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Aranymosás a Murában.
Sok oldalról kétkedve, még több oldalról 

gúnyolódva nyilatkoznak szakértők és nem szak
értők arról a felmerült hirről, váljon van-e a 
Mura folyó fövényében arany vagy nincs ? 
Miután a kérdéssel közvetlenül több mint 6 éve 
foglalkozom és ezen ügyben a helyszínén éve
ken át tartó vizsgálatok kétségbevonhatlan 
eredményei alapján bizonyíthatom, hogy igen is 
a Mura fövenyében nemcsak hogy van arany, de 
abban oly bő mennyiségben fordul elő, hogy an
nak kiaknázása feltétlenül nagy eredménnyel 
lenne végezhető. A Mura menti földmivelők kö
zött vannak még ma is családok, akikre még a 
rómaik idejéből apáról fiára hagyományként meg
maradt az arany mosás mestersége és alíik még 
ma is ugyanazzal a kezdetleges eszközökkel mos
sák a Mura fövenyéből az aranyat, «ame ylyel a 
rómaiak rabszolgái mosták ezer évvel ezelőtt.

Magam is dolgoztam és dolgoztattam éve- 
ker át ezzel a véghetetlenül primitiv aranymosó 
eszközzel, amely idegvágó kísérleteim szerint 
több mint 100 százalék veszteséggel dolgozik s 
ennek dacára voltak helyek, ahol igazán várako
záson felülmenő dús arany termés volt az ered
mény. Legközvetlenebb tudomásom van arról, 
mert saját alkalmazottaim maguk érték el az 
eredményt, hogy egy-egy szerencsésebb esetben 
egy aranymosó, aki a legnagyobb erőfeszítés 
mellett sem tud napjában 7—10 m3 fövénynél 
többet feldolgozni 15-30 korona értékben be
váltott aranyat mosott ki az ő legalább 100 per- 
cent vesztességgel dolgozó kezdetleges őskori 
aranymosó deszkáján. Igaz, hogy ezek az arany
mosó emberek egy-egy magasabb vízállás után a 
keletkező és szárazon maradt zátonyok felső sar
kán dolgoznak, a vízparttól legfeljebb 5 m. tá
volságra, tehát arany fészkeken, hol a viz által 
megmozgatott fövény megtorlódott. A fövenyben 
egyébként elég egyenletesen eloszlott arany ily 
helyeken sűrűbben rakodik le és könnyebben 
megkapható. Viszont az is igaz, hogy ez az arany- 1
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I mosó nem mehet el a parttól öt méternél távo
labb és az ilyen torlódmányoknak csak nagyon 
kevés részét tudja, úgy ahogy, feldolgozni.

Számos esetben kimosattam a hivatásos 
aranymosók által már egyszer kimosott és ott 
hagyott, általuk tehát már értéktelennek tekin
tett föveny kupacokat és minden esetben talál
tam, dacára, hogy ugyanazon primitiv eszközzel 
dolgoztattam, az elhagyott és értéktelennek te
kintett fövenyben kielégítő mennyiségű aranyat. 
Sőt néhány izben ugyan azt a föveny tömeget 
négyszer egymás után átmosták egy világot járt 
hollandi aranymósó jelenlétében és a negyedik 
átmosás után is találtunk aranyat. Ez a megdönt- 
hetlen tény bizonyítja legegyszerűbben, mily nagy 
vesztességgel dolgozik ma a murai aranymosó 
paraszt. És hogy ezen nagy vesztesség dacára az 
a négyöt aranymosó család évenkint még is be
szállít a Nagykanizsai adóhivatalba 1884—1910-ig 
számított, tehát 26 évi átlagban 9 kg vagyis 26 
év alatt 234 kg. tiszta aranyat, ez bizonyítja leg
inkább azt az igazságot, hogy igen is a Murában 
van arany.

