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A  sóuzso ra .
A Bánya mindjárt megalakulásakor szóvá tette a 

sóügyet és sürgős intézkedéseket követelt, hogy a 
közönség vitális érdekei meg legyenek védve. Köve
teltük a sóraktárak felállítását s a sóárak szabályozá
sát. Lapunk erélyes hangú cikkei felhívták a mérvadó 
körök figyelmét is, úgy hogy már eddig is igen sokat 
javult a helyzet a tél óta.

De kerestünk módot arra is, hogy a törvény- 
hozás napirenden tartsa ezt a fontos kérdést mind
addig, mig a helyzet alaposan megjavul.

A költségvetés tárgyalása alkalmával Novak Dániel 
szóvá tette ismét a sóügyet s azon bajok orvoslását 
sürgette, melyek mellett A Bánya már régóta harcol.

A miniszterelnök pénzügyminiszter egyenkint felelt 
Novák Dániel kívánságaira s csak örömmel konstatál
hatjuk, hogy Wekerle a legteljesebb mértékben a 
közönség érdekeit védi, amennyire az adott helyzet 
megengedi. Mert tudni kell azt is, hogy a mostani 
kormány már kész szerződést kapott s igy nagyon 
keveset változtathat a helyzeten.

Az eddigi eredmények kielégítők s ha a sóraktá
rak felállítása tekintetében még történik valami, akkor 
a mi küzdelmünket siker koronázta.

A sóügyre vonatkozólag alább adjuk Novák fel
szólalását és Wekerle érdekes válaszát.

A társadalom bármely rétege közé megy az ember, 
mindenütt hallunk panaszokat. Folytonosan panaszokat 
hallunk, az egyik a lakásuzsorát, a másik a husuzsorát 
említi. Van azonban egy másik uzsora is, az u. n. 
sóuzsora. Sajnos, hogy annak dacára, hogy a só árát 
törvény szabályozza, a só ennél sokkal magasabb áron 
kerül forgalomba. A törvény által előirt 9 frt 54 kros

áót 18 frtért árulják, a marha-sót pedig, melynek árát 
az 1904 : XIII. t.-cikk 3 frtra szállította le, ma 12— 13 
koronájával^arulják. A só ára Magyarországon igen 
fontos kérdés, mert ez nagyon érdekli az állattenyésztő 
gazdákat. De a ‘fogyasztó közönségre nézve^is első
rangú kérdés, hogy azt a sót, am el^ő l a magyar 
közönség közel 34 millió korona értékűt fogyaszt el, 
milyen áron kaphatja. A törvény előírja, hogy a só 
árusítása engedély alapján, meghatározott dij mellett 
történik. Sajnos, ez figyelmen kívül hagyatik és azért 
szükségesnek tartom a sóeladást újból szabályozni és 
a közvetítést úgy eszközölni, hogy a közvetítés ne 
legyen olyan túlságosan drága, mint jelenleg.

Hogy a közvetítés hogyan történik,'az „A Bánya“ 
cimü szaklap is megírta. A mostani miniszter ur nem 
oka annak, hogy a sóeladás olyáfc kezekbe került, 
amelyek azt tulajdonképen üzletszerüleg kezelik bizo
nyos tekintetben. En mint mármarosi képviselő, kinek 
megyéjében nagy sótermelés van, érdeklődtem ez iránt 
és megnéztem a kincstárnak az u. n. só-manipulációját 
és megnéztem ezen ügynökségnek, a Kereskedelmi 
Részvénytársaságnak szigetkamarai sómalmát.

Az ottani viszonyok nem felelnek meg a törvény
nek. Tudvalevő, hogy közel 10— 12.000 waggon sót 
bevisznek ezen sógyárba, melynek egy része 9 frtos 
só, másik része sokkal olcsóbb ipari só, azonkívül 
egy része marhasó, és mindez egy olyan épületben van, 
amelynek egyes részei csak deszkafalakkal vannak 
egymástól elválasztva és igy természetes, hogy a 38 
kros, 58 kros, 3 frtos és 9 frt 50 kros só majdnem 
együttesen kezeltetik. Távol legyen tőlem, hogy a 
Kereskedelmi Részvénytársaságot talán meggyanúsíta
nám, de mégis, méltóztassék megengedni, az elhelyezés 
ott nincs rendben.

A denaturálás szintén ott folyik. Hogy mennyi 
lesz denaturálva, egy hivatalnok van jelen, aki nem 
képes ezt ellenőrizni, nagyon hézagos az ellenőrzés. 
Én egy mintát hoztam s azt ezennel bemutatom a 
t. háznak, méltóztassék megnézni, ez 58 és 38 kros, 
ebbe betesznek 300 kiló szódát, ez kerül 21 forintba 
és igy körülbelül 79 forintba kerül 100 métermázsa. 
Méltóztassék megkóstolni, ez teljesen jó só, úgy hogy 
dacára annak, hogy ipari célokra van szánva, emberi 
célokra is használható, pedig sokkal helyesebb lenne, 
hogy a denaturált sót emberi célra ne lehessen használni.

Én a magam részéről teljesen elitélem azt, hogy 
a sókezelés úgy, amint az jelenleg történik, egy részvény- 
társaság üzletében folytattassék, mert a só, mint egyed- 
árusági cikk, a nemzetnek nagy jövedelmet hoz s igy 
tulajdonképen önmagunkat adóztatjuk meg. Ez a
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bányászatnak a dolga, volna, hogy az kezelje, őrölje, 
^■denaturálja a sót s azután eladja a sóárusoknak.

Ma úgy történik, hogy a kereskedelmi részvény- 
társaságnak kiadják majdnem az egész sómennyiséget 
és pedig tiz havi hitelre. A kereskedelmi részvény- 
társaság természetesen készpénzért adja a sót a keres
kedőknek, ezek nem akarnak nagy összegeket 
befektetni és ennek következménye azután az, hogy 
egyes vidékeken sóhiány áll be. Ez igen* sokszor meg
történik akkor, mikor aratási időben waggonhiány áll 
elő, akkor közetkeznek be ilyen abnormitások, hogy 
az Alföldön nagy sóhiány van, már pedig a só kiváló 
tápszer és különösen szükséges a rendes emésztéshez 
így tehát úgy a közgazdaság, mint a közegészségügy 
eminens érdekei követelik meg, hogy a só törvényes 
áraik mellett álljon mindenkinek rendelkezésére. Ott 
van pl. a dohány-monopólium. Annak kezelése sokkal 
bonyodalmasabb s mégis, eltekintve egyes rossz sziva
roktól, jól van kezelve. Ezért minden gócponton, min
den községben a lakosság számarányához képest egy^ 
főárudát, azután kfs árudákat kell felállítani, úgy hogy 
a só mindenkinek könnyen hozzáférhető legyen. Meg 
kell! állapítani, a kis árudáig kiszámítani a fuvarköltsé
get, megadni a rendes percent nyereséget és minden 
sóárudában ki legyen irva, mennyi a só ára, hogy ne 
lehessen sóuzsorát folytatni. Ez jgen méltányos dolog 
és a magyar fogyasztó közönség méltán elvárhatja a 
törvényhozástól és a kormánytól, hogy ezt a sóügyet 
végre valahára rendezze.

Wekerle a következő választ adta:
Novák Dániel t. képviselő ur a sóügyet hozta 

szób:i. Én a sókezelés terén többnemü intézkedéseket 
tettem. Először is dacára annak, hogy visszaéléseket 
konstatálni nem tudtunk, mégis olyan ellenőrzést kell 
életbe léptetnünk, hogy a visszaélések eshetőségének 
is lehetőleg eleje vétessék. E végből szigorú intézke
dést léptettem úgy a sóőrlő, mint a sóelszállitó helye
ken életbe, amely szigorú intézkedés és elszámolási 
mód, és pedig a társulat költségén, junius J-én lép 
életbe. Én kötve vagyok ebben a tekintetben egy 
19tO-ig terjedő szerződéshez; de elismerem azt, hogy 
olyan anomáliáknak, minők a rrtult esztendőben fordul
tak elő, hogy az ország egyes részeiben sót nem 
lehetett kapni, minek folytán a só ára mód nélkül 
felszökött, okvetlenül elejét kell venni.

