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Szives k ére lem .
Hogy minden tekintetben iparkodjunk lapun

kat azon magaslatra emelni, melyre tárgyilagos 
és komoly iránya folytán igényt tarthat, leg
jobban bizonyítja azon körülmény, hogy anyagi 
áldozatoktól sem riadva vissza, sikerült Dr. 
Csatár Pál urat munkatársul megszerezni.

Dr. Csatár Pál ur, ki gyermekkora óta az 
Egyesült Államokban tartózkodott 38 éven 
keresztül a bányaéletet alaposan ismeri és sok 
tekintetben útbaigazítással és érdekes tudni
valóval fogja olvasó közönségünket tájékoztatni.

Még e hó folyamán meg fogja látogatni 
Magyarország bányavállalatait, hogy a hazai 
bányászatot tanulmányozva, annak eredményé
ről a kiadandó „Bányászati Évkönyvében 
referáljon.

Kérjük jó barátainkat és ismerőseinket, 
hogy Dr. Csatár Pál urat e nehéz munkában 
támogatni méltóztassék.

A b án y ászo k .
Nincs talán még egy életpálya nálunk, 

mely annyira patriarchalis, annyira exclusiv és 
sajátságos volna, mint éppen a bányászat. 
Többnyire ideális és felette kényelmes foglal
kozásnak tartják a bányász fontos és felelősség- 
teljes munkáját. Pedig alig van kimerítőbb és 
éppen patriarchalis természeténél fogva lélelc- 
ölőbb kenyérkereset, mint a bányászé.

Igaz, hogy a mai adminisztracionális be
osztás mellett a bányász — a szellemi mun
kást értem — inkább beamter, rubrikatöltő, 
aktamoly, mint a szó szoros értelmében vett 
bányász, mégis azt várják tőle, hogy virágzó, 
jövedelmező bányatelepet tartson íenn s ha az 
évvégi eredmények a mínusz alatt állanak, 
akkor a bányavezetőség az oka minden bajnak.

Pedig a magyar bányász hivatásának ma
gaslatán áll. Szaktudásával a külföld nagynevű

bányászaival egy sorban áll. És mégis azt lát
juk, hogy a magyar bányász bizonyos tétlen
ségre van kárhoztatva, mintha nem érdekelné 
szakmája, mintha nem lelkesednék annak fel
virágoztatásáért.

És .ennek a szomorú apáthiának aztán 
szomorú következményei vannak.

A magyar -bányász munkakedve és tett
ereje megtörik. Lelke ideális, nagyratörő törek
vései beamter íróasztalának kalamárisában ful
lad meg, melyből a statisztika rideg számait 
mártogaíja, mig csak nyugdíjba nem küldik. 
S igy nem csoda, ha — főlég az állam bá
nyászata — olyan élettelen, olyan komor és — 
mondjuk meg igazán — olyan haszonnélküli.

Kutassuk csak ennek a szomorú állapot
nak az okait.

A magyar bányászat vezetése hivatalnoki 
rendszeren alapulva, homlokán hordja ennek a 
speciálisan magyar intézménynek minden bűnét.

A magyar hivatalnok sorsa a rettenetes 
centralizáció következtében sohasem attól függ, 
aki közvetlen figyelemmel kiséri tevékenységét, 
tehetségét, szorgalmát, hanem egy tizedik, sőt 
századik legesleghatalmasabbtól, aki sokszor 
különböző emberi gyarlóságok által összeállí
tott minősítési számadatokból dönteni van hi
vatva a jutalom vagy mellőzés felett. De még 
hagyján, ha szigorúan igy volna! Tudjuk, hogy 
mennyi „mellékkörülmény“ (értsd: protekció) 
játszik közre legtöbbször az igazi érdem ro
vására !

Ez a magyar hivatalnok sorsa s ez a ma
gyar bányászé is, — a szakemberé!

Ezt tapasztaltuk a legutóbbi tömeges bá
nyász-kinevezéseknél is. Elszorul a lelkünk, ha 
azt a sok keserű panaszt, jogos felháborodást 
és fájdalmas csalódást tartalmazó levelet olvas
suk, miket e kérdésre vonatkozólag bányász
körökből kaptunk.

Tapasztalatokban gazdag, tudásban szak- 
tekintély bányászok csak azért, mert a „mellék
tekintetek“, a bürokratikus rubrika- és egyéb
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„információ1 esetleg úgy hozták magukkal, 
hogy tiz, tizenöt évvel fiatalabb, igazi hiva
talnok bányászok mögött maradtak az előlépte
téseknél.

A magyar bányászat sorvadását jelenti ez 
a szomorú tény. Mert ha a stréberség boldogul 
ott is, ahol a szaktudásnak, a nemes ambíció
nak és a becsületes munkának kellene győze
delmeskednie: akkor ne csodálkozzunk, ha a 
magyar bányász csak hivatalnok marad s bá
nyászatunk tespedését látjuk. A beamteria meg
öli a lelket. Lélek, ambíció nélkül pedig nincs 
haladás. ay

Valami a szénről.
A múlt télen egyszerre nagyon megdrágult és 

mennyiségben erősen megcsappant a fővárosban a 
kőszén. Ma pedig, okulva az okulandókon, raktárakat 
épit a város és iparkodik megfelelő szénkészletről gon
doskodni a hideg hónapokra.

Ma még megtölthetjük a raktárakat és pincéket 
és megtölthetjük még jó ideig.

Hogy egykor, nem is olyan nagy idő, itt pár száz, 
ott pár ezer év múlva kifogy a föld kőszénkészlete, 
arról ma már széltében beszélnek. Mert hiszen érdekes 
azt elgondolni, mit fog csinálni az ember kőszén nél
kül. Hogyan fogja fűteni nemcsak a kályháját, de azt 
a sok-sok gőz- és elektromos gépjét is. Hogyan fogja 
pótolni azt az óriási energiamennyiséget, amelyet rtia

közvetlenül vagy közvetve a kőszén szolgáltat. Uj, ma 
még ismeretlen energiaforrásokkal, vagy a már ismer
tek gazdaságosabb felhasználásával?

A tudomány, az emberi elme csak előrehalad, 
folyton fejlődik és ha építhetünk a jövő emberére — 
és miért ne építhetnénk? — nem kell megsiratnunk a 
kőszenet.

Ahogy mi a gőzgépekig, meg az elektromos 
motorokig jutottunk, úgy kell majd annak a praktikus 
tudománynak egy magasabb pontjára emelkednie. Hiszen 
már ma is, -j- még csak tapogatódzunk ugyan de 
már haladurfk a helyes irányban. Ma még csecsemő
korukat élik, de már megszülettek azok a tervek, melyek 
közvetlenül a nap energiáját, a légkör elektromosságát, 
meg a chemiai energiát iparkodnak használható alak
ban adni.

Nem ezzel a kérdéssel akarunk azonban foglal
kozni, nézzük kissé tágabb szempontból nem a kő
szenet, hanem általában a szenet, carboniumot.

Van élő és élettelen világ —  a növények és 
állatok egyfelől, másfelől a kövek. A szén, a carbo- 
nium mind a kettőben meg van, de különböző alak- 
ban.^Nevezhetjük az egyiket az élők, a másikat az 
élettelenek szenének.

Az élők_ szenét megkaphatjuk a szerves testekből, 
ha azokat elégetjük, elszenesitjük. Vagy megkaphatjuk 
a természet kezéből is.

— Hatalmas erdő áll a tengerparton Ma már 
ismeretlen faóriások, gyönyörű páfrányok nagy soka
ságban. És a part lassankint alábbsülyed. A növényzet 
pnsztul, korhad, uj nő helyette. Már áradáskor eléri a 
tenger vize iő, pocsolyákat hagy, melyek'összevegyül
nek a szárazról jövő vizekkel. A talaj süppedékes, 
ingoványos, de a növényzet csak továbbfejlődik, pusz-

Csevegés a földről.
Irta: Firbán Nándor.

