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Kolozsvár.
Egy mostoha város Egykor fejedelmi 

székhely, melyen sokszor Európa szeme nyugo
d o tt. Ma megelégszik egy jobbadán gunyorosan 
hangzó jelzővel: a szamosparti Athén.

Kincses Kolozsvár ez a x,áros, amely mű
veltségre, kulturfokra relative első város Magyar- 
országon. Azért mondjuk, hogy relative első, 
mert a város kicsiségéhez képest az az igaz, 
mély tudományosság, amely- ott honn van, min
den tekintetben felér á Budapestével, amely 
milliós lélekszámú székesfőváros és ahová min
dent központosítottak, ami csak centralizálható 
volt.

Ez a kétségbevonhatatlan tudományos szín
vonal és prestige kárpótolta e várost sok minden
ért, de nem kárpótolhatta azért a ^.példátlan 
mostoha bánásmódért, melyben ez a hazájáért 

és hozzátehetjük hogy a „közös“ hazáért 
önfeláldozó készségű városnak a közös hazától 
mindeddig része volt.

Minek ezt enumerálni ? Menjünk csak 
egyszer Kolozsvárra és érezni, látni fogjuk a 
lüktető ipari és kereskedelmi élet hiját. Szokássá 
vált Kolozsvárról ócsárló modorban szólni és 
irni. Pedig kár ezt tenni, hiszen olyan erőssége 
ez a város a magyar fajnak, hogy minden hibá
ját, ha ugyan vannak ilyenek, éppen nekünk, 
magyarországi magyaroknak nem volna szabad 
észrevennünk. Mert bizony Kolozsvár és Erdély 
mindent megtett értünk, de mi érte semmit. És 
hiba is elvégre az, ha ez a város fejlődni, gaz
dagodni akar? Nem világos érdeke-e ez egész 
Magyarországnak és a magyar nemzetnek, hogy 
ne mondjuk nemzetállamnak ?

Igenis, Kolozsvárt ipari centrummá kellene 
fejleszteni. Tüzzel-vassal mielőbb! Hogy munká
sok ezrei és gyárkémények százai hirdessék ott 
a magyar faj tőkeerejét és kultura-terjesztő ké
pességét. Földgázzal, vagy anélkül. Minden rövid
látó pártérdeken tulemelkedő szempontból és az 
összes magyarság érdekében. Hogy a Románia

felé özönlő derék székely népet felszihassa mun
kaalkalmai sokaságával és hogy a körötte feke- 
téllö román tömegekben a magyar-román barát
ság feltétlen szükségének gondolatát a munka 
jóltevő igazságával és a vagyonosodás kétségbe
vonhatatlan tényével hintse el.

Ha annyit centralizáltunk Budapestért, cen
tralizáljunk egy kevéssé Kolozsvárért is. Nem 
kisebb nemzeti érdek ez, mint volt amaz. Aki 
azt a 3 millió románt fitymálja, csak ostoba 
rövidlátásáról tesz tanúságot. A román jó, ha 
látja a magyar faj erős és kulturképes voltát és 
inkább lép majd velünk igazi szövetségre, mint 
hazai szlávjainkkal, amit elvégre szintén megte
het, amint már meg is próbálták a múltban. Ko
lozsvár ne második főváros és speciális külön 
erdélyi centrum legyen, de kész nevetség, hogy 
Szegedben, Debrecenben, Kassa- és Nagyvárad
ban erős várak gyanánt igyekszünk megvetni 
lábunkat és egész Erdélyben egyetlen magyar 
város se legyen bázisa a magyar fajnak.

Elmondottuk pedig mindezt azon ötletből, 
hogy a zalatnai bányakapitányságot Kolozsvárra 
akarják általvinni.

Zalatna és Kolozsvár. Önkéntelenül felvető
dött a kérdés : hogyan, hát eddlgelé máskép volt ? 
Megengedjük, hogy Zalatna is a valóságban nem
zeti őrtálló hely. Ám van ezer és egy módja ma
gának a pénzügyi tárcának ott fiskális centrumot 
csinálni a magyarság erősbitésére. Ámde bányá
szati szempontból kétségkívül előnyösebb, ha a 
bányakapitányság Kolozsvárott székel. Hogy csak 
egy rossz példával éljünk, a budapesti bánya- 
kapitányság otthon lehetne inkább valamely ke- 
rületebeli bányászvidék centrumában is, teszem 
Tatán, Székesfehérvárott, vagy Pécsett, el lehetne 
egész szépen onnan is látni a bányászati közigaz
gatást. De miért van éppen Zágrábban és Buda
pesten egy-egy bányakapitánysági székhely ? Azért, 
mert bányászati közigazgatás szempontjából elő
nyösebb, könnyebb. Az a szemleutra induló fő
biztos — pedig kívánatos az intenzív felügyelet 
szempontjából, hogy ez mennél többször járjon
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be minden bányát, -  az a forgalmi eszközök leg
különfélébb módjaiban válogathat, de Zalatnán ?
A zalatnai vicinálisnál*) gyötrelmesebb, a szó szo
ros értelmében utálatosabb vasút nincs ez ország
ban. Az erdélyi bányászélet pangásának talán ez 
is egyik oka. Ellenben a Királyhágón túli Magyar- 
országnak kulturális és törvényhatósági intéző
helye Kolozsvár és ami tán szintén nem lényeg
telen, ott székel egy bányatörvényszék és a bá
nyászatban másodfokú fórumként eljáró kir. tábla 
is, kívánatos tehát, hogy a szakértőkül meghív
ható szakközegek kéznél legyenek. Emellett az 
egész erdélyi bányászat földrajzi centrumában 
fekszik, mindenfelől könnyedén megközelithetőleg. 
Másrészt világos az is, hogyha az iglói bánya- 
kapitányság a rozsnyói biztosságban erős segéd
kezet bir, a pénzügyminiszter nem fog fukarkodni 
a tekintetben, hogy az egész erdélyrészi bányá
szati közigazgatásnak nagy munkáját az abrud- 
bányai főbiztosságon kivül egy petrozsényi és 
esetleg még egy főbiztosság könnyítse.

Még egész sereg szempont volna felhozható 
Kolozsvár mellett. Elég azonban azt az egyet is 
felemlíteni, hogy maguk az érdekelt bányaválla
latok is Kolozsvárt óhajtják centrumul. Említették 
Szászvárost is, mint ahová a bányakapitányság el 
volna helyezhető. Egy bányakapitányság magyaro
sító képességéről való tévhitet kell eloszlatnunk, 
különösen a románság oly öntudatos Rómájában, 
mint Szászváros, ahol a magyar és szász elem már 
eljátszotta vezető szerepét a román áradatban; 
ahol egy külön tengelyen való utazás kell a 
vasútállomástól a városkába, ami télen a Kenyér
mezején nem a legkellemesebb a bányakapitány
ság százakra menő ügyfeleinek; a hol a városi 
életnek csak embriói vannak meg, egy-két jó
rossz szállócskával; ahol nem találjuk hazánk 
legrégibb színházát, mint Kolozsvárit; ahol nincs 
társadalmi élet és béke. Minek a netán külföldről 
jövő bányaszakértőnek és bányásznak Szászváro
son mindjárt közvetlen szemlélet tárgyává tenni 
szociális nemzetiségi fenekedéseinket ? Minek 
neveljünk ujabb Scotus Viatorokat ?