Ebben a tekintetben a kereskedelmi miniszter 
urral léptem érintkezésbe és azzal az eszmével foglal
koztunk, hogy a vasúti állomáshelyeken tartunk fenn 
sóraktárakat, ahol a megszabott árakon a só a közön
ségnek mindig rendelkezésére áll. Miután itt a kivitel 
körül kisebb differenciák merültek fel a vasúti kezelés- 
sel, úgy hogy nem tudom, lehetséges lesz-e ezeket a 
sóraktárakat felállítani és pedig oly mértékben, hogy 
ezekkel aztán biztosítékot is nyujtsunk a sóárak mód- 
rtélküíi emelkedése ellen, illetőleg nemcsak módnélküli 
emelkedése ellen, hanem a normális árak biztosítása 
tekintétében. Ha ez nem sikerül, akkor sóárudák enge
délyezése utján fogok segíteni, mert okvetlenül elejét 
keli venni ezeknek a bajoknak.

Szakértő emberek állandóan foglalkoznak azzal, 
miként tudnák ezt a kérdést megoldásra ju ttatn i; és 
miután a kísérletezést el akarom kerülni, talán az épen 
az oka, hogy néhány hónappal késik ez az ügy, mert 
úgy akarjuk megoldani, hogy ne megint ujabb kisér- 

'  letet állítsunk a mai tarthatatlan helyzet helyébe.
Ami a denaturált só használatát illeti, én igye

kezni fogolc a denaiurálást olyan módon keresztülvinni, 
hogy a só emberi élvezetre alkalmatlanná tétessék. 
Ez azonban igen bajos kérdés, mert itt az ipar érdekeit 
szem előtt kell tartanunk és a kérdést úgy kell meg
oldanunk, hogy minden iparág megfelelő kielégítést 
nyerjen. Igyekezni fogok azonban odahatni, hogy a 
denaturált sóval visszaélések ne történjenek, ámbár 
legyünk azzal tisztában, hogy azokal egészen kiküszö
bölni majdnem lehetetlen.

A 'vaskartell.
Ma ^minden 'eml^er érzi azt a vasmarkot, melylyel 

a külömböző kartellek a fogyasztó közönség lélekzetét 
fojtogatja.

Az jutóbbi időben főleg a vaskartell túltengő ha
talmát érezzük valamennyien.a Az a nagy lakásdrága
ság, mely itt a főváfosban már tűrhetetlen, a vicéken 
szintén érezhető, a munkásviszonyokon kivül a vas
kartell manipuláczióira vezethető vissza. Az építkezés-^ 
hez szükséges anyag valósággal méregdrága. De*-leg- 
alább megtudnék kapni.- Mert hetekig^ is várni kell, 
amig a megrendelések rendeltetésük helyére érkeznek. 
És ebben a kincstár-ís hibás. A kincstár volna hivatva 
arra, hogy a kartellek árait regulázva s a köz érde
kében vezetné üzletét. Az állam azonban nem ezt 
teszi, hanem beáll ő is a kartellbe. Kiszámíthatatlan 
kára van ebből az építőiparnak, mely ma-holnap a 
csőd szélére kerüL V

Érdekes, hogy Novák Dániel ezt az üg\ et is 
szóvátette a költségvetési vita alkalmával, de választ 
nem kapott. Felszólalását érdekességénél fogva alább- 
közöljük, remélve, hogy a kormány meg fogja találni 
itt is a közönség védelmének módjait.

Itt valósággal járomba van hajtva a fogyasztó 
közönség, mert a vasgerenda-részvénytársaság, amely
nek kartelljében a nagyméltóságu minisztérium szintén 
részes, illetőleg szintén hozzájárult a kartellhez, ez a 
részvénytársaság oly magas áron adja el ezeket a 
vasgerendákat, mint a finomított vasakat, úgy hogy 
mig ezelőtt 3—4 évvel alig 7—8 forint volt a vas
gerenda ára, ma már 12 forinton felül van. De ez az 
ár is csak a budapesti piacon érvényes, mig ha én pl. 
azt kérem, hogy egy vidéki állomásra Diósgyőrről 
küldjék a vasatv nem onnan küldik, amely pedig hoz
zám közelebb van, hanem előfrb Budapestre s onnan 
a vidékre.

Ez tarthatatlan állapot és azért kérem a t. pénz
ügyminiszter urat, hogy ha már a magyar kincstár 
vasgyárat tart fenn szíveskedjék intézkedni, hogy ne 
fuvaroztassák el az árut előbb Budapestre és onnan a 
vidékre, hanem közvetlenül a gyárakból bocsássák 
azokat a vidéki közönség rendelkezésére. Hisz méltóz- 
tatnak tudni, milyen rendkívüli fontossága van az épít
kezéseknél a vasgerendáknak. Már pedig az építőanya
goknak a drágasága rendkívüli módon visszahat a 
lakások drágaságára. Ily körülmények között tehát a 
magyar kincstár, amely a legnagyobb vasgyáros és a 
legnagyobb fakereskedő, abban az időpontban, mikor 
az ország az intenzív fejlődés terére lépett, ebben a .
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tekintetben is azt a politikát kell, hogy kövesse az 
üzérkedőkkel szemben, akik igyekeznek az árakat 
minél jobban felemelni, hogy nivellálólag hasson az 
árakra, hogy a vásárló közönség fizetőképességét 
tönkre ne tegyék.

Hisz nem lehet csodálkozni azon, hogy az épü
letek felépítése 50%-kal többe kerül, amikor maga a 
kincstár és a magyar kormány belemegy a vaskartellbe 
és felemeli a vasgerendáknak árát 80—90% kai, tavaly 
pedig a fának árát emelték fel 30%-kal és ugyancsak 
őszre visszaesett. Ez a nagyon fontos dolog, t. ház, 
Magyarországon, egy földmivelő államban, ahol a gyár
ipart is fejleszteni akarjuk, gazdaságunkat intenzivebbé 
kívánjuk tenni, ahol a törvény kötelességünkként elő- 
irja, hogy cselédházakat kell építenünk. Véghetetlen 
nagy baj, t. ház, hogy Magyarországon csak ezen az 
egy helyen, csak a „Vasgerenda társulatnál* lehető-vas
gerendákat beszerezni és az úgy bánik el velünk, hogy 
tartsuk szerencsénknek, ha 2—3 hónap múlva meg
kapjuk azokat, mert ez a bánásmód valósággal a 
közönségnek járomba hajtása.

Néhány szó Oroszország szén- 
bányászatáról.

Európai Oroszországnak geológiailag 5 szén 
medencéjét ismerjük. Ezek közül ma csupán 2 a 
számbavehető: az egyik az orosz-léngyel szénmedence 
az egykori lengyel királyság szivében, a másik a Donec- 
medence. Az ország 17—18 millió tonna évi szén- 
termeléséből 70% esik a Donec-területre, 25% a lengyel 
földre, a még megmaradó 5%  ot pedig az Ural-vidék, 
a moszkvai kerület és a Kaukázus alig számbavehető 
szénbányászata szolgáltatja.

Az orosz-lengyel szénterület geologiailag a felső
sziléziai hírneves kőszénrétegeknek keleti legszélső 
folytatólagos nyúlványát képezi.

Nasse O. idevágó kutatásait alapul véve, az orosz
lengyel föld kőszénkészletét a felsősziléziaiak készleté
vel egyenrangúaknak lehet tekinteni. A becskészlet 

„ lengyel-orosz földön körülbelül 7 milliárd tonnára 
tehető.

Oroszország második széntelepe a Donec-meden- 
cében felölel 22.760 km2 területet s igy 40-szer nagyobb 
a lengyel területnél. A délorosz földön, Jekaterinoslaw 
közelében található doneci szénkészleteket ma 6—8 
milliárd tonnára becsülik. Leggazdagabb a Donec- 
medence legkeletibb része, amely' mélyen belenyulik 
őseink egykori otthonába a mai doni kozákok terüle
tére. Ez a rész antracitban is gazdag; az antracit
készlet állítólag 21/2-szer meghaladja a bitumines kőszén
készleteket. A Donec-medence végtelenjében elszórt 
készletek beláthatlan időkön belül sem fognak az angol, 
az amerikai, avagy csak a sziléziai kőszénbányáknak 
is konkurrenciát csinálni.