Borzalommal gondolunk azokra a rettenetes kitö
résekre, melyek Délamerika északi részében az utolsó 
öt év alatt nemcsak óriási rémületet, de még több kárt 
és veszedelmet okoztak, nemkülönbtn igen sok emberi 
életet követeltek áldozatul. Élénk emlékezetünkben él 
a Sanct Martinque szigetén történt vulkanikus kitörés, 
melyhez hasonló alig fordult elő a földnek ujabbkori 
történetében. A föld mélységes gyomrából előtörő tüzes 
láva, forró hamu, hatalmas bombák oly iszonyatos erő
vel kerültek a felszínre, hogy az emberek a végső Íté
let napját vélték elkövetkezettnek s mind ez oly gyor
sasággal történt, hogy a menekülés is lehetetlenné vált. 
A tenger vizébe aláömlő láva s a tenger fenekéből is 
előtörő forró gázok, a mérhetetlen tömegű vizet is szinte 
forrásba hozta, úgy hogy a pusztulás rettenetes volt. 
Félig megfőtt emberi hullákat ragadott el a viz árja 
magávál s ami szerves lény a tenger vizében élt, az 
mind odaveszett. Szünet nélkül hullott a tüzes hamu, 
felperzselve mindent, ami éghető volt. De hiszen ki 
tudná hű képét festeni e rettenetes pusztulásnak ! Mi, 
Európa lakói csak leírásból ismerjük e szörnyű katasz
trófát, de valamelyest elképzelni tudjuk, ha a Vezúv 
ujabb kitöréseire gondolunk, mely a szomszédságában 
levő helységeket ugyancsak nagy veszedelembe sodorta. 
Pedig a Vezúv kitörései elenyészően csekélyek voltak 
a s í ic t  Tnrriniquei pusztulásokhoz képest,

És itt van legújabban St. Francisko és Kingston 
pusztulása. Méreteiben hatalmas földrengés hozta ve
szedelembe Amerika ezen virágzó városait, melyeknek 
hatalmas és a modern építészet nagy előrehaladottsá
gáról tanubizottságot tevő épületeit egyre-másra halomra 
döntötte. Eszünkbe jut Lissabon pusztulása 1755 ben, 
amely város öt perc alatt 30,0§0 emberrel esett a föld
rengésnek áldozatul. A földrengés erősségéről fogalmat 
szerezhetünk, ha elgondoljuk, hogy a tengervize 17 
méter magas hullámokat vert a Tájó torkolatánás s 
igy a rombadőlt várost valósággal elsöpörte. Siciliában 
mintegy 60,000 ember pusztult el 1869-ben; a dél
amerikai Caracasban pedig 20,000 ember esett áldoza
tul néhány pillanat alatt a hirtelen kitört földrengésnek. 
És számtalan más eset ismeretes, mindannyi szörnyű 
képét rajzolja a rettenetes pusztulásnak, mely a föld
rengések és vulkánikus kitörések nyomában jár, úgy, 
hogy nem lesz érdektelen, hacsak igen rövid vonások
ban is megismerni azokat a tényezőket, melyek e föld
indulásokat okozzák. S hogy azokat kellőkép megért
hessük, szükséges a föld keletkezésére, valamint az 
az egész világegyetem fejlődésére kitérnünk. A műve
lődni akaró iparosokra nem csekély fontossággal bir, 
hogy megismerjék a természeti őserők kutforrásait, 
melyeknek helyes ismerete nemcsak művelődő hatás
sal bir, de felette sok esetben nagy haszonnal van reá- 
jok nézve.

* * *
Legyen világosság s lett világosság! A világ* 

egyetem épitő nagymesterének e parancsszavára lón
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túl és a part mindig jobb. n és jobban sülyed. Azután 
föléje tolódik a tenger és most már nyoma sincs a 
pompás növényzetnek, piszkos iszap takarja azt be. 
Az iszapréteg mindig vastagabb lesz és millió meg 
millió év múlva az egykori tengerpart ismét emelkedni 
kezd, eltűnik a tenger Megjelenik a földön az ember, 
házat épit az egykori partra, fúrójával behatol a föld 
mélyébe, keresi a múltat. Mi lett a pompás növény
zetből? Azt a pusztulás vette hatalmába. De ez a 
pusztulás újraéledés, jóttevő, hatalmas feltámadás.

A növényi tömeg korhadni kezd. Ez a korhadás 
lényegében nem egyéb, mint lassú égés. A növényi 
test fő alkotó elemei a carbonium, a hydrogen és 
oxygen. Az égése pedig a szénnek és hydrogennek 
oxygennel széndyoxyddá (szénsavnak szokták nevezni) 
és vizzé való egyesülése. Ha a levegőn megy ez a 
korhadás-égés végbe, a levegő oxygenjével alakul a 
szén széndyoxyddá és a hydrogen vizzé, amely viz 
gőzalakban távozik el és csak az el nem éghető hamu
alkatrészek maradnak vissza. De a mi növényzetünket 
vastag iszapréteg zárja el a levegőtől, az hozzá nem 
férhet. Azért hát a hozzájuk kapcsolt saját oxygenjük- 
kel égnek el a szén és hydrogen, itt is csak szén
dyoxyddá és vizzé. Mivel pedig ez az oxygenmennyi- 
ség nem elegendő arra, hogy vele a szén és hydrogen 
egészen elemészszék magukat, az égés egy idő múlva, 
az oxygen fogytával lassabbodik, megszűnik Az ered
mény pedig az, hogy ilyen módon fölhalmozódik, 
mintegy összetömörül sok szén és hydrogen a kőszén
telepekben és uj életre kél az ember kezében.

Ez a folyamat, amelyben a természet az élők 
szenét kiválóan hasznos'alakban- s kezünkhöz adja, 
természetesen beláthatatlan és kiszámíthatatlan hosszú 
ideig tart.

világosság, majd pedig következett föld, a tengerek te
remtése. A kutató emberi eíme nem elegszik meg azon
ban cjsupán a parancsszavakkal, hanem kifürkészni 
igyekezett s igyekszik ma is azon törvényeket, melyek
nek alapján a világegyetem nagy müve létesült; ma
gyarázatot keres arra, hogyan keletkezhetett a föld, az 
összes bolygók, csillagok; kutatja, mi oka annak, hogy 
miért van földünk ma is folytonos változásoknak ki
téve, mert hiszen ismeretes dolog az, hogy a száraz 
föld szünet nélkül való átalakulások alatt áll. Vulká
nikus kitörések, földrengések hire egyre-másra érkezik 
innen is, onnan is.

S ha a kutató elme a vizsgálódások ezen terére 
lép, legkevésbbé sem sérti senki fiának vallási érzüle
tét, mert hiszen az őserőnek, Istennek, kezdettől fogva 
való létezését mindenki elismerte és elismeri.

Kant és Laplace a föld keletkezéséről szóló el
méletében megkapóan állítja elibénk a viiágegyetemet. 
Úgy vélik a nevezett tudósok, hogy a határtalan nagy 
mindenség kezdetben egy mérhetetlen terjedelmű, forró 
gózállapotban levő anyag vala, mely őserejénél fogva 
forgó mozgási végzett. E forgó nozgás közben a szó
ban lévő anyag lassacskán sűrűsödvén, izzó folyó ál
lapotba ment át, majd pedig az úgynevezett közép
ponttól futó erő hatása következtében elszakadtak be
lőle kisebb-nagyobb részek, s ilyen elszakadt rész a 
mi földünk is, mely ez ősanyagtól saját tengelye körül 
való forgómozgási erőt, az ősanyagkörül pedig,keringő 
mozgási erőt nyert. Ily módon vélik keletkezettnek az 
összes nagyobb bolygókat, a Jupitert, Saturnust, Nep-

Ha azután az ilyen módon összekoncentrálódott 
élők szenét elégetjük, végső termékként ismét szén- 
dyoxydgáz jut a levegőbe. Es széndyoxydot produkál 
minden égés, az állati és növényi élet is, amely lénye
gében nem egyéb, mint a test szén és hydrogenjének 
széndyoxyddá és vizzé alakulása. Előbbi ismét csak a 
levegőbe jut a lélegzőszervek utján.

Mindezen folyamatokból nagy mennyisége kelet
kezik a széndyoxydgáznak Az pedig az emberre nézve 
hasznavehetetlen, belőle a szenet a laboratoriumban 
ismét előállítani1 nem tudjuk, de azért nem veszett az 
el. Tudvalevőleg â  növények azok, amelyek titokzatos, 
ki nem ismerhet^ utón értékesítik az élők szenének 
ezt a parlagon heverő, illetve jobban mondva a levegő
ben szétoszlott mennyiségét, amennyiben a levegőből 
fölvett széndyoxydból és a vízből ~a testüket felépítő 
vegyületeket képesek megalkotni.

Az élők szene ily módon egy folytonos, körben 
mozgó utat végez, amelynek kezdő- és végpontja a le
vegőben lévő széndyoxydgázban culminál. És hogy e 
folyamat közben az egyensúly megmarad, azt levegőnek 
nagyjából állandó széndyoxydtartalma mutatja.