Kolozsvár és Kolozsvármegye kérik a bánya- 
kapitányságot. Adja oda a pénzügyminiszter! 
Mindenképen jól cselekszik és ezenfelül, ha úgy 
beválnak a gázkutak, mint ezt mi reméljük, köz
vetlenül ott vannak saját felügyeleti közegei.

*) Lásd lapunk 1910. nov. 6-án. 45. szám ában 
m egjelent „Egy m inta vicinális“ cimü cikkünket.

Uj eljárás és berendezés 
fémek előállítására.

Ism eretesek m ár a fémek nyerésére szolgáló el
járások, melyeknél az olvaszték izzó széndarabokból 
álló oszlopon halad keresztül. Ezen eljárások egyike 
szerint a fém redukciójához szükséges m eleget az 
előzetesen m agasan a redukció hőfokán tu lhevitett 
olvasztékból vesszük,, anélkül, hogy a szénen levegőt 
vezetnénk át, mig egy másik eljárás szerint ezen 
m elegm ennyiséget a redukció közben szénnek levegő
vel való elégetése által nyerjük. Mindkét esetben tehát 
folytonos m unkam enettel van dolgunk.

Az ism ert eljárásoktól az uj eljárás lényegében 
abban különbözik, hogy fölváltva fém et redukálnak és 
a redukcióhoz szükséges m eleget levegőnek izzó szén
oszlopon való keresztülvezetése által állitjuk elő. Ezen 
váltakozó m unka: egyrészt fém redukciója, m ásrészt 
m elegen való átáram oltatás teljesen úgy történik, am int 
az vizgáz előállításánál m ár ism eretes.

Az eljárás szerint a következő eljárással állítunk 
elő f é m e t:

Az illető fám vegyületeket az esetleg hozzáada
golandó alkatrészekkel vagy szükséges pótanyagokkai 
együtt higfolyós olvasztókká alakítják át és előzetesen 
erősen fölhevített széndarabokkal m egtöltött kem encébe 
vezetjük, úgyhogy a fém redukáltatik . Amint a vegyi 
hatás tökéletességétől veszíteni kezd azáltal, hogy a 
szén a íém redukcióhoz szükséges meleg nagy részét 
elveszítette és a szén hőm érséklete csökken, a m eg
olvadt anyag hozzáfolyását beszüntetjük, azután leve
gőt vezetünk a kem encén át. Bizonyos idő múltán pél
dául 2—5 perc múlva a széndarabok ism ét elegendő 
m értékben vannak fö lhev ítve ; a levegő áram lását ezu
tán beszüntetjük és ismét olvasztékot vezetünk be.

Az 1. ábrán az eljárás kivitelére szolgáló szer
kezet van föltüntetve, az esetre, ha illó fém eket akarunk 
nyerni. A sz ^ n e t^ z  (A) tölcséren át vezetjük, a k e 
mencébe és állandó -fétegm agasságban tartjuk . Az (A) 
tölcsér (a) födéllel töm itő módon van elzárva.

Az égéshez szükséges 
levegő a (B) vezetékből a (b) 
csapajtó nyitott állapotában 
a (C) gyűrűs csatornába és 
ebből több (c) vezetéken át 
széláram alakjában a kem en
cébe lép, hol a szén egyré- 
szét nyom ásának és hőm ér
sékletének különbözősége sze
rin t túlnyomó m értékben 
szénsavvá vagy szénoxiddá 
alakítja át. A keletkezett gá
zok a kem encét a (d) tolattyu 

nyitott állapotában a (D) kém ényen keresztül hagy
ják el.

A kezelendő olvaszték az (E) csatornán és a tö
mitő (S) csőcsonkán át folyik a kemencéhez, a fémtől 
m egszabadított salak pedig a kem encét az ugyancsak 
(i) csőcsonkával töm itett salaklevezető nyíláson keresz
tül hagyja el. Az átáram lás tartam a alatt a redukció 
folytán keletkezett fémgőzök és gázok (szénoxid) több 
(f) nyíláson keresztül az (F) gyűrűalaku csatornába tá 
voznak és a (H)-nál csatolt kondenzációs készülékben 
folyós fémmé sűrűsödnek vagy am ennyiben nem csa
pódnak le, eltávoznak. A (g) tolattyu a redukció közben 
nyitva van, a levegő fölm elegetése alatt ellenben zárva 
marad.

A rajzban a különböző elzáró szerkezeteknek a 
fém redukciója közben elfoglalt állása van föltüntetve.

I* áb ra
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Ha a hevitést eszközöljük, a salak hozzáfolyását m eg
szakítjuk, a (b) csapóajtót és a (d) to lattyu t nyitjuk és 
a (g) to lattyu t zárjuk.

Jelen eljárás némely finomszemü ércnek a ki
készítés közbenső term ékeinek, pörkölési hulladékok
nak és hasonlóknak földolgozásánál különös előnnyel 
abban az alakban foganatosítható, melynél a szén he
vítésének időszakában kelletkező gázok a jelenlevő 
szénoxid elégetéséhez szekunderlevegő bevezetése után 
a redukció kem ence elé helyezett lángkem encében a 
fém vegyületek beolvasztását eszközük.

Ily módon elkerüljük az ily finomszemü anya
gok szám ára, az aknakem encében szokásos olvasztás
nál egyébként szükséges brikettezést és beérhetjük az 
egész kohászati folyam at alatt a redukáló kemencében 
úgyis elhasznált 'szénnel is. A gázok esetleges fölös
lege ism ert módon gőzkazánok, léghevitők, ércszáritók, 
pörkölőkpm encék és efélék fűtésére használható, m ás
részt pedig a szánhevitő gázoknak az olvasztás szem
pontjából való elégtelen m ennyisége esetén a hiányt 
külön term elt gázzal pótoljuk. Ilyen m unkam enetnél 
célszerűen két vagy több redukáló kem ence használ
ható, m elyek közül egyet állandóan hevítünk. Ez eset
ben a lángkem ence szám ára fűtőgáz szakadatlanul áll 
rendelkezésünkre.
: Ezen eljárás egy különleges foganatositási alak

já t a következőkben, ezen célt szolgáló, a 2. ábrában 
fö ltün te te tt berendezés kapcsán fogjuk ism ertetni.

I I . á b r a

Ennél az egyik (J) kem ence hevitési időszakában 
keletkező gázokat az elzáró szerkezetek alkalm as ál
lása m ellett a (Q) csatornán keresztül egy másik. Köz
vetlenül m ellette fölállított teljesen hasonló alakú ke
m encébe vezetjük és ebben szekunder levegővel éget
jük  el, m elyet a gyűrúalaku (Ml, M2) csatornákból az 
(L I, L2) csapóajtók nyitott állapotánál vezetünk el.

