedések között minden oldalról könnyen meg
közelíthető hydransokkal is védekeznek az ebbeli 
veszedelmek ellen; Goslar vidékén a Minimax-appa- 
rátust használják e célra. Általában a ma feltárt összes 
kálisóbányáknál legújabban az elkerülhetlenül szükséges 
faalkatrészeket megfelelően tüzm entessé impregnálják. 
A kálisóbányák legtöbbjének világítása ma már villamos 
erőre van berendezve. A mentőkészülékekkel a bánya
tüzoltóság rendszeres gyakorlati próbákat t a r t ; ami 
megszívlelendő és követendő nemcsak a káliscbái^á 
szatnál, hanem hazánkban legkivált szénbányás atui k- 
nál mindott, ahol m anapság ebben még itt-ott tájékozat
lanabbak vagyunk Az óvrendszabályok egyik figyelerme- 
méltó kiegészítői a praktikus élénytartályok, amelyeknek 
kis bőröndalaku készülékét valamenny bányaalkalm ázott 
tartozik a bányába magával vinni, s melyeknek éleny- 
tartalm a elegendő ahhoz, hogy a veszedelembe került 
bányász magát rövidebb-hosszabb időn át legalább a 
szükséges élenymennyiséggel biztosítani képes legyen.

—Gy —
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A zborói petroleumforrások.
(Irta : Walter Henrik, Montan-Industrie und Handelszeitung 

március 1—15)

A „Neues Pester Journal“ május 1—2-iki, vala
mint a „Gra^^r Montanzeitung“ május 15-iki számá
ban egy-egy cikkem jelent meg, melyeket a tényállás
nak megfelelően meg akarok magyarázni, annál is 
inkább, mert a magyar petroleumelőjövetelekről általá
ban s igy a zborói forrásokról is több cikket irtam.

Egyúttal határozottan kijelentem, hogy a zborói 
petroleumforrásokról soha senki előtt nem nyilatkoztam.

Zboró terülétét geologiai szempontból többször is 
bejártam és 6 évvel ezelőtt Báték számára zártkutat- 
mányokat jelentettem be.

Véleményem szerint Zboróban egy igen szűk 
(alig 200 méternyire látható) emelkedés van, mély7 
petróleumot tartalmazó eocen rétegekből áll, melyek 
vörös-kék szinti agyag alakjában jelentkeznek. Az 
eocen nyereg észak felé tart és egy hatalmas oligocen 
réteggel van befödve.

Az oligocenben vörös agyag is fordul elő, mely 
azonban kőzettanilag. de még inkább növénytanilag 
eltér az eocen agyagtól. Az eocen agyag könnyen 
oldódik vizben, szine violaszinbe játszó és fehér szem
csés, majdnem csillámmentes homokköveket tartalmaz. 
A homokkövek keskeoyen rétegesek s bennük a pet
róleum nyomokban kimutatható. Az oligocen vörös 
agyaga vizben kevéssé vagy egyáltalában nem oldható, 
jóval több csillámot tartalmaz, mikroskopikus faunája 
egészen más, mint az eocené. A vörös agyag szine 
piszkos téglaszínű. Az eocen agyag mikroszkopikus 
faunája a felsőbb részeken többnyire Haplophragium 
subturbinatum és Cyclaminia amplectensből áll. A 
mélyebb részeken a - trohcaminnek, de főképen a 
Reophax placenta, guttifera és a Globigerina jellemzik 
a rétegeket.

Zboró geologiai alakulására vonatkozólag nem 
értek egyet dr. Zuber és Roth főbányatanácsos véle
ményével. A z említett urak, úgy látszik, az eocen és 
oligocen agyagot egy rétegnek tartják, amiért is az 
eőcen emelkedése több kilométer szélesnek tűnik fel, 
holoh annak szélessége véleményem szerint legfölebb 
201 méter lehet. A geologiai viszonyok ezen téves 
ismerete okozta a zborói fúrások balsikerét.

Midőn a furólyuk 200 méter volt, Áldor ur jelent
kezett nálam és nyugtalankodott az ojgynyomok teljes 
hiánya miatt. Dr. Zuber és Roth ugyanis biztosították 
róla, hogy ily mélységben már lehetséges az olaj- 
tartalom.

Miután egy fényképen láthattam a fúró helyzetét 
és a furóiszapot mikroszkóppal megvizsgáltam, tudtára 
adtam Áldor urnák, hogy 1000 méteren felül ne is 
remélje a termékeny eocent, sőt valószinü, hogy még 
mélyebben fekszik. Miután még Áldor ur különböző 
mélységekből is küldött fnróiszapot, a következő ada
tokat közölhetem:

997 méterig oligocenben fúrtak, mely olajnyomok
tól teljesen steril volt.

997 méternél a réteg megváltozik, erős gázok 
mutatkoznak, de olaj egyáltalában nem.

1116 méternél a rétegek kőzettanilag igen hason
lítottak a pasiecnai felsőbb eocen rétegekhez, compri- 
mált gázokat tartalmaztak és erős benzinszaguk volt.

1150 méternél gyengültek a gázok, a benzinszag 
eltűnt; igen valószinü, hogy az eocen felső részén járt

á fúró, mely rész Galíciában is csak helyenkint és igen 
szegényen tartalmaz olajat.

Semmiképen sem lehet megállapítani mily mélyen 
feküsznek az alsó eocen olajrétegei. Annyi bizonyos 
azonban, hogy az elhibázott vélemény következtében 
a fúrás helye legalább 1000 méternyire el van hibázva. 
Véleményem szerint azonban ezen szerencsétlen fúrás 
még korántsem döntötte el, van-e olaj Zborón vagy 
nincs. Az alábbiakkal igazolom, hogy Zborónak igenis 
van kilátása sikerre, csak a fúrás helye volt elhibázva.

A látható eocen kiemelkedések rétegei teljesen 
megegyeznek a galíciai termékeny eocennel. Gázok 
észlelhetők berine, olaj nem.

A vörös agyag iszapolva és mikroszkóppal meg
vizsgálva: Trochammineket és Cyclammineket tartalmaz.

A kiemelkedés főcsapásán kb. 5 kilométernyire 
kelet felé Regotöben, Clary gróf birtokán aknát ástak. 
A 31 méter mélységből előkerült szürke agyag ugyan
azon mikrofaunát tartalmazta, mint a Krosno melletti 
Potok körül előforduló agyag, mely rendkívül jellemző 
az olajtartalmú rétegekre. Állítólag ugyanott olajnyomo
kat is találtak.

Nem akarom vitatni, hogy a zborói fúrás csaláson 
alapult-e, ^-csak be akartam bizonyítani, hogy a fúrás 
helye rosszul volt megválasztva. Próbafúrásnál mégis 
csak a legjobb helyet kellene választani és nem a leg
olcsóbbat vagy a legkedvezőbb fekvésüt.

Magára a fúrásra vonatkozólag megjegyzem, hogy 
az technikailag a legtökéletesebb volt. Többször, külö
nösen 800—900 méter között oly kemény volt az 
agyag, hogy a további fúrás lehetőségét kétségbe 
vontam.