A moszkvai medence kőszénterméke silány, mélyen 
fekvő és nehezen hozzáférhető. Maga az anyag is aligt 
jobb minőségű a barnaszénnél s igy ma alig jöhet 
számításba. Hasonlóan kedvezőtlenek az Ural hegység 
körülbelül 112 km. hosszúságban keletről délnek húzódó 
szénrétegei.

A Kaukázus szénkészletét Kutais közelében 115 
millió tonnára becsülik. A Fekete-tenger közvetlen szom
szédsága mellett a kaukázusi szénbányák az orosz

%

bányák között aránylag leghamarább számíthatnak fel
lendülésre.

A szibériai vasút kiépítése alkalmával az építések 
vezetősége nagy gonddal tanulmányoztatta egyben a 
vasútvonal mentén elhúzódó vidékek geológiáját is. 
De-Tillier adatai szerint a következő eredményekkel:

1. Akmólinsktól Semipalatinskig húzódik egy jelen
tősebb szénmedence.

2. Tomsk állomástól keletre 150 kmnyire 45.520 
km2-nyi területen a judsehenskiji szénrétegek, Tomsk- 
tól délkeletre J&0 km. távolságban közvetlenül a vasút
vonal. mentén 4138 km2-nyi hosszúságban terül el a 
második szibériai orosz széntelep.

3. A Jeniszei folyamvidékr szénteríiletef "Mariinsl£ 
és Atschinsk vasútállomások között feküsznek/'

<4. Az irkutski kormányzóság széntelepei 633 km2 
területen mintegy 10 ezer km2 barnaszénisrületet is 
felölelnek.

5. A Csöndes-Oceán partvidékein, Vladivostok 
mellett nagyobb barnaszéntelepeken kivül első m inő^gü 
kokszszéntelepekre akadtak.

6. A mandzsu határ széntelepei Mukden környé
kén, s végül

7. A majdnem lakatlan Sachalin sziget dús szén
telepei befejezik -az orosz széntelepek sorozatát.

Az elősoroltak közül legjövedelmezőbbnek Ígér
kezik a 2. alatt részletezett tomskvidéki széntelep, 
főként ha a közlekedési viszonyok tökéletesbedésével 
az ottani s^éntermék kivitelre kerülhet. Leghozzáférhe- 
tőbbek a tengeren minden oldalról könnyen megköze
líthető Sachalin, szigetbeli dús széntelepek. Mindezen 
elősorolt óriás kiterjedésű széntelepek dacára Orosz
ország ázsiai szénbányászata révén évente alig képes 
ma 3— 400 ezer tonna kőszénnél többet produkálni.

Egyébként Oroszország iparkodott tőle kitelhetőleg 
egyelőre legalább európai szénbányászatán lenditeni, 
amit „Gornosawodsky Listok“ cimü szaklapjában közzé
tett és 50 évet felölelő idevágó statisztikai adataival is 
támogat. Mig ugyanis ezek szerint 1850-ben 1000 
tonnánként az évi széntermelés 52-t tett ki, ez a szám 
évtizedenként fokozatosan annyira emelkedett, hogy 
már 1890-ben 6207-et, 1900-ban 15.364-et, ma pedig 
már 17.000-nél többet voltak képesek felmutatni.

Oroszország szerencsétlen, izolált territoriális fek
vése első sorban az oka, hogy ez a rengeteg birodalom
kolosszus eléggé dús kőszéntelepei mellett még a 
messze jövőben ts rá lesz utalva az állandó és nagy
mértékű szénbehozatalra. Ha talán politikai és szociális 
állapota nem is volna épen oly áldatlan, mint aminőnek 
azt ma ismerjük, a világ szénpiacán, a XX. század 
első felében legalább, szénkiviteli producensként, mint 
számbavehető olyan tényező, amelylyel számolni kell, 
egyelőre aligha fog szerepelni,!

Gy. Gy.

Adatok a cinktermelésről.
A világ cinktermelése, alapul véve a legutóbbi 

tiz év idevágó adatait, szakadatlan emelkedésben van.
1897-től 1907-ig a cinktermelés 443,300 tonna évi ter
melésről 702,000 tonnára emelkedett, a mi körülbelül 
58%  emelkedést jelent, az évi átlagemelkedés is kitesz 
igy 5,8%-ot. A termelés mennyiségében az 1906-diki 
esztendő a legemelkedőbb volt.
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A nevesebb cinktermelő országok adatait egybe
vetve, a legutóbbi tiz év eredményeit, a termelés nagy
ságának arányában, következőképen összegezhetjük: 

Németország:
termelt 
behozott 
kivitt
fogyasztott

Nagybrittánia: 
termelt 
behozott 
kivitt
fogyasztott

Franciaország: 
termelt — 
behozott 
kivitt
fogyasztott

1.732,825 tonnányit 
241,301 
570,154 

1.436,100

378.000 tonnányit
1.150.000

74.000
1.113.000

354.000 tonnányit
302.000

76.000 „ ^
620.000

Magyarország—Ausztria (kerek összegben)
82.000 tonnányit

184.000
26.000

268.000

747 tonnányit
38.000 

3,200
35.000

54.000 tonnányit

20.000
33.000

1,300,000 tonnányit
52.000

908.000
450.000

100.000 tonnányit

38.000

75.000 tonnányit 
100,000
10.000

165,000 „ *) 
közül az Északamerikai

1.386.000 tonnányit 
7,000

62,000
1.402.000

Az elősorcJlt egyes államok cinkbányászatánál és 
fogyasztásánál több jelentős körülmény domborodik ki 
leginkább; igy Angliában a nyerseinkfogyasztás foko
zatosan emelkedőben van, a mióta a cinkipar terén a 
vas galvanizálása oly hatalmas faktorként szerepel.

Az Északamerikai Egyesült Államoknál a horri-

termelt 
behozott 
kivitt
fogyasztott

Olaszország:
term elt_
behozott
kivitt
fogyasztott

Spanyolország:
term elt_
behozott 
kivitt ... 
fogyasztott

Belgium:
term elt_
behozott
kivitt
fogyasztott

Németalföld: 
termelt 
behozott 
kivitt
fogyasztott

Oroszország: 
termelt 
behozott
kivitt _
fogyasztott

A tengerentúli államok 
Egyesült Államok: 
termeltek 
behoztak
kivittek_ _
fogyasztottak _

*) A kivitel és fogyasztás összevágó adatai ki nem adhat
ják minden esetben a termelés és behozatal összadatait, miután 
a legtöbb cinktermelő ország, bizonyos cinkkészjeteiv fölött is 
rendelkezett a statisztikai 10 év elején. (Szerző)

bilis cinkfogyasztás a cinkbányászat termelésével körül
belül lépést tart. A behozatali vám a cinknél itt fon
tonként IV2 centtel emelkedett, ami azonban alig volt 
befolyással a cinkbehozatal élénk forgalmára.

Legújabb időben a cinktermelő országok számát 
Törökország és Északafnka is gyarapitja. Egyben az 
Unió államainak uj veszedelmes konkurrense akad 
Ausztrália cinktermelésében, a hol a „Broken-Hill-Dis- 
trikes“ cinktársulatai, cink-cencentrátumok jitján  csodá
latos eredményeket képesek felmutatni.

Az Ausztráliában használatos cinknyerési proces- 
susok között a náli^Ak ösmertek valamennyijén kivül, 
az elektromagnetikus «„eljárás a leghasználatosabb. Rend
szerint olajokkal és savakkal dolgoznak; ilyen metó
dusokként szerepelnek az ú. n. Delprat, Potter, Gatter- 
mote, De Bavay, Ballot és Elmore-Vacuum eljárásajk:. 
Mindezeknek a módszereknek lényege abban összpon
tosul, hogy snefidok megfelelő légfürdetés vagy egyéb 
gáznemüek utján se^faráltatnak. Ausztrália cinkkohó 
müvei a legutóbbi időben úgyszólván megtízszereződ
tek. A cinkkohók föllendülése azért az Északamerikai: 
EgyesülNÁUamokban is fokozatosan előbbre haladt,' 
főként azóta, hogy a cinkbehozatal vámját rf!%gint 
beszüntették. Az Unió nagymérvű és állandó cinkszük- 
lete érthető módon világszerte aránylag magas cinkérc 
árakat eredményezett^

Az ausztráliai cinkvállalatok emelését előmozdí
tani hivatott ma a két év előtt Londonban megalakult 
„The Zinc Corporation Limited“ társulat, amely az 
ausztráliai Broken—Hill—Minc-ez cinkrészvényeit sie
tett magához váltani, ugv hogy ma már kettőzött hév
vel működtetheti cinkkohóit nemcsak Ausztr^-gyarma- 
tokban, ha'nem az anyaországban Angliában is.