Ez az arany a szomszédból jön és aki ki
váncsi rá hogy honnan, az részletesen megtud
hatja a „Bányászati és Kohászati Lapok“ 1905. 
évi IX. számában Rákóczy Sámuel bányamérnök 
cikkéből.

Aki pedig abban kételkedik, hogy a Mura 
fövenyében levő és csak nyers számítás szerint 
sok száz millióm értékű aranyat a mai modern 
aranymosó gépekkel nem lehet kivinni, az meg 
forduljon egyenesen az idevágó amerikai, angol 
és francia irodalomhoz, sőt még a némethez is. 
Ott majd megtudhatja, hogy 1895-ben indult meg 
New-Zeelandban az _ első aranykotróhajó és 
azóta Ausztráliába Észak- és Dél-Amerika igen 
számos pontján, Szibériában, Oroszországban, 
Szerbiában sőt még Magyarországon is dolgoz
nak az aranykotróhajók százai. (Szerbiában 5, 
Magyarországon 1, Amerikában közel 1000.) A 
legújabb és legmodernebb aranykotróhajók még 
a lisztfinomságu aranyat is ki tudják választani 
és hogy ezeknek milyen jelentősége van, azt leg-
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élénkebben illusztrálja Kalifornia, ahol a már el
hagyott aranymosó telepek kihányt és feldolgo
zásra értéktelennek látszó anyagát újból fel
dolgozzák.

Ezeket tartottam szükségesnek a kételke
dők és gúnyolódok számára tudomásul hozni.

Ha nem Magyarországon volnánk, a Mura- 
folyón, amely hozzáértő, külföldről bejött és ott 
velem együtt huzamosabb ideig együtt dolgozó 
szakértők véleménye szerint ideális aranymosó 
terület, már régen dolgozna nem egy, de több 
aranykotró és mosó telep.

De hát Magyarországon vagyunk!
ifj. Sporzon Pál tanár.

Bányászati találmányok.
Eljárás tőzeg elgázositására.

A találm ány tőzeg- és más nagy oxigén-, nitro
gén» és viztartalom m al biró orgános anyagoknak el
gázositására szolgáló eljárásra vonatkozik, korlátozott 
m ennyiségű levegő és fölös vizgőz hozzáveze.tésével, 
amelynél egyrészt a kezelendő anyag nitrogénjét am
móniák vagy am m oniákvegyületek alakjában kapjuk 
meg, m ásrészt hasznosítható, pl. m otorikus célokra ér
tékesíthető, éghető gázokat kapunk. A leírás további 
folyam án a tőzeg mindig a szóban forgó orgános anya
gok tipikus példája gyanánt szerepel.

A tőzeg eddig szokásos elgázositásánál generá
torokban a gáz- és az am m oniák-nitrogén term elési há
nyada nem felelt meg kellő m értékben a kezelt anyag 
nitrogéntartalm ának.

Ennek oka m indenesetre az, hogy az ezen elgá- 
zositásnál végbem enő folyam atokat következőképen 
m agyarázhatjuk meg.

A generátorokban foganatosított szokásos elgá- 
zositásnál a folyam at akképen megy végbe, hogy elő
ször a generátor fölső részeiben a tőzeg viztelenittetik, 
am ennyiben a viz elgőzölög, illetve bomlás megy végbe, 
amelynél kém iai utón viz képződik és szintén távozik.

A m echanikailag jelen lévő, illetve kémiai utón 
képződő vagy a kötött viz elgőzölgése folytán ebben 
a zónában a hőm érséklet igen alacsony és eközben a 
tőzeganyag bomlik anélkül, hogy fütőerővel biró gázok 
képződnének és anélkül, hogy a nitrogénanyag hidro- 
lizálódnék, tehát anélkül, hogy ammóniák képződnék.

