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A Máv. szene.
Levél a szerkesztőhöz.

Mindenki, ki a hazai szénbányászat érdekeit 
snxén viseli, elismeréssel fog adózni „A Bánya“ 
n Ĵt számában a Máv. szénszükséglete tárgyában 
n>?gjelent ép oly igazságos, mint tárgyilagos 
~kkért. A cikk teljesen kimeríti a kérdést. Nincs 
w=mi hozzátenni való. Ha mégis e soroknak he- 
T’e: kérek, teszem a nagy .közérdek szempontjá- 

hogy bizonyos visszásságokra rámutassak.
A magyarJiirályi„államvasutak teljes 3 esz- 

t=niőre látják el magukat szénnel. Már pusztán 
i  birre lón nagy felfordulás mindenütt, hol szén 
trmeltetik vagy eladatik; nemcsak itthon, hanem 
ciröidön is. Megmozdult Anglia, meg a porosz szén- 

Ausztria és minden hazai bányavállalat és 
írínkereskedő. Csak két szerencsés helyen nem 
hozott nagy gondott a Máv. kiírása.' Az állami 
».'szénbányák az első, mert már eleve nem 
n ik  ki azt a mennyiséget, amennyit az állami 
bírják e három év alatt szállítani képesek. Helyes 

? Igazán kiváncsiak vagyunk az árakra. Nem 
bízott gondott e.szállítás a Salgótarjáni kőszén- 
lá-yának sem, mert e vállalattal, — az állam tu- 
ji>ionát képezett petrozsényi kőszénybányáknak a
-  rérietből való korábbi visszabocsátása oly szerző
ieddel történt, amely hogy bizonyos számú évekig 
meghatározott nagymennyiségű szén szállítását 
i'rrríítja a Salgótarjáni számára. Ellenben létkér
dés ez a szénszállítás a többi magyar bányavál-

A kiírás megtörtént és a kitűzött pályázati 
i-icindőben a következő magyarországi vállalatok 

ilibbi árakon jelentkeztek:

Köpec 10.000 waggon 9 K. Cibai bánya 8 K.
12 K. Karáncs 9.60 K. Vulkán 13.80 K por- 

-«-.-h? szén 10.20 K, apró szén, 12.— K, akna szén. 
-irxiSTölgy 13.80 K pormentes szén. Lupény 13.80 K 

irc-í-tes szén, 10.20 K apró szén. Farkasmező 10.20 K.
i.<-Lzaa 6.20 K. Handlova 10.80 K aknaszén. Eger- 

rI3-tól 7.80 K. Derzsida (Liptóbánya) 6.85 K. 
-in icazya  (380 — 400 ezer waggon) 10.40 K akna szén,

ebből 40 ezer waggon. Hira’d (90 ezer waggon) 7.— K. 
Sajószentpéter 50 ezer) 6.— K. Kazincz (12 ezer) 6 .— K. 
Disznóshorvát (50 ezer) 6.50 K.

A h i t e l b a n k  u t j á n :  Lupény 19.— K 
aknaszén, 10.— K, 11.— K, 12.80 K, 14.50 K rostált 
szén, 12.20 K apró szén.

Jelentkeztek azonban és pedig tekintélyes szám
ban külföldiek — mint ezt már említettük. Bővebben 
szándékosan nem foglalkozunk velük, mert mi el
várjuk a Máv. és kereskedelmi ministériumtól, 
hogy a hazai bányaipart fogja támogatni, amint 
ez kötelessége. Reméljük, hogy tisztában vannak 
a kereskedelemügyi minisztériumban, hogyanagy 
áldozatokkal megteremtett és fentartott magyar 
bányászatnak foglalkoztatásáról gondoskodni kell. 
Azzal a nagy közgazdasági igazsággal, hogy min
den ország fűtsön lehetőleg saját szenével. Ezt a 
lehetőséget pedig nem a kényelem szempontja 
dönti el, sem pedig esetről-esetre nyilvánuló ked
vezés, hanem egy általánossá tett és minden vo
nalon szigorúan keresztülvitt elv. Elvvé kell tenni 
ezt különösen az államvasutaknál. És ha már még 
egyelőre nem szoríthatók ki az északnyugati ha
társzélről a sziléziai szenek, mert „ott“ még nem 
pótolhatók és olcsóbbak, de az u. n. Freiland- 
Kohle-nak már nincs mit keresnie beljebb az 
országban. Mi hisszük, hogy úgy a Máv. igaz
gatóságában is ezek a nézetek az uralkodók 
és ha 3 hó múlva helyezték is kilátásba a 
döntést, remélhető, hogy ez a döntés ez irány
ban már meg is történt. És hinni merjük 
azt is, hogy az egyes vasúti üzletvezetőségek 
jól felfogott érdekében — szigorúan a közérdekre 
való figyelemmel fog történni ez a döntés. 
Hogy a he ly i  t e r me l é s  e g y i k  i r á n y 
adó s z e mp o n t  l esz ezentúl ,  ha egyéb

ként a szén minősége megfelelőnek találtatott. 
Mert egy kissé furcsa az, mikor az ország 
egyik sarkából visszük a szenet a másikba, 
holott ott helyben van egy jó közepes, sőt 
igen jó minőségű barnaszenet produkáló bánya. 
Hisz ez is egyik oka a kétségbeejtő s agyonta
kargatott waggonhiányoknak. Üresen futkároznak
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le a kocsik szénért, ott vesztegelnek napokig- 
hetekig 1 -1  bányánál, ahelyett, hogy fővonal
menti jó barnaszénbányánál biztosíttatnék egy- 
egy Quantum. De biztosíttatnék jó előre és évekre 
és a Máv. érdekében, hogy a szállítóképesség is 
éppen ez által biztosítva legyen. Innen van aztán, 
hogy sokszor a legnagyobb bányák se kapnak 
waggont, mert egyiknél-másiknál ott kergetődzik 
egész kocsipark félteljesitménynyel. Régesrég 
halljuk ugyanis a panaszt egyes bányák részéről, 
hogy versenytárgyaláskor nem kell a szenük soha, 
vagy majdnem sohase — összeköttetések hiján. 
Ellenben agyonmagasztalják szenüket, mikor hir
telen megszorul a Máv. (mert ez is megesik). 
Használható a szenük (hiszen használják), meg is 
felel, jó is, de a versenytárgyaláskor, mégha leg
kedvezőbb is az ajánlat, még az óiiási beszer
zéshez képest kisebb mennyiségre se boldogul
nak. Ezért is alakult ki sokakban a kétségkívül 
téves és bizonyára csak elkeseredésből fakadó 
nézet, hogy a Máv. szénre vonatkozó verseny- 
tárgyalásai jó előre eldöntvék.

Mi nem akarjuk e nézetet meggyökeresedni 
engedni és felhívjuk az elmondott közérdekű 
dolgokra az illetékes tényezők figyelmét.