Aki tudja, mily rendkívüli fáradsággal jár egy 
helységben, mely távol esik a közlekedési vonalaktól, 
ismeretlen rétegekben 1150 méternyire lehatolni, az 
csak a legnagyobb elismeréssel nyilatkozhat a fúrások 
vezetőjéről.

Szerencse fe l!

BÁNYAJOG. 
Ankét a bányatörvény 

reviziójáról.
B ányászatunk és a földtulajdon.

(Hozzászólás a 4. és 5. kérdéshez.)

V.
K u t a t á s i  e n g e d é l y e k .

Ha valaki ilyen régiségek után céltudatosan ku
tatni akar, annak kutatási engedélyt kell kérnie és 
pedig kisebb mérvű kutatásra azon község elöljárósá
gától, melynek határában a kutatás végeztetik, nagyobb 
mérvű kutatások végezésére pedig az illetékes bánya- 
hatóságoktól, ^melyek tartama bizonyos ideig tart, de 
meg is hosszabbítható. Egy esztendő múlva azonban 
önmagától megszűnik.

E l j á r á s  c é l t u d a t o s . k u t a t á s n á l .

A kutatás megkezdése az illető politikai hatóság
nak és a föld birtokosának, ki azt kárpótlás ellenében
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tűrni tartozik, bejelentendő és a kutatási engedély fel
mutatandó. Mindkét kutatási engedély dij- és illeték- 
mentesen adassék.

Mindkét kutatási engedély a megjelölt időre kizáró
lagos jogot annak tulajdonosának, hogy azzal bár
kinek földbirtokán, zártkutatmányi területén és bánya
telkén régiségek után kutathasson és azokat a fent 
ismertetett rendelkezések alapján birtokba vehesse. 
Zárt udvartereken és épületekben csakis a tulajdonos 
beleegyezésével engedtetik meg a kutatás. Temetőkben 
csak akkor, ha oda már BO év óta nem temetnek.

Ha a kutatás eredménynyel járt, az a hatóságnak 
nyomban bejelentendő. A hatósági helyszíni szemle 
előtt a kutatási helyről semmiféle tárgyat, legyen az 
értékes vagy kevésbbé értékes, elvinni nem szabad. 
Aki ezen tilalmat áthágja, attól a kutatási engedély 
egyszersmindenkorra megvonandó s a netalán már bir
tokba vett leletek minden kárpótlás nélkül elkobzanéók.

Ha a törvény e rendelkezései a nép között ismer
tekké lesznek, úgy a véletlenül talált régiségeket örö
mest átszolgáltatják, sőt akadnak sokan, akik egy 
előttük ismert területen szakszerű kutatást végeznek és 
igy megszűnik itt, e téren is az a visszás állapot, 
melynek évenkint oly sok értékes régiségnek meg- 
semmisitését vagy elsajátítását tníajdonithatjuk s igy 
áldozat nélkül szaporodik ma még szegényes régiség
tárunk, mert a kutató fáradságának ellenszolgáltatását 
látja s a kincstárnak sem kell áldozatot hozni, mert a 
nemes fémből készült régiségeknek csakis a mai fém
értékét kell megfizetnie, holott annak régészeti értéke 
mindenkor nagyobb.

Régi műemlékek felfedezése utáni jutalom szintén 
a pénzügyminisztérium által határoztassék meg, ki a 
megfelelő szakminisztérium birtokába adja azt át, de 
esetlegesen az ebben talált értékek szintén a fenti elv 
szerint osztandók el.

*
Ezek azok az intézkedések, melyeket az uj bánya- 

törvénybe leendő felvételre szükségesnek találok.
Kolozsvár, 1908. Pap Antal.

BÁNYAHIREK.
Az állami szénvásárlások.

Nagy érdeklődéssel várta az egész** ország, hogy 
minő eredményt tud majd felmutatni Wekerle Sándor 
miniszterelnök-pénzügyminiszter szénvásárlásaival, me
lyektől az immár tűrhetetlen szénmizériák megszünte
tését várta mindenki.

Wekerle ugyanis felhatalmazást kért és kapott a 
törvényhozástól arra, hogy nagyobb szénterületet vegyen 
meg az állam részére s e célból Krassószörény megye 
Almásvölgyében a lefoglalt területeken kutatásokat vé
geztetett, melyeknek eredményeit feszül érdeklődéssel 
várta az egész iparvilág Az eredmény azonban nem a 
legkedvezőbb, mert, amint értesülünk, a fúrások nem 
találtak mindenütt a biztosított területeken olyan meny- 
nyiségü szenet, melynek kitermelése érdemes volna. 
Ennélfogva, úgy tudjuk, hogy az állam csak kis területre 
kiterjedő vásárlást fog tenni, nem olyan mértékben, mint 
az eredetileg tervezve volt.

A magunk részéről bár sajnáljuk, hogy Krassó
szörény megyében nem találtak elegendő szenet, nem 
esünk kétségbe, hogy az állami szén vásári ások nem 
sikerültek. Elégedjék meg az állam a már átvett szén
bányákkal s azoknak üzemét biztosítsa és emelje a mai 
kor minden ipari vívmányaival, hogy ne fizessen rá 
erre is, mint a többi bánya üzemeire.

Múlt számunkban is kimutattuk, hogy még a leg
fejlettebb bányászattal biró Poroszország sem nyer 
szénbányászatán, mennyire össze kell szednie a magyar 
kincstárnak, hogy rá ne fizessen szénbányászatára is.

Ha pedig mindenképen vásárolni akar, akkor nagy 
körültekintéssel a legjobb, s bányászásra alkalmas sze
net vásároljon.

B osznia és H ercegovina só - és szén- 
bányászata.

A Balkán felé tekint ma minden magyar ember, 
aki hive a gazdaságilag is független Magyarországnak, 
Épen azért ebből a szempontból talán nem lesz érdek
telen, ha^megtudjuk, hogy mi van Boszniában, melyért 
mi annyi pénzt és vért áldoztunk.

A sóoldattérmelés az 1906. évben 1,990 880 hl 
( +  43.273 hl) volt, ebből 794.175 hit ( +  73.297 hl) 
két sófőzde kifőzött; 1,195.371 hl (— 24.675 hl) pedig 
a lukavaci ammoniakszódagyárnak adatott el. A só
termelés 226.710 q-ra rúgott (+• 23.824 q).

Sóelárusitás 1906-ban:
helyben ..............  24 437 q (-- 726 q)
az ország többi árudáiban 148.848 „ (--  9.4U8 „)
a lukavaci szódagyárnak.................... .7.600 „ (-- 600 „)
a  ja j cai marónátron és klórmószgy árnak... 38.800 „ (— 4.200,,)
az alkalmazottak illetményei......... ............. 80 „ (-{-_____ 2  „)

Összesen. 214.760 q (-{- 14.942 q)
A sófőzdék 1906-ban 10 hivatalnokot, 14 (-f- 3) 

ügyelőt és 248 (— 26) munkást foglalkoztattak, akik 
közül 216 , azaz 86%  bosnyák-hercegovinai honos, a 
többi a monarchiából származott idegen volt. Az átlagos 
munkateljesítmény munkaszakonként és fejenként 3*12 q, 
az átlagos kereset munkaszakonként és fejenként 2*12 K 
(-[- 13 f) volt. 1906. évben 161.259 q finom, 62.368 q 
durva, 2.078 q brikett, összesén 226.705 q főzött só 
volt az össztermelés.