Ez által a (Kl, K2) rostélyokon (vízzel hütött 
csöveken) fekvő nyersanyagok m egolvadnak és az 
alattuk levő, a kemence előzetes fölhevitése által 
erősen fölhevített szénre csepegnek, mely a fém re 
dukcióját eszközli. Az egyes azonos részek jelölése 
egyébként ugyanaz, mint az 1. ábrában. A rajzban 
fö ltün te te tt helyzetben a hevítés időszakának gázai a 
nyilakkal jelzett u tat követik. Ezen helyzetben tehát 
(b2), (g l) , (Ll) és (01) zárva, ellenben (Cl), (g2), (L2) 
és (02) nyitva vannak. Tapasztalati utón m egállapított 
bizonyos idő elm últával az elzáró szerkezetek ezen 
két csoportjának helyzetét fölcseréljük, úgy hogy az 
előbb nyitott csoport zárva van és fordítva. Mig tehát 
előbb a baloldali kem encében folyt a hevítés, a jobb
oldaliban pedig a redukálás, m ost a két kemence ha
tása  fölcseréltetett. E m ellett ajánlatos, hogy az elzáró 
szerkezetek két csoportját ne együtt váltsuk át, hanem 
Jcözbenső állást válasszunk oly pillanatban, am elyben

még kis m ennyiségű m egolvadt anyag lecsepeg és ez
zel fém veszteséget elkerüljük. Mig a gázok bevezetése 
szünetel, nem is olvasztunk, tehát a fémből semmi 
sem csepeg a lenn elhelyezett és épen fű tö tt szénré
tegre. Koksz és nyersanyagnak (P l) és (P2) ajtókon 
való folytonos adogatása által a szénréteg m agasságát 
közel állandónak m egtartjuk. A (gl és g2) tolókák 
különböző m értékű nyitása által m ódunkban van, hogy 
a fém gőzökön és az ezek előállítása közben keletke
zett szénoxidon kivül még a hevitési időszak gázainak 
kisebb vagy nagyobb m ennyiséget is a kondenzáló ké
szülékbe vezessük. Ezáltal az is elérhető, hogy a min
denkori átváltás előtt a kokszdarabok közeiben visz- 
szam aradt fém gőzöket úgyszólván kiöblíthessük. Ugyan
ezen eredm ényt a kondenzáció tartá ly  kiömlő nyílásá
nak különböző m értékű nyitása által is elérhetjük.

A 2. ábrában föltüntetett berendezés olykép is 
m ódosítható, hogy a koksz és nyersanyag nem egy
mástól elkülönítve, hanem a szokásos módon össze- 
kerve vezettetnek a kem encébe. A rostély elhagyása 
által elért egyszerűsítéssel szemben azonban az a 
hátrány áll fenn, Hogy az olvasztás és redukálás nincs 
többé egym ástól oly élesen elválasztva. Az ezáltal oko
zott fém veszteség folytán az ily szerkezetek csak ott 
ajánlatosak, hol a nyersanyag fém je csekély értékkel bír.

Ezen berendezés további m ódosítása abban áll, 
hogy koksz és nyersanyag egyidejű adagolása esetén 
egyetlen kem encét használunk, m elynek belsejében a 
fölhevitési gázok elvezetésére szolgáló cső van el
rendezve. A tulajdonképeni olvasztáshoz szükséges 
levegőnek hozzávezetése ez esetben m agasabb övben 
történik. Ezen kem encében is term észetesen az ol
vasztás és fölhevités egyidejű redukálás m ellett egy
m ással váltakoznak, m int azt a többi berendezésnél 
leírtuk.

Az előbbiek kiegészítésére m egem lítendő még, 
hogy a legtöbb esetben használt koksz kifejezés nem 
zárja ki a z t  hogy ugyanazon célból fá t vagy szenet 
használjunk, mivel azok desztilláló alkatrészei például 
a 2. ábrán feltün tete tt berendezésnél a nyersanyag 
m egolvasztására szolgáló elégetés által teljesen hasz
nosíthatók, m elegített légáram nak alkalm azása úgy a 
fölhevitésnél, m int a közben keletkező gázok elége
tésére jelentékeny előnyökkel já r.

A higanynak szegény érceiből való 
elektrolitikus kiválasztása.
Higanyban szegény ércek higanytartalm ának  az 

érceknek nátrium szulfiddal való kilúgozása utján való 
k ivonására m ár történ tek  kísérletek. Ez az eljárás 
azonban részben az em lített anyag arány lag  m agas 
ára miatt, részben a h iganytartalom  nátrium szulfidoldat 
elektrolitikus földolgozásánál m ásodlagos vegyi folya
matok következtében beálló tetem es áram veszteségek 
m iatt nem m ent át a gyakorlatba.

A legújabb eljárás az ércek tökéletes kilúgozását 
és az igy n y ert oldat gazdaságos elektrolízisét teszi 
lehetővé. Az eljárás abban áll, hogy Leblanc-féle 
szódagyártásnál m ellékterm ékül nyert kalciumszulfidot 
vagy kalciumoxid segélyével lúgos hatásúvá te tt más 
kálciumszulfidot meleg konyhasóoldattal keverve alkal
mazunk kilúgozó szer gyan án t: a finom fölaprózott 
érceket kálciumszulfid és a konyhasó langyos keveré
kével keverjük, m ikor is a higany kalciumhiganyszulfid, 
illetve nátrium higanyszulfid kettőssó form ájában föl
oldódik, e keveréken állás után alulról m eleg levegőt 
hajtunk keresztül. A levegő-áram  okozta keverés, nem- 
k ülönben a levegő m agas hőm érséklete a higany oldó
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dását e lő s e g í t i ,  illetve a kivonást befejezi, közben 
lassacskán a levegő oxidáló hatása következtében a 
kálciumszulfidból oldhatatlan vegyületek (kálcium hi- 
poszulfid, kálcium szulfát) képződnek, amelyek a m ost 
már higanyt nem, vagy csak alig tartalm azó ércm ara
dékokkal együtt leülepednek. A leeresztett folyadék 
a higanyt többé nem szulfid alakjában tartalm azza, 
hanem  kettős klorid (higanynátrium klorid) alakjában, 
amely gyakorlat áram veszteség nélkül elektrolizálható. 
Maga a kilúgozás egyébként a leggyorsabban és leg
előnyösebb határfokkal autoklávban 4 atm oszféra nyo
m ásnál és m egfelelő hőm érsékletnél eszközölhető.

Az eljárás folyam ány az ércek esetleges ezüst- 
tartalm ának egy része is föloldódik. A higanynak és 
ezüstnek kiválasztása elektrom os áram  helyett ism ert 
módon fém lem ezek segélyével is eszközölhető.

Interpelláció a földgázról.
A képviselőház m árcius 29-iki ülésén Sümegi 

Vilmos m eginterpellálta a pénzügym inisztert term észe
tesen hazabeszélve a székelyföld érdekében. A követ
kező két kérdésre kérve a m iniszter nézetét.

1. Szándékozik-e a pénzügym iniszter ur az erdé
lyi földgázvonulatok sürgős feltárása iránt intéz
kedni?

2. Minő intézkedéseket szándékozik tenni, hogy 
az erdélyi földgázforrások mielőbb fölhasználhatók 
legyenek és értékesíttessenek ? (Élénk helyeslés.)

L u k á c s  László a földgáz ügyének nagy hord- 
erejét m éltatva azonnal válaszolt az interpellációra és 
pedig a következőkben:

L u k á c s  L á s z l ó  pénzügym iniszter: T. h á z ! 
(H alljuk ! H a llju k !) Méltóztassék megengedni, hogy 
azonnal feleljek az interpellációra, am it talán indokol 
részben az a körülm ény, hogy a dolog sürgős term é
szetű és m ásrészről az, hogy az adandó felvilágosítás 
után bizonyos m értékben talán csillapulni fog az az 
izgatottság, az a türelm etlenség, amely országszerte a 
közvélemény orgánum aiban is m egnyilvánul. (Halljuk !)

A kérdés az, vájjon a  korm ány nem követett-e 
el m ulasztást a tekintetben, hogy nem elég gyorsa
sággal intézkedett a földgázkérdésnek kellő m ederbe 
hozatala tárgyában.