Pedig tulajdonképpen ez az egyensúly nem állandó. 
A mérleg egyik karja — bár észrevehetetlen lassúság
gal — lefeß billen, az élő szén rovására. Az egyen
súlynak ezen megbillenése észrevehető lesz majd egy
kor, a messze jövőben, és akkor a kőszén drágaságára, 
majd kifogyására bekövetkezik a legteljesebb szénhiány.

Az előtt az élőh szenével az élettelenekét állí
tottuk szembe. A carbonátok, a szénsavas vegyületek 
az ásványok országába tartoznak. Ilyen a mészkő, ilyen
& Gellérthegyet alkotó., dolomit,.Jkz ezekben lévő szén 
az életben többé részt nem vesz, a természet többé 
részt nem vesz, a természet többé nem szabadítja fel

tunust, Uránust stb. Az ősanyag megmaradt része a 
nap.

Ezen stádiumban földünk tehát egy ritka szövetü 
izzón folyó, gömbölyű, óriási méretű test volt. A ne
hézkedés törvényénél fogva az izzó, cseppfolyós részek 
a hatalmas tömeg középpontjában helyezkedtel el, a 
lazább szövetü, de szintén izzó állapotú részek pedig 
a középpont körül helyezkedtek el, miért is földünk 
teste gömbalakot öltött. Ez volt földünknek első kor
szaka. Minthogy egész tömegének összefüggése la?a 
volt s amellett forgási mozgást végzett, igen term észe
tes, hogy a középponttól futó erő hatása alatt a tö
megből egyes részek kiszakadtak. Ilyen kiszakadt rész 
a mi holdunk is, melynek mozgásai azt igazolják, hogy 
csakugyan a föld tömegéből szakadhatott el. A hold 
t. i. forog a saját tengelye körül, kering a föld körül 
és a földdel együtt kering a nap körűi.

Földünk fejlődésének második korszakát akként 
képzeljük, hogy annak felületén a lassú hülés folytán 
vékony kéreg képződött, mely alatt a mérhetetlen nagy 
feszitő erővel bíró gőzök és gázok folytonos műkö
désben voltak és hatalnnas vulkanikus kitöréseket ered
ményeztek. E korszak végén az egész föld felületét 
viz borította, mely szünet nélkül való párolgása miatt 
bőséges lecsapódásokat eredményezett.

A harmadik korszakban a föld kérge már jóval 
megvastagodván és a hülés is egyre tartván, a viz ta
gozatokra szakadozott, miáltal a tengerek és száraz
földnek keletkeztek.

Végre a negyedik korszakot a felületen levő tel-
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élettelen. Az élettelenek szene pedig az élőké rovására 
folyton gyarapodik.

Mert a csapadékvizek a levegő széndyoxydjából 
mindig feloldanak valamit, meg a korhadási és rotha
dási folyamatokból is sok széndyoxyd kerül a legfelső 
talajba és az azon átszivárgó vizbe. S ennek a talaj
vízben oldott széndyoxydnak igen fontos szerepe van 
a-kőzetek mállásánál. Mert azoknak főleg arra alkalmas 
calciumtartalmát carbonáttá, illetve kettedszénsavas mész- 
szé alakítva kioldják. Ezek a csapadékvizek át- meg 
átjárják a föld kérgét, folyton végzik mállasztó mun
kájukat s egyes pontokon mint források bukkanak ki. 
A kettedszénsavas mészszel túltelített vizekből gyak
ran válik ki ez alkalommal a mészkő az u. n. meszes 
forrásokban.

A folyókban, de különösen a tengerekben élő 
csigák, kagylók és más gerinctelenek szénsavas mész- 
ből álló héjat választanak ki testük körül. Azi-illető 
állatok elpusztulása után a tömérdek mészhéj a ten
gerfenekén gyűlik és gyűlt a geologiai múltban össze 
és idővel a földkéreg emelkedő mozgása következtében 
a szárazra jutva, mint mészkőhegység áll ma előttünk. 
Nem egy mészkőről, mint például az irókrétáról tudjuk 
és ma is jól látjuk, hogy állati héjakból állt össze. Csak 
az irókrétában lévő mészhéjak olyan aprók, hogy sza
bad szemmel nem, csak microscoppal láthatók. Vannak 
azonban nagy csigák és kagylók héjaiból álló mész
kövek is. Evvel a folyamattal pedig megint csak élők 
szene megy át az élettelenek világába, mert a héjat 
alkotó mészhez, carbonithoz szükséges széndyoxyd az 
állat életműködése utján a szervezetéből kerül ki.

A calciumon kivül — . bár aránytalanul kisebb 
mértékben — még a kőzetek árra alkalmas magnesium-, 
calium-, nátrium-, vas- stb. tartalma hasonlóképpen

jes lehűlés jellemzi, amikoris a szerves lények első 
nyomai megjelentek. E szerves lények az állatok és 
növények köréből mint rendszertanilag igen alacsony, 
de termetre nézve különösen a növények között igen 
hatalmas képviselők jelentek meg.

Általanosah tudott dolog lévén az, hogy minél 
sűrűbb és minél nagyobb valamely tömeg, úgy annál 
lassabban is hűl az ki, meg fogjuk érteni, hogy habár 
a szerves lények már benépesítették a föld felületét, a 
föld mélységes belseje még mindig meleg, sőt izzón 
forró volt és ma is az. A föld belsejének izzó-förró 
volta adja magyarázatát annak, miként keletkeztek a 
hatalmas hegyláncölatok s magyarázza azt’ is, hogy 
miért vannak ma is földrengések és vulkánikus kitörések.

A gránit alkotta Magas-Tátra, hazánk e remek 
szép gyöngye, úgy törött elő a föld gyomrából mint 
igazi ősközet. Izzó-folyó állapotban lökték ki magasra 
a földből a rettenetes feszitő erővel birp gázok, s mi
után a föld felülete már hültebb volt megrögzitődött. 
A vulkanikus eredetű közetek, a bazalt, a trachit stb. 
mind igy képződött.. A tűz hatása alatt keletkeznek ma 
is vulkanikus kitörések, földrengések és az úgynevezett 
százados sülyedések és emelkedések. A föld felületének 
szünet nélkül való átalakításában a vulkanizmusnak 
nagy szerepe van.

A Vezúv ma is működik s a legközelebbi múltban 
ismét oly veszedelmesen tört ki, hogy a közel falvak 
lakosságának menekülnie kellett. Veszedelme azonban 
ma már még sem oly. nagy,, mint volt Kr. u. 79-ben,

leköti és az élettelenek világába viszi át a csapadék
vízben oldott széndyoxydot. És ezeknek még nagy 
mennyisége vár az élők szenére a föld kérgében.

%
Ami carbonát pedig ilyen módon képződött, az 

mindenképpen átalakulhat, de a természet utján a 
széndyoxydot többé ki nem adja. A mészkő hasadozik,. 
porlik, feloldódik, az oldatból, például a cseppkőbarlan
gokban, ismét kiválik, de csak mészkő, carbonát marad. 
Kivétel az az eset, amikor például kénegek mállásakor 
kénsav keletkezik és az mészkővel jut érintkezésbe, 
amikor ugyanis a mész gypsszé alakul át és a szén
dyoxyd válik ^szabaddá. Es széndyoxydot produkál a 
vulkánizmus/is a vulkánikus és posatvulkánikus gáz- 
ephalitiók utján. Mind e folyamatok azonban nem állan
dóan és szabályszerűen lépnek fel és mennyiségben 
sincsenek a mi folyam atunkra befolyással.

Mindebből pedig az következik, hogy az élők 
szenének egy irányban,, folytonosan az élettelenek 
világába kell átmennie, vagyis hogy az élők szene 
folytonosan fogy.