Szénbányászat. Üzemben voltak a krekai (D.-Tuzla 
mellett), zenicai, kakanj-doboji, banjalukai és ugljeviki 
szénbányák; kisebb mennyiségű szén bányásztatott még 
a livnói, zsupánjáéi, mosztári és gackói bányákban, Az 
országos kormány Kobiljdol, Szutiscsica és Modrinje 
vidékén kutattatott szén után.

1906-ban az összes termelés 5,941.720 q volt. 
így hát látjuk, hogy a kis okkupáit területen — bár 
rengeteg kincs fekszik még parlagon — jelentékeny 
só- és szénbányászat virul, melyet -intenzivebb művelés 
mellett a tízszeresére lehetne emelni*

N ém etország bányászatának és vasiparának január 
havi h elyzete . A gazdasági válság a rajna-westfáliai szénpiac 
helyzetét eddig nem tudta megingatni. Az ü z e m e t  eddig még nem 
kellett korlátozni. Csak a vaggonhiány okozott némi kellemetlen
séget. Sokszor 20%-kal kevesebb kocsi állott rendelkezésre, mint 
amennyi kellett volna- A termelt szenet nagy mennyiségekben 
gyűjtik saját rakodóhelyeiken. A belföldi s z ü k s é g le t  nagyot csök
kent, aminek oka főleg a vasipar helyzetének napról-napra való 
rosszabbodásában keresendő, A tüzelőszer eddig igen jól fogyott. 
A kivitel sem csökkent még, csak a ruhrmenti kikötőkbe való 
szállítás akadozott f. é . január hó folyamán, mert á jégzajlás a
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Rajnán való hajózást többször megakasztotta* Dél-Németországba 
vasúton szállították a szenet. Németország sok tüzelőszert vásá
rolt, de ipari szén után nem igen érdeklődött, mert főbb iparágai 
télen nagyobbrészt szünetelnek A Franciaországba és Belgiumba 
irányuló kivitel emelkedett s az angol verseny mindjobban hát
térbe szorul Ami az árakat illeti a szindikátus a múlt áprilisban 
felemelt szén- és koksz-árakból nem enged, sőt néhány minőség
nek az árát újabban újra felemelte. A szénszindikátus árpoliti
káját e miatt nagyon hevesen támadják. A vasipar január havi 
állapotáról a kölni cs és kir. konzulátus a következőket jelenti: 
A vaspiacon az első negyedévre szóló fedezeti vásárlások az 
üzletmenetet nagyon felélénkítették, de különben a megrendelések 
a megelőző évvel szemben csökkentek. Ezért néhány üzem a 
termelését is korlátozta, minek folytán a vaskőbányatulajdonosok 
szintén elhatározták, hogy a vaskőtermelést 10—25%-kal csök
kentik. A nyers anyag ára eddig nem változott s a félgyártmány 
sem lett olcsóbb, ami a forgalomra nyomasztólag hatott A rudvas- 
piacon élénkebb forgalom fejlődött ki, különösen azért, mert az 
árak csökkentek Szalagvasból a kivitel jelentősen emelkedett, 
aminek az volt a következése, hogy az árak javultak. Vasgerendát 
csak a vasúti felépítmények céljaira vásároltak, mert az építkezés 
különben szünetelt A hengerlőmüveknek kevés dolguk volt, bár-* 
fekete pléhből igen jelentős volt a kivitel. A drótpiac helyzete 
sem kedvező. Némi javulást a szénszindikátusnak attól a határo
zatától várnak, amely szerint a hengerelt dróthoz elhasznált 
1000 kg*, szén után 1*50 márka kiviteli prémiumot fog fizetni 
A vasipar egyéb ágaiban szintén hanyatlás állott be. A munkás
piacon a kínálat és kereslet közötti feszíillség január hónapban 
fokozódott. A vasipar egymásután bocsátotta el munkásait és 
inég a bányaipar is sok munkást szabadított M, akik a mező- 
gazdasági munkásokkal együtt ijesztően szaporították a munka- 
nélküliek számát. A statisztika tanúsága szerint a munkáspiac 
1903 óta nem volt ilyen kedvezőtlen, mint most Sztrájkok nem 
fordultak elő.

A  M agyarhoni Földtani T ársulat április 1-én délután 
látogatott szűkülést tartott Koch tanár elnöklete mellett Az ülésen 
dr. Sigmond Elek igen értékes előadást tartott a talaj elmálásáról 
és a mineralogiai talajelemzés hasznosságáról Az előadás után 
élénk eszmecsere fejlődött ki, melyben a Társulat több tagja is 
részt vett. Schreter Zoltán egy pilisborosjenői mélyfúrásról tartott 
előadása után Vogí Viktor tartott még előadást. A szakülés után 
választmányi ülés volt.

Pénzügyi, ipari és kereskedelmi 
hirek.

Bankok szövetsége .
Egy igen érdekes és következményeiben nagy fon

tosságú akcióról értesültünk, mely akciónak az volna a 
célja,, hogy a hazai, tekintélyesebb bankházakat egy cso
portba vonja, hogy ezáltal nagyobb infencivitással szol
gálhassák a magyar ipar és kereskedelem érdekeit.

Olvasóink jól tudják, hogy lapunk kezdettől fogva 
hangozgatta a tőke közgazdasági, ipari és kereskedelmi 
s főleg bányászati produktiv tevékenységének szüksé
gességét. Elképzelhető tehát, minő örömet okozna az 
nekünk és az egész bányász világnak, ha a fentebbi hí
resztelés valóra válna! Mert tény az, hogy sehol a vi
lágon tőke — ipari és kereskedelmi szempontból — 
inproduktivebb életet nem él, mint Magyarországon. A 
magyar tőke a legújabb időkig a váltókban feküdt, 

'ólomsulylyal ránehezedve a társadalom minden rétegére 
s ezáltal lehetetlenné téve a bányászat, ipar és keres
kedelem fejlődését. A magyar tőke eddig húsból és 
vérből táplálkozott s féltékenyen őrizkedett attól, hogy 
nagyobb rizikóval a bányászat, ipar és kereskedelem 
megerősítésére sietett volna.

És szinte érthetetlen ez az állapot nálunk. Hiszen 
pl. a bányászat, mint a külföld is fényesen illusztrálja, 
nem 8 — 10—20% -ot jövedelmez, hanem szerencsés kö
rülmények között aránylag kis tőkét, rövid idő alatt 
sokszorosított.

Tagadhatatlan, hogy az üzletnek ez az ága ké
nyesebb, fáradságosabb, s mindenesetre veszélyesebb 
is, mint a váltó, vagy a jelzálog üzlet, de az is bizo
nyos, hogy a inai nyomorult pénzügyi állapotunknak 
tisztán a tőkének ez a természetellenes berendezkedése 
az oka.

És hogy ez az állapot megszűnjék, szükséges, 
hogy a tőke uj terrénumot keressen, melyen nagyobb 
produktivitással, országunk anyagi erejének, természet
adta kincseinek felhasználásával segítse elő a nemzet 
meggazdagodását.