A Drager-féle életmentő készülék.
Az életmentés nagy kérdése igazán életkér

dése a bányászatnak. És minél jobban áthatvák 
a nagy bányavállalatok az életmentés nagy kér
désének főfontosságától, annál fokozottabb figye
lemmel kell kisérni mindent, amit az emberi tudo
mány és leleményesség e téren nyújt. Ez okból 
érdemelnek különös figyelmet a D r ä g e r  - f é l e  
mentő-készülékek.

Hogy mily eredményeket lehet elérni ily 
készülékekkel, mutatja a következő ese t:

A dán újságok feltűnést keltő híreket adtak 
arról, hogy a D r á g e r - f é l e  „Pul  m o t o r “ 
mentőkészülékkel mily csodás életmentés történt 
Kopenhágában. A „Politiken“ cimü újság írja: 

„Reggel volt, amidőn egy őr észsevette, hogy 
a csatorna fenekén egy látszólag holt gyermek 
fekszik. Az odaözönlött emberek segítségével az 
őr partra hozta a vizbefultat. Bár minden jel arra 
mutatott, hogy a gyermek meghalt, mégis hívták 
a mentőket és a tűzoltókat. Falck assziztens azon
nal kezelni kezdte a gyermeket a „Pulmotor“ 
mentőkészülékkel és im e: 4—5 perc múlva a 
gyermek életjeleket kezdett adni, majd teljesen 
magához tért. Ekkor kórházba szállították, honnan 
még az este elbocsátották.“

Ezen életmentés annál érdekesebb, mert a 
jelen esetben egy vizbefultról van szó. Ha a 
„Pulmotor“ már ily esetekben is ily fontos szol
gálatokat teljesít, mily fontos tehát gáz- vagy

füstmérgezések esetén, miután az oxigén ezen 
esetekben játsza fontos szerepét. Az oxigénnel 
működő mentőkészülékek az idők folyamán rend
kívüli tökélyre tettek szert.

Már a D r á g e r - f é l e  s z e k r é n y  igen nagy 
haladás volt az életmentés .terén. Ezen D r á g e r -  
f é l e  s z e k r é n y  tartalma egy elzárható oxigén
henger, egy „Finimeter- “, egy „Automat“ készü
lék, egy takarékzacskó, egy légzőálarc és ezen 
álarcot a t öbbi készülékkel egybekötő fémcső. 
Mindez egy könnyen hordozható szekrényben 
van elhelyezve és a szekrényfedél bellapjára úgy 
odaerősítve, hogy a szekrény kinyitása által az 
egész készülék kezelésre készen áll. A henger 
180 liter oxigént tartalmaz és a „Finimeter“ min

dig mutatja, hogy mennyi van még a hengerben. 
Számítva percenkintre 3 litert, a készülék egy és 
ugyanazon hengerrel 60 percig működhet. Az 
oxigén levegővel vegyítve lesz belélegezve és e 
célból a légzőálarcon egy kis nyílás van, ahol:a 
levegő beomlik. Miután a normális tüdő 8—11 
liter levegőt igényel, az álarc nyílása akkora, 
hogy percenkint 5 - 8  liter levegő vegyülhessen 
a 3 liter oxigénhez.

A takarékkészülék-zacskó a következő ren
deltetéssel b ir : Miután az oxigén a hengerből 
folyton ömlik, az ember légzése pedig be- és ki
légzésből áll, a kilégzéskor az ömlés haszon 
nélkül elveszne. A zacskó ezt megakadályozza. 
Benne összegyűl a kilégzéskor kiömlő oxigén és 
a belégzéskor rendeltetésszerüleg felhasználtatik. 
Egy könnyű szelentyü megakadályozza a kilég- 
zett oxigénnek a zacskóba való behatolását.

A Dráger-féle „ P u l m o t o r “ is a gáz vagy 
füst általi mérgezés mentésére szolgál. Mig azon
ban az oxigénszekrény általában csak ott van 
helyén, ha a szerencsétlenül járt még lélegzik, 
a „Pulmotor“ a mesterséges lélegzés előidézésére 
szolgál. Mindazonáltal a „Pulmotor“ is fel van 
szerelve egy oxigénbelégző készülékkel, úgy, hogy 
képes a szekrény működését is teljesíteni.

Eredeti FRÉDIT CSAPÁGYFÉMEKET minden czélnak ®  ÁLTALÁNOS MŰSZAKI RÉSZVÉfWTÁRSASÁG
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A készülék nyomó- és szivóforrása egy kom- 
rr.rriált oxigén által üzembentartóit fújtató, amely 
**iTiItva magába szívja és azután a tüdőbe hajtja 
íz oxigénnnel telitett friss levegőt és azután 
rnrással a tüdőt ismét kiüríti. így támad a be- 

kilégzés.
A „ P u l m o t o r “ főelőnye abban áll, hogy 

i - t o m a t i c e  működik és hogy ez az önmükö- 
les teljesen a szerencsétlenül járt tüdőjéhez al- 
ci.mazkodik. Mig tudniillik régibb készülékeknél 
i  segítő keze szabályozza a légzést, a „Pulmotor“ 
?zz maga szabályozza. Mihelyt a.tüdőteli, a„Pul- 
noior“ önmüködőleg szívásra kapcsolja magát 

ha a tüdő kiürült, önmüködőleg nyom. Ennek 
i  rendkívüli haladásnak az előnyeit nem kell

Ha felfujtuk, úgy benne ugyanazon nyomás van, 
mint a tüdőben. Mihelyt megtelt a tüdő, erősödik 
benne a nyomás, felfúvódik és ez előidézi az át- 
kapcsolódást szívásra. Ha viszont a szívás kiürí
tette a tüdőt, akkor a fújtató összehuzódik és 
ezáltal előidéztetik az átkapcsolódás a nyomásra.

Álarcul vagy orrálarc, vagy pedig szájat és 
orrot fedő álarc szolgál. Első esetben a nyelv 
kihúzása és leszorítására csakis egy törülköző 
szolgál, természetesen úgy, hogy a száj légmen
tesen elzárva marad. Egy sajátságos szerkezetű 
szorító rászorítja az álarcot az arcra. A szájat és 
orrot fedő álarcra egy gummizacskó van erősítve, 
amelynek segítségével a zacskó belsejében levő 
nyelvfogó kívülről kezelhető. Ennél az álarcnál

í±Iön magyarázni. Ha a segítő keze szabályozza 
i légzés ritmusát, ez esetben a tüdő térfogatához 
n«rt ritmus nem érhető el, mert a tüdő térfoga
tit a segítő nem ismeri. Másképen van ez a 
,?^Imotor“ esetében. Miután a-tüdő saját nagy
ságához képest maga szabályozza légzési ritmu- 
mkL ki van zárva az, hogy a tüdő több vagy ke- 
Tfsebb nyomás által sérülést szenvedjen. Az ön- 
niködőnek még ázon nagy előnye is van, hogy 
x segítő keze szabad marad. Ez annál fontosabb, 
h-ttt hiszen a segitő a kezét arra kell, hogy hasz- 
lilja. hogy a szerencsétlenül járt;nyelvét kihúzza 
^  tartsa, mert különben ez szelentyü módjára 

.^ c ső  nyílására tapad, a levegő útját elzárja 
** 2 légzést ekképen akadályozza. Az automati- 
cxs átkapcsolást egy kis harmonikafujtató esz- 
cizli. amely összeköttetésben van a légcsövekkel.

nincs álarcszoritó. hanem az álarc kézzel lesz az 
arcra szorítva.