És a levegő széndyoxydtartalma nem állandó, 
csak a változás oly csekély, hogy véges időben nem 
mérhető? Vagy az élők szenének fogytával a növények 
mindjcevesebbet és kevesebbet használnak el és gyur- 

: nak át abból a széndyoxydból, amit a sok égés produ
kál és igy a levegő széndyoxydtartalma mégis állandó, 
mert a növények szabályozzák azt? A növényzet alkal
mazkodik-e a levegő fogyó széndyoxydtartalmához, 
vagy az utóbbi marad-e állandó azáltal, hogy a növé
nyek széndyo'xvdszükségletüket fokozatosan csökkentik ? 
Olyan kérdések, melyekre a ma feleletet adni nem tud,

A mai növények életére a levegő mai szén
dyoxydtartalma a legmegfelelőbb. Ha mesterségesen 
növeljük a széndyoxyd mennyiségét a növényt körül-

amidőn Herculanum és Pompeji az aláhulló hamutól 
és a nagy Iává folyástól teljesen elpusztult s utóbbi 
által egészen eltemettetett. Hogy fogalmat alkothassunk 
magunknak a lávaáradat nagyságáról, szolgáljon példa 
gyanánt az Etna 1669-íki kitörése, a midőn a lávaár 
fél kilométernyi szélességben, mintegy 12 méternyi 
vastagságban ömlött alá. Körülbelül négy kilométernyi 
uthosszon folyva 14 falut sepert el a földszinétől. A 
lávaár kitörése általában a bekövetkezendő nyugalom
nak az előjele, habár a kitörések még egyre tartanak.

A földrengések is a föld gyomrában levő gázok 
feszitő erejének p . következményei. Nagy aktualitással 
bir e kérdés épen most midőn legutóbb, miként azt 
már fentebb említettem, St. Francisco és Kingston rom
ba dőlt. Ugylátszik nemcsak Közép Amerika egész te
rülete alatt a föld mélyében a vulkanikus kitörések 
vívnak nagy tusát, hanem még Észak-Amerikát is ve
szedelmessé teszik A vulkánikus kitörések a Kis- 
Antillákon, St. Martinique szigetén a föld felszínét elér
ték, miáltal a gázok feszitő ereje oly annyira csökkent, 
hogy Jamaica szigetén Kingstonban és St. Franciscónál 
már nem került a sor vulkanikus kitörésre, hanem 
csupán földrengést idéztek elő, fájdalom azonban, ret
tenetes pusztítással. Hitem ugyanis az, hopy St. Mar
tinique, Kingston és St. Francisco pusztulása okvet
lenül összefüggésben van egymással és igen félni lehet 
attól, hogy egész Közép-Amerika még nagy veszedel
meknek néz elé.

Folyt. köv.
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vevő levegőben, torzalak jön létre, sőt el is pusztul a 
növény.. És az őslénytan tanításai szerint a mai növé
nyek a múltban éltek egyenes leszármazói. Azok külö
nösen alakilag és az a^aki viszonyok az élettaniakkal 
ma elválaszthatatlan kapcsolatban állnak.

De viszont a Föld múltjára vonatkozó összes 
elméletek megegyeznek abban, hogy valaha nem volt 
élet a földön és akkor a szén egész mennyisége szén- 
dyoxyd alakjában lehetett a levegőben. Az élettel vette 
kezdetét az élők szenének körvándorlása, de azt is 
megelőzte az első esővel a széndyoxydnak lassan az 
élettelenek világába vándorlása. Anyag el nem vész, 
a szén mennyisége ma is annyi, mint akkor volt Az 
élettelenek szene pedig akkor csak éppen hogy meg
született, mikor megjelentek az első élő lények a föl
dön. Ezekben pedig az élők szenének is csak kis része 
volt képviselve, következésképpen ezeknek nagyobb 
széndvoxydtartalmu légkörben kellett élniök. De milyen 
volt különben ez a légkör? A nitrogentartalma item 
igen változhatott, mert a nitrogén — mint igen indif- 
ferens, más testekkel nem vegyülő elem — nagyjából 
akkor is a mai mennyiségében lehetett meg. De az 
állandó oxygentartalom szintén csak az élethez van 
kötve, mert amennyit az élet és más oxydatiós folya
matok elhasználnak, ugyanannyit pótolnak körülbelül 
a növények. De mikor élet még egyáltalában nem volt, 
vagy csak éppen hogy megjelent.

Sok olyan kérdés áll itt előttünk, amelyre követ
keztethetünk, de biztosan megoldani nem tudjuk s tán 
nem is fogjuk tudni soha.

Hogy a geologiai múltban a mainál hatalmasabb 
méretű állati és növényi élet volt — bár okozati 
összefüggést megállapítani nem tudunk — tán az élők 
szenének nagyobb mennyiségében lelhetné magyará
zatát. A carbonkor növényóriásai, a geologiai közép
kor félelmetes hüllői, a diluvium mammutja az élők 
szenének aranykorát élhették.

Talán mi már a hanyatlás korát éljük és a jövő
ben az élők szenének teljes pusztulása rejlik.

Ma még azonban megtölthetjük kőszénnel a rak
tárakat és pincéket és megtölthetjük még jó ideig, 
élünk és élni fogunk még sokáig. És megnyugszunk 
ebben, mert ki törődnék azzal, hogy mi lesz tízezer 
meg százmillió év múlva.

Telegdi Roth Károly.

Bányászatunk és a külföldi tőke.
— Saját levelezőnktől —

I.
Génua, április vége.

Az őstermelési ágak közül a bányászat az, amely 
a legtöbb követeléssel lép fel a termelési tényezőkkel 
szemben. A természettől dúsan megáldott ásványos 
területet kiván, hatalmas tőkére van szüksége, s szak
avatott, tudományos vezetés alatt álló intelligens bánya
munkások révén tartható csak fenn az üzem. A három 
termelési tényezőnek tehát feltétlenül találkozni kell, 
ha a bányászat révén akarjuk jövedelmünket szaporí
tani, de azért nem állíthatjuk, hogy fontosságuk egyenlő 
rangé volna. Mert míg a hiányzó tőkét, kölcsön utján, 
vagy a gazdagabb külföldről beszerezhetjük, mig a ta

nulatlan munkásokat lelkiismeretes vezetéssel képzett 
munkaerővé változtathatjuk, addig az ásványszegény 
vidéket semmiféle emberi hatalommal dúsan kamatozóvá 
nem tehetjük. A. bányászatnak jövője tehát csak azon 
államban lehet, amelyek a természet ásványok kincsek
kel megáldott. Mégis alig van állam a világon, mely a 
föld termékeinek kiaknázásából jövedelmet ne huzna. 
Ahol mostohábban juttatott a sors a kincsekből, ott 
intenzivebb munkával művelik a bányát, hogy a jöve
delmet az előállítási költségeken felül fokozzák. Ahol 
dús ércetü a b ^ y a , ott rövidesen vagyonossá válik 
az egész országrész, s fellendül az ipar és kereske
delem.

Ez az általánosságban mondott szabály áll az 
egész imüvelt világ minden államára — kivéve hazán
kat. Magyarország páratlanul gazdag ásványos termé
kekben és van képzett, szorgalmas és sok helyütt az 
állam kegyelem kenyerén tengődő bányásznépe, de 
fejlődött bányászatról még beszélni is képtelenség ná
lunk.

IgaZf a harmadik termelési tényező, a tőke egye
lőre hiányzik. Azért hangsúlyozzuk e szót egyelőre, 
mert a hiányzó tőkének elsősorban mi magunk vagyünk 
az okozói.

E lap első számában már, s azóta is ismételten 
hangsúlyozta, hogy úgy a belföld, mint a külföldi tőke 
a szó szoros értelmében visszariasztatott „ a különféle 
bányaüzelmek által, ugyannyira, hogy a legbiztosabb 
eredményű termelési ág, nálunk valósággal eseotikus 
üzletalapitássá fajult. Vagy, ahogy az egyik számban 
oly találóan jellemezte az egyik cikkíró, az egész mű
velet becsapásra álapittatott.

Ez a bűn a hazaárulással helyezhető egy sorba. 
Nemcsak egyesek vagyoni romlását vonja maga után, 
hanem diszkreditálja a külföld előtt egyik leggazdagabb 
termelési águnkat: bányászatunkat is. Néhány ezer 
koronának gonosz utón való megszerzése sok-sok 
millió parlagon heverését eredményezte.

Kormánynak, társadalomnak egyaránt szembe kell 
szállnia az ilyen lelketlen szédelgésekkel, s drákói szi
gorral kell a vétkezőket gonoszságaikért büntetni. A 
bányatörvényt a legrövidebb idő alatt revidiálni kell, s 
az egész magyar bányászatot felölelő közgazdasági 
politikát kell inzugurálni.

S akkor hazánk is rövid idő alatt beléphet az 
igazi iparállamok sorába, minden állami subvenció nél
kül is.