Ércolvasztó tégelyeink.
Azok az olvasztótégelyek, amelyeket az érckohá

szat és a vegyészet tökéletesebbek hiányában ma még 
használni kénytelen, a legtöbb helytt kerekalju, lefelé 
szükülő edények, amelyek hivatottak nemcsak az 
olvasztás műveletei közben a legmagasabb hőfok ere
jének ellentállani, hanem egyben a temperatura gyors 
és hirtelen átmeneteit minden veszedelem nélkül eltűrni. 
E mellett az ércolvasztó tégelyek tűzálló állapota egy
magában nem is elegendő kellékük, összetételük anya
gának egyben olyannak is kell lenni, hogy az kisebb- 
nagyobb mechanikus- beavatkozásokat elviselni képes 
legyen. Végül a tégelyek tűzálló anyagának tömörsége 
legalább is oly fokú legyen, hogy e mellett a tégely
falon át az átszivárgás akár kívülről, akár pedig az 
ércolvasztó tégely belsejéből teljesen kizárt dolognak 
tartassék.

A tégelyekhez felhasználható anyagok közül az 
agyagmasszafélék, zsírtartalmuknál fogva, az ércolvasz
tás terén a célnak egymagukban ma már meg nem 
felelhetnek. Az ilyen zsírtartalmú tégelyek masszája 
könnyen repedezik, deformálódik, sőt olvad. A vegyé
szet zsírtalanító anyagok hozzáadásával iparkodott aztán 
az ilyen tégelyek masszáján javítgatni. Ilyen zsirtala- 
nitó-soványitó tégelyalkatrészek közt szerepelnek első
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helyen a kvarc és a chamotte, amely utóbbi egyéb
ként maga is csak égetett agyagporkeverékféle. A por- 
cellángyárak fölös számban készítenek nejumk e célra 
chamotte-lisztet. Ezt a .chamoltelisztet aztán külön 
gyurógépek segítségével szokták, a formálandó tégely- 
massza anyagához adni s azzal aTáfpósan összegyúrni

Kvarcporból a chamotte mellett épen annyit 
kevernek a tégely massza gyurmájához, amennyit a 
gyurma eliür addig, amíg azt tetszés szerint formálni 
lehet. Azért a teljesen zsírtalanított’ földtermékek fel 
nem használhatók a tégelygnártás céljaira, miután 
azokat teljes fcsirtalanitás esetén többé formálni nem 
lehetne.

A tégelyek formálása, modellirozása úgyszólván 
világszerte szabadkézzel történik, holott tán célszerűbb 
e célra vasformákat használni, amint ez löbb helyütt 
szokásos is. Egyrészt az alakítandó ércolvasztó tége
lyek formációja is igy egyöntetűbb lesz, másrészt pedig 
a vasformában a tégely gyurmája tömörebb s igy tar- 
tósabb lesz, mint a csupán kézzel formált tégelyekénél.

A tégely anyagának előállításánál legfőként nagy 
gondot kell arra fordítani, hogy a gyúrás, préselés és 
formázás közben egy-egy, á levegőt mrgába záró leg
kisebb üres tért is kiküszöböljünk a tégelyanyag 
masszájából. Egy-egy parányi ür a tégelyfal masszájá
ban néha végzetes szerencsétlenségek okozójává vált; 
az olvasztások műveletei közben nem egy bánya
vegyész, sőt képzett vegytudós esett már, bizonyára 
önhibáján kivül, hivatásának áldozatául. A lobbanékony
ságnak tehát ugyancsak nagy körültekintéssel kell elejét 
venni, már pedig ezt a gondos tégelykészitő műhelyek
ben a kellő elővigyázat mellett csakugyan ki lehet 
kerülni.

A nem elég gonddal készült olvasztótégelyek falá
ban maradt egy-egy levegővel telített parányi ür a 
tégelyek hevítése közben, miután a hő a levegőt 
kiterjeszti, biztos robbanás veszedelmének nem egyszer 
előidézője lehet.

Kiváló tégelyanyagzsirtalanitó masszaként szere
pel aztán a grafit is A grafitot az olvaszthatatlan 
anyagok közé sorolják s azt mint ilyet eddig még 
elektrikus utón sem sikerült megolvasztani. Az érc- 
olvasztó tégelyek nélkülözhetlen tüzállóságát kétség
telenül az előbb említett anyagokhoz hozzáadott grafit- 
lisztmennyiség hivatott a gyurási művelet közben 
megadni és biztosítani. A grafitnak még az az előnye 
is megvan, hogy a temperaturaváltozások legnagyobb 
szélsőségeit eltűri. Minthogy egyben a grafit jó hő
vezető is, úgyszólván hőmérFékletkiegyenlitő hatással 
közreműködik jelenlétével akkor, amikor az ércolvasztó 
tégelyt hirtelen el kell vennünk a hőtápláló mellől; 
ilyenkor az izeó tégely heve és a külső levegő hő
mérséklete között a grafit közvetíti a lőkie^yenlitést. 
Ma már a nemesércipar és bányászata úgyszólván 
csakis gräfitos tégelyeket használ. Vcgül eléggé meg 
nem becsülhető előnye a grafittégelynek még abban

is megnyilatkozik, hogy a. tégely belső falának kellő 
simaságot kölcsönöz, amely mellett tégely :tarftílmát 
az utolsó csöppeeskéig' ki lehet íiresiteni a tiszta falu 
tégetyesészébőí. 'Amely eí-colvaiztó tégelyfélébez graftt.pt 
hozzá nem adnak, olt a ^egely belső falához tapadó 
műveleti anyagból, akárhányszor ily utón tömérdek 
kárba vesz: e mellett aztán a tégely fái tisztítása is, 
ha azt a tégelyt ugyan újból használatba venni akar- 
nók, nem csekély fáradságot igényel.

Ám min/ezen elősorolt fégely féléket ma ^ á r  
kétségtelenül ̂ felülmúlja kz úgynevezett magnéziatégely. 
A magnezit vagy mészpát (Ma^n. carb*) ujabfcan ügy
szólván kizárólagos használati szerephez jutott <áz érc> 
olvasíztó tégelyek előállítása terén.

A magnezitből készülő magneziaoxyd jrty tégely- 
. anyagot szolgáltat nekünk, amely egyben semmiféle 
vegyelválasztást nem fog gyakorolni âz ércolv^ztó 
tégely belsejében helyet foglaló kísérleti masszákra

A magnéziatégely e mellett soha sem: íog izzőan 
fehér áUepotba jutni, sőt a hevítés T ízben fokozatosan 
keményebb, sőt tömörebbé lesz.

A magnétfatégelyek gyurmájához 80%  erősen 
égetett és 20%  gyengén égetett magneziapérkeverék- 
hez épen csak annyi vizet adnak, amennyi a tégely- 
modell formálásához épen szükséges. A magnezía- 
tégelyeket aztán vasformákban szokták kiégetni, közben 
bórsavoldattal-kenegetik ismételten mindaddig, amig a 
tégely el nem készül. A tégelynek a bórsav hozzá
adása hivatott nagyobb tartósságot kölcsönözni.

A magneziatégelyek ára épen nem mondható 
olcsónak, ám hasznavehetőségük és tartósságuk föl is 
éri ezt. A tégelyeken netán keletkező repedéseket Ujabb 
bórsavoldat és magnéziaporkeverék hozzáadásával szok
ták nagyfokú hevítés közben óvatosan kijavitgatni.

- G y . -

BÁNYAHIREK.
A szénkérdés.