Ekkor szilárd, nitrogéntartalm ú m aradékot ka
punk, amely azonban vizgőz behatása utján csak ne
hezen és tökéletlenül gázosodik és hidralizálódik úgy, 
hogy az ilyen m unkam ódszernél a generátorban rossz 
term elési hányadot kapunk gáz tekintetében és igen 
rosszat ammóniák tekintetében.

Ha azonban a tőzeg gázosítást korlátozott meny- 
nyiségü levegő és fölös vizgőz bevezetése közben úgy 
foganatosítjuk, hogy a mechanikai és kémiai módon kö
tött, ill. kémiai utón képződő viz olyan magas hőfokon 
távozik, hogy eközben egyidejűleg a tőzeg nitrogén
tartalm ú anyaga hidrolizálódik és ammóniák képződik, 
úgy haszonhajtó módon kapunk fütő-, illetve erőgázt 
és a nitrogén jó term elési hányaddal alakul át ammó
niákká.

A tőzeg képződési m ódjánál fogva mindig na
gyobb m ennyiségű vizet tartalm az, amely ezen anyag 
egyedül gazdaságos szárítási módja a term észetes szá
rítás utján 20 százalékig csökken thető ; ez azonban csak- 
az úgynevezett nyári tőzegre áll, mig egyébként átlag

csak olyan anyagot kaphatunk, mely 40 százaléknál 
több vizet tartalm az.

A tőzeganyag átlag 60 százalék szénből, 5 száza
lék hidrogénből és 35 százalék oxigénből á l l ; a gázo
sításnál tehát 37 százaléknál több vizet ad.

Ha úgy dolgozunk, hogy a viz fölszabadulása 
aránylag  m agas hőm érsékleten megy végbe, úgy a viz 
fölszabadulásával egyidejűleg hidrolízis álLbe és eköz
ben a tőzeg illó anyagának eg^ része fütőerővel biró 
gázzá és a nitrogén legnagyobb része m ár eközben 
am m óniákká alakul át és ezt a vizgőz védelme alatt, 
a gázzal együtt kapjuk meg.

Ennek megfelelően gondoskodnunk kell arról, 
hogy m ár a víztelenítő zónában a hidrolízishez szük
séges m agas hőm érséklet uralkodjék.

Ezt a célt a találm ány értelm ében azáltal érhetjük 
el, hogy a n itrogéntartalm ú orgános anyagot, am ely
nek kiváló példája gyanánt ezen leírásban a tőzeg 
szolgál, olyan generátorokban kezeljük, am elyekbe fö
lös vízgőzzel kezelt levegőt lehetőleg sók helyen ve
zetünk be. Ezáltal a víztelenítő zónában és az alsó zó
nában képződő éghető gázoknak és az itt képződő 
desztillációgázoknak egy része elég és helyileg a hid
rolízishez szükséges m agas hőm érséklet létesül.

A használt vizgőz m ennyisége ne legyen keve
sebb fél tonnánál a földolgozandó anyag minden ton
nájára és a nyomás célszerűen ne legyen kevesebb 250 
mm. vizoszlopnyomásnál.

Ilyen módon az eljárást a rajz 1 ábráján példa
képen fe ltü n te te tt készülékkel foganatosíthatjuk.

Az (a) generátorba a kezelendő anyagot (tőzeget) 
a (b) töltőnyiláson át visszük be, amely a generátorral 
olyan módon van összekötve, hogy a töltésnél levegő 
be nem juthat, am it kettős zárással ism ert módon el
érhetünk. Ezt a generátort (c) köpeny veszi körül oly- 
képen, hogy a generátor középső része a köpenytér 
fölső és alsó részétől (d) és (e) válaszfalak utján elzár
ható. A generátor fölső része (f) nyílásokkal van el
lá tva , a fejlesztett gázok elvezetésére, am elyek a (g) 
csövön távoznak. Az elvezető csövet azonban közvet
lenül a generátorral is összeköthetjük. A (h) csövön 
át a középső köpenytérbe vezetjük a levegőből és fö
lös vízgőzből álló elegyet, amely az (i) nyílásokon át 
sok helyen behatolhat a generátor belsejében lévő 
tőzeganyagba, mig az anyaghoz az alsó (k) vezetéken 
át ugyanilyen gőz-levegőelegyet vezetünk be a gene
rá to r alsó részébe, amelynek fala itt rostélyszerüen 
van kiképezve az anyaghoz, m iután az anyagot a -fo 
lyam at kezdetén ezen alsó részben m eggyujtottuk. Alul
ról az egész vizzár utján van elzárva.