Ne m éltóztassék elfeledni, t. ház, hogy M agyar- 
országon századok óta ism eretes volt a földgáz léte
zése. Am erikában, mint a t. interpelláló képviselő ur 
is em lítette, szintén hosszú ideig felhasználatlanul öm
lött a levegőbe a gáz, tehát bennünket alig terhelhet 
m ulasztás, főkép, midőn konstatálhatjuk , hogy nem 
több, m int két és fél hónapja, hogy törvényes alapon 
foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel. Mert ennek a dolog
nak a kiindulási pontját mégis az az időpont képezi, 
midőn törvényes felhatalm azást kapott a korm ány 
(Helyeslés) arra, hogy ezen az alapon az akciót a 
földgáz feltárására, felhasználása és értékesítése tekin
tetében m egindíthassa. Az erre vonatkozó törvény f. 
évi január 17-én lett szentesítve és kihirdetve, tehát 
valam ivel több, m int két és fél hónappal ezelőtt kapta 
meg a korm ány az erre vonatkozó felhatalm azásokat.

De elismerem, hogy m ulasztást követett volna el 
a korm ány, ha a törvény létrejö tte  előtti időt is fel 
nem használta volna azon körben, melyben törvény 
nélkül m űködhetett. Hogy ezt m egtettük, hogy e tekin
tetben nem m ulasztottunk semmit, ezt talán az a kö
rülm ény bizonyítja, hogy m indenekelőtt gondoskod

tunk, törvényes alap hiányában is, annak a területnek 
a biztosításáról, m elyet m ár kezdettől fogva gázterü
letnek tekinthettünk. E célból nem kevesebb, mint 
43.369 zárkutatm ányt telepítettünk és hogy ez milyen 
óriási m unkával jár, azt szakértők méltányolni tudják. 
Azonkívül tanulm ányozás végett kiküldünk Am erikába 
négy szakértőt, — ez mind a törvény előtti időben 
történ t — kiknek ottani tartózkodása három  hónapot 
vett igénybe.

M egindítottuk a területnek geológiai felvételét ; 
a mult év junius havában hat geologust küldtünk ki, 
kik folytonosan dolgozlak, dolgoznak ezidőszerint is 
és akiknek a m unkáját a folyó évi jnnius végétől 
kezdve nyolc geologus fogja teljesíteni. Azután be 
kellett szerezni furó-garniturákat, m elyeket a legtöké
letesebb alakban Am erikában állítanak elő. Ennélfogva 
Am erikából rendeltünk  két garn itúrát és belföldön sze
reztünk be három  garnitúrát. Az am erikai garn itúrákat
1910. október havában rendeltünk meg, azok mégis 
é rkeztek  és m ost m ár használatban vannak. Gondos
kodtunk arról, hogy az a nagy gázkiömlés elzárassék. 
E tekintetben, am int m éltóztatnak ' tudni, történt egy 
kísérlet, mely azonban nem vezetett e red m én y re ; most 
történik  a m ásodik kísérlet, amely remélem ered
m ényre fog vezetni. Gondoskodni kellett továbbá a r
ról, hogy azokat az elzáró készülékeket szintén besze
rezzük és a pakkereket, melyek szintén az elzáró ké
szülékhez tartoznak, m elyeket Európában nem gyárta
nak, szintén A m erikából kellett m egrendelni. Időköz
ben elkészültek a fúrótornyok azon pontokon, hol a 
fú rást elrendeltük, ezek m ár fel vannak állítva. A fú
rást öt ponton indult meg és meg vagyok győződve, 
hogy legalább ezen fúrások egy részén a jövő hónap
ban m ár teljes eredm ényt fogunk elérni. (Tetszés.)

Mellékesen m egjegyzem  azt, hogy miután a tö r
vény petróleum kutatásra is u tasítja  a korm ányt, négy 
szakértőt küldtem  ki Romániába, hogy az ottani 
geologiai viszonyokat, melyek m eglehetős hasonlósá
got tanúsítanak a mi viszonyainkhoz, tanulm ányozzák, 
(Helyeslés.) hogy ez- a réjsze a dolognak is m egin
duljon.^

Mfnt em lítettem , a folyó év nyarától kezdve 
nyolc geologus fogja tovább folytatni az erdélyi m e
dence felkutatását, hogy minél több ponton állapítsuk 
meg a gáz létezését. Hogy nem indítom meg több 
ponton egyszerre a fúrást, az nem arra vezetendő 
vissza, m intha e tekintetben takarékoskodni akarnék 
a pénzeszközökben, hanem  addig, am ig nem látunk 
tisztán abban a tekintetben, vájjon a források elzárha- 
tók-e, sok ponton m egfúrni a terü letet, azzal a vé- 
szélylyel járna, hogy nem leszünk képesek az elzárást 
kellőleg eszközölni s igen nagym ennyiségű gáz menne 
veszendőbe. (Úgy v a n ! Úgy v a n !)

A mi geológiai viszonyaink ugyanis nem azono
sak az am erikai geológiai viszonyokkal és m iután ná
lunk a föld felsőbb rétegeiben fordulnak elő a gáz
töm egek és nincsenek olyan kom pakt m asszák által 
fedve, mint Amerikában, nincs kizárva a lehetősége 
annak, hogy a m egfúrt területen az elzárás nem sike
rül teljesen, ami igen nagy veszedelm et foglalna m a
gában a gáz takarékos felhasználása szem pontjából. 
Mihelyt azonban m eggyőződünk arról, hogy az elzárás 
a szabályszerűen eszközölt fúrás után m egtörténhetik 
és pedig teljes eredm énynyel, sem m iféle akadálya nem 
lesz annak, rhogy mennél több ponton indítsuk meg a 
kutatást. (Általános helyeslés.)

A m ostani fúrások kölönösen abból a célból 
eszközöltetnek, hogy bebizonyosodjék az, amiről én 
m agam bensőleg meg vagyok győződve, hogy igen 
rengeteg m ennyiség áll rendelkezésünkre, ezt azonban
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technikai m unkálkodásokkal ad oculus kell bebizonyi- 
tanunki m ert hiszen épen arra  vezethető vissza a m a
gánvállalkozásnak az a tartózkodása és óvakodása, 
emely eddig észlelhető, hogy vannak ugyan ajánlataink 
a gáz felhasználása tekintetében, de a tárgyalások 
legjobb akaratunk m ellett is lassan haladnak, m ivel 
az em berek nincsenek m eggyőződve először arról, 
hogy inegvan-e a kellő m ennyiségű gáz, m indaddig 
amig ez praktice be nem bizonyul és m ásodszor arról, 
hogy vájjon milyen tartóssága van ennek a gáznak.

Meg vagyok győződve, hogy m ihelyt a fúrások 
által a gáz m ennyiségére és ta rtó sságára  nézve na
gyobb garanciákat nyerünk, gyorsabban fognak menni 
ezek a tranzakciók és mind a városok mind az egyes 
ipari vállalkozók nagyobb m értékben és gyorsabb 
tem póban fognak velünk m egállapodást létesiteni, 
m ert hiszen kezdettől fogva nem úgy volt kontem- 
plálva a dolog, hogy az állam kincstár a saját rezsijére 
gyáradat vagy vállalatokat létesitsen, hanem  erre a 
m agánvállalkozásnak kell jelentkeznie. (Általános he
lyeslés.) Az állam el fogja háritani utjából az akadá
lyokat és teljes erejével fog segitségül jönni, hogy 
vállalatok létesüljenek. (Élénk heleslés a ház m inden 
oldalán.)