Intenzív bányatermelés maga teremti meg a hozzá- 
füződő ipart. A mindkettőhöz szükséges tőke könnyen 
fellelhető, ha csak a tőkést biztosítani lehet, hogy va
gyonát tényleg életképes vállalatba fektette. S itt nem 
arra gondolunk, hogy a külföldi tőkésnek aranyhegye
ket ígérjünk kamatok gyaránt, hanem szolid alakon 
nyugvó mathematikailag pontosan meghatározott pol
gári hasznot biztosítsunk, {melynél tévedhetünk ugyan
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felfelé vagy lefelé néhány százalékkal az eredményben, 
de az aranyhegyek ne szüljenek egereket, melyek az 
alaptőkét is megrugják.

A külföldi tőkének épp oly szüksége van biztos 
vállalatra, ahol gyümölcsözőleg elhelyeztethessék, mint 
bányaobjektumainknak a tőkére, mely kiaknázásunkat 
lehetővé teszi. A kölcsönös szolgálathoz azonban mind
két részről őszinteség és üzleti becsületesség szüksé
ges. Mint minden vállalkozásnál, úgy itt is az erkölcsi 
alapnak kell sziklaszilárdságunak lennie.

Becsületes elvekkel becsületes haszonra számít
hatunk, mely kétszeres élvezetet is nyújt. A jól vég
zett munka jutalmát és a haza jó hirnevének öregbí
tését a külföldön. Oly eredmények ezek, melyek külön- 
külön is megérdemlik a fáradtságot. ^

Pénzügyi, ipari és keréskedelmi 
hirek.

Egy osztrák kőszénbánya részvényei. A mai
börzén az a hir terjedt el, hogy a Magyar Általános 
Kőszénbánya tárgyalásokat folytat az Osztrák Laender- 
bankkal, a tárcájában levő tízezer darab részvény eladása 
tárgyában. Mi úgy tudjuk, hogy a Magyar Általános 
Kőszénbánya már évek előtt megállapodást kötött egy 
osztrák konzorciummal a szóban forgó részvények 
átvételére vonatkozólag s hogy ez a konzorcium most 
élni is fog régi opciójogával.

A lengyelek és a magyar ipa?\ A március első 
napjaiban, az Iparcsarnokban rendezett tavaszi vásárra 
negyven előkelő orosz-lengyelországi, főként varsói 
kereskedő látogatott el. A lengyel kereskedők látoga
tása, mint a magyar királyi Kereskedelmi Muzeumnak 
jelentik Varsóból, igen élénk hírlapi tárgyalásra adott 
alkalmat. A tavaszi vásáron kiállított cikkek közül, 
főkéit a majolika-, terrakotta-, papiros-, karton-, könyv
kötő-, bútor-, bőr-diszmüáru és zománcozott edény
árukkal foglalkoztak a lapok, rámutatvá arra, hogy a 
magyar ipar az utolsó néhány év alatt mily csodála
tosan fejlődött s hogy a fölsorolt cikkekben teljesen 
megállja a versenyt Németországgal. A varsói mü- 
szaki-egyesületben Kaminski Gustáv mérnök hasonló 
szellemű felolvasást tartott a napokban.

Az ércváltók kedvező alakulása. A nemzetközi 
piacon épp oly érdekes, mint ránk nézve örvendetes 
jelenség konstatálható. A devizák árfolyama nagy mér
tékben a mi javunkra alakul. A londoni és a német 
ércváltó már tegnap is párin alul jegyzett és ma ismét 
olcsóbbodott. Egyedül a párisi ércváltó az, mely még 
mindig párin fölül van ugyan, de ez is lassan, de foly
ton olcsóbbodik ; tegnap óta öt fillérrel 95.57 | koro
nára csökkent. A londoni deviza, mely tegnap 240.10 
koronán jegyzett, ma 240.07 | koronára csökkent, 
tehát tizedfél fillérrel párin alul. A német ércváltó teg
nap óta harmadfél fillérrel csökkent 117.57 | koronára, 
minélfogva kilencedfél fillérrel jegyez párin alul. A 
devizák e kedvező alákulása azért bir különösen nagy 
fontossággal, mert annak nagy befolyása van a Ma
gyar Osztrák Bank kamatláb politikájára. A jegybank

rátája február 4-ike óta 4'5 százalék és mivel/a német 
birodalmi bank a minap hosszú vajúdás utá> 5 száza
lékra szállította le a kamatlábat, közel fekvő az a 
nézet, hogy a mi jegybankunk is legközelebb leszál
lítja a kamatlábat. A Magyar-Osztrák Bank státusa e 
hónap harmadik hetében meglehetősen erős volt. a 
mennyiben a bankjegy tartalék 174 3 millió koronára 
emelkedett. Az ultimó ez összegnek kétségkívül túl
nyomó részét fogja fölemészteni, esetleg az egészet is, 
de ép oly bizonyos, hogy már május első hetében, 
ismét erős lesz a visszaözönlés. Ezért a deviza árfo
lyamok kedvező alakulása is arra bírhatja a bank fő
tanácsát, ho^y legközelebbi ülésében fél százalékkal 
mérsékelje a jegybank rátáját.

A Magyar Általános ^Köszénbánya Részvény- 
társulat szombaton tartotta XVI. rendes évi közgyűlé
séi Teleki Géza gróf elnöklésével. Jelen volt 29 rész
vényes 43.765 részvény képviseletében. Szende Lajos 
vezérigazgató előterjesztette az igazgatóság jelentését, 
melyből a következőket emeljük ki: A lefolyt eszten
dőben a szénszükseglet ellátásának kérdése állandóan 
előtérben állott és az élénk kereslet időnkint sürgős 
alakban nyilvánult. A munkásviszonyök javulása foly
tán aTlársulat széntermelése emelkedett, bár meg kel
lett küzdenie a nyolcórás munkaszakra való átmenet 
nehézségeivel -Munkásai érdekében azonban nem késett 
e nagyjelentőségű ujitás bevezetésével, noha ez tete
mes áldozatokkal és jelentékeny beruházásokkal járt. 
A társulat tavalyi szénszállítása 13,304.750 métermázsa 
volt, 751.511 métermázsával több az előző évinél. 
Tatabányai főtelepét tavaly tervszerűen tovább fejlesz
tette a társulat. Brikettgyára 5355 Vaggon brikettet 
gyártott. Mésfcüzlete az egész éven át igen élénk vo lt; 
Felsőgallán 8 legújabb szerkezetű nagyszabású kör
kemencét épített; elszállított 4565 vaggon meszet. 
Ez idő szerint felsőgallai mészégető telepe magában 
évi 70  000 tonna mész termelésére van berendezve. 
Esztergomi bányászata a fölmerült nehézségek le
küzdése után jobb eredménynyel dolgozott; a társulat 
borsodi bányászatának királdi telepe kielégítően szállí
tott, mig sajószentpéteri bányájában a munkahiány íeg,: 
élesebben jelentkezett. D. Horváth község határában 
két lejtős aknát mélyitett és 7 kilométeres normál- 
vágányu vasutat épített a magyar királyi államvasutak 
Barcika állomásához. Az 1903. évi munkaprogramm 
céltudatos folytatása az eddiginek. A közgyűlés egy
hangúlag tudomásul vette a jelentést és jóváhagyta,;^ 
előterjesztett évi zárószámadást, mely szerint az 1907. 
évi 3,502 253 korona 98 fillér bruttonyereségből 1,236.671 
korona 97 fillér értékcsökkenési tartalékokra és leírá
sokra, 310.000 korona általános tartalékalapra, 30 000 
korona külön adományul a tisztviselők nyugdíjalapja,
50.000 korona a bányatárspénztárak részére, 125.000 
korona munkásjóléti tartalékalapra, 198.182 korona 18 
fillér az igazgatóság és a tisztviselők alapszabályszerü 
jutalékára és 1,200.000 korona a részvénytőke tiz 
százalékos osztalékára fordittassék. mig a fönmaradö 
412.404 korona 33 fillér további leírásokra használtas- 
sék és a múlt évről elővezetett 807.067 korona 30 
fillér nyereségáthozat változatlanul uj számlára vitessék 
elő. Mind e javaslatokat egyhangúlag elfogadván, a 
közgyűlés megadta a fölmentvényt az igazgatóságnak 
és a felügyelő-bizottságnak és elhatározta, hogy az 
osztalékszelvényt a szokásos helyeken május Ivétől 
kezdve húsz koronával fogják beváltani. A választáson 
Bisteghi Rudolf és Szende Lajos vezérigazgató, kiknek
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tisztsége lejárt, újból beválasztattak az igazgatóságba. 
A közgyűlést követő igazgatósági ülés elnökké Teleki 
Géza grófot, alelnökké Bourgoing Othon bárót és Löw 
Tivadar dr.-t választotta.