Nekünk is vannak kiváló pénzkapacitásaink az or
szág határain túl is ismert nevű (nálunk nem ismerik, 
mert nem politizálnak) üzletembereink, kik most a nem
zeti bank felállításával kapcsolatban bizonyára foglal
koznak azzal a kérdéssel, hogy uj kereseti forrásokat, 
a tőkének uj érvényesülést kell keresni. S találni is 
fognak A magyar bányászat, ipar és kereskedelem csak 
tőkére vár, hogy uj erőre kapjon és sikeresen felvehesse 
a küzdelmet a külföld fejlett bányászatával, iparával és 
kereskedelmével.

A célt azonban csak nagy tőkével lehet elérni és 
ezt valóban előnyösen szolgálná a tekintélyesebb pénz
intézeteinknek egyesülése. A politika is kedvező most. 
Az illetékes reszort kormányzás olyan emberek kezében 
van, kiknek neve garancia a tőke biztonsága tekintetében.

A  M agyar Á ltalános K őszénbánya R észvén ytár
su lat igazgatósága megállapította az 1907. üzletév mérlegét és 
elhatározta, hogy az április 25-én megtartandó közgyűlésnek ja
vasolni fogja, hogy a 3 millió 562.258 korona 98 fillér bruttó 
nyereségből (854.015 korona 10 fillérrel több a múlt évinél) érték
csökkenési tartalékra és leírásokra 1.326,671 korona 97 fillér 
(-J- 125.220 korona 4 8  fillér), általános tartalékra 310.000 korona 
(-[- 85.000 korona), külön adományul a tisztviselők nyugdíjalap
jának 30.000 korona (változatlan), a bányatárspénztárak részére
50.000 korona (-(- 25.000 korona), munkásjóléti tartalékalapra
125.000 korona (-j- 100.000 korona), az igtzgaaóság és tisztviselők 
alapszabályszerü jutalékára 19d.l82 korona 18 fillér (-(- 90.131 
korona 25 fillér), a részvénytőke tízszázalékos osztalékára 1 ,2 0 0 . 0 0 0  

korona (tavaly 8  százalék) forditassék, mig a fenmaradó 897.687 
korona 8 6  fillér nyereség-áthozat változatlanul uj számlára vites
sék át. A múlt évben 4 millió korona forditatott uj beruházásokra. 
A mérleg a következő adatokat tünteti fe l:

Vagyon: Bányabirtok 12,826.881 korona32fillér, ingatlanok 
felszerelések és anyagok a) telkek, épületek, gépek, leltárak 
20,925.986 korona 31 fillér, b) üzemi, anyagi és bányafakészletek 
erdökezelések és fogyasztási cikkek 2,024.896 korona 7 fillér,
c) szén-, brikett- és mészkőkészletek 73 884 korona 25 fillér. 
Összesen 23,024.766 korona 63 fillér; a pénztárak és értékpapí
rok : a pénztári készletek 249.277 korona 30 fillér, b) betétek 
pénzintézeteknél 164.640 korona 6  fillér, c) értékpapírok 661 536 
korona 16 fillér, d) küldvények 62.301 korona 27 fillér, e) idegen 
letétek és óvadékok 243.428 korona 90 fillér, összesen 1,381.186 
korona 69 fillér, adósok: a) szénadósok 3,671.658 korona 89 fil
lér, b) átmeneti adósok 348 665 korona 1 fillér, összesen 4.020.323 
korona 90 fillér, nyugdíjalap számla 705.564 korona 36 fillér, el
sőbbségi kölcsön árfolyamkülönbözet számlája 1,033.523 korona 
10 fillér. Végösszeg 42,992.228 korona. Teher: Részvénytőke
60.000 darab részvény 2 0 0  koronával 1 2 , 0 0 0  0 0 0  korona, 4  és fél- 
százalékos elsőbbségi kölcsön 10,742.266 korona 50 fillér. Tarta
lékok : értékcsökkenési tartalék 6,064.260 korona 8  fillér, tartalék- 
alap 1,856 200 korona, kétes követelések tartaléka 80,000 korona,



tartalék és elsőbbségi kölcsön szolgálatára 250.000 korona, külön 
tartalékalad 300.000 korona, munkásjóléti tartalék 40-000 korona 
összesen. 8,590.460 korona 8  fillér. Hitelezők: nyílt számlán 
6,021.-216 korona 56 fillér, átmeneti hitelezők 823.780 korona 8  

fillér, hátralékos bányászbér^k decemberre 308.572 korona c6  

fillér, fel nem vett kötvények 2400 korona, fel nem vett osztalék 
795 korona, elsőbbségi kölcsönünk 1908 február 1-én esedékes 
függő kamatai és járulékai 328 765 korona 58 fillér, idegen leté
tek és óvadékok 243.428 korona 90 fillér, összesen 7,728.958 ko
rona 48 fillér, nyugdíjalap 707.258 korona 7 fillér, nyereség, mint 
egyenleg 3,223.274 korona 87 fillér. Végösszeg 42,992.228 korona.

Nyereség- és veszteség-számla: Tartozik : értékcsökkenési 
tartalék és leírások 1,236.671 korona 97 fillér, elsőbbségi kölcsön 
kamatai és járulékai 592.271 korona 12 fillér, adók, kamatok, 
üzleti költségek és fizetések 884.995 korona 10 fillér. Tiszta jö
vedelem : nyereségáthozat az 1906. évről 897.787 korona 8 6  fillér. 
Az 1906. év tiszta jövedelme 2,325.587 korona 1 fillér, összesen 
3.223,274 korona 87 fillér. Végösszeg : 5,937.623 korona 6  fillér. 
Követel: Nyereségáthozat 190li-ról 897.687 korona 8 6  fillér, kamat- 
jövedelem 29.429 korona 42 fillér, a bányák bruttó hozama 
5,010.505 korona 78 fillér. Végösszeg 5,937.623 korona 6  fillér.

A z épitőanyagterm elők szövetsége. Mint a M. Vi  
irja Magyarország legtekintélyesebb építőanyag termelői, u. m. 
téglagyárak, mészégetők, cementgyárak, kőbányák, kavicsbányák, 
mészhomokkőgyárak, aszfaltgyárak stb. igen népes értekezletet 
tartottak A Magyar Kereskedelmi Csarnok üléstermében Az elnök- 
lésre közfelkiáltással dr. Bédervári Lehel országgyűlési képviselőt 
kérték fel. Az értekezleten megjelent szakbeli cégek közös sérel
mei és az ezek orvoslására vezető eszközök képezték élénk meg
vitatás tárgyát. Az értekezlet — számos elhangzott beszéd után
— átalakult közgyűléssé, amely kimondta, hogy az*- építőanyag 
termelők Magyer Épitőanydg Termelők Országos Szövetsége cí
men szövetséggé tömörülnek. A közgyűlésen bemutatott alap
szabálytervezet felolvasása, megvitatása és elfogadása után a 
szövetség nyomban megalakult. Az elnöki méltóság betöltését egy 
legközelebb tartandó közgyűlésre halasztották. Alelnökök lettek: 
Báró Baratta-Dragono Norbert nagyiparos és dr. Hédervári Lehel 
országgyűlési képviselő.