A mi a kolozsvári értekezletet illeti, am elyre én 
hivatalos befolyást nem gyakoroltam , e felett egyál
talában nem akarok diskuciálni. Egyet azonban kon
statálhatok és m egnyugtathatom  mind a t. képviselő 
urat, mind a t. képviselőházat, hogy azok a diszharm o
nikus hangok, amelyek ott m egnyilatkoztak, egyáltalá
ban nincsenek és nem lesznek befolyással a tek in tet
ben, hogy vájjon a gáz elvezettessék-e a fővárosba, 
abban az esetben, ha az erdélyi érdekek elsősorban 
teljes kielégitést nyernek. (Élénk helyeslés.)

Ez nem annyira fővárosi érdek, m ert' hiszen a 
főváros abban a helyzetben vanphogy világítási szük
ségletét más módon is fedezheti. Ez felfogásom  szerint 
országos érdek. (Úgy v a n ! Úgy van ! a jobb- és ba l
oldalon.) Mert ha sikerül egy nagy vezetékkel pl. 
a Mezőségtől B udapestig nagy fogyasztást bizto
sítani Budapest székesfővárosában, amely fogyasztás 
rentábilissá teszi az óriási nagy -befek te tést, mely a 
vezeték létesítésével jár, akkor meg van oldva, m ond
hatnám , az egész ország terü letére nézve a gáz kér
dése, m ert ebből a fővezetékből azután Tgen kevés 
költséggel lehet jobbra-balra kiágazási vezetékeket lé
tesiteni és m ondhatnám , az egész ország terü letét 
gázzal ellátni. (Úgy v a n ! Úgy v a n ! a jobb- és a bal
oldalon.)

Azt hiszem, az elm ondottakban igazoltam  azt, 
hogy a korm ányt m ulasztás nem* terheli, (Helyeslés.) 
hogy késedelem  nem történt, sőt biztosíthatom  a t. 
képviselőházat hogy azok a szakközegek, akik künn 
teljesitik a m unkát, nem csak m egrovást nem érdem el
nek, de em berfeletti m unkájukért a legnagyobb elis
m erésre tarthatnak  számot. (Úgy van ! Úgy van ! He
lyeslés )

Kérem a t. házat, m éltóztassék válaszom at tudo
másul venni. (Élénk helyeslés a ház minden oldalán.)

E l n ö k :  Az interpelláló képviselő u r kiván nyi
latkozni.

S ü m e g i  V i l m o s :  T. ház ! M éltóztassanak 
m egengedni, hogy szemben azzal, am it a t. pénzügy- 
m inister ur m ondani szives volt, m indenekelőtt k ije 

lentsem , hogy én sem közeget, sem korm ányt mulasz
tással nem vádoltam, ez távolról sem volt szándékom, 
m ert ez nem politikai kérdés, hanem országos, egye
tem es kérdés, mely pártokon felül és kivül áll, és 
am elyben m inden m agyar em ber egyarán t egy véle
ményen kell, hogy legyen.

Különös örömmel hallottam  a t. m inister ur végső 
szavait, hogy első sorban az erdélyi érdekeket mél- 
tóztatik figyelem be venni. Ez rendkívül fontos, mert, 
habár m ulasztással nem is vádoltam  a korm ányzatot, 
sem a m ostanit, sem az azelőttit, sem pedig azokat a 
közegeket, kik ott legjobb tudom ásukkal közrem unkál
kodnak — ez nem volt eszem ágában sem — mégis 
annak az izgatottságnak kívántam  kifejezést adni, mely 
az erdélyi részekben m egvan. Term észetes, hogy az 
erdélyi részben, hol anyagilag, gazdaságilag, kulturai- 
lag a legnagyobb szükség van — és épen ennek a 
fontosságát kívántam  kidom borítani a nagym értékű 
féltékenység teljesen jo g o su lt . . .

K e n d e  P é t e r :  Egyszóval, tudom ásul veszi 
a választ. (Derültség.)

S ü m e g i  V i l m o s :  Valószínűleg nem ismeri 
t. képviselőtársam  az erdélyi viszonyokat, sem pedig 
a hangulatot. Én azt hiszem, hogy igazán a legszelí
debb, legkonciliánsabb m ódon adtam  elő m ondandói
mat, (Ig az ! Úgy van !) de az erdélyi részekben bizo
nyos izgatottság volt, szemben bizonyos más hangok
kal, különösen abban a? irányban, hogy elsősorban az 
erdélyi érdekek vétessenek figyelem be. (Élénk helyes
lés.) Miután ezt a t. m inister ur szintén kijelentette, 
én válaszát örömmel veszem tudom ásul. (Élénk he
lyeslés és taps.)

E l n ö k :  Kijelentem, hogy a t. ház az in terpel
láló képviselő urral együtt a pénzügym inister ur vá
laszát tudom ásul veszi. (Helyeslés.)

h azai hírek.
Kachelmann Károly —  a Mensának.
Selmecről jelentik: A főiskolai „Segélyzo- 

egylet elnöksége e hét elején értesítést kapott 
Kachelmann Károly és fia vihnyei gépgyárának, 
valamint Kachelmann és Tsai sör- és malátagyá
rának vezetőségétől, melyben örömmel és szere
tettel üdvözölve a Mensát, mint nz ifjúság javát 
célzó nemes intézményt, annak fejlesztésére és 
gyarapítására mindkét cég nevében 500 — 500 
korona szives adományt ajánlanak fel.

Igazán őszinte elismeréssel és nagy hálával 
kell adóznunk Kachelmann Károlynak a vasgyár 
főnökének, aki egyúttal a sör- és malátagyár 
társtulajdonosa is, hogy ismételve ilyen fényes 
tanujelét adta általánosan ismert nemesszivüsé- 
gének.

E derék férfiú meghallgatta és megértette 
a főiskolai ifjúság adományokért esdő szózatát, 
nem is késlelkedett dédelgetett kedvencének se
gítségére sietni.

SZIVATTYÚKAT és M ÉRLEGEKET g g i g t l
i G A R Y E N S W E R K E  WIEN, II., HANDELSQUAI 130.

(B. 96/443/46.)
Árjegyzék ingyen és bérmentve.



A Bánya

Mint lelkes emberbarát melegen érdeklődik 
városunk humánus intézményei iránt, készség
gel áll főiskolánknak mindenkor és mindenben 
szolgálatára, — a főisk. hallgatóságnak pedig 
igaz, őszinte barátja, akiket vihnyei tanulmányi 
kirándulásaik alkalmával személyesen kalauzol és 
nagy szakértelemmel adja meg nekik a kivánt 
fölvilágositást.

A főisk. „Segélyző-egylet“ választmánya 
elnökének indítványára jegyzőkönyvi köszönettel 
és elismeréssel fejezi ki háláját a gyárosnak, 
akinek az erről szóló jegyzőkönyvi kivonatot, az 
egész főiskolai ifjúság nevében tolmácsolandó 
legbensőbb üdvözlettel, háromtagú küldöttség 
fogja átnyújtani.

A „Mensa Academica“ céljaira beküldött 
ujabb adományok: Kachelmann Károly és Fia 
gépgyára, Kachelmann és társai sör- és maláta
gyára 500—500 kor., a selmeci izr. nőegylet 
25 kor., Dr. Bischitz Béla a „Bánya“ nevében, 
Dr. Balázs Hugó, Händel Vilmos, Szartorisz 
Ferencz, 20—20 kor., Farbaky István, Dr. Rauch- 
bauer József, Singer Miksa, Goldner Adolf, 
Margótsy gyógytár, Dr. Kachelmann Viktor, 
Mikovényi Árpád, Grohmann Gyula, Fizély Károly 
10—10 kor., idősb. Hornyacsek István, Finkelstein 
Alajos, özv. Hell Jakabné, Dr. Martos Sándor, 
Novák József 5—5 kor.