A Ganzrféle villamossági részvénytársaság ma
tartotta Kornfeld Zsigmond főrendiházi tag elnöklésé
vel évi rendes közgyűlését, amc’y elfogadván a mér
leget és a tiszta nyereség iránt tett jávaslatot, egyúttal 
megadta az igazgatóságnak és a felügyelő-bizotiságnak 
a lefolyt évre a felmentvényt és beválasztotta az igaz
gatóságba Neurath La jost, a felügyelő-bizottságba pedig 
az eddigieket. Az 1907. évi szelvényeket május 1-től 
kezdve 20 koronával a Magyar Általános Hitelbank 
váltja be. A mérleg a következő számadatokat tün
teti fe l:

Vagyon Ingatlanok és építkezési telKek 2.359,553 
korona 61 fillér. Gépek és mühelyfelszerelési tárgyak 
1.402,076 korona 62 fillér. Szerszámok, mirÍTák és 
szabadalmak 450,000 korona. Ebből leírás H07-ben
50,000 korona, marad 400,000 korona. Anyagok
1 625,908 korona 19 fillér. Áruk 4.465,941 korona 93 
fillér. Pénztárkészlet 65,321 korona 76 fillér. Értékpa
pírok 10,800 korona. Váltók 517,946 korona 54 fillér, 
különféle aktívák 8569 korona 67 fillér; óvadékok 
1.045.998 korona 73 fillér; részesedésünk idegen válla
latoknál 465,235 korona ; városi üzlet 243,608 korona 
42 fillér.; összesen 1.762,411 korona 82 fillér. Alapitási 
költségek 155,296 korona 58 fillér; ebből le egyötöd
rész 38,824 korona 14 fillér; marad 116,472 korona 
44 fillér. Adósok 6.787,980 korona 24 fillér. Áruk és 
követelések üzemeinknél 835,965 korona 47 fillér. 
Összesen 20.350,377 korona* 62 fillér.

Teher': Részvénytőke 20,000 darab á 400 korona
8.000,000 korona. Tartalékalap 50,000 korona Érték- 
csökkenési tartalék 170,000 korona; értékcsökkenés 
gépek- és mühelyfelszerelési tárgyaknál, ingatlanok- és 
építkezési telkeknél 1907. évben 200,000 korona ; 
összesen 370.000 korona. Elfogadványok 4 500,000 
korona. Különféle passzívák 1.267,362 korona *2 fillér. 
Hitelezők 4.640,341 korona 50 fillér. Ganz-féle villa
mossági r.-t. hivatalnokainak nyugdíjalapja 1.014.265 
korona 21 fillér. Nyereségáthozat múlt évről 24,518 
korona 02 fillér; nyereség 1907. évre 483,890 korona
07 fillér; összeg 508,408 korona 09 fillér. Összesen 
20.350,3.77 korona 62 fillér.

Nyereség- és veszteség-számla. Tartozik: Üzleti 
költségek 638,483 korona 60 fillér. Munkabérek 
2.073,079 korona 09 fillér. Tiszti fizetések 770,*'34 
korona 04 fillér, Értékcsökkenések: gépek és mühely
felszerelési tárgyaknál, ingatlanok- és építkezési telkek
nél 200,000 korona. Alapitási költségek 38,824 korona 
14 fillér. Adók 88,085 korona 98 fillér. Nyereségátho
zat múlt évről 24,518 korona 02 fillér. Összesen 70,931 
korona 55 fillér Adómentes kamatok: értékpapírok után 
61,154 korona 43 fillér; pénzintézeti betéteink után 
5547 korona 43 fillér; összeg 66,702 korona 41 fillér 
összes kamatok 137,633 korona 96 fillér. Házbérjöve
delem 2281 korona 51 fillér Áruszámla 4. 152,481 
korona 45 fillér Összesen 4.316,914 korona 94 fillér.

A hazai kőszénbányászat fejlődése. Egyfelől a 
kőszénhiány, másfelől az amerikai visszavándorlás ha
talmas lökést adtnk kőszéniparunk fejlődésének Az 
'utóbbi években a kőszénbányák nem voltak képesek a 
foazai ipar kőszénszükségletét fedezni s azt a külföldi 
kőszén egyre nagvobbmérvü igénybevételére kénysze- 
ritették. A kőszénbányászat sztagnálásának főokát pedig

a munkáshiány és a munkabérek eléglelensége képezte. 
Ezen a bajon most már nagyrészben segítve vari, a 
mennyiben a kőszén magas árai lehetővé tették a 
munkabérek felemelését, az Amerikából visszatérő 
munkások pedig egyre nagytbb számban állanak a 
kőszénbányák rendelkezésére. Az egész vonalon, 
Pécsett, a Zsilvölgyén, Talán, Salgótarjánban uj aknák 
nyittattak meg s fokozatosan üzembe helyeztetnek, az 
országban mindenfelé nagy energiával eszközöltetnek 
uj fúrások, melyek részben már kellő eredményt éit<k 
el Ez okbój már az idei kőszéntermelés is több millió 
métermázsá/val fogja a tavalyi termelést meghaladni. 
1909 ben pedig a kőszénkészletek ujabb milliókkal 
szaporodnak. — Nógrádmegyében folyamatban van 
több kőszén lelhelynek az áTTam által való megvásárlása.

Szápári kőszénbánya r.-t. cég alatt a szapári 
l'ószén-lelhelyek kisajátítás ára 1 millió K részvénytőké
vel uj vállalat alakul. Az igazgatóságba beválasztottak 
Herczfeld Frigyes tőzsdetanácsos (elnök) Baitz Károly 
(alelnök), Sándor Armin, Polakovics Ede dr., Dun- 
gyerszky Gida dr., Spitzer Ignác, Klement Lajos dr. 
és Klement József. Felügyelő bizottsági tagok lettek : 
Hirsch Ferdinand,. Mocsányi Ede, Irsai Ervin, Lesska 
Károly. Horváth Sándor dr. Frey Ernő dr. Vezérigaz
gató Klement József, jogtanácsos Fejér Gyula dr.

A Kohlenindustrieverein (Bécs), melynek bányái 
nagyrészt Magyarországon vannak, 5%  osztalékot fizet, 
az előző évi 4%  kai szemben. A társaság részvényei 
csaknem kizárólag Berl D. bécsi kőszénnagykereskedő 
birtokában vannak. A társaság 1907-ben uj bányaterü
leteket szerzett és üzemét lényegesen tokozta.

A Trifailer Kohlenwerks-Gesellschaft eladja az 
Oesterreichische Landerbanknak a tárcájában levő
10.000 darab Magyar általános kőszénbánya-részvényt 
és a vételárat függő adósságainak törlesztésére fordítja.

A petró leum kartel k ilátásai. A nyersolajpiacz 
állapota az utóbbi időben igen kritikus lett. A nyers
olaj ára napról-napra visszamegy. A piacnak ezen. ál
lapota, mely a nem várt túltermelésnek eredménye, az 
összes petróleumfinomtók képviselőit tanácskozás össze
hívására indította amelyek egész határozott javaslatot 
fognak terjeszteni a közös állásfoglalás érdekében A 
finomítók mai helyzete a társulatoknak kárt okoz és 
remélik, hogy a kontingens felosztása most már nem 
fog különösebb nehézségbe ütközni. Azonfelül központi 
eladási irqdák fölállítását is tervezik a petróleum és a 
mellékterrriények eladására. Egy uj szervezet létesítése 
ma annál inkább könnyebb, mert az egyes finomítók 
üzleti érdekeire is különös figyelemmel volnának.

Az Osztrák-Magyar Allamvasut államosítása. Az 
Osztrák-Magyar Államvasut államosítására vonatkozó 
tárgyalásokat Derschatta osztrák vasutügyi miniszter és 
Taussig lovag, a vonat elnöke tegnap ideiglenesen be
fejezték. Kiszivárgott hirek szerint az előzetes tárgya
lások igen jó irányban haladnak, amiből következtetni 
lehet a tárgyalások további békésmenetére. A vasut 
részvényei állandóan szillárd irányzatot mutatnak A mai 
börzén a részvények árfolyama 689 koronáról 690.50 
koronára emelkedett.