Mihelyt a folyam at teljesen m egindult, az alsó 
részben a gáztalanitott, lényegében véve szénenyből 
álló anyagot forró vizgőz segítségével elgázositjuk. A 
hozzákevert levegő bizonyos m értékben elégést és en
nek folytán hőfejlődést idéz elő, mely a fölsőbb ré te 
gekre á tte r je d ; a fönt em litett gőz-levegőelegy a szá
mos (i) nyíláson át a töltés fölső részébe is belép és 
hidrolizáló hatás közben gázosítást idéz elő, olyképen, 
hogy a nitrogén főtömege am m óniákká alakul át, amely 
az eközben keletkező éghető gázokkal az (f) nyíláso
kon és a (g) vezetéken át távozik és azután az ammo- 
niákelnyeletőkhöz vezethető, honnét a fönm aradó ég
hető gázok égő- vagy fütő- vagy m ótorgáz vagy más 
efféle célokra való fölhasználásának helyéhez vezethető*

Hasonló módon járhatunk  el, ha például a 2. áb 
rának megfelelő készüléket alkalmazunk.

Ebben a készülékben az 1. ábra (f) és (i) nyílá
sai el vannak hagyva. Ellenben a generátor az a része, 
am elyet a rostélyszerü köpeny vesz körül, oly módon 
van m egnagyobbítva, hogy az ism ertetett gőz-levegő
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elegy a rostélyhézagokon át a hidrolizáló zónához ju t
hat, úgym int az 1. ábra szerinti készülék (i) nyílásain 
át. Ebben az esetben az (e) köpenytér alsó elzárása is 
fölöslegessé válik. A gőz-le^egőelegy a (h) vezetéken 
keresztül a rostélynak a készülékben messzire nyúló 
hézagain át a hidrolizáló zónához ju t és ugyanilyen 
gőz-levegőelegyet vezetünk a (k) vezetéken át alulról 
a kezelendő ariyagba is.

A találm ány tárgyát tevő eljárást azonban úgy 
is foganatosithatjuk, hogy a levegő és gőz ism ertetett 
elegyét egy helyen vezetjük be, de bevezetése előtt 
azt annyira tulhevitjük, hogy a generátor égési zóná
jában különösen m agas hőm érsékletek fejlődnek, m i
közben a képződő, égési és fütőgázok szintén annyira 
tu lhevittetnek, hogy a hidrolizáláshoz szükséges hő
m érsékletet a hidrolizáló zónának gyakorlatilag egész 
terjedelm ében létesitik.

Ezt a m unkam énetet pl. úgy is foganatosithatjuk, 
hogy ebből a célból a generátort, m int azt a 3. ábra 
példaképen m utatja, szélességéhez viszonyitva, arány
lag m agasra épitjük, m iáltal az égési zóna a hidroli
záló zónához viszonyitva, nagy m értékben növekedik, 
úgy, hogy itt is az ilyen esetben aránylag nagyobb 
m értékben képződő égési gázoknak tulhevitése áll be 
és a hidrolizáló zóna gyakorlatilag egész terjedelm é
ben tulhevül. A 3. ábra ennek következtében csak egy 
(k) gőz-levegővezetéket m utat. Az (a) generátornak 
aránylag hosszú kiképzésű oldalfalán az 1. ábrában 
látható (i) nyilások nincsenek kiképezve, hanem csak 
fölső részén vannak a távozó gázok és ammóniák el
vezetésére szolgáló (f) nyilások. Itt ennélfogva a fölső 
(d) válaszfal és a (h) vezeték sem szükséges. A (g) el
vezető csövön át az (f) nyilásokon keresztül az (a) 
generátorból a (c) köpeny belső ferébe jutó gázok tá 
voznak és ezután az am m oniákelnyeletőkhöz vezettet
nek, amelyek, m inthogy a találm ány lényegéhez nem 
tartoznak, itt föltüntetve nincsenek és am elyekben fön- 
m aradó éghető gázok tetszés szerint égő-, fütő- vagy 
m ótorgázok vagy más efféle gyanánt használhatók föl.