A  Klotild e lső  m agyar vegyipar rt 1907. évi mér
lege szerint az ingatlanok értéke 1.056,326 K-ról 1.460,924 K_-ra, 
a gépeké 3 166,721 K-ról 3.474,865 K-ra, az adósok tartozása 
961,2;i2 K-ról 2.586,129 K-ra és ezekkel szemben az elfogadvány- 
tartozás 3 6 millióról 6*4 millió K-ra emelkedett.

N yersolaj-küldem ények díjkedvezm énye. Annak ide
jén jelentettük, hogy Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter 
a tüzelési célokra szolgáló nyersolajküldeményekre a C) osztály 
viteldijkedvezményét engedélyezte. Miután e kedvezmény érvénye 
ez évi március 31-ével lejár, az Országos Magyar Kereskedelmi 
Egyesülés nemrégiben megkeresést intézett a kereskedelemügyi 
miniszterhez a jelzett kedvezménynek meghosszabbítása iránt. 
Egyszersmind a nevezett szövetség azt is kérte, hogy a kedvez
ményt bővítsék ki olyképen, hogy ezentúl a C) osztály helyett, 
ép úgy, mint Ausztriában, az osztrák államvasutak vonalán, az 
I. kivételes díjszabás viteldiját alkalmazzák. Kossuth Ferenc 
kereskedelemügyi miniszter döntése most érkezett le. Ebben 
értesíti a szövetséget, hogy a lejáró díjkedvezményt a folyó év 
április 1 -től december 1 -ig a máv. vonalán újból életbeléptette és 
egyszersmind intézkedett, hogy a kassa-oderbergi vasúton fenn
álló hasonló díjkedvezményt ott is meghosszabbítsák. A miniszter 
azonban nem találta teljesíthetőnek azt a másik kérelmet, hogy 
a tüzelési célra szolgátó nyersolaj nálunk is az 1 . kivételes díj
szabás alapján szállittassék. A nyersolaj kalóriaértése — úgymond 
a miniszter — nagyobb lévén, mint az ásványszeneké, teljesen 
megfelelő, ha e cikkre ugyanaz a díjszabás jön alkalmazásba, 
mint amely rendes viszonyok között minden külföldi szénre 
vonatkozólag fennáll. Az osztrák államvasutakra való hivatkozás 
azért sem helytálló, mert ott mindennemű szénre az I. kivételes 
díjszabás jön alkalmazásba. Hasonló értelmű leirat ment a 
Magyar Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesületéhez is.

Szabadalmi hírek.
Az elmúlt héten az alábbi szabadalmakat jelen

tették be. A bejelentett találmányok egyelőre jogtalan 
használat ellen védelemben részesülnek; a bejelentések

ellen 60 napon belül fel lehet szólalni. Érdekelt felek
nek bővebb felvilágosítással szolgál a szerkesztőség.

1. Bordás vasbeton födém egymás mellé fektetett 
kész vasbetongerendákból és ezeket födő betonrétegből.

2. Eljárás rugalmas cement karók előállítására. A  
karókat oly módon állítjuk elő, hogy portlarid-cement 
habarcsot körülbelül 10%  asbeszt-szálakkal alaposan 
összekeverünk és az igy előállított asbeszt1 cementét' 
megfelelő formába sajtolva lekötni engedjük. Az asbést- 
sz41ak — állítólag — rugalmasságot kölcsönöznek r a 
karóknak.

3. Eljárás vizrkentes óntetraklorídnak ónércekből? 
ónmaradékokból és efélékből való előállítására. A víz
mentes óntetrakloridot, úgy állítjuk elő, hogy' a fél-"* 
aprított, illetve finoman porított óné*ceket, ónmaradé- 
kokat, ónhamut és hasonló óntartalrriu anyagokat redu
káló folyamatnak vetjük alá, szilárd folyós Vágy gá£. 
alakú redukáló szerekkel. A redukció oly hőmérséklet!, 
mellett történik, mely a salakképződést megakadályozza., 
A redukcióterméket:, mely az ónt finom an. elosztott* 
állapotban tartalmazza, száraz utón klórral kezeljük.

4. Etektromos ömlesztőkemence. A kemence, fémek 
és ércek redukálására és ömlesztésére szolgál; az. 
elektromos 'áram hozzá- és elvezetésére szolgáló kon
taktusok vagy elektródák oly anyagból vannak képezve, 
mely az áramot jól vezeti, tűzálló és a nyert terméket, 
el nem szenesiti. Ezen anyag egyszersmind a kemence 
bélése gyanánt is szolgál.

5. Eljárás petróleum vagy más ásványolajok szap- 
panositására és a kapott termék átalakítására különböző 
használati célokra.

6 . Körkemence.
7. Vasúti haránttalpgerenda vasbetonból.
Megadott szabadalmak. Az elmúlt héten az alábbi

találmányok szabadalmaztattak. Érdeklődőknek bővebb 
felvilágosítással szolgál „A Bánya4' szerkesztősége.

1. Eljárás, nafták, kőolajok, benzin stb. szagtala
nítására és szintelenitésére.

2. Eljárás vas és cink előállítására cinktartalmu 
vasércekből és ugyanilyen kohászati, termékből, pl. 
kovandpörkökből elektromos kemencében való keze
lés utján.

3. Eljárás alkáli szilikátokból való kötőanyag elő
állítására.

4. Eljárás müfa és abból készült tárgyak előr 
állítására.

5. Eljárás műkövek vagy műmárvány előállítására.
6 . Eljárás nátriumsulfát szilárd, vízmentes poí- 

alaku redukálási termékeinek előállítására.
7. Eljárás nem fémes tárgyak fémmel való be

vonására galvanoplasztikai lecsapódások utján.
8 . Eljárás bordás vasbetonfödémek mintaálv^ny 

nélküli előállítására.
9. Eljárás nyers olajok raffinálására.
10. Bot acetilinlámpával.
11. Hegesztett vas, folytvas vagy acél olvasztá; 

sára szolgáló tégelykemence.
12. Adagoló berendezés egyszerű torokelzárással 

biró nagyolvasztókhoz. . .
13. Berendezés láncrostélyoknál hamű és salak 

letörésére és eltávolítására. r
14.. a) Eljárás nagyolvasztó salakb.ól sQpldatóknak 

befecskendezése által előállított cementek lekötési ide
jének szabályozására.

b) Eljárás forrófolyós nagyolvasztó salaknak át
alakítására cementté.
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K Ü L F Ö L D .
Az am erikai szénbányászat. Köztudomású az az 

elkeséredett harc, mely hónapok óta tart,az amerikai 
szénbányák tulajdonosai és a munkások között a bér- 
javitás miatt. Kétségtelen, hogy — az általános tapasz
talatok szerint — az amerikai szénmunkások valósá
gos rabszolgaságban sínylődtek s aránylag kicsi bérért 
emberfeletti munkát végeztek. Ez a körülmény aztán 
épen jó volt arra, hogy az elégedetlenség és az izga
lom a tetőpontra emelkedjék. A tulajdonosok engedtek 
valamit, mitől a munkások vérszemet kaptak s még 
többet követeltek. Erre a bányászok redukálták a mun
káslétszámot. Ennek volt tulajdonítható az a nagyfokú 
visszavándorlás, mely még az ősszel vette kezdetét. 
De a munkások csak nem engedtek, aminek végre^az 
lett a következménye, hogy — mint Newyorkból jelen
tik — az összes szénbányák elhatározták üzemük be
szüntetését,, addig, mig a munkásokkal egyezséget nem 
kötnek. Szinte képtelennek látszik ez a hir, de tagad
hatatlan, hngy az amerikai szénbányászat ügyei nem 
valami rózsás állapotban vannak, amiről az amerikai 
tőzsdék is tanúságot tesznek.