Szabadalmi hirek.
Az elmúlt héten az alábbi szabadalmakat jelen

tették be. A bejelentett találmányok egyelőre jogtalan 
használat ellen védelemben részesülnek ; 60  ̂ napon 
belül ezen bejelentések éllen fel lehet szólalni. Érdekelt
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feleknek bővebb felvilágositással szolgál a szerkesztőség.
1. Agyaghengerlö berendezés.
Jelen berendezés az eddigiektől abban tér el, 

hogy a hengerek nem egymással szemben, hanem 
egymás fölött rézsutosan vannak elrendezve, úgy hogy 
az első és utolsó henger kivételével minden henger az 
őrlésben kétszer vesz rész t; ennek folytán a hengerek 
száma csak egygyel több, mint a járatoké. Ezeket a 
hengereket nem kell állító csavarokkal egymáshoz 
szorítani, mert azok az állvány rézsútos vezetékeiben 
eltolhatóan vannak ágyazva, minek folytán a felső 
hengert önsúlya az alatta fekvő hengerre szorítja. 
Ezenfelül a legalsó hengert n a ^ o b b  sebességgel for
gatjuk, ami által igen finom őrlést nyerünk.

2. Eljárás tartós falburkolat előállitásc'
A burkolat üveglapokból és likacsos légátbocsátó 

alátétből áll, mely alátét alkatrészei 36 sulyrész kova, 
26 sulyrész cement és 16 sulyrész fürészpo£_vagy 
diatomaföld. Ezen anyag a megmerevedés után is lég
átbocsátó és rugalmas, úgy hogy az üveglapokat meg' 
nem repeszti.

3. Szárazkotrógép.
Jelen kotrógép abban tér el az eddigiektől, hogy 

a földréteget leválasztó szerszám nem szolgál egyszer
smind a leválasztott földanyagnak a kotrás helyéről a 
csillékbe való szállítására, hanem erre a célra egy 
folytonosan működő szállitókerék van alkalmazva, úgy 
hogy a vájószerszám megszakítás nélkül működhetik 
és a kotrandó anyag leválasztása és elszállítása szaka
datlan üzemben hajtátik végre. További ujitás a vájó
szerszám kiképzése, ami különösen vastag rétegek 
leválasztását teszi lehetővé, úgy hogy ezáltal nemcsak 
rendkívül növeljük teljesítőképességét, hanem munka- 
csökkenést is érünk el.

4. Eljárás vasbetonfödémek és padozatok előállí
tására.

Jelen eljárás szerint üreges vasbetonfödémek vagy 
padozatok állíthatók elő anélkül, hogy a kész födém
ben töltő testeket kellene hagyni. Az eljárás értelmében 
a befödendő teret fából készült ducolással látjuk el, 
a ducolásra oly anyagot helyezünk, mely a vakolattal 
jól köt (nád, serte). Erre a rétegre betont csömöszö- 
lünk. melvbe vasrudakat helyezünk. Ezen betonrétegre 
egymástól kellő távolságra léggel telt gummitömlőket 
helyezünk, a tömlők közét vasrudak beiktatásával 
betonnal töltjük ki és a tömlők fölé megfelelő magas
ságban betont csömöszölünk; a felső betonrétegben 
minden tömlő számára egy-egy nyílást hagyunk arra, 
hogy a levegő kibocsátása után az összezsugorodott 
tömlő a nyíláson át kihúzható legyen.

5. Vasúti alzat.
Ezen vasbetonból készült alzat vasúti sinek meg

erősítésére és alátámasztására szolgál. Az alzat kettős 
keresztalakkal bir, mely keresztnek a vágány tengelyé
vel párhuzamos szára, mint hosszalzat, a sinek több
szöri megerősítését teszi lehetővé ugyanazon alzaton.

6. Vasbetonburkolat hullámtörők és hullámgátakhoz.
A gátat képező vasbetonlemezeket harántirányban

alkalmazott vasbetongerendák rögzítik és választják 
egymástól.

7. Röpitőgép csöveknek cementből, betonból vagy 
hasonlóból görgőrendszerek segélyével ágyazott csőszerű 
röpitőformákban való előállitására.

A csőszerű röpitőformát, amelyben a munkadara
bot a berakott anyagnak a centrifugálerő hatása alatt 
lefolyó leverődése utján nyerjük, görgőrendszerekbe 
ágyazzuk. Azonban nem a röpitőforma mozog közvet

lenül, hanem a röpitőformát magával vivő és egy 
öncentráló szoritós szerkezet segélyével szorositandó 
csodarab mozog a görgőrendszerben és közvetíti a 
hajtást.

8. Eljárás a kőolaj vagy más rokonanyagok fino
mítása alkalmával nyert tisztátalan kénsav értékesítésére.

Az eljárás lényege, hogy a tisztátalan kénsavat 
agyagcella alkalmazásával dialysisnek vetjük alá. A 
tisztátalan kénsavat tartalmazó likacsos agyagcellát egy 
vizzel telt káu'Oan helyezzük c l; a dialysis első stádi
umában főleg kénsav szivárog át a vizbe s egyidejű
leg viz is a djjafragmába. A dialysis beszüntetése után 
szurokmentes'4 savat és savtalanitott szurkot nyerünk.

9. Cementből, betonból vagy más hasonló anyag
ból készült építőkövek.

A kő lényegében T alaprajzú hasábot képez, 
melynek oldalfelületei akként vannak kiképezve, hogy 
két kő egy-egy levegővel telt, alsó és felső felületén 
nyitott teret létesítsen és hogy a két kő közölt levő 
hézag eme téren átlós irányban menjen.

10. Készülék fehérjének szénsavgáz segélyével való 
konzerválására.

11. Eljárás müszaruanyag előállítására.
12. a) Eljárás izzótestek előállildsára wolfram- 

fémboT. 
b) Eljárás izzótestek előállitására wolframfémből 

és más, nehezen olvadó fémek ötvözeteiből. 
13. Berendezés sör és pezsgőborok ozonizálására.
14. Gép egyenlőtlen falvastagságú üreges testeknek, 

különösen csöveknek anyagcsömöszölés utján való elő
állitására. „

15. Eljárás oxydácíók tökéletesítésére.
16. Fütőkészülék nyers petróleumnak füst nélkül 

való égetésére.
Megadott szabadalmak. Az elmúlt héten az alábbi 

találmányok szabadalmaztattak. Érdeklődőknek bővebb 
felvilágositással szolgál a „Bánya“ szerkesztősége.

1. Önműködő elzárókés/.ülék fölvonók aknanyilá- 
saihoz.

2. Főleg tűzveszélyes folyadékok fölvételére szol
gáló hordó-

3. Füstemésztő készülék gőzkazánokhoz.
4. Biztonsági berendezés robbanékony folyadékok 

tartályaira.
5. Eljárás és bc-endezcs fémek öntésére.
6. Eljárás femeknek kénorceikhől más fém segé

lyével való lecsapatására
7 Eljárás cinknek oxygéntartalmu érceiből való 

kiválasztására.
8. Eljárás nátriumperborát előállítására.
9. Eljárás aldelhydek és phenolok sűrítésére gyan- 

:ák és gummit helyettesitő termékek előállitása céljából.

A szerkesztésért felelős: A psay V. János.
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J. í>OHLIG a . G. Kölnben,
é p it h a rm in c  é v  ó ta

sodrony=kötélpfályákat,
a  le g jo b b  k iv ite lb e n .

Több tnint 1700 berendezést szállított 15—18, 20, 55 és 45 kilométer hosszban is.

| ^ r si PARIS OSZKÁR, Budapest *
Ü VII., Dam|anich>utca 51. szám . t e l e f o n  s2- i 6 . s z .

I

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

in allen nur dankbaren Formen und Orössen.

Grösstes Lager der Coritinents.
G rößte.}  S pcc ia lgc^chäftderB ranchc  

Muster und Preise auf gefl. Anfrage

Hamburg 1/c. .MOMME 0. MOMSEN.

« mangánércbányát
<§̂ | keres megvételre készpénz fizetés mellett 

előkelő kereskedelmi ház. Érdeklődők for- 
=§§| dúljanak sürgősen lapunk kiadóhivatalához.

Pap Aurél
oki. m agán  b. m érnök  

s irodája es*

NAGYVÁRADON
V iz v e z e té k -u tc a  36|b sz. a.