A mai napig beérkezett adományok összege 
2070 korona.

Egyben köszönettel emlékezünk meg e helyen 
arról, hogy Fizély Károly fürdőtulajdonos 30 drb. 
fürdőjegyet bocsátott a Mensa tagjainak rendel
kezésére.

E ljegyzések. Kellner Béla kapnikbányai 
kir, bányamérnök jegyet váltott Hetey Etelkával 
Nagykárolyból.

Fillenz Zsigmond házassága. A salgótarjáni kő
szénbánya rt. egyik fölöttébb rokonszenves főhivatal
noka, F i l l e n z  Zsigmond, április 2-án, vasárnap déli
12 órakor lép házasságra a budapesti Dohány-utcai 
izr. tem plom ban Földiák Elvira kisasszonynyal, Földiák 
Gyula ism ert milliomos gyönyörű szép, fiatal leány
kájával.

Teleszky államtitkár. A király Lukács László 
pénzügym iniszter e lő terjesztésére dr. Teleszky János 
állam titkári cimmel és jelleggel felruházott m iniszteri 
tanácsost a pénzügyi tárcához valóságos á llam titkárrá 
nevezte ki általános m egelégedésre. Teleszky János 
1868-ban született, tehát életének negyvenharm adik 
évében érte el a pénzügyi a'd&iinisztráció legm agasabb 
állását. Állami szolgálatba 1889-ben lépett. Nagy tu
dása, általában m inden tekintetben kiváló képességei 
és rendkivüli buzgósága a gyors előléptetésekben 
nyertek méltó és m egérdem elt elism erést. Teleszky 
igen hasznos tevékenységet fe jte tt ki a pénzügyi tö r
vények alkotása s az állam hitel m egszilárdítása körül, 
a brüsszeli cukorkonferencián, az Ausztriával folyta
to tt kiegyezési és vám tárgyalások során és a fogyasz
tási adók, a költségvetési és zárszám adási ügyek 
vezetése keretében. Egyelőre adm inisztrativ állam tit
kár m arad, valószínű azonban, hogy Lukács László 
pénzügym iniszter a politikai állam titkári állásra őt 
fogja m eghívni,

N esztor K am ill él. Mult számunkban egy 
tudósítónk könnyelmű és téves híradása folytán 
Nesztor bányafőorvos halála hírét hoztuk. Öröm
mel értesülünk, hogy a buzgó főorvos könnyebb 
betegségen ment át, amelyből már felgyógyult. 
Ezek után éltesse az Isten minél tovább.

Zárt kutatmányok és kutatási engedélyek. A buda
pesti bányakapitányságnál a folyó évben kutatási enge
délyt nyertek : Gróf Draskovich Pál a ném etujvári járás 
területére. Ditter Mihály kisbirtokos a szentgotthárdi 
já rás területére. Gróf Pappenheim  Sigfrid földbirtokos 
Fehérvárm egyére. Dr. Szász Károly ügyvéd Komárom- 
várm egyére. K apper Mátyás és Kiffer Mihály Eszter
gom m egyére. Zártkutatm ányt nyertek : Kocsis János 
3 zárt kutatm ányt Borsodm egyében. E isner József egy 
zárt kutatm ány Bákócza, baranyam egyei községben. 
Dr. Krausz Béla ügyvéd 1 zárt kút, a budapesti kapi
tányság területén. Magyar kovasavm űvek részv. társ. 
a budapesti bányakapitányság kerületében 24 zárt
kutatm ány.

B alesetek . Letanovszki József bányamun
kás a mult héten a rozsnyóbányai telepen súlyosan 
megsérült és mir^ .a kórházba beszállították meg
halt. -  A gömörrákosi bányában Lehotai János fe
jére f. hó 22-én vaskőfejtés közben egy nagyobb 
kődarab esette és súlyosan megsebesítette.

R ab lás  a  bányában . 18-ára virradó éjjel 
ismeretlen^tettesek betörtek a veresvizi kincstári 
bányába s onnan mintegy 2 óráig tartott munká
val pár száz korona értékű ércet elraboltak. Az 
őröket dinamitlövesekkel tartották távol maguk
tól. A vizsgálat folyamatban van.

A  fernessely i tífusz. Lapunk egy régebbi 
számában rámutattunk arra a veszélyre, amely 
az alsófernesselyi fémkoh munkásait fenyegette 
a pusztító tifu§£ miatt. Most azt jelenti tudósí
tónk, hogy a kiütéses tífusz Felsőfernezelyen 
szünőben van. Ujabb megbetegedés vagy halál
eset nem fordult elő. A régi betegek lábbadozó- 
ban vannak. Kőbányatelepen a két beteg szintén 
gyógyulóban van.

A fe lsőbányái bányam egye kötelékébe 
tartozó bányatársulatok megbízottjai f. hó 25-én 
d. e. 10 órakor rendkivüli közgyűlést tartanak a 
városháza tanácstermében.

Vizvezsték Oravicán. A hatóság mint oravici 
tudósítónk jelenti igen fontos közintézm ény létesí
tésén fáradozik. Arról van szó, hogy a vízvezeték 
létesítésének ügye oly előrehaladott stádium ban van, 
hogy mult héten m ár a helyszíni tárgyalást is^ m eg
tarto tták .

Földgáz Biharmegyében. A biharm egyei Szalárdon, 
Tóth Mihály földbirtokos udvarában artézi ku tat fúr
tak. A fúrás m unkája közben huszonöt m éter m ély
ségből óriási oszlopban, sisteregve földgáz tö rt elő. 
Tóth azonnal jelentést te tt a nagybányai bányakapi
tányságnak, amely m egtarto tta  a vizsgálatot. Megálla
pították, hogy a földgáz roppant m ennyiségben van 
jelen s a bányakapitányság táviratilag  jelentést te tt 

1 pénzügym inisztérium nak. A fúrást egyelőre megszün-
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tették  a zártkutatm ányi jog alapján, de április második 
felében, am ikor a szakértők m egérkeznek, újra hozzá 
látnak. A pénzügym inisztérium  egyik szakértője szer
dán künn já rt Szalárdon és úgy nyilatkozott, hogy a 
földgáz ott nem is rem élt m értékben van jelen. Oly 
nagy m ennyiségben fog gazdaságos kihasználás m ellett 
előtörni, hogy N agyvárad és Debrecen összes üzemei
nek hajtóerejét biztosíthatja.

A kissármási gáz értékesítése. A Magyar Mérnök- 
és Épitész-Egylet a napokban ta rto tt ülésén R é t h y 
Oszkár mérnök tarto tt előadást és ism ertette a nagy 
villamos centrá'lét, valam int az egész országrészekre 
k iterjedő villamos erőátviteli hálózatok organizációját. 
Számes példával illusztrálta az előadó a külföldön ez 
irányban elért igen fontos eredm ényeket, am elyek már 
egyes term észeti energia-kincseinek jelentékeny részét 
teszik kihasználhatóvá. Végül rám utato tt arra, hogy 
M agyarország a kissárm ási földgáz tekintetbevételével 
a term észeti energia-források mily óriási gazdagsága 
felett rendelkezik, amely csak kihasználásra vár.