A mentőkészülékkel, mint már említettük, 
kombinálva van egy közönséges oxigéninhaláló 
készülék. Az emeltyű egyszerű áttevésével vagy 
az egyik, vagy a másik készülék működik. Ennél
fogva a „ P u l m o t o r “ ott is használható, ahol 
még megvan a természetes lélegzés és csak oxi
gént kell bevezetni. Egyáltalában, mihelyt a mes
terséges légzés előidézte a kellő erőteljes ter
mészetes légzést, mindjárt át kell térni az oxigén- 
nyújtásra, hogy ezáltal a mentés teljes legyen.

Ezen életmentő készülék, ha az oxigén
henger telt, 40 percig szakadatlanul működik. 
Számtalan eset igazolja ezen készüléknek teljes 
megbízhatóságát.

gyárt mint különleges
séget és legnagyobb rak
tárt tart épület- és dia- 
phragma - szivattyúkbanSZIVATTYÚKAT és M ÉRLEGEKET
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A Steg és a „Danube“.
Hogy micsoda a „Steg“, arról talán fölösleges is 

szót vesztegetni. Elég Resicának, Aninának a nevét 
kimondani és tisztában van mindenki azzal, hogy az 
ország legnagyobb iparvállalatáról van szó. Ellenben 
mi az a „Danube“ ? Olvasóink emlékezhetnek arra, 
hogy londoni tudósítónk személyes utánjárása alapján 
irtunk e vállalatról, megállapítván róla, hogy absolute 
alaptőke hiján van, hogy a bremeni Norddeutscher 
Lloyd levitézlett igazgatójának a k ies/elése az egész- 
Előbb szeszgyári ügyekbe akart beleharapni, minek
utána hajózási ügyekben megégette az ujját, végre ott 
kiván boldogulni, ahol annyi „Krausz“ égette már el a 
szárnyát, a bányászat terén. Ez az a hálás tér, ahol a 
betyárkodásnak legtágabb tere van, ahol leghiszéke
nyebbek az emberek és ahol a nem létező milliókkal 
széditő alapítások „sikerülnek.“ Ilyen a gyönyörű „The 
Danube Mining Co. Ltd“, ez a levegőre alapított bánya- 
vállalat, melynek milliói a holdban vannak.

És ez a magát „dunai“ bányavállalatnak nevező 
álvállalat emlegetteti együtt nevét az évtizedes multu, 
kiterjedt bányászatot és kohászatot művelő Steg-gel. 
Úgy akarja magát jó hirbe hozni, mint az egyszeri 
cocotte, aki királyi hercegekkel emlegettette magát, 
hogy kelendővé, tetszetőssé tegye magát. Jó társaság
ban akar mozogni a Danube és ezért óh csudák- 
csudája! a Steggel — concurrál. Igenis concurrál. 
Egyelőre ugyan nem a vastermelésben, még kevésbé 
a singyártás terén. Hanem egyszerűen bányákat akar 
megszerezni, még pediglen Szerbiában, mert hiszen 
csak világos, hogy Szerbia is az ő rayonjába esik, 
lévén ez is dunai állam. A szerb állam tulajdonát képező 
vasérc-területekre aspirál ugyanis, amely bányák a 
Düna^mellett fekvő Kladovától Timokig húzódnak el.

Ezeknek a bányatelkeknek a bérletére a szerb 
kormány múlt évi szeptember 1-ejére nyilvános árlej
tést hirdetett. A szerb kormány azt kívánta, hogy a 
bérlő évenkint legalább 40.000 dinárt fektessen be és 
a talált ércekből 3°/0-ot adjon a kincstárnak. A bérletre 
két szerb vállalkozón kivül a Steg is pályázott, meg a 
Danube Co. A Steg részéről P e t r o v i t s  András fő
felügyelő, hazánkban a legképzettebb bányász-geoló
gusok egyike, tette vizsgálat tárgyává a bányákat és 
az ő szakvéleménye alapján a talált ércek 4%-át aján
lották fel a szerb államkincstárnak és mint minimu
mot, 15 ezer dinárt. Ezenfelül 45 ezer dinár évi 
befektetést is vállalt volna.

Az ajánlat oly couláns volt, hogy nem lehetett 
kétség elfogadása iránt, hiszen a pályázati feltételeket 
önként túllicitálta. Ámde a Danube vezetősége még 
hajós korából megtanulta, hogy botrány-keltéssel sok 
minden veszett fejsze nyele megkerülhet. A szerb lapok 
egyszerre riadót fújtak a „magyar“ vállalat ellen, hogy 
ez csak meddő hegyzárlatot akar csinálni és ez megér 
neki évi 45 ezer dinárt. Az a főcélja, hogy a szerb

bányákból vasérc ne kerüljön a világpiacra, vagy ha 
napvilágra kerül, akkor a resicai és aninai vasmüvek 
részére biztosittassék.

A szerb kormány ezen támadások folytán októ
ber 18-ára ujabb árlejtést irt ki s az árlejlési feltéte
lekbe uj pontot iktatott be, hogy t. a szóban levő 
bányák bérlője a vasércet szerb földön tartozik kohó- 
sitani és evégből Szerbiában kohót köteles létesíteni.

Az árlejtésen az osztrák-magyar államvasuttársa- 
ság magyar bányái és a Danube Mining Company 
tettek ajánlatot. A magyar vállalat kijelentette, hogy 
n e m  k ö t e l e z h e t i  magát arra, hogy Szerbiában 
kohót rendezzen be, mert Szerbia vasfogyasztása nem 
elég nagy arra, -hogy egy ilyen kohó kifizetné magát, 
a szerb nyers- és rudvas kivitelére meg éppenséggel 
kedvezőtlenek a konjukturák.

A Danube Mining Company persze ezzel szemben 
mindenre vállalkozott. Ez nem kerül egyébbe, mint 
egy kis merészségbe, ez pedig van ott bőven, ahol 
egyéb sincs. De hogy a Danube csak azért akar sze
rezni bányatelkef/hogy tovább „gsefteljen“ vele, az 
kétségtelen.