Az Országos Magyar Iparegyesület gyáripari szak
osztálya által kiküldött szénbizottság május 27-én tar
totta első ülését. Az elnöklő Ullmann Adolf kifejtette, 
hogy az értekezletnek a célja annak megállapítása, 
hogy mikép lehetne segíteni a szénkérdésben még min
dig jelentkező bajokon,. nevezetesen, hogy a belföldi 
bányák által fedeztessék, toválbá, hopy a mm magas 
árak lehetőleg v issza fejlesztessenek, végre, hogy a szén- 
szállítás körül még fenforgó súlyos feltételek lehetőleg
en.yhittessenek. ,

Szende Lajos mindenekelőtt a.zt a ^kérdést veti 
fel vájjon legújabb időben fordultak-e elő a szénszál
lításra'nézve konkrét panaszok? Mert szerinte: a mai 
viszonyok között a szénkérdés, aktualitása megszűnt.

Matlekovits Sándor szerint a szénkérdés még ma 
sem tekinthető teljesen e!intézettn<k: mert a szállítás
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körül még újabban is hiányok merültek fel, azonkívül 
az uj szerződések megkötésénél sem mondhatók s fel
tételek kifogástalanoknak. Az a kérdés nyomul előtérbe, 
hogy a szénbányák szervezetével szemben nem kellene 
é á gyárak szervezkedését is kezdeményezni és elő
készíteni? Szerinte a budapesti szénfogyasztás körül
belül 12— 15 millióra tehető. Ennek a fele a gyáripar 
szükségletét képezi. Ezért mindenesetre érdemes volna 
á gyárakat egy kőszénbi^tositási szövetkezetté össz- 
póHtositani. A feladatok szerinte a következők vol- 
tíátiák

A szénbányák kartelljével szemben szénfogyasz
tók szövetsége alakittatik;
\ a szénfogyasztók szövetségének tagja lehet min
den gyár, mely három évre kötelezi magát a szövet
ségben m aradni;

a szövetség tagjai szénszükségletüket fl szövetség 
ütjátt biztosítják, illetőleg a szövetség utján vagy leg
alább jóváhagyásával kötik meg szénszerződéseiket;

a szén árának és a szén szállítási feltételeinek 
titéí*hátározása végett rendelkezési alapot teremt, mely
hez hiinden tag múlt évi szénfogyasztásának minden 
toHtlftja után X koronát fizet. Ez a pénz csak biztosí
tási áíap, mely csak annyiban pótlandó, ha az évi 
lé&ááttioláskor veszteségek mutatkoznának.

A rendelkezési alap a szövetség kezelési költsé
gein kívül különösen arra való, hogy külföldi szén 
keíl0 időben és mennyiségben álljon rendelkezésre.

Szende Lajos szerint nálunk egyrészt mindig szén
bőség uralkodott, másrészt pedig éveken keresztül 
Magyárországon fizették a legrosszabb árakat a kő
szénéit egész Európában. A felvetett egyesülés esz
méje tiem vezetne eredményre, csak még szorosabbá 
tenné a bányavállalatok tömörülését.

Rau Gottlob a tervezett gyári szövetkezés létesí
tésétől nem vár sokat.

Selevér József szerint oda kellene hatni, hogy a 
nyári időben bizonyos szállítási programm és stratégiai 
beosztás állapíttassák meg oly czélból, hogy egyes 
nagyobb központokba rezervák gyüjtessenek a városok 
és a kis- és középiparosok igényeinek kielégítésére, 
továbbá, hogy a bányák bizonyos szolidaritásba lépje
nek a tekintetben, hogy sztrájkok és más vis-major 
esetére egymást kisegíthessék.

Kornfeld Mór kiemelt, hogy tavaly nem annyira 
szénhiány, mint inkább szénpáriik uralkodott. Melegen 
üdvözli a Matlekovits által felvetett eszmét.

Udman Adolf és Szende Lajos ujabb felszólalá
sai után Matlekovits Sándor kéri, hogy tanulmányozzák 
az ő javaslatát, a melynek megvilágítására előbb sta
tisztikai adatokat kell beszerezni a budapesti gyárak 
szén fogyasztásának arányairól és feltételeiről. Ezzel az 
értekezlet véget ért.

Az állámvasnti főtisztek gyakorlati kiképzése.
Sok visszásság származott a múltban abból, hogy a 
Máv. egyetemi és műegyetemi képzettséggel biró fő
tisztjei azonnal a központi belső szolgálatra rendeltet
vén, a vasúti adminisztráció külső, gyakorlati részében 
tájékozatlanok voltak. Most Kossuth Ferencz kereske
delmi miniszter e bajon segíteni fog, mert utasította az 
államvasutak igazgatóságát, hogy ezentúl a jogi és 
mérnöki előképzettséggel biró alkalmazottakat már 
fogalmazó-gyakornokokká, illetőleg műszaki gyakorno
kokká való kinevezésük alkalmával kivétel nélkül a

végrehajtó külső üzleti (forgalmi) szolgálathoz osszák 
be. Ezek az alkalmazottak a jövőben csak akkor 
részesülnek fogalmazói, illetőleg mc'rnöki kinevezésben 
s központi szolgálatra csak akkor lesznek beoszthatok, 
ha a külső üzleti szolgálatban' az üzletvezetőségeknél 
szervezett vizsgáló bizottságok előtt sikerrel teszik le a 
három üzleti szakvizsgát (a távirdait, forgalmit és keres
kedelmit) s az önálló forgalmi szolgálattételre is Felha
talmazást kapnak. A kereskedelemügyi miniszternek ez 
az üdvös intézkedése végét szakítja annak a sok ano
máliának, hogy még a főként gyakorlati vasúti pályán 
is igen sok jogi, Aragy műszaki előképzettséggel bíró 
alkalmazott miflaen külső gyakorlat és tapasztalat nél
kül egyszerre a központi hivatalokban kezdte meg 
szolgálatát s igy gyakran olyanqk kezébe kerül az 
ügyeknek' felsőbb fokon való elbírálása, elintézése és 
irány ítsa , akik a gyakorlati megoldás módjait és esz
közeit nem ismerték. Mint értesülünk, ezzel szemben 
az érdekelt magasabb kvalifikációval biró tisztek most 
.mozgalmat indítanak, hogy e fokozott követelmények
kel szemben fizetésüket .is javítsák. ^

Itt említjük meg, hogy a máv. társaság^m inapi 
k özgyűlése elfogadta az üzleti jelentést, amely a többek 
között kifejti:

Az elmúlt évben a bevételek 11,237.060 koroná
val múlták felül á~kiadáspkat, vagyis a többlet 29.019 
koronával kisebb, mint 1906-ban. A m. kir. kormány 
által az annuitásos részlet 346 368 koronát tett ki, 
vagyis 8209 koronával többet, mint a múlt évben. A 
közgyűlés a rendelkezésére álló 15,220.398 koronából 
a részvények 5 százalékos kamatának^ fizetésére 
6,164 724 korong fordijttntik. A fenmaradó 9,055.674 
koronányi többletből az igazgatótanács 2 és fél száza
lékos tandemjeinek 126.808 koronányi összegének levo
nása után 8 ,9 2 8 .8 ^  korona marad fenn, mely összeg
ből részvényenkint 8 franknyi felülosztalék fizetése 
határoztatott el. A vasút államosítására vonatkozó kér
désekre Tauszig elnök kijelenti, hogy ma még nem 
adhat felvilágosítást, miután a tárgyalások menete, 
titokban tartandó. A közgyűlés egyhangúlag megadta 
az elnökségnek a felmentvényt és elnökké Tauszig 
Tivadar lovagot, az egyesület igazgatótanács alelnökeivé 
Harkányi Frigyes bárót, Germiny Adrién grófot és 
Tauszig Tivadar lovagot, továbbá Miller Vincze lova
got a bécsi igazgatótanács elnökévé, illetőleg alelnökévé 
újra egyhangúlag megválasztotta.

Törvényjavaslat a vasérckivitel korlátozásáról.
Komoly és előrelátó szakkörök már esztendők óta hir
detik, hogy a vasérckivitelt korlátozni kell. Abból a 
logikus és egyedül helyes tételből indulnak ki, hogy 
virágzó vasipart csak ott lehet teremteni, ahol annak 
természetes előfeltételei megvannak. Ércnek vagy koksz
nak okvetlen lenni kell. Nekünk van egy kevés ércünk, 
de kokszunk nincs semmi, miért is világos, hogy ha 
kokszunkat is elhurcolják koldusok maradunk. Addig 
boldogulunk tehát mi is, amig elegendő érccel rendel
kezünk s ezért az ország érdeke is azt parancsolja, 
hogy a vasérckivitelt korlátozni kell, illetve meg kell 
akadályozni. Hir szerint Wekerle miniszterelnöknek az 
a terve, hogy törvényjavaslatot készít a vasérckivitel 
korlátozásáról. Beavatott forrás szerint a törvényjavas
lat szövegét már elkészítették,
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Pénzügyi,ipari és kereskedelmi 
hirek.