Elvállalja minden e szakba vágó 
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
ts» tését s ellenőrzését, kutatások vezetését stb. stb. eaa

Az igen tisztelt szakközönség 
szives pártfogását ez utón kéri

P A P  Ä Ü R I L
o l i l -  n i .  b .  m é r n ö k .
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BURMEISTER C.
CHAMOTTE-GYÁR
HALBSTADTBAN (ezelőtt c. kulwz).
Egyesiive az Egyesült Chamotte-gvárakkal m. Sz. 
(ezelőtt C. Kulmiz) Saarauban ésMarktrcdwítzben

Szám os k iá llítá son  ki- 
*ft> tüntetést nyert, »a#

Mindennemű tűzálló-termények; 
Chaniotte-kövek; kvarc- és silica- 
kövek, m a g a s f o k n a k  (hoch- 
basische) (védjegy XX) és ma- 
gas savfoknak. Különleges kövek 
nagyolvasztók és Martin-kemen
cékhez ; üstkövek, tözálló anyag 
acéltégelyekhez és hasonló leg
magasabb igényeknek megfelelő 
anyag; Chamotteliszt acélöntés
hez ; tűzálló elszigetelökövek 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, hevitő-retorták 
(Muffeln). A kohászati, légszesz- 
és vegyi iparágaknál használt 
mindennemű teljes ke'mencék szál- 
litattnak; különösen teljes nagy- 
olvasztók léghevitökkel, görbe- 
és mészkemencék. — Fenti külön
legességekben gyakorlott kőmű

vesek rendelkzésre állnak.

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

díszes 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.
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Képviselők mindenütt felvétetnek:

D A P A  F I  fényképnagyitó és
Í V  J r \  r  x \  festészeti m űterein

BUDAPEST, VII/22.

GEBRÜDER fROMME
WIEN, XVIII. H erb'ckstrasse 27.

W erk stä tte  m athem athischer  
Präcisions-Instrum ente

GrubenPatent-Boussolentheodolite. Gruben-ln8trumente,Ta8chen- 
Grubenboussolen-Instrument Preis fi. 67.— in verschiedenen 
Grössen, Gruben-Lattei/ und Stäbe, Verziehschrauben und 
Schnüre, Compasse, Gri'hen-Regel-Transporteure, Phantogra- 

phen schwebendes System.

Illustrierte Preisverzeichnisse gratis und franco.
— General Vertreter:

v o n  K a r l  Z e i s s  in  J e n a .
Lager von plastisch wirkenden Zeissfeldstechern

Alapiltatott 1850-ben,

Évi term előképes
ség: 100 m illió  k ilo
gramm alakos ége
te tt Cliamotte-áru.

1000 m unkás.

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

esetleg vizen 
Boroszlóból gondo

san eszközöltetnek

—  Sürgönyeim :

J en er fest“ Haltistadt.

B

Magy. kir. állami vasgyárak  
központi igazgatósága

Budapesten, K őbányai-út 13-25. sz.
Sürgönyeim: „ÁLLAMI VASGYÁRAK BUDAPEST".

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

A b dapesti gyárban 1144 lóerő, 2850 munkás, a diósgyő. i 
gyárban 7000 lóerő 5600 munkás, a vajdahunyadi gyárban 
1374 lóerő, 1800 munkás, a zólyombrezói gyárban 3765 lóerő, 
2900 munkás a kudsiri gyárban 280 lóerő, 480 munkás.

Mozdonyok, lokomobilok, arató-, fűkaszáló- és cséplő
gépek, utimozdonyok, szalmakazalózók, 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 sinek és sinkapcsoló-szerek, 
teljes vasúti váltók, keresztezések, vastartók, kereskedelmi 
vasak, lemezek, hidlánctagok, rúgóacél, kőfúróacél, 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 (bpei- 
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 kőfalazatok, olaj-, légszesz- 
és légnyomási tárgyak 200 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.
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„Bányászati Évkönyv“
m e g j e l e n é s e !

„A Bánya" rövid pályafutása alatt is megmutatta, hogy a magyarországi bányatulajdonosok és 

bányászat érdekeit mindenkoron a legmelegebben karolta fel, s n/ost egy hézagpótló munkával óhajtja a 

a magyar bányászat ügyét úgy idehaza, mint külföldön előmozdítani.

E célból „Bányászati Évkönyv“ címmel egy 300 oldal terjedelmű V« ad~rét nagyságú illusztrált^ 

szakkönyvet adunk ki, mely tartalmazni fogja:
W-

1. A rendes naptári részt.

2. A m. kir. pénzügyminisztérium bányaosztályvezetőinek, a m. kir. geologiai intézet karának, a 

a bányakapitányok, bányatanácsosok, bányabiztosok, a bányászati akadémiai tanári karának és előkelő hazai 

bánya-vállalatok igazgatóinak és vezetőinek fényképét és életrajzát.

3. A fontosabb ásványok ismertetését, különös tekintettel hazai viszonyainkra.

4. A bánya törvény fontosabb s gyakorlati rendelkezéseit és az eddig megjelent s a bányászatra 
vonatkozó nagyobb jelentőségű miniszteri rendeleteket.

5. A magyarországi és a külföldi bányászat összehasonlitását.

6. Az összes magyarországi bányatársaságok pontos cimét és az alkalmazottak pontos névsorát.

7. Legújabb bányászati berendezések, gépek és szabadalmak leírását és fényképét. ^

A mint ezen vázlatos programmunkból látható, a „Bányászati Évkönyv“ minden igényt ki fog

elégíteni.
A „Bányászati Évkönyv“ minden év szeptemberében jelenik meg s bolti ára csupán

---- 4  k o r o n a
A megrendelések alanti címre eszközlendők.

Hazafias üdvözlettel
r

T elefon  2 3 -3 3 . X  A BANYA
szerk esztősége  

Budapest, T I., Balszinliáz-11.
(A z  op erával szem ben .)

Me£rendelesi=iv.
Alulírott ezennel megrendelem a ,,Bányászati Évkönyvedet és kötelezem magamat azt a megjelenéskor át

venni 4 korona árban.

N é v Foglalkozás L a k h e l y Hány
példány
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x LOSSINSZKY IMRE x
= = = ^ = =  ok leveles gépészmérnök műszaki irodája

BUDAPEST, V. KERÜLET, LIPÓT-KÖRUT 7. SZÁM.
Telefonszám 64—72- p.0.8tatakarÍkp. cÜeqJue.é! Táviraticim LOSSIM.Posta takarékp  cheque és Clearing 15657. — Folyószám la: 

„H erm es“ Bank Budapest. — Lámpamühely-telefon 2 —16

-------  " f —

N agyíényerejü „ U n i C U m “  p e t r ó l e u m  i z z ó l á m p á k
szabadalm. -------------1 —  jobb és_legolcsóbb világí
tása. 1000 gyerty a fén y  óránként 11*5 fillérbe &erü1. Pótolja a villamos ivlámpát. Bármely petróleummal ég. Hordoz
ható, bárhol felállítható és bárki által kezelhető. Bányák, gyárak, gyártelepek, rakhelyek , m űhelyek, gazdasági'

udvarok, kerthely iségek , fürdő- és forrástelepek stb. stb.
_------ ---------- —  ̂ ^  számára.

Szabadalmazott ^ Z e n i t * *  Invert gázégő.

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

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

tehát a közönséges Auer-égőksel szemben

50°/0-os gázm egtakaritást eredményez.
v

A „Zenit“ invert-égő kétféle nagyságban készül:
A-jegyü 60 normál gyertyafényü 60 1. óránkénti gázfo
gyasztás mellett. — B-jegyü 90 normál gyertyafényre 100- 

1. óránkinti gázfogyasztás mellett.

A ^Zenit* 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.

F o ly t o n é g ő  t ö l t ő k á l y h á k
Különösen m agyarországi szenekre ! = ^ = =

Feyér Gyula, okleveles gépészmérnök, tanár szabadalmazott rendszere szerint.
A lkalm azásban vannak m á r : Budapest 

Nincs szükség drága külföldi szén re! Városi Villamos Vasút, Technológiái Iparmuzeum, 
 ̂ m . M. kir. államvasutak főműhelye, M. kir. Honv.

Fűtsünk olcsó hazai szénnel ! Minisztérium, Nagykárolyi színkör, Katonai közp.
ruhatár, Váczi városház, Nagyváradi hadapród- 

50°/o-OS költségmegtakarítás! isk., Schlick-gyár, Danubius hajó- és gépgyár stb.

Munkácsi-féle szab.

tpkaréktüzhelyek 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 !

Kiadótulajdonos: Pénzügyi Merkur Kereskedelmi r. t. Budapest. Pap és Schwartz, Budapest, VI., Podinaniczky-utcza 35»