X  HAZAI HÍREK. K
E lő lép te te tt bányafőm érnök. Az Eszter- 

gom-szászvári Jbánya részvény-társulat igazgató
sága a szászvári bányamű vezetőjével, Grósz 
Ábrissal egy időben a nagymányoki bánya veze
tőjét, Szinger Bálint bányafőmérnököt is kinevezte 
bányafőfelügyelővé, honorálni akarván ezzel Szin- 
gernek a nagymányoki bányamű vezetésénél szer
zett érdemeit. Szinger Bálint főfelügyelő a társu
lat legképzettebb -mérnökeinek egyike, akinek 
vezetése és felügyelete alatt épült a szászvár
mázai vasútállomással szemben 400.000 korona 
költséggel készített elektromos központ és gőz
turbina. Ez látja el úgy a nagymányoki, mint a 
szászvári bányát energiával. Szinger Bálint hiva
talos működésén kivül jó muzsikus és Bonyhád 
társadalmának szereplő alakja. :

Kitüntetés. Magyar pénzügyminiszterem előterjesz
tésére Nesnera Jenő bányafőmérnöknek a bányataná
csosi cimet és jelleget díjmentesen adományoztam. 
Kelt Bécsben 1911. évi január hó 9-én. Ferenc József 
s. k. Lukács s. k.

Előléptetés. A Magy. kir. pénzügyminiszter Dr. 
MalmosiJMihály bányaesküdtet a bpesti bányakapitány
ságnál, jelen állomáshelyén való meghagyás mellett, 
IX. fizetési osztályába bányabiztossá kinevezte.

A Dunántuli Bányavállalatok uj igazgatósági tagja.
A Dunántuli Bányavállalatok r.-t. üzleti helyiségeit 
Dorottya-u. 1. sz. alá helyezte át. Az igazgatóságba 
újonnan Polnay Pál lépett be.

Stig litz  bácsi — 8 0  éves. A tatabányai 
mérnöki kar meleg ünneplésben részesítette köz
szeretetnek örvendő nesztorát Stiglitz Ferenc 
mérnököt, akit mindenki, kicsiny és nagy, bánya
igazgató és takarítófiu csak Stiglitz bácsinak

T U R U L  A LEGMEGBÍZHATÓBB TÖ M ITO LEM EZ ÄLTAIÄN9SMŰSZÓIfóSZWTÁRSASÉi
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nevez. Az öreg ur tiszteletére vasárnap, január 
22-én, délelőtt az igazgatósági épületben össze
gyűlt mérnöki és hivatalnoki kar nevében J e x 
S i m o n  bányaigazgató lendületes szavakkal ünne
pelte a 80 éves, fiatalokkal versenyző kolléga 
érdemeit. Stiglitz bácsi meghatva köszönte meg 
í z  őt ért kitüntetést és kifejezésre juttatta azon 
kívánságát, hogy szeretett munkatársai, kollégái 
ép oly szeretetben érhessék el azt a magas kort, 
ine ly  az ő ünnepeltetésére okot adott. De nem 
feledkezett meg Stiglitz bácsiról, a tatabányai 
:e—plomatyáról az egyházkerület feje, gróf Szé- 
■ífienyi győri püspök sem, aki főpásztori áldását 
küldte az ünnepeknek. Stiglitz bácsi, ki 1831-ben 
született, fiatal éveit a pápai gárdában szolgálta 
ie jés ott kapitányi rangig vitte, onnan kilépve 
bejárta egész Európát s 70 éves korában az alig 
uegszületett Tatabányára került. Itt alapított 
»agának uj hivatást s ezt oly szorgalommal, köte- 
ksségtudással és ügyszeretettel folytatta és foly
a tja . hogy munkálkodása a fiatalabbaknak is 
példaképül szolgálhat. Ezt a rendkívüli munkál
kodást megbecsülve, akarták tatabányai kollégái 
£2 önnepeltetéssel kifejezésre juttatni. Ki ily 
öe  et élt és 80 éves korban oly erőben, munka
kedvben és aranyos kedélyben van, azt élete 
rriin  csak a jó szerencse vezérelhette. Mi az 
egész bányásztársadalom nevében kívánjuk Stig- 
ícz bácsinak, hogy adjon az Isten neki még sokáig 

jó szerencsét!
Kaszinói közgyűlés. A Salgótarjáni* Acélgyári 

Tiszú  Kaszinó 1911. január hó 29-én vasárnap délután 
S  4 órakor, az egylet helyiségében évi rendes köz
gyűlést fart/ A közgyűlésthangverseny, vacsora és tánc 
CT-Trti-

A R im am urányi tőkeem elése. Emléke
s e ?  még az nagy felháborodás, amit még nem 
x  oly rég a Rimamurány — Salgótarjáni Vasmű 
Részvénytársaság igazgatósága által tervezett 
lüeem elés előidézett. A felháborodás oly nagy 
T v i  hogy a tőkeemelés elmaradt. Ma ismét elő- 

lépett a tőkeemelés és mindenki helyesli. 
5E*ért? Mert a múltkor tervezett tőkeemelés egy 
jcssé furcsán festett pénzügyi .művelet akart lenni, 
Biuort a mostani hasznos befektetések céljából 
zlném k. A f. hó 21-én tartott igazgatósági ülés- 
i« :  a vezérigazgatóság egy alapos tanulmányok 
^reiziényeképpen kidolgozott beruházási pro- 
£T2s :mot terjesztett elő, mely beható tárgyalás 
slü Tétetett. A javaslatok az ózdi üzemek további 
c :^ :n tositásán  alapulnak, melynek keresztülvite- 
j±L-r egy uj nagyolvasztó építése és uj henger- 
=crrz2tok létesítése van tervbe véve. Ezenkívül 
i  füfeótarjáni és likéri telepek modernizálása és 
kzeiészitése terveztetik; szintúgy különböző töké- 
jkfCfsnések vannak kilátásba véve a Hernádvölgyi 
Kügjsr Vasira;' Részvénytársaság és az Unió cs. 
ö t- 5zabadr.lmr.zott vas- és bádoggyár társaság 
c in é in é l. A vezérigazgatóság összes előterjesz- 

íré már a szükebb bizottság tárgya- 
alá voltak vetve, egyhangúlag elfo- 

gurriTTsk A pénzszükséglet fedezése céljából 
^teLTircztatott a folyó évi február 7-ére egybe- 
ih^teiíóő rendkívüli közgyűlés elé azon javaslatot 

nL hogy a részvénytőke 40.000 darab 
Jülll krrona névértékű részvény kibocsátása által
* m.j>3 koronával 40 millió koronára emeltessék 

Exes 40.000 darabból 25.600 darab részvény,

| melyek a társulat jövedelmeiben ez év julius 
. 1-étől kezdve részesednek, az eddigi részvénye

seknek darabonként 600 korona áron oly módon 
ajánltassék fel, hogy minden 25 darab régi rész
vényre 4 uj részvény esik, melyekre az elővételi 
jog gyakorlása alkalmával darabonként 300 ko
rona készpénzben és a további 300 korona ez 
év julius 1-én lesz befizetendő. Az első 
összeg után, melyet a részvényesek elővételi 
joguk gyakorlásánál részvényenként lefizetni tar
toznak, évi 5% kamat fog a befizetés napjától 
kezdve ez év julius 1-éig megtéríttetni.