A pénzpiac/. Az a teljes szélcsend, mely az 
üzleti életet általánosan lenyűgözi, már-már válság jel
legét kezdi magára ölteni. Nemcsak a bankok és a 
pénzintézetek, de az ipari vállalatok és a kereskedelmi, 
valamint ipari magánüzemek egyaránt panaszkodnak 
az általános, üzlettelenség miatt. A tőzsdéről, melyet 
az ország közgazdasági élete ütőerének mondanak, 
nem is szólunk; ez az érverés beilJik agóniának. Akik 
ennek a sajnálatos, de eltagadhatathm ténynek az okait 
kutatják, felhoznak egy és más indokot, de a legtöbben 
csak a fejüket rázzák, nem értik a dolgot. Perz van 
bőven, a kamatláb is elég jutányos, a hitelezés is ke
resi ,a jó tőkeelhelyezést: a gazdasági forgalom előfel
tételei tehát megvannak. Az okokat tehát magában a 
gazdasági életben, a gazdasági élet mivelőiben kell 
keresni. És itt meg is találjuk azokat. Az utolsó évben 
lezajlott pénzügyi krízis alaposan megközelítette az exis- 
tenciákat és a férgesekkel együtt elhullntott sok jobb 
sorsra érdemes, de a kedvezőbb előző viszonyok állal 
erejükön felüli tevékenységre birt gazdasági tényezőt. 
Ezek elvesztek teljesen, akik pedig átuszták a vesze
delmes árt, afölötti örömükben, hogy ép bőrrel vágy 
esik  csekélyebb sérülésekkel menekültek, az átélt ve
szedelem emlékezetével tartózkodnak attól, hogy ismét
lődés esetén hasonló esélyeknek lehessenek kitéve. 
Szóval, a vállalkozási kedv bátorság hiján stagnál és 
a gazdasági életben a stagnálás önemésztést, vissza
esést jelent. Legfőbb ideje volna, hogy a kormány 
most már komolyan megkezdje a beruházási tervek 
megvalósulását, hogy ebbe a pangásba némi életet 
hozzon és a vállalkozást álmodozásából felrázza. A 
pénzügyi műveletek, melyek ennek nyomában járnak 
pedig a tőzsdét fogják talán kissé megmozgatni.

A beruházási kölcsön ügye. A kormány igen 
meg van akadva az uj beruházeási kölcsön felvételével. 
A kölcsönre szükség van, mert a megszavazott mun
kálatok végrehajtására folyósítani kell a pénzt. Eddig 
futotta a pénztári készletekből, de a pénzügyi kormány 
most akar gondoskodni a fölmerülő kiadásokról, mert 
hamarosan előáll a helyzet, hogy a pénztári készletek 
is kiapadnak. A kölcsönt a kormány eddig nem akarta 
felvenni, mert rossznak tartotta a pénzviszonyokat, 
most azonban azt halljuk, hogy a kormány nem haj
landó tovább várni a' kölcsön felvételével, mert attól 
tart, hogy az őszszel a pénzviszonyok a mainál is 
rosszabbak lesznek. Ezt igazolja Wekerlének tegnap a 
pénzügyi bizottságban tett nyilatkozata is, melyben a 
miniszterelnök azt mondja, hogy a jelenlegi pénzviszo
nyok ugyan nem mondhatók alkalmasaknak kedvező 
kölcsönök szerzésére, miután azonban az országnak 
most van szüksége a beruházási kölcsönre, a kölcsön 
felvételével nem lehet bevárni a pénzviszonyok kedve
zőbb alakulását. .A kölcsön közeli felvétele mellett szól 
ja 4 százalékos magyar koronajáradéknak feltűnő ár
hanyatlása. Egy-két nap alatt a koronajáradéknak ár

folyama 93.75 koronáról leszállt 93.25 koronára. A 
kurzust alighanem a bankcsoport veri le, melynek 
alkalmasint az érdeke is azt parancsolja, hogy a kur
zus alacsonyabb legyen, ha már a kormánynak az uj 
kölcsön nyújtásánál nem tud magasabb átvételi árfo
lyamot biztosítani. E sok külső jelenségből most már 
sok valószínűséggel megállapítható, hogy a kormány 
már a napokban megkezdi a tárgyalásokat a Rothschild- 
csoport magyarországi képviselőjével^ a Magyar Álta
lános Hitelbankkal, egyelőre egy 110 millió koronás 
4 százalékos kölcsön felvételére vonatkozóan. Az átvé
teli kurzus alkalmasint 91.75 korona lesz. Nem lehe
tettet], hogy ha I^ölcsön ügyét már junius első felében 
sikerülni fog lebonyolítani.

Két és fél százalék az angol bankknntothib. A 
pénzviszonyok kedvező helyzete mellett a legfelősebb 
bizonyítékot ma az angol bank kormám zótanácsa szol
gáltatta, mely -«mai ülésén a hivatalos kamatlábat 3 
százalékról 2 és fél százalckca szállította le. A pénz
piacon már^a múlt héten várták az angol banl^mai 
határozatát, mely azonban akkor elmaradt»<cJVla aztán 
már nem térhetett ki a bank kormányzótanácsa a ráta- 
leszállitás elől, mert a magánkamattób az utóbbi na
pokban 'jóval a jiivatalos kamatlábon álul mozgott, 
amennyiben a magánkamatláb 13A százalékra csökkent. 
Az angol bank aranykészlete szintén emelkedő irányza
tot mutatott, ami szintén arra kény szeritette a bank 
vezetőségét,, -hogy« a rátát mérsékelje: Az angol példát 
alighanem követni fogja a francia n ém eti bank is, 
mely Szintén 2 és fél százalékra fogja leszállítani 3 
százalékos kamatlábat. A német birodalmi bank nem
különben kénytelen lesz mérsékelni a tulmagas 5 szá- 
zilékos bankrátát. Az Osztrák-Magyar Bank, melynek 
talán legtöbb jogcíme lenne a 4 százalékos kamatláb 
leszállítására, természetesen nem is gondol kötelessé
gének a teljesítésére.

Szabadalmi hirek.
Az elmúlt héten az alábbi szabadalmakat jelen

tették be. A bejelentett találmányok egyelőre jogtalan 
használat ellen védelemben részesülnek ; 60  ̂ nkpon 
belül ezen bejelentések ellen fel lehet szólalni. Érdekelt 
feleknek bővebb felvilágositással szolgál a szerkesztőség.

1 Eljárás betonfödém előállítására.
2. Eljárás és kemence nedves tüzelőanyagok kokszo

lására.
3. Eljárás szalmiak előállitására konyhasónak és 

ammoniumsulfátnak forró vizes oldatban való cserebom
lása utján.

4 Eljárás alumíniumnak vagy sok alumíniumot 
tartalmazó ötvözeteknek hegesztésére, idegen fémekből 
álló forrasz igénybevétele nélkül.

5 Eljárás és berendezés paraffin tisztítására.
A tisztítás függélyesen elrendezett cellákban tör

ténik, melyekbe előbb vizet vezetünk oly mennyiség
ben, hogy az a cellák fenekét elborítsa. A tisztítandó, 
megolvasztott paraffint a cellákba vezetjük, majd a 
cellák fenekén és cellákon kivül levő viz bevezetése 
után a paraffint az ismert módon hevítjük.

A cellák egy oly tartályban vannak elhelyezve, 
mely vízzel tölthető meg, de emellett fütő csövekkel
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is el van látva, úgy hogy a hűtővíz bebocsátása után 
a cellákat felhevithetjük.

6. Nyersolajtüzelés és eljárás egy e célra szükséges 
lyukacsos tűzálló test előállítására.

A nyersolajat egy lyukacsos tűzálló test belsejébe 
vezetjük; ezen tűzálló testet legcélszerűbb f>00 s r 
tűzálló agyarföldből, 500 s. r. gypszből és 300 s. r. 
fürészporból előállítani; az anyagot vízzel való keverése 
után fehér izzásra hevítjük, hogy a fürészpor ki égj én.