Yálaág a gyém ántiparban. Többször jelentettük, 
hogy rosszul áll a gyémánt ipar dolga. A hatalmas 
tröszt egyre-másra bocsátotta el munkásait s igy a 
termelést a minimumra redukálták, mert a kereslet fel
tűnően megcsappant. Most meg Amsterdamból jelentik, 
hogy ott és Auversben a gyémántipar minden szakmá
jában megakarják szöntetni a munkát s erre vonatkozó 
határozatot legközelebb hoznak az érdekeltek.

Az am erikai yaspiacról jelentik, hogy a meg
rendelések nagyon gyérek s a javulás, a mely az év 
kezdete óta lássacskán megindult, nem igen tarthatta 
magát. Az acéltröszt jelentését a megrendelések szapo
rodásáról tévesen magyarázták. A decemberi megren
delések a termelőképességnek körülbelül 28 százalékát, 
a márciusi megrendelések pedig 50 százalékát vették 
igénybe. A helyzet sulyponlja a vasutak megszorított 
kereslete, a mely normális időben az ország termelő- 
képességének 60 százalékát kötötte le. A lokomotiv- 
épitő gyárak igen jó megrendeléseket kaptak, ellenben 
a vaggongyáraknak csak kevés, a hajóépítő gyáraknak 
pedig jóformán semmi a dolguk.

Az am erikai petróleum . Nem régen megírtuk, 
hogy az amerikai petróleum micsoda leleményességgel 
igyekezett az orosz-petroleumipar kedvezőtlen helyzetét 
kihasználni s mint igyekezett magának még Bagdadban 
is piacot biztosítani. Legújabban nálunk és utcai eláru- 
sitással igyekszik a fogyasztók kedvébe járni. Romá
niában azonban nehezebben megy versenyharca, melyet 
ott is felvett a petroleumfinomitókkal szemben, hogy a 
piacot teljesen hatalmába vegye. Az amerikaiak felhaj
tották a nyers olaj árát, e1 lenben a finomitványok árát 
lenyomták s utóbbiaknak korábbi tonnánként 120 lei 
ára 60 leira csökkent. Ezenkívül az amerikaiak Romá
nia 32 jelentékenyebb városa közül 29-ben bevezették 
a tartálykocsikat s nemcsak a szatócsokat, de a 
fogyasztó közönséget is csaknem kizárólag ezek látják 
el petróleummal. Előrelátható, hogy az erős verseny
harcot a kisebb finomítók nem sokáig bírják ki s vagy 
megszüntetik üzemüket, vagy gyáraikat az amerikaiak
nak adják el. Kormánykörökben is aggodalmat okozott 
a petroleum-ipar tönkretételének szomorú ügye s komo
lyan foglalkoznak a belfogyasztás állami monopólium

má tételével. A petroleum-fogyasztás egyébként Romá
niában állandóan emelkedik, mit bizonyít az, hogy
1907-ben a belfogyasztás 38,467 tonna olajat vett 
igénybe, szemben az előző évi 35,243 tonnával. Hozzá
vetőleges számítás szerint a belfogyasztás egynegyede 
már az amerikaiak kezében van.

A kén-árak emelkedése. A legszámottevőbb kén- 
termelők közt folyt hosszú harc most egy megállapo
dással véget ért, melyet a Louisiana Sulphur Company, 
Amerika legnagyobb kéntermelője és a szicíliai kén
konzorcium kötöttek egymással. Ennek következtében 
a kénárak 100 kg.-ként mintegy 50 fillérrel emelkedtek.

G yém ántköszörüsök sztrájkja. Antverpenből jelentik: 
Az itteni gyémántköszörüsök 1855 szavazattal 313 ellenében 
elhatározták, hogy hétfőn négy hétre sztrájkba lépnek. Azután a 
bérminimum 2 0  százalékos emelését akarják követelni.

A szerkesztésért felelős: A psay V. János.

.1777. sz.

Keresünk két jól számoló, ügyesen rajzoló, 
bányaiskolát végzett altisztet, kik bánya és kül
színi theodolit-mérésekben jártassággal bírnak.

Állást nyer továbbá egy olyan altiszt, ki 
műszaki és főleg térképrajzolásban gyakorlattal 
bir. A katonai földrajzi intézetnél (Militärgeogra
fisches Institut) alkalmazásban állott pályázó 
előnyben részesül.

Pályázni szándékozók, eddigi működésűkről 
szóló bizonyitványmásolataikkal felszerelt kérvé
nyeiket legkésőbb f. é. április hó 18-ig igényeik 
megjelölésével, alulirt bányaigazgatósághoz ter- 
teszszék be.

Petrozsény, 1908. március 20.

Salgó-Tarjáni 
kőszénbánya részvén ytársu la t  
P etrozsényi bányaigazgatósága

R o th , bányaigazgató.

PIUS PIRRINGER
Bánya  e s  Ala g ú t- lá m pa g y á r

ajánlja eddig  fe lü lm úlhatlan gyártmányai!“. 
Viszontárúsitóhnak kedvezmény.^Árjegyzek ingyen és bérmentve.
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J. POHLIG A. G. Kölnben,
épit harminc év óta

sodron  y=kötélpály ákat,
a legjobb kivitelben.

Több mint 1700 berendezést szállított. 15—18, 20, 35 és 45 kilométer hosszban is.

S “ ági PÁRIS OSZKÁR, Budapest
VII., D am janich=utca 5 1 . s z á m . t e l e f o n  82- 16. sz.

Hammer-, Hacken-, Bell-, Axt- 
etc. Stilen,

in allen nur dankbaren Formen und Grössen.

Grösstes Lager der Continents.
O rÖ A ó teó  S p e e i a l g e i » e h ä f t  der B r a n c h c

Muster und Preise auf gefl. Anfrage

Hamburg 1/c. MOMME 0. MOMSEN.

ß u s  tartalm ú

mangánércbányát
& keres megvételre készpénz fizetés mellett 

előkelő kereskedelmi ház. Érdeklődők for
duljanak sürgősen lapunk kiadóhivatalához.

dk ‘ *>0Csapy3(Ns»>0(>

Pap Aurél
oki. magán b. mérnök 
«a> iro d á ja  «a#

NAGYVÁRADON
Vizvezeték-utca 36|b sz. a.