A S a lgó tarján i. A Salgótarjáni Kőszén
bánya Részvénytársulat, az ország ezen legrégibb 
és leghatalmasabb szénbányavállalata, immár meg
állapította az elmúlt 1910. évi mérlegét. A társa
ság igazgatósága e hó 25-én tartott ülésében 
vizsgálta és állapította meg az 1910-iki zárszám
adásokat. Az igazgatóság a folyó év február hó 
20-ára egybehívandó közgyűlésnek azt fogja in
dítványozni, hogy az ezen társulatnál szokásos 
bőséges leírások után fenmaradó tiszta nyereség
ből részvényenkint 32 koronát juttasson ̂ oszta
lékul a részvényeseknek.

Kisvasúti r.-t. Kevés iparágra van oly igazi 
szükséglet hazánkban, mint kisvasutakra szállitóképes 
cégre. Három négy cég uralja a magyar piacot e téren, 
bár kétségtelen, hogy e részben az átalakulást befolyá
solja károsan a fogyasztókra nézve, másrészt evidens, 
hogy szükségletünk kisvasutak tekintetében tekintélyes. 
Ezért fogadjuk megelégedéssel a hirt, hogy egy vállalat 
alakult, melyet kereskedelméről közismert férfiú, Török 
Emil vett kezébe, aki előzőleg a Phoebus villamossági 
igazgatója volt. Igazgatótársa dr. Fábry Sándor lesz a 
kisvasúti forgalmi rt.-ban. Hogy mily anyagi készség
gel alakul e vállalat, talán elég csak annyit felemlítenünk, 
hogy a 350 ezer koronára szándékolt alaptőke már is 
tényleg befizetődött és már most működésük kezdetén
2 millióra emelték föl.

Az uj h ad ihajók  és a  m ag y ar b án y á 
szok. Ha az ember ezt az ugyancsak sokat 
mondó cimet olvassa, hát azt hiszi, hogy a jó 
Isten tudja, mily nagy gazdasági dolgot jelentenek 
az uj hadihajók a magyar bányászat terén, de ha 
azután elolvassa az ezen hangzatos cim alatt 
megjelent vagy jobban mondva „közzétett“ hirt, 
hát nem tudja, hogy nevessen-e vagy boszankod- 
jék. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület legutóbbi igazgatótanácsi ülésén tör
tént. Felolvasásra kerül a hadügyminiszter átirata 
a legközelebb építendő hadihajók vasszükséglete 
tárgyában. Mindenesetre igen fontos kérdés. Hogy 
mit határoztak, mit tettek ez ügybén, az nem 
került nyilvánosságra, ámde annál jobban nyilvá
nosságra került a következő nagy fontosságú 
esemény:

A miniszteri átirat kapcsán „X“ úr felemlítette, 
hogy a Neue Freie Presse-ben Hieronymi Károly keres
kedelmi miniszternek az országgyűlésen tett ama nyilat
kozatára, hogy a hadihajóépitkezésekből Magyarország 
is meg fogja a maga részét kapni, egy kvalifikálhatlan 
cikk jelent meg Ein höherer Marine-Offícier aláírással, 
a mely azt fejtegeti, hogy Magyarország sem anyag,
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sem tudás, sem képesség tekintetében nincsen azon a | 
szinvonalon, hogy hadihajók építését rá lehetne bizni. 
Felszólaló azt ajánlotta, hogy erre a közleményre hivják 
fel a kereskedelmi miniszter figyelmét és kérjék annak 
illetékes helyen való cáfolatát. Az igazgatótanács ehhez 
hozzájárult s egyúttal elhatározta azt is, hogy a Gyár
iparosok Országos Szövetségének és a Magyar Vas
művek és Gépgyárak Országos Egyesületének figyelmét ! 
is felhivja e cikkre és felszólitja őket, hogy megtorlás 
végett szintén tegyenek megfelelő lépéseket.

Ugy-e, nagy dolog! Egy valaki azt irja egy 
bécsi lapban, hogy mi nem vagyunk képesek hadi
hajót építeni. Ezt olvassa „X“ ur és mert „nyu
galmazott“, hát nagyon ráér felizgulni, vele fel
izgul az igazgatótanács is és „megtorlásért“ át
írnak nagyon sokfelé. Mi lesz a megtorlás? 
Nyilvánosan elégetik a bécsi újság illető számát? 
Vagy „X“ ur megbízást nyer, hogy o, aki oly 
nagy, hogy még bécsi újságokat is olvas, nyo
mozza ki azt a Marine-Officiert és — ja j! a foly
tatást, a véres folytatás el se merjük képzelni. 
Hát se mi, se olvasóink ne erőltessük meg kép
zelőtehetségünket. Nem lesz folytatás. Legföllebb, 
amely hatóságok és egyesületek az átiratot Kap
ják, csendes mosolylyal „ad acta“ teszik. „X“ 
ur azonban elérte azt, amit* akart. Neve benne 
volt az újságokban. Az Egyesület igazgatótanácsa 
pedig jól tenné, ha ilyes hiúsági viszketegségek- 
ből kiinduló indítványoknak nem ülne fel.

A Titanit vizsgálata. A Titanit I. és Titanit II. 
nevű robbantószerek ujabb szakértői vizsgálatát folyó 
évi január hó 23 án tartották meg. A szakértői vizsgá
latra a kereskedelemügyi minister Gerster Miklós kir. 
ipari főfelügyelőt, Klemp Gusztáv felsőipariskolai igaz
gatót, Grittner Albert m. kir. államvasuti felügyelőt és 
Vörös Zoltán m. kir. államvasuti főellenőrt küldte ki.

Olcsóbb iparsó. A pénzügyminiszter legutóbb ki
bocsátott rendeletével az iparsó árát 20 fillérrel leszál- 
litotta. Ezek szerint a tiszta iparsó ára százmétermázsán 
aluli métermázsánként 2 korona 51 fillér, a tisztátlan 
métermázsánként 2 korona 17 fillér. Egyszáz méter
mázsa, vagy azon felüli mennyiségnél a tiszta iparsó 
ára métermázsánként 2 korona 20 fillért, a tisztátlan 
métermázsánként 1 korona 80 fillért fog tehát kitenni. 
Ez az ár a magyar bank és kereskedelmi részvénytár
saság mint a sójövedéki vezérügynökség szigetkamarai 
és marosujvári denaturáló iparsó telepén való átvétel 
esetére érvényes. Szigetkamarán azonban a fentebbiek
ben megállapított árakhoz még a bányahegyekről való 
szállításért járó fuvardíj fejében métermázsánként 18 
fillér lesz hozzászámítandó. Az iparsónak az ország 
egyéb helyén történő átvétele esetében az itt megálla
pított árak a szigetkamarai, illetőleg a marosujvári 
denaturáló teleptől járó vasúti szállítási dijakkal emel
kednek.