A tüzelőtérbe helyezett lyukacsos test felületéhez 
oly erős légáramot vezetünk, hogy a nyersolaj egyes 
alkatrészeinek az említett test belsejében való, idő előtt 
elgázositása megakadályoztassék.

Címek:
-1. Böckel George Friedrich, Bosdorfban.
2. Deutsch Gusztáv, mérnök, Wienben.
3. Neumann Emil, Kölnben. ^
4. Chöop Miksa, Carenne-Colombesben.
5. Henderson Norman, mérnök, Wienben.

____ 6. M írkel Szaniszló, Kleczany-ban._____________

KÜLFÖLD.
A ném et nemes fém ipar hanyatlása. Stuttgarti 

konzulunk jelentése szerint a gmündi, Württemberg, 
nemes fémipar lassankint kezdi nagyobb mértékben 
érezni a lanyha üzletmenetet. Különösen a finomabb 
aranvárugyárak érzik meg Minden válságnál elsősorban 
az ékszereknél mutatkozik a megtakarítás Mindazon
által megjegyzendő, hogy a német nemes fémipar álta
lában egészséges alapokon nyugszik. Egyes kisebb, 
meggondolatlan tizletalapitás jó időben is meg szokott 
bukni.

V asúti k ísérleti telepek . A legutóbbi évtizedben egyes 
államok végre már a vasúti kísérleti telepnek is tulajdoniinnak 
fontosságot, amint ezt egynehány ujabb próbntelep bizonyitja. 
Valóban csodálatos dolog, hogy a modern vasutak mindezideig 
nem szánták rá magukat kisérleli államások létesítésére, holott 
az ily telepekben elhelyezett tőke az ott nyert tapasztalatok és 
eredményeknek a gyakorlatba való átvitele folytán sokszorosan 
megtérül. E téren is a praktikus amerikaiak megelőzték az öreg 
Európát. Már évek hosszú sora óta üzemben van egy ily próba- 
telep Lafavette-ben, a Purdue University kebelében, amelyen 
Goss tanár végez nagyszámú és i^en érdekes kísérleteket. Leg
érdekesebbek a lokomotív fuvócső-rendszerekkel megejtett kísér
letei, gyakorlati értékkel bírnak, ezenkívül a vonóerőre vonatkozó 
vizsgálatai,-továbbá a lokomotív szerkezetében fellépő' súrlódási 
munkák megállapítására végzett kísérletei. Igen érdekes és egy
szerű eszközöket használ pl. a vonóerő megállapítására. Ezen 
célból a lokomotív kapcsolt kerekeit, amelyek tehát a vonóerő 
kifejtésében részt vesznek, nem a sínekre helyezi, hanem szin
tén kerekekkel hozza érintkezésbe, amelyek megfelelő fékkel 
lefékezhetők. Természetesen a futókerekek sindarsbokon vannak 
elhelyezve, azonkívül az egész lokomotivot helyzetében megfele
lően rögzítve van, nehogy kísérlet közben elmozdulhasson. A 
lokomotivot ezen alátámasztás mellett megindítják, s ezután a 
a lokomotív kerekeivel érintkező kerekeket fokozatosan leféke
zik, mindaddig, mig a lokomotiv-kerekek éz a velük érintkező 
kerekek között relativ elcsúszás áll elő. Az elcsúszásnak megfe
lelő fékező erő megfelel a lokomotív által a sínen kifejthető 
vonóképességnek. Újabban már Európában is foglalkoznak ily 
kísérleti telepek felállításával. A legelső telep a kontinensen 
Angliában, windonban épült Jelenleg a németek is már ékíte
nek egy ily kísérleti telepet a charlotlenburgi müegyeten mel 
kapcsolatban. Németországban a kísérleti állomás megépítését 
nagy befolyásával és tekintélyével a nem régiben elhunyt Borries 
eszközölte ki a porosz kormánynál, — aki a lokomotiv-épités

terén a németek legkiválóbb szakembere volt, — s aki hivatva 
lett volna a kísérletek fölött a felügyeletet gyakorolni. A német 
kisérleli*telepen végzendő munkálatokban, mint hírlik, Melzeltin» 
Garbe stb. fognak résztvenni.

Kívánatos volna nálunk is, ha. mindjárt csekélyebb áldoza
tokkal is, megfelelő kísérleti állomás felállítása.

Az itt felsorolt állomások többnyire lokomotiv-kisérletckre 
vannak berendezve. Németországban mult évben a porosz állam
vasutak egy ujabb kísérleti állomást is építettek Oranienburgban, 
melyben az al-és felépítményre vonatkozó vizsgálatokat folytat
nak így a sinköl^ek különféle nemeivel végeznek összehason
lító kísérletekét ;/áz ágyazásnak a járás nyugodtságára való befo
lyását} a különféle felépítményi rendszereket fogják megvizsgálni 
stb. Ezen kísérletek kivihetősége céljából az oranienburgi telep 
egy 2 km. hosszúságú kísérleti pályaval áll kapcsolaton, amef 
lycn az említett kísérleteket végzik. Ezidőszerint ezerr pályán 
kísérleteket végeznek gránit, bazalt, folyamkavics és bányakavics 
ágyazásokkal. A kísérleti, pályán közlekedő próbávooatok elektro
mos üzcmüek s pedig egyfázisú váltakozó árammal működnek.

Igen pontos méréseket végeznek a sinek elcsúszására, vo
natkozólag, azonkívül különleges mérőeszközökkel időnkénti sin- 
kötéseknél a sinfejek kopásait is mérik slb y

Magyar só A frikában. Ama .törekvésekben, me
lyek a 'm agyar sónak külföldre valo^szállitására irányul 
nak, évek óta szerepelnek az afrikai gyarmatok és az 
áruforgalmi statisztika szerint a legutóbbi években már 
mentek is kisebb-nagyobb sóküldemények Magyar- 
országból Afrikába. E próbaküldemények és kísérletek 
most végre gyakorlati eredményre vezettek, s úgy 
látszik, hogy az afrikai gyarmatok sóval való ellátásá
ban jelentős szerep fog jutni a magyar sótermelésnck. 
Mint ugyanis *n.ekünk MáramarosszigetiőP táviiaiozzák, 
a Magyar Kereskedelmi Részvénytárs: ság szigetkamarai 
sóüzemtelcpéről ma egy külön tehervonat indult útnak 
Fiume felé, melynek összes vaggonjai kizárólag Afrikába 
szánt magyar sóküldeménynyel vannnak megrakva. A 
só 8000 egyenlő faládába van csomagolva, mely ládák 
mindegyike épen 34 kilogramm sulyu, avégből, hogy 
az afrikai .gyarmatokon szokásos mód szerint a benn
szülöttek egy egy ilyen ládát fejükön vihessenek kara
vánokban. Mindegyik ládában 3 darab, egyenként épen
10 kilogramm sulyu, téglaalakra fűrészelt é-s simára 
gyalult sódarab van, melyeknek ilyen pontos kidolgo
zása 'azérr szükséges, mert ez a só Afrika belső részein 
a csereforgalomban pénzérték gyanánt szerepel és igy 
egyön'etü és egységes alakúnak kell lennie. Ez az 
érdekes küldemény több mint 200.000 kilogramm 
magyar sót juttat Afrikába; Fiúméból magyar hajón 
fog szállíttatni Marseillebe. ahol francia hajóra átrakva, 
körülbelül egy hónap múlva érkezik a francia Szene- 
gambia gyarmat kikötőjébe.

A szerkesztésért felelős: A psay V. János.

PIUS PIRRINGER
Bánya és Aiagüt-Lámpagyár

ajánlja eddig  felülmúl h a t lan  gyártmányait.
Visiontárúsitóknak kcdvezmény-r-Árjegyzek ingyen és hérmentve.
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J. POHLIG A. G. Kölnben,
épit harminc év óta

s  o d r o n y kötélpályákat,
a legjobb kivitelben. _ i

9 N
|  Több mint 1700 berendezést szállított ÜL—18, 20, Í55 és 45 kilométer hosszban is. j|

J, S r:rigi PARIS OSZKÁR, Budapest , ^
|  VII., Damjanich=utca 51. szárn. telefon s2-ie. sz.

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

in allen nur dankbaren Formen und Grössen.