Elvállalja minden e szakba vágó 
«a munkák elvégzését. «a*

Elvállalok nevezetesen: kül- és bányaméréseket, három
szögeléseket, lyukasztási méréseket adományozási mé
réseket, térképek és kérvények szerkesztését, zártkutat- 
mányok fektetését és bejelentését, idegen bányák meg
vizsgálását, szakvélemények megadását, bányavétel és 
eladás közvetítését, bánya és erdei vasutak építését, 
altisztek által vezetett bányaüzemek időnkénti megtekin- 
#fis tését s ellenőrzését, kutatások vezetését stb. stb. «a®

Az igen tisztelt szakközönség 
szives pártfogását ez utón kéri

P A P  A  U R £ L
o k i .  m .  b .  m é r n ö k .
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BURMEISTER C.
CHAMOTTE-GYÁR
HAL^STADTBAN (eze lő tt  C. KULMIZ).

Egyesítve az Egyesült Chamotte-gy árak kai m> Sz. 
(ezelőttC. Kulmiz)Saarauban és Marktredwitzben

Szám os k iá llításon  ki- 
*g> tüntetést nyert, «a#

Mindennemű tűzálló-term ények;
Cham otte-kövek; kvarc- és silica- 
kövek, m a g a s f o k n a k  (hoch- 
basische) (védjegy X X )  és m a
gas savfoknak. Különleges kövek 
nagyolvasztók és Martin-kemen
cékhez; üstkövek, tözálló anyag 
acéltégelyekhez és hasonló leg
magasabb igényeknek megfelelő 
anyag; Cliam otteliszt acélöntés
hez ; tűzálló elszigetelőkövek 0  8 
fajsulyig, pl. léghevitő vezetékek 
kifalazásához; pirszén-alakkövek, 
széntéglák a megkívánt mérték- 
szerint, agyaghozzáadás nélkül, 
keményen sajtolva, megfelelően 
égetve, nagy olvasztókhoz. Alak
kövek, görebek, hevítő-retorták 
(Muffeln). A kohászati, légszesz- 
és vegyi iparágaknál használt 
mindennemű teljes kemencék szál- 
litattnak; különösen teljes nagy
olvasztók lé g h ű tő k k e l, görbe- 
és mészkemeneék. — Fenti külön
legességekben gyakorlo tt kőmű

vesek rendelkzésre állnak.

VEREINIGTE 
CRUMMENDORFER QUARZSCHIEFERBRUCHE

LANGE, LUX UNO OELSNER
RIEGERSDORF, Kreis Strehlen, Preussisch-Schlesien

R a h iis ta l ion  C R U M M E N D O R F  de r  
S t r e h le o - G r o t t k a u e r  E is e n b a h n  

T e l e g r . - A d r . : Q u a r z i tb rü c h e  R IE G E R S D O R F  S tre h le n -S e h le s .

Empfehlen ihren auf Ausstellungen h O C llfeu erfeS tem
mehrfach premierten ausgezeichnet ■ - - ....
Q u a rz s c h ie fe r  in gehauenen oder gesägten recht- 
_ _ _ _ _ _  winkligen oder ^konischen Stücken für
Zustellung von Cupol-, S c h w e i s s -  und Puddelöfen, 
für Converter, in Zinkhütten fü r die Schächte der Zinkdestil- 
lieröfen, für Kalk- und Schnitzeltrocken Q i j a r z s r h j e f e r  
öfer Kesselfeuerungen aller Art usw. *
ein h och feu erfester  Naturstein, htä|t bei Höch-

—-------------------------  sten Hitzegra
den ganz wesentlich länger als beste Schamotte oder 
Dinassteine, wächst nur sehr wenig bei höchsten Tempe
raturen und ist sehr wiederstandsfähig gegen Temperatur
wechsel.

Preise : weit geringer, als für Schamotten und Dinas
steine.

Quarzschiefer wird in behauenen und geputzten auch 
mit Diamantsägeü voll- und scharfkantig geschnittenen 
rechtwinkligen und konischen Stücken von bestimmten 
Längen geliefert und mit bestem ff. Mörtel vermauert.

A llererste Referenzen des Inn- und Auslandes, sowie Original
zeugnisse und Prospekte stehen zur Verfügung.

---------------------: Die Erste ---------------------

Böhmisch - mährische Maschinenfabrik
und Filiale „Prager Brückenbau-Anstalt“ in Prag liefert

komplette Bergbau- und Hüttenwerks-Anlagen,
Betriebs-Dampfmaschinen und Dampfkessel,

Förderm aschinen jeder K onstruktion  
und G rösse,

Förderschalen, eiserne Grubenhunte Aufsatzvorrichtun
gen Patent Strausz, Seilauslösungen, eiserne Förder
stühle, eiserne Sortirungsgebäude und Dächer, Sor- 
tirungsanlagen, Kreiselräiter Pat. Coxe, Pendelrätter 
Pat. Karlik, mechanische Wipper Pat. Karlik, Sertirungs- 
roste Pat. Karop, Schrauben- und Kaliberroste Pat. 
Distl-Susky, Kettenförderungen und Seilbahnen, direkte 
Verladungen, Schiebehünen, Dampfkabel u .Dampfaufzüge

Kräne, Bremsen, Aufzüge.

Ober- und unterirdische W asserh altun gs
maschinen b ew äh rtester  Konstruktion.

Pumpen und Gestänge, Kunstwinkel, Steigrohre, Gebläse
maschinen, Luftkompressoren, VerTtilatoren 

und Exhau8toren.

Dampfmaschinen für e lektrische Beleuchtungs
und Kraftanlagen.

Normal- und Schmalspur-Lokomotiven. 
Gasmotoren für Saug- sowie Druckgas.

Fénykép nagyításokat
akármilyen fénykép után, legszebb 
kivitelben, 55—68 cm. nagyságú

diszes Passepartoutban 5 kor.-ért 
o la jban  sz ín esen  10 koronáért

küldünk c s o m a g o l á s s a l  együtt.

Képviselők mindenütt felvétetnek:

R  A P A F I  * * fényképnagyitó és
f  f  I V  r \  JT L l  L á  festészeti m űterem

BUDAPEST, VII/22.

Alajiltalott lB O -len .

Évi term előképes
ség: 1 0 0  m illió k ilo
gramm alakos ége
tett Chamotte-áru.

1000 m unkás.

Az elszállítás Halb- 
statban, Saarauban  
és M arktredwitzben
a gyár saját vágányain 

esetleg vizen 
Boroszlóból gondo

san eszközöltetnek

—  S ü rg ö n y e im :  —

..Fencrfest“ Halbstaflt.
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G ebrüder fromme
WIEN, XVIII. Herbeckstrasse 27.

W erk stätte  m athem athischer  
^ räcision s-In stru m en te

Gruben-Patent-Boussolentheodolite. Gruben-lnslrumente,Taschcn- 
Grubenboussolen-Instrument Preis fl. 67.— in verschiedenen 
Grössen, Gruben-Latten und Stäbe, Verziehschrauben und 
Schnüre, Compasse, Gruben-Regel-Transporteure, Phantogra«- 

phen schwebendes System.

Illustrierte Preisverzeichnisse gratis und franco.
— General Vertreter:

von Karl Z eiss in Jena . *
Lager von plastisch wirkenden Zeissfeldstecliern

V_____________________________________ J

Magy. kir. állatni vasgyárak  
központi igazgatósága

Budapesten, K őbányai-út 15-25. sz.
Sürgönyeim: „ÁLLAMI VASGYÁRAK BUDAPEST“.