A mehádiai köszénbánya. Még a múlt év elején 
emlékeztünk meg a Mehádia környékén levő széntele
pekről. Ugyanakkor elmondtuk azt is, hogy helyi érde
keltség van alakulóban értékesítésükre. Azóta is több 
ízben leszámoltunk a keletkezőben levő vállalat alaku
lási frázisairól és a nehézségekről, melyekkel a helyi 
érdekeltség eleintén küzdött, hogy az előbb 400, később

450 ezer koronára tett alaptőkét összehozzák. Ez most 
nagy vonásokban sikerült. De mi csak azon csodálko
zunk, hogy ez korábban nem sikerült. „A Bánya“ 
karánsebesi tudósítója jelenti ugyanis, hogy a „Mehá
diai kőszénbánya részvénytársaság“ cimen alakult vál
lalat összes alaptőkéje noha még 1910-ben végleg  
megalakult nem több, mint pontosan 5820 korona. 
A 450 ezer k-s alaptőkéből csakis ennyi fizettetett be, 
ami világossá teszi, hogy 30%-os végleges befizetést 
véve alapul, a 200 K névértékű részvény után kb. csak 
100 részvény után teljesítettek végleges befizetést. 
Ebből aztán másrészt az is világos, hogy ez a vállalat 
is úgy jött létre, hogy a bányákat az egész részvény- 
tőke erejéig értékelték. Tudósítónk jelentése szerint 
2250 részvényt bocsátottak ki s ebből 2150 a bányák 
értékét akarja fedni, az alapítók dr. Fajfrlik Károly 
mährisch - ostraui ügyvéd, Kopp Ferencz, mehádiai 
bányaigazgató, dr. Seifert József magyarhradisi ügyvéd, 
Kővár Ignácz krenloici építőmester és Scheibl János 
wieni kereskedő. Mi afcért tudunk mégis bizni ez ala
pítás esetleges sikerében, mert Kopp Ferencz szaktu
dása és a külszíni fejtés lehetősége az első megindulás 
sebességén van hivatva átsegíteni a fiatal vállalatot.

Súlyos bányaszerencsétlenség . Úgy érte
sülünk, hogy a sziléziai határon, Gosnovice és 
Granica között fekvő Kazimir bányában súlyos 
szerencsétlenség töTtént. A bányában tűz támadt, 
amelynek mint eddig megállapítható — negy
ven bányász esett áldozatul. A tűz a második 
szinten keletkezett egy vágaton épp olyankor, 
amidőn ott közel 400 bányász dolgozott. A hely
zet kétségbeejtő volt, a megrémült bányászok 
elhányták^ szerszámaikat, fejveszetten rohantak a 
kijáratok felé és csak a hivatalnokok hidegvéré
nek köszönhető, hogy valamennyien el nem pusz
tultak. A tisztek erélyes intézkedésére azonban 
csakhamar lokálizáltak a tüzet. A bánya vezető
sége a szerencsétlenségre vonatkozó minden fel
világosítást megtagad. Az orosz hatóságok a leg
szigorúbb vizsgálatot indították, mert a bánya 
nélkülözte a legszükségesebb biztonsági berende
zéseket.

Díjkedvezmények szénre. Mint a „Közlekedés és 
Közgazdaság“ jelenti, — a Máv. és a részes vasutak 
tatabányai barnaszénre és brikkettre Bánhida állo
másról az alsóausztriai Loimersdorf-felé való viszony
latban február 16-tól december 31-éig q-kén 85 fíjjéres 
kedvezményt állapított meg, melyet rovatolás utján 
alkalmaznak. A Magyar Általános Kőszénbányának az 
ausztriai piacon való térfoglalását van hivatva elősegí
teni ez a díjkedvezmény. Viszont a Mohács—pécsi 
vasúton Üszögről Villány átmenettel ásványszén, koksz 
és brikkettre adtak „X kivételes“ kedvezményt.

Bányaeladás. A „Borzás - romlás“ bányatársulat 
január 15-én Bay Lajos orsz. képviselő elnöklete mel
let közgyűlést tartott, hol elhatározták, hogy a bányát 
részvényenkint 1500 K-ért eladják. A határozatot 104 
szóval hozták 4 ellen. A bányát állítólag Shakleton 
angol vállalkozó vette meg.
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Rablógyilkos bányász. A privigyei járásban levő  
HjLzidlován Nyitrai tudósítónk távirata szerint ugyanis 
icczalmas kettős rablógyilkosság- történt. Bliszka József 

bányamunkás meggyilkolta Piihoda László épitő- 
nestert és feleségét és azután kirabolta őket. Prihodáék 
akisadói voltak a bányásznak, ki este bement hozzá- 
;xk és szóváltásba keveredett velük. Bliszka szóváltás 
íZzben  egy deszkavágó fejszét kapott föl és ezzel 
Prüoda koponyáját kettéhasitotta. Azután az asszonyra 
e te tte  magát és néhány csapással azt is megölte. A 
gyilkosság után az elvetemült ember minden értékes 
^Lrryat összeszedett, leszedte az áldozatok gyűrűit, 
„ríjál és fülbevalóit, magára véve az építő-mester 
rxhiját, megszökött. 50 csendőr nyomozza a gyilkos 
rdzyászt.

K TECHNIKAI HÍREK. ^
UJ cyaneljárás. Az aranybányászatban eddig sem 

jscieretlen — a cyan alkalmazása az arany kiválasztá
sára*! Legutóbb egy érdekes találmányról értesültünk, 

kiválóan alkalmas a nemes fémeket tartalmazó 
kezelésére. A találmány azon a felfedezésen  