Égő  a rté z i fo rrás. Újvidékről irják, hogy 
a városi artézi jódos fürdő forrásánál majdnem 
végzetessé vált baleset történt. Ugyanis Nagy 
Sándor kertész, a sármási gázforrásokról beszél
getve, többeknek be akarta bizonyítani, hogy az 
újvidéki forrás is lobogó lánggal ég. Égő gyufá
val a forrás felé közeledett és a fedetlen forrás 
fölé tartotta, amelyből egy -pillanat alatt óriási 
lángoszlop csapott fel, amely 2 - 3  méter magas
ságot ért el. A felcsapott lángok Nagy Sándor 
arcát súlyosan megsebesítették, ruhája pedig tel
jesen elégett. A forrás vizéből kiömlő metángáz 
órákig égett és csak nagynehezen lehetett az 
égő forrást eloltani.

Uj fö ldgázforrás. Szépfalu temesmegyei 
községben egy artézi kút fúrása közben földgázra 
bukkantak, amely meggyujtva erős lánggal ég. 
A kút fúrását a község rendelte el és folytatták 
is egészen 305 méter mélységig. Az innen szi
vattyúzott v í z  azonban még-nem volt kielégítő 
minőségű. Ezért tovább folytatták a fúrást 414 
méter mélységig. Ebből a mélységből nyert víz 
azonban még sokkal rosszabb volt. Pénz hiánya 
miatt nem folytathatták még mélyebbre a kút 
fúrását s ezért újra 305 méter mélységben tettek 
kísérletet. Ekkor arra a szenzációs felfedezésre 
jutottuk, hogy a vízzel együtt nagymennyiségű 
földgáz kerül felszínre, mely meggyujtva nagy 
lánggal ég és órák múlva sem alszik el. A községi 
elöljáróság a felfedezésről jelentést tett az Orszá
gos Vizépitészeti Hivatalnak, mely Czárán mér
nököt küldötte ki a^helyszini szemle megejtésére. 
A szemlét e hó tizennegyedikén Czárán meg is

tartotta. A község nem lévén hozzá pénze 
csak úgy folytathatná a kűt fúrását, ha a megyei 
hatóság azt elrendelné, vagy ha állami segélyt 
kapna erre.

A máv. vonalai mentén fekvő köszénbányák heti 
szénforgalma. A m agyar kir. állam vasutak vonalai men
tén fekvő kőszénbányák a február hó 26-ától március 
hó 4-éig terjedő héten, hat m unkanap alatt összesen 

| 11,058 kocsirakom ány szenet adtak fe l; 2166 kocsi- 
j rakom ánnyal kevesebbet, m int az előző héten és 1061 

kocsirakom ánnyal kevesebbet, m int a mult év hasonló 
(II/27-től III/25-éig) időszakában. Egy-egy m unkanapon 
átlag 1843 vasúti kocsit rak tak  m eg; 361 kocsival 
kevesebbet, mint az előző hét egy-egy m unkanapján. 
A március hó 5-től március hó 11-ig terjedő héten 
összesen 13,987 kocsirakom ány szenet adtak f e l ; 2,929 
kocsirakom ánynyal többet, m int az előző héten és 1,583 
kocsirakom ánynyal többet, mint a mult év hasonló 
(március hó 6-tól m árcius hó 12-ig) időszakában. Egy 
egy m unkanapon átlag 2,331 vasúti kocsit raktak  meg; 
488 kocsival többet, mint az előző hét egy-egy m unka
napján.

Cégjegyzések. K ő b á n y a  v á l l a l a t  r é s z 
v é n y t á r s a s á g ,  f ő t e l e p  S z o l n o k .  Ezen rész
vénytársaság az 1911. évi február hó 8. napján ta r
to tt alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok 
szerint keletkezett. A vállalat tá rg y a : kőbányák meg
szerzése és ezeknek szakszerű k ihasználása; m inden
nemű útépítési, folyószabályozási, partbiztositási, c sa
tornázási és kövezési m unkálatokkal összefüggésben 
levő összes építkezések vállalata. T artam a: 40 év. 
A laptőkéje: 200.000 korona, amely 1000 darab 200 
korona névértékű bem utatóra szóló részvényből áll. 
Az igazg a tó ság : legalább 6 és legfeljebb 12 tagból 
áll. Az alapítók 3 év tartam ára az első igazgatóság 
tagjaivá a következőket nevezték k i :  Dr. Székely 
Soma, Lőw Arnold, dr. Engel Jakab, Klein Mór, Schneer 
Sándor, dr. Szabó Béla, dr. Czinner Dávid, Donáth 
Géza, ügyvezető igazgatóvá Kálmán Miklós és Molnár 
Ferenc. A felügyelő-bizottság legalább három  és leg
feljebb hét tagból áll. A cég érvényességére szüksé
ges, hogy az előnyom ott vagy előirt cég alá az ügy
vezető igazgatók egyike s az igazgatóságnak egy 
másik tagja, vagy az ügyvezető igazgatók egyike és 
egy cégjegyzésre jogosíto tt m eghatalm azott törvény- 
székileg bejegyzett névaláírásaikat sajátkezüleg együt
tesen alájegyezték. — S z é n k e r e s k e d ő  r é s z 
v é n y t á r s a s á g .  A társaság  1910. évi julius hó 
12-én kelt alapszabályok szerint határozatlan időre 
alakult. A laptőkéje 200.000 korona, mely 1000 darab 
á 200 korona teljesen befizetett részvényből áll. A 
részvényeknek további 200.000 korona összegig való 
kibocsátásáról az igazgatóság saját hatáskörében ha
tároz. A céget együttesen vagy két igazgatósági tag, 
vagy egy igazgatósági tag  és a prokurával m egbízott 
hivatalnok jegyzik. Igazgatósági tagokul bejegyeztet
nek : Mato Mayer, Stjepan pl. Daubachy, Slavoljub 
Pollak, Ziga Mittelbach, Sándor A. A leksander, dr. V. 
Lusic-Matkovic, dr. Sándor Grünwald. — A v r  d n i k i 
m. k i r .  á l l a m i  s z é n b á n y a  alkalm azottainak fo
gyasztási szövetkezeténél Zsiday Josip, Schmieder 
Vilim, Tóth Nikola, Baum erth Daniel, Henel Béla uj 
igazgatósági tagok m egválasztása bejegyeztetett.

Festékek
és

a k k ok
3. 2139420 H52, II)

m egbízhatói s z o l i d  és o l c s ó  b esze rzés i fo r rá s a

K rayer E. és Társa Budapest
festék-, kencze- és lakkgyára *  ©s. és kir. udvari Szállítók.

F ő r a k t á r  és i r o d a ;  ó ' cs, és kir. Fensége, József főherceg udv. 
II I f á c z i - u t  3 A szá11 tója. A m. királyi államvasutak, állami 

* gép- és vasgyárak, az összes waggongyárak, 
„Krayer festékudvar“. --------- Budapest főváros szállítói. ---------
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KÜLFÖLDI HÍREK.
Uj gyémánttelepek. Britt-Kolum biában Granite 

Kreck és Princetow n között oly m ennyiségű gyém án
tot leltek, amely a nagyüzem ü kiaknázásra érdem es. 
A hivatalos jelentések szerint a gyém ánttartalm u ré 
tegek form átiója hasonló a délat'rikai alakulásokhoz. 
Minden jel arra vo.ll, hogy a vidék igen gazdag gyé
mántban.