Telepek: Budapesten, D iósgyőrött, Vajdahunyadon, 
Zólyom -Brezón és Kudsiron.

A budapesti gyárban 1144 lóerő, 2850 munkás, a diósgyőri 
gyárban 7000 lóerő 5600 munkás, a  vajdahunyadi gyárban 
1374 lóérő, 1800 munkás, a zólyombrezói gyárban 3765 lóerő, 
2900 munkás^ a kudsiri gyárban 280 lóerő, 480 munkás.

Mozdonyok, lokomobilok, arató-, fűkaszáló- és cséplő
gépek, utimozdonyok, sz^üfnakazalózók, kukoricamorzsolók, 
és egyéb gazdasági gépek, vasúti vizállomási berendezések, 
gőzkazánok, sajtolt villamos kocsi-keretlemezek, teljes 
lokomotív és vasúti kocsi kerékpárok, kerékvázák és ten
gelyek, vont fényes rudak, kovács- és acélöntvényü hajó- 
és gépalkatrészek, tégelyacélöntvények, alakos acélöntvé
nyek, különféle nyersvas és vasöntvények, szegecsek, csa
varok, csavarkulcsok, tűzálló anyag- és chamotteáruk. 
Hidak, vasszerkezetek, vasúti sínek és sinkapcsoló-szerek, 
teljes vasúti váltók, keresztezések, vastartók, kereskedelmi 
vasak, lemezek, hidlánctagok, rúgóacél, köfúróacél, reszelő- 
acél, kocsirúgóacél, vágóacél, fenő-, brescian-, azralon- és 
durvaacél, sziklavésők, gazdasági szerszámok, különféle 
acélszerszámok, üllők stb. acéllövedékek, vont, hengerelt, 
kazán-, forr- és furócsövek ónozva és galvanizálva, öntött 
vascsövek. V izgázhegesztési eljárással e lőá llíto tt  
gőzvezetéki, vízvezetéki és csatornázási csövek és csator
názási csövek szab. kötőkarimákkal vagy hengerelt kar
mantyúkkal, mindennemű bányacsövek, elektromos vasúti 
vezetékhez és világító testekhez való árbocok, hajóárbocok, 
vitorlarudak (Raaen). árbocszárak (Stengen), árbocszálfák 
(Spieren), póznák (Bäume), alagcsövek, vizlégcsővek (kpei- 
gattrohre), üreges mozgó hajódarúk (hohle Davits), tengeri 
uszorok (Meeresbojen) vízépítésekhez, hidjármokhoz és 
partbiztositási falakhoz alkalmas csövek, melyek vizerővel 
a földbe nyomatván és felülről cementtel kiöntétvén, ol
csóbbak és tartósabbak mint a kő falazatok, olaj-, légszesz- 
és légnyomási tárgyak 2 0 0  athmosphera és azon felüli 
bélső légnyomásra, torpedó-légpatronok, celluloze cukor- 
és szappanfőzőüstök, egészen hegesztett üzemi kazánok 
és mozdonykazán-köpenyek, malomdobok, retorták, köz
pontfutók, vegyészeti és ezzel rokoniparok céljaira szol
gáló készülékek stb.

: Drahtseile:
für alle vorkommenden 
Zwecke fabriziert in best
bewährten Ausführungen

E. F. Elbert,
Lugau i. 8.

Gegründet 1862. Gegründet 1862.

I_________________________ __________ H

Gummiwaren, 
P a c k u n g e n ,  

Dichtungsmaterialen
^  liefert b illigst

1 Lotzges & Hermann,
Schlebusch-Manfort, bei Köln a Rh. p

V ertre te r gesucht,

Troisdorfer Bohröl
Alle Anforderungen entsprechend.

Natural, Rostschützend, 
s&tts, W asserlöslich.

1 Kilo-Probe und franko. — Fass ca. 170 Kilo und 
Kannen á 25 und 50 Kilo zu Mk. 60 — per 100 kilo franko 

jeder Banhstation.

Chemische fabrik Troisdorf
D r. H ülsberg & Seiler, T ro isdo rf (Rheinland).
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x LOSSINSZKY J,MRE x
% = = = = = =  o k lev e les  gépészm érnök m űszaki irodája = = = = = =

BUDAPEST, V. KERÜLET, LIPÓT-KÖRUT 7. SZÁM.
Telefonszám  6 4 - 7 2 .  Táviraticim L 0 S 8 M .

Munkácsi-féle szab.

takaréktüzhelyek egyedüli gyártása és elárusitása.
Bármely tüzelőanyaggal fiithetök! 35—40% költségmegtakarítás! 

■ T e l j e s  e g é s z ü k b e n  m a g y a r  i p a r !

N agyfényerejü  „ U l l i C U i l l “  p e t r ó l e u m  i z z ó l á m p á k  Í S « ^ T S i “ koer*iS"
szabadalm . '  = = = = = = = =  jobb és legolcsóbb világí
tása. 1000 gyertyafén y  óránként 11*5 fillérbe kerül. Pótolja a villamos ivlámpát. Bármely petróleummal ég. Hordoz
ható, bárhol felállítható és bárki által kezelhető. Bányák g,yárak, gyártelepek, raklielyek , m űhelyek, gazdasági

u<J_varok, kerthely iségek , fürdő- és forrástelepek stb. stb. 
— a számára.

Szabadalm azott j r  q  j  ínvert g á z é g ő .

Ideális gázvilágitás !
i gázvilágitás terén, amennyiben ezen égővel fe lén y  

gázfogyasztás m ellett ugyanolyan intensiv fényt kapunk, 
mint a közönséges Auer-égővel. A „Zenit“-égö óránkint 
60 1. gázfonyasztás mellett 60 normál gyertyafényt ad, 

tehát a közönséges Auer-égőksel szemben

50°/o-O8 g á z m e g t a k a r i t á s t  eredményez.
A „Zenit“ invert-égő kétféle nagyságban k észü l:
A-jegyü 60 normál gyertyafényü 60 1. óránkénti gázfo
gyasztás mellett. — B-jegyü 90 normál gyertyafényre 100

1. óránkinti gázfogyasztás mellett.

A vZenit“ invert-égő ára:
A szta li lám pa állvánnyal (lásd ábrát) A-jegyü 20.— korona, B-jegyü 22.— 
kor. Fali- vagy  csillár-lám pa A-jegyü 10.— kor., B-jegyü 12.— korona.

K ülönösen m agyarországi szenekre !
Feyér Gyula, okleveles gépészm érnök, tan á r  szabadalm azott rendszere szerint.

Nincs szükség drága külföldi szén re!  

Fűtsünk olcsó hazai szénnel! «as 

50%-os költségm egtakarítás!

A lkalm azásban vannak m á r : Budapest 
Városi Villamos Vasút, Technológiái Iparmuzeum, 
M. kir. államvasutak főműhelye, M. kir. Honv. 
Minisztérium, Nagykárolyi színkör, Katonai közp. 
ruhatár, Váczi városház, Nagyváradi hadapród- 
isk., Schlick-gyár, Danubius hajó- és gépgyár stb.

F o ly to n é g ő t ö l t ő k á l y h á k

K iadótulajdonos: Pénzügyi Merkur Kereskedelmi r. t. Budapest. Pap és Schwartz, Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 35.