-L apszik, hogy valamely cyanvegyület, amely a nemes- 
rések  számára nem oldószer, amidin vagy amidin- 
Tr^rületek hozzáadása és elektromos áram átvezetése 
iltal oldószerré tehető. Ezen felfedezés által olyan 
ryanvegyületek is felhasználhatók, amelyek eddig nem 
i >ltak a cyanideljárásra alkalmasak. Ezen eljárásnál a 
2Lí r  használt cyanidoldatok regenerálhatok, továbbá az 
.n iá ló  közegek alkalmazhatók anélkül, hogy a fel
használható cyanidmennyiségben veszteség állna be. A 
gyakorlati kivitelnél a kereskedelmi nyers cyanid, vala
m in  ennek isomer és polymer vegyületei találhatnak 

mázást,' tilih t1 az éi cbén levő nemes és egyéb 
r-rciek oldószerei. Vagy pedig az ércek kezelésére 
sriigáló cyanideljáráshoz valamely oldható cyanidot 
Eisználunk és ugyanazt alkalmazzuk a cyanoldat vagy 
i  “«m használható cyanvegyületet tartalmazó oldatok 
regenerálására is. A gyakorlati kivitel példa kapcsán 
i  k öv .: 1000 kg. porított szulfidércet oly oldattal el- 
-£y:tünk, mely 1000 kg. vízre 3 kg. cyankaliumot és
I ig .  alkalikus tulajdonságu anyagot^célszerüen meszet 
^crraimaz. Az érc és oldat (súlyaránya 1:2) egy 
s-LTarótartányba van helyezve és folytonos keringés
ibe tartatik, miközben légáram vezettetik rajta keresz- 
tL  e^y-két napig, amely idő a cy&nidfogyasztástól függ. 
H í a cyanid felemésztődése már befejeződött, akkor 
ír érc és oldat egész keverékét elektrolyzisnek vetjük 
i - i  az említett kavarótartányban oly módon, hogy a 
ríri ŝzerüen közömbös elektródákon olyan áramot vezé
rleje a keverékbe, amelynek sűrűsége az elektrófelület 
iegy  szögdecimé terére 5 amper. Minden tonna érchez 
o -  5 0 -1 0 0  amper áramot használunk fel. Az elektro
li t  10—12 óra hosszáig tart, - amely idő tartama a 
‘rííjLísználhatlan cyanidnak cyankáliummá való regene- 
- i  igáról függ.

üj eljárás kovácsolható vasnak közvetlenül az érc- 
*■£ Tálé elöállitására. Az ércet kis mennyiségű redukáló 

: J**£gal keverjük, azután oly aknába adagoljuk, mely 
nézve a közönséges nagyolvasztó aknájához 

nas.aJL Ebben az aknában az ércet redukáló gázok 
aiá vetjük, miáltal az teljesen vagy nagyrészt 

n —zívaccsá alakul át. A vasszivas azután, anélkül 
u'- j  kihűlne, vagy levegővel érintkeznék, az aknával 

u-rkrcő elektromos-kemencébe hull, melyben meg-

*i Vtalunk ezúttal is A l t n é d e r  Ferencznek, ennek a 
i^aivar mérnöknek, (a fernezelyi fém-kohó íömérnöke) 
tanulmányok után felfedezett s világraszóló feltii: éfct 

r  e-I.arására a cyanidluj;zási eljárására, melylyel az edd g 
n  üe^c^ennek Játszott rengeteg aranymennyíségeket mentett 

i  izzóén való elfolyástól.

olvad. Ily módon a kovácsolható vas megszakítatlan 
folyamatban közvetlenül az ércből állítható elő. Az 
eljárás foganatosítására természetesen sajátos szerke
zetű kemencére is szükségünk van, amelynél az a fe l
tétel, hogy a redukáló gázok befuvatására való redu
káló aknát tartalmazzon és hogy ez az akna m egfelelő 
szerkezetű elektromos olvasztó kemencével legyen  
összekötve. Az uj eljárással és kemencével a stock
holmi Actienbolaget Elektrometall cég foglalkozik. A 
találmányt a napokban jelentette be nálunk szabadal
mazásra.

X  KÜLFÖLDI HÍREK. X
G rafitb án y ásza t D él-A frikában. E vidék 

ásványi gazdasága általánosan ismeretes, mégis 
eddig csak az arany- és gyémántterületek foglal
ták le az érdekeltek figyelmét, s csak legújabban 
kezdenek más fémeket és ásványokat, mint ónt, 
rezet, mészkövet stb. is termelni. Natal különböző 
helyein grafitot is találtak, de a grafittermelés 
itt nem lehet jelentékeny, amennyiben erről nem 
tesz említést a kiviteli statisztika. Transvaalban 
szintén vannak grafitbányák, s johannesburgi cs. 
és kir. konzulátusunk jelentése szerint igen 
jelentékeny a Pietersburgtól mintegy 70 mért- 
földnyi (112.65 méter) távolságra eső grafit
bánya, hol egy 3.7 m. (12 angol láb) vastag 
telep 30.5 m. (100 láb) mélységben van. De ennek 
a bányának vidéke nagyon vad és hegyes, s mivel 
távolsága is nagyon nagy a legközelebbi vasút
állomástól, a bánya nagyobb arányú kiaknázása 
eddig nem jöhetett szóba. A Pietersburg—Ban- 
dolier—Köp vasútvonal kiépítése által a bánya 
most már csak 12 mértföld (19.312 m.) távolságra 
esik a vasúttól, mely körülmény jelentékenyen 
fogja megkönnyíteni a bánya fejlődését. A jelen
legi termelés havi 10 tonnára tehető. Kizárólagos 
grfitvevők a vasutak és az útépítés, melyek azt 
kenő célokra használják fel, továbbá a bányaipar, 
mely ezenkívül még olvasztó tégelyeket és retor- 
tákat készít belőle. A „Transvaal Graphite & Ma
nufacturing Co. Ltd.“ (Cullinan Bulding, Simmonds 
Street) elnöke szerint a grafit nyers alakjában 
nem használható fel, hanem finomítani kell azt 
és a finomító eljárás is különböző a felhasználás 
módjai szerint. A gyárosok nyilatkozni tartoznak, 
mire kívánják a grafitot felhasználni, illetőleg mi
módon készítendő elő, mire a társulat esetenkint 
állapítja meg az igy előállított termelvény árát.

A világ aranylermése emelkedőben van. Mig 1900- 
ban az egész földön 383.049 kilogram aranyat termel
tek, addig a legutóbbi év termelése 663.069 kilogram 
volt, ami 73.1 százalék emelkedést jelent. Az egyes 
földrészek is megváltoztatták helyeiket a termelés sor
rendjében : 1900-ban Amerika 192.503 kilogram afanyá- 
val a legelső aranytermelő volt, a világtermelés 20.26 
százalékát szolgáltatván. Helyét a sorban most Afrika 
foglalta el a 250.558 kilogramnyi termelésével. Utánna 
következik Amerika, Ausztrália, Európa s végül 43.305 
kilogrammal Ázsia. Európában Oroszország a legtöbb 
aranyat termelő állam. 42.209 kilogramot termelvén e 
drága fémből. Az aranytermelés legnagyobbat csökkent 
az utolsó kilenc évben Kanadában: 41.951-ről 14.800
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kilogramra, mig az emelkedés Mexícótn volt a leg
nagyobb: 13.542 kilogramról 33.661 kilogramr: szök
kent föl.