Fém tőzsde H am burgban . Hamburgban 
április 1-én nyílik meg a fémtőzsde, mely arra 
lesz hivatva, hogy a londoni fémpiacnak korlát
lan uralmát a kontinens fémiparának árviszonyai 
fölött némileg ellensúlyozza. A berlini fémiparo
sok és kereskedők között most mozgalom indult 
meg, hogy hasonló intézmény létesittessék Ber
linben is.

Uj Földgáz Németországban. A H am burg m elletti 
Neuengamme község közelében, ahol Ham burg váro
sának talajvizzel való ellátására irányuló p róbafúrá
sokat végeztek, m indjárt az első fúrólyuknál hatalm as 
földgázkitörés tö rtén t 1910. novem ber 4-én. A gáz 
közvetlenül a kitörés után 91*5°/0 m etánt tartalm azott. 
A gázkut közelebbi viszonyairól, a földgáz összetéte
léről és tulajdonságairól annakidején kim eritőbben 
fogunk tudósítani. Egyelőre a ném etországi szakkörö
ket erősen foglalkoztatja a gázkut elzárásának és a 
földgáz értékesítésének ‘kérdése. Ha az utóbbi problé
m ának gazdaságos m egvalósítását hasonló sikerrel 
fogják megoldani, m int am ilyennel a zabolátlanul elő
törő és kitörése után 18 órával kigyuladt és hatalm as 
lánggal ego gázforrás eloltása és m egfékezése járt, 
úgy m indenképpen valószínű, hogy a neuengam m ei 
m etánt m ár javában fogják értékesíteni, am ikor a 
kissárm ási forrás még talán mindig felhasználatlanul 
fog naponként 1000 tonna porosz kőszénnel egyen
értékű tiszta m etánt a levegőbe bocsátani.

A román petroleumipar. A nyersolajterm elés feb
ruár havában nem ütötte meg a szokott m értéket. 
Jelenleg  az összes társaságok nagy buzgalommal dol
goznak s ennek következtében rem élhető, hogy rövid 
időn belül a term elés jelentékenyen emelkedni fog. 
A nyers olaj és szárm azékainak árai változatlanul 
szilárdan állanak. A kivitel élettelen és az exportárak 
is változatlanul gyengék. A jegyzések a következők : 
100 kg.-kint 50 lei franko bo rd ; benzin 710—715 
franko bord 16.00—17 lei 100 kg .-onk in t; benzin 
71 5 -7 2 0 , 14-50-15*50; benzin 7 3 0 -7 4 0 ,1 0 -1 1  ; ben
zin 750—760, 9 — 10 lei 100 kg.-onkint franko bord. A 
Seceleanu testvérek  22. számú szondája B ustenariban 
oly term ékeny lett, hogy több nap óta naponkint 40 
vaggon olajat term elnek ki belőle. E körülm ény elég 
bizonyitéka annak, hogy B ustenari vidéke még nincs 
úgy kiaknázva, m int azt állítják. A „Steaua R om ana“ 
kiterm elése 89*6—133.8 vaggon között váltakozik, á t
lagosan 104*8 vaggont tesz ki naponkint, ehhez még 
hozzá kell vennünk a champinai szondák term elését, 
mely átlagban véve naponkint 73*3 vaggonra tehető. 
Regatul Roman. E társaság  teljesen feloszlik. Moreni 
vidékén levő üzemeit m ár régebben átengedte az 
„A stra R om ana“-nak, m ost a Campia és Baicoi vidé
kieket is át fogja engedni, úgy hogy mindazon üze
mek, melyek a „Regatul Rom an“ tulajdonában vol
tak, az „Astra Rom ana“ tulajdonába mennek át s 
ennek következtében az „A stra R om ana“ alaptőkéjét 
29,400.000-ről 44 millióra fogja emelni.

K  TECHNIKAI HÍREK. ^
UJ tüzelés folyékony tüzelőanyagokkal. Az uj el

járásnál a tüzelőanyag gázalakban, vízgőzzel keverve 
kerül elégetésre. Az ilynemü berendezés célja az, hogy 
a kem enceköpenyt m egrongáló szuróláng képződését 
megakadályozza, ezenkívül nagy fütőértékü, lehető 
tökéletes elégetést is biztosítja^ A kem encében ism ert 
módon egy elgázositó van a folyékony tüzelőanyag 
részére elrendezve, mely elgázositóhoz a tüzelőanyag 
a kem encén kivül fekvő tartályból egy csővezetéken 
át vezettetik, mig az elgázositott tüzelőanyag egy fú
vókén át lép ki. A fütőláng hatásának terjedelm ében 
továbbá egy tetszésszerinti alakú gőzfejlesztő van el
rendezve, m elyet a kem encén kivül fekvő tartány  a 
csővezetéken át táplál. A vízgőz egy fuvókán lép ki. 
A két fuvóka m ár m ost oly módon van egymáshoz 
képest elhelyezve, hogy a gőz és gázsugarak közvet
lenül kilépésük után egym ásba ütköznek, szétporlasz- 
tatnak, m iáltal a kem enceköpenyt m egrongáló hosszú 
szuróláng képződése m egakadályoztatik. A szétporlasz- 
tás azonban azt is eredményezi, hogy a vízgőz a leg
finom abban elosztott állapotban levő és erősen heví
te tt tüzelőanyaggal-bensően keveredik és tökéletesen 
füstm entes elégetést létésit.

X  KÖNYVSZEMLE. K
A vasöntő. Őszinte örömmel üdvözöljük az 

Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács 
azon életrevaló .eszméjét, hogy az iparosok szak
műveltségének terjesztését célzó „Iparosok könyv
tárát“ megindította. A m. kir. kereskedelemügyi 
minisztérium, megértve az uj könyvtár nagy 
szükségességét és fontosságát, messzemenő tá
mogatásban részesíti a vállalatot. És hogy helyes 
irányban halad a-könyvtár, annak fényes bizony
sága első, „A"vasöntő“ cimü kötete, amely alig 
néhány napja hagyta el a sajtót. A szerző a 
vasöntő-munkás legszükségesebb tudnivalóit négy 
fejezetben tárgyalja és pedig olyan egyszerűen 
és világosan, hogy maga az olvasni tudás ele
gendő előképzettség a mü teljes megértésére és 
mégis oly szakszerű és kimerítő a könyvecske, 
hogy bizony a magasabb intelligentiával bíró 
technikusok is haszonnal forgathatják. Dömötör 
Pál felső ipariskolai tanár, a könyv szerzője, a 
vasöntő-munkás legszükségesebb tudnivalóit négy 
fejezetbe osztva tárgyalja. Az I. fejezet a nyers- 
vasgyártás általános iparműtanát tartalmazza s 
kiterjeszkedik a legfontosabb ércek és tüzelő
anyagok, a nagyolvasztó és üzemének s végül 
a nyersvas féleségeknek s a szilárd és^ folyós 
öntővas tulajdonságainak ismertetésére. A II. 
fejezetben szerző az öntővas megömlesztésével s 
az erre a célra szolgáló kemencék szerkezetével 
és üzemével foglalkozik. A III. fejezet a formá
zás anyagait és eszközeit, valamint a különböző 
formázási eljárásokat ismerteti. A IV. fejezetben 
az öntés művelete s a kikészítő eljárások kerül
nek sorra s hely jut benne a lágyöntvények 
gyártásának és acélöntésnek is. A függelék az 
öntésre használatos egyéb fémek és ötvözeteik
ről, valamint ezek öntéséről és az öntőiparba 
vágó legszükségesebb számítási eljárásokról ad
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