Grösstes Lager der Continents.
G rö.^tei»  S p c c ia lg e ^ c h ä t 't  der B ra n c h e  

Muster und Preise auf gefl. Anfrage

Hamburg 1/c. MOMME 0. MOMSEN.

bányamunkást keres rögtöni alkalmazásra 
előkelő bányavállalkozó. Sürgős ajánlatokat 

#a lap kiadóhivatalába kérünk.

Pap Aurél
oki. magán b. mérnök 

irodája <£>*

NAGYVÁRADON
Lukács György-utca 54.

Elvállalja minden e szakba vágó 
«G» 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. eas

Az igen tisztelt szakközönség 
szives pártfogását ez utón kéri

P A P  A  U  11 £ I *
oki- m. b. mérnök«
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BURMEISTER C.
CHAMOTTE-GYÁR
HAL|STADTBAN (ezelő tt  c. k u l k iz ).

Egyesítve az Egyesült Chamotte-gyárakkal m. Sz. 
(ezelőttC.Kulmiz)SaaraubanésMarktredwitzben

Szám os k iá llításon  ki- 
tüntetést nyert. <a#

Mindennemű tűzálló-term ények; 
Chamotte-kövek; kvarc- és silica- 
kövek, m a g a s f o k n a k  (hoch- 
basische) (védjegy X X )  és ma
gas s&vfoknak. Különleges kövek 
nagyolvasztók és Martin-kemen
cékhez; üstkövek, tözálló anyag 
acéltégelyekhez és hasonló leg
magasabb igényeknek megfelelő 
anyag; Cham otteliszt acélöntés
hez ; tűzálló elszigetelökövek 0 8 
fajsulyig, pl. léghevitő vezetékek 
kifal'azásához; pirszén-alakkövek, 
széntéglák a megkívánt mérték- 
íLzerint, agyaghozzáadás nélkül, 
keményen sajtolva, megfelelően 
égetve, nagy olvasztókhoz. Alak
kövek, görebek, hevitő-retorták 
(Muffeln). A kohászati, légszesz- 
és vegyi iparágaknál használt 
mindennemű teljes kemencék szál- 
litattnak; különösen teljes nagy- 
olvasztók léghAvitökkei, görbe* 
és mészkemencék. — Fenti külön
legességekben gyakorlo tt kőmű

vesek rendelkzésre állnak.

Alapiltatott 1850-ben.

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

1000 m unkás.

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

esetleg vizen 
Boroszlóból gondo

san eszközöltetnek

—  Sürgön yeim : —

.Feuerfest“ M M ä i

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

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

küldünk c s o m a g o l á s s a l  együtt.
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Képviselők mindenütt felvétetnek:

P  A ÍT A F I  * *  fényképp agyitó és 
I V r \ r  x~V .L tL á . festészeti m űterem

BUDAPEST, VII/22.

" g e b r u d e r  f r o m m e 1
WIEN, XVIII. Herbeckstrasse 27.

W erk stätte  m athem athischer  
Präcisions-Instrum ente

Gruben-Patent-Boussolentheodolite. Gruben-lnstrumente,Ta8chen- 
Grubenboussolen-lnstrument Freis fi. 67.— in verschiedenen 
Grössen, Gruben-JLatten und Stäbe, Verziehschrauben und 
Schnüre, Compätsse,* Gruben-Regel -Transporteure, Phantogra- 

phen schwebendes System.

Illustrierte Preisverzeichnisse gratis und francQ.
General Vertreter:

v o n  K a r t  Z e i s s  in  J e n a .
Lager von plastisch wirkenden Zoissfeldstechern \

M agy. k ir. á llam i v a s g y á ra k  
közp o n ti ig a z g a tó sá g a

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

Telepek: Budapesten, D iósgyőrött, VajdahuWyadon, 
Zölyom -Brezón és Kudsiron.

A b dapesti gyárban 1144 lóerő, 2850 munkás, a  diósgyőri 
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, kukoricaniorzsolók, 
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, 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 llító tt  
gözvezetéki, 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 (^pei- 
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 
bélsö légnyomásra, torpedó-légpatronok, celluloze cukor- 
és szappanfőzőüstök, egészen hegesztett üzemi kazánok 
és mozdonykazán-köpanyek, malomdobok, retorták, köz
pontfutók, vegyészeti és ezzel rokoniparok céljaira szol
gáló készülékek stb.
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99Bányászati Évkönyv
m egjelenése!

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

bányászat érdekeit mindenkoron a legmelegebben karolta fel, s most egy hézagpótló munkával óhajtja a 

a magyar bányászat ügyét úgy idehaza, mint külföldön előmozdítani. /
'  i /E célból „Bányászati Évkönyv“ cimmel egy 300 oldal terjedelmű Vsad rét nagyságú illusztrált 

szakkönyvet adunk ki, mely tartalmazni fogja: ^

1. A rendes naptári részt.

2. A m. kir. pénzügyminisztérium bányaosztályvezetőinek, a m. 4«r. geologiai intézet kar^nakpa 

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 ETányászatra 
vonatkozó nagyobb jelentőségű miniszteri rendeleteket.

A magyarországi és a külföldi bányászat összehasonlítását.

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

7 Legújabb bi ^ászati berendezések, gépek és szabadalmak leírását és fényképét.

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

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

elégíteni.

4 korona
A megrendelések alanti cimre eszközlendők.

T elefon 23—35.

Hazafias üdvözlettel

X  A BÁNYA $$
szerkesztősége

Me|Srenclelési=iv.
Budapest, VI., Dalszinház-u. S

(A z  operával szem ben .)

Alulírott ezennel megrendelem a ,,Bányászati Évkönyv“-et 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
■ ^ = =  o k lev e les  gépészm érnök m űszaki irodája ..... —

BUDAPEST, V. KERÜLET, LIPÓT=KÖRUT T. SZÁM.
T elefonsz im  6 4 - 7 2 .  Távicalicim LOSSI*.

Nagyfényereja „Unicum“ petróleum izzólámpák
szabadalni. J jobb és legolcsóbb világí
tása. 1000 g y erty a fén y  óránként 115 fillérbe kerül. Pótolja a villamos ivlámpát. Bármely petróleummat^g. Hordoz
ható, bárhol felállítható és bárki által kezelhető. Bányák, gyárak, gyártelepek, raklielyek, m űhelyek , £^zdasági

udvarok, kertliely iségek , fürdő- és forrástelepek stb. stb
számára.

Szabadalmazott Qf\  \ Invert gázégő.

Ideális ffázviláffitás ! A ”Zcífk“-éz6 ré̂en
^  ^  ^  s érzett hiányt pótol a

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 08 g á z m e g t a k a r i t á s t  eredményez.
A „Zanit“ invert-égő kétféle nagyságban készül:
A-jegyü 60 normál gyertyafény« 60 I. óránkénti gázfo- 
yasztás 111 illett. — li-j-együ 93 normil gyertyafényre 100 

1, óránkinti gázfogyasztás mellett.

A ^Zenit“ invert-égő á r a :
A sztali lám pa állvánnyal (lásd ábrát) A-jegyü 20.— korona, B-jegyii 22.— 
kor. Fali- vagy csillár-lám pa A-jegyü 10.— kor., B-jegyü 12.— korona.

F o ly to n é g ő  t ö l t ő k á l y h á k
= = = = =  K ülönösen m agyarországi szenekre ! = = = = =
Peyér Gyula, okleveles gépészmérnök, tanár szabadalmazott rendszere szerint.
_T4 , A lkalm azásban vannak m ár: Budapest
Nincs szükség draga külföldi szenre ! városi Villamos Vasút, Technológiái Iparmuzeum,

Fűtsünk olcsó hazai szénnel t M' kir' államvasutak főműhelye, M. kir. Honv.uts k a a szélinél . «a* Minisztérium, Nagykárolyi színkör, Katonai közp.
e n n / > . . .  < , , , , ruhatár, Váczi városház, Nagyváradi hadapród-
50% -OS koltsegm egtakaritas! isk., Schlick-gyár, Danubius hajó- és gépgyár stb.

Munkácsi-féle szab.

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

----- Teljes egészükben magyar ipar! -

---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------
Kiadótulajdonos: Pénzügyi Merkur Kereskedelmi r. t. Budapest. Pap és Schwartz, Budapest, VII., Hársfa-utcza 40'