IRODALOM.
A földgáz. Irta Vnutsko Ferenc. Nagy érdeklő

déssel olvastuk Vnutsko Ferencnek a földgázokról irt 
érdekes tanulmányát. Lapunk hasábjain egymnsután 
jelentek meg hirek, tudtul adva, hogy hol itt, hol amott 
nagytömegű gáz tört elő a föld ismeretlen m élyéből; 
hasznos, nagy energiát adó gáz, amely kívánatos, hogy 
virágzó ipartelepek központjává váljék. Nem csoda, ha 
nemcsak a szakkörök, de a laikusok is érdeklődtek a 
földgázok iránt. Vnutsko értékes füzete erősen érzett 
hiányt pótol szakirodalmunkban. Szakszerű, de könnyen 
érthető és áttekinthető munkája 40 oldal terjedelmű és 
teljes mértékben magában foglalja mindazt, amire 
földgázokkal kapcsolatban kiváncsiak lehetünk. A föld
gáz történetével kezdi Vnutsko füzetét, majd áttér a 
mai gázforrások ismertetésére. Különösen kiemeli az 
amerikai forrásokat, amelyek iparilag a legfoníosab-. 
bak. Bőven ismerteti a magyar (mi tagadás — iparilag 
bizony kezdetleges) viszonyokat is. „Hazánkban — irja
— már évszázadok óta ismerik ugyan a földgázt, ipari 
kihasználására azonban csak a legutóbbi években 
gondoltak. Ezért azonban nem érhet minket vád, mert 
hiszen, amint láttuk, az iparilag annyira fejlett Észak- 
Amerikában is, bár a földgázt már mintegy 150 év óta 
ismerik s bár az ott oly mennyiségben s elterjedésben 
fordul elő, mint sehol e világon, mégis csak mintegy 
50 évre tekinthet vissza annak ipari alkalmazása“. ír 
még a földgáz keletkezéséről, telepének kiadósságáról 
és kiaknázhatóságáról, majd a telepek feltárásáról és 
a gázkutak mélységéről. Ismerteti a tovavezetésnél és 
értékesitésnél szükséges berendezéseket és gépeket, 
többek között az Ingersoll Rand Co. által gyártott gáz- 
kompresszort. Egy kis statisztika a gáz ipari és ház
tartási áráról fejezi be az értékes füzetet. Vnutsko 
füzete annál értékesebb, mert nem hosszan vett theo- 
retikus elmemű, hanem szem élyes tapasztalatok alap
ján, hosszabb amerikai tanulmányút után Íródott alapos 
munka, amely irója egészséges gyakorlati megfigyelő- 
képességéről tesz bizonyságot.

A magyar kir. Földtani Intézet Évkönyvében meg
jelentek a következő tudományos munkák: Dr. Gaal 
Istvántól: A Hunyadmegyei Rákösd Scarmatakorú 
csigafaunája, Dr. Vadász M. Elemértől: A Duna-Bal- 
parti Idősebb Rögök Őslénytani és Földtani Viszonyai, 
Dr. Vogl Viktortól: A piszkei Bryozoás Márga Faunája, 
Halaváts G yulától: A Neogen Korú Üledékek Budapest 
Környékén.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Sz. M. urnák. Hogy a timkövet (alumit 3 A1‘2 

SOü) K- S 0 8+6H *0) lehet-e értékesíteni, illetve gazda
ságosan értékesíteni, az sok mindenféle körülménytől 
függ. Kérdésére — alapos tanulmanyozás után — 
röviden azt feleljük, hogy igenis lehet. De figyelmez
tetjük, hogy a chemiaij-technologia^mai állása mellett

csakis akkor, ha jó minőségű timkő nagy mennyiség
ben van jelen és ha olcsó üzemerő áll rendelkezésre.

Ma ugyanis úgy áll a dolog, hogy a timsó helyett 
ir.kább az aluminiumsulfátot állítják elő, mert ez utóbbi
nak nagyobb kelendősége van az iparban ; ezt az alu- 
miniumsultatot pedig aluminiumhydroxidból gyártják. 
Az aluminiumhydroxidot viszont bauxitból készítik.

Már most tisztán helyi körülmények dönthetik 
el, melyik eljárás, hol gazdaságos. Igaz ugyan, hogy 
dél Franciaországban, Afrikában és Amerikában late- 
ritföld név alatt nagy bauxit telepek várják a kiakná
zást (nálunk kevéssé), de viszont hosszadalmas és 
fáradságos drága vegyi eljárással lehet csak a bauxitot 
a sok tisztátalan anyagtól megszabadítani, hogy azután 
aluminiumhydroxit legyen belőle.

Az említett helyi körülmények folytán pl. Porosz- 
országban az utóbbi években határozottan háttérbe 
szorult a — timsó. Persze nem valószínű, hogy nálunk 
ugyanazon körülmények állnak fenn.

Megemlítjük még, hogy nálunk Ruskán, Tolfán, 
Muzsaly és Beregszász környékén vannak timkőbányák, 
de nincs róla tudomásunk, hogy ezeket kiaknázzák-e ?

Hogy mennyi nádiunk a szükséglet ? Egész szük
ségletünk manapság nem több 800 q-nál, ami bizony 
jelentéktelennek mondható. Egész pontosan mi sem 
tudjuk hamarjában, de kivitelünk állandóan nagyobb 
a behozatalnál mintegy 200 q-val évenként. Ennyit 
írhatunk a helyi viszonyok ismerete nélkül.

Különbéi igen érdeklődve fogjuk olvasni a telepre 
vonatkozó bővebb adatait. Legnagyobb tudósunk azon 
választ adta utolsó kérdésére, hogy vele foglalkozni 
érdemes.

P .  . A B u d a p e s t .  Nekünk mondja?
A „kir. tanácsos“ ur kijelentette, hogy nem olvassa 
lapunkat? És ezt tudva, mi még élünk? mi még meg
jelenünk? Egy zsák búzája termett a székelynek és 
beviszi Sepsiszentgyörg^re a hetivásárra. A vásár tele 
van búzás kocsikkal* köztük á székely az ő egy zsák 
búzájával, tíüsz forintot kér érte, liolott a piaci ár 
tizennyolc forint. Fél kettő, már üres a vásár és a 
székely még mindig nem kap vevőt. Megharagszik, be
köti a zsákot, feldobja a kocsira e szavakkal: „no hát 
halj meg éhen Sepsiszentgyörgy“ és lohol vissza falu
jába. — Ön a ki oly jól van a „kir. tanácsos“ urral, 
kérjük, mondja meg neki, h o o y  — tiszteljük.

S. S. D o b s i n a. Levelét mindeddig nem kaptuk
meg.

B Á N Y Á S Z I S K O L Á T  végzett ügyes, megbízható

- - - - —  A  K  N  A  S  Z  = —
kerestetik földalatti lefejtési munkálatokhoz állandó 
alkalmazásra. — Ajánlatok bizonyitványmá solatokkal 
fizetési-igények megjelölésével „AKNÁSZ 5169“ jeligére 
M o s s e  R u d o l f  hirdetési irodájába Budapest,--^., 
Nádor-utca 11. kéretnek. (B. 935/514/5.)
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