A föntiekben különféle foganatosisásaiban ism er
te te tt eljárásnál a hidrolizáló zónában minden esetre

legalább 250 fok C. hőm érséklet szük ség es; jellemző 
az a körülm ény is, hogy a generátorból távozó gázok 
100 fok C.-nál m agasabb hőm érséklettel birnak, dacára 
annak, hogy a kezelendő anyag (pl. tőzeg) 50 száza
lékig menő víztartalom m al kerül elgázositásra.

Ezen eljárás különös előnye az, hogy a hányon 
száríto tt tőzeget, tehát olyan anyagot dolgozhatunk föl, 
am elyet a tőzegtelepekről az egész éven át szállíthat
nak és am ely 40 — 60 százalék vizet tartalm az. Az el
járás segítségével nemcsak, hogy a tőzegben lévő nit
rogénnek kb. 80 százalékát kapjuk meg ammóniák 
alakjában, hanem egyúttal nagy m ennyiségű éghető 
gázt is kapunk, amely az elgázositott anyag tonnájára 
(száraz anyagra számítva) kb. 1000P. S.-órának felel meg.

Acélötvényekből készült tárgyak cementálása.
A jelen eljárással a cem entálandó tárgy  külseje 

alatt tetszés szerinti mélységű, szénben gazdagabb ré 
teget létesíthetünk. Az eddigi hasonló eljárásoktól a 
találm ány tárgya egyrészt a foganatosítás m ódjában, 
m ásrészt az előnyösebb eredm ényekben tér el.

A találmány* szerint a m ár ism ert szén alkalm a
zásán kivül száraz szénsavgázt is alkalmazunk, mely 
fölöslegessé teszi az eddigi eljárásoknál adalék gyanánt 
a szénhez kevert idegen anyagokat, mint bárium kar
bonátot, vérlugsókat, szénhydrogéneket stb.

A foganatosításra a következő általános m ódszer 
használható. A cem entálandó tárgyak egy alkalm as 
m éretű hevíthető tartályba helyeztetnek. Kis tárgyak 
cem entálásakor alkalm asak pl. a gázgyári retorták. 
Ezen cementáló kam rát egy alkalm as kem encében 
900—1100 fok állandó hőm érsékre hevíthetjük. A ce
mentáló kam ra légm entesen zárható ajtóval, továbbá 
oly csőrendszerrel bír, melynek segélyével lassú szén
saváram ot bocsáthatunk ra jta  keresztül.

A cem entáló kam rába először egy szénréteget 
helyezünk. Célszerűen erősen izzított faszenet alkal
mazunk, melynek úgy szem csenagysága, mint ré teg- 
vastagsága a cem entálandó tárgyak m inőségétől és mé
retétől függ. Ha pl. 100 kg. egyszerű alakú, egyenként 
500 g.-nál nem súlyosabb tárgyat pl. kerékpártengelyt 
kell cementálni, akkor oly szenet használunk, mely 
cm2-ként 26 szemű szitán átm egy, de 80 szeműn visz- 
szatartatik. E szénből 10—15 cm. vastag ré teget alkal
mazunk. Ha ellenben nagyobb tárgyakat, pl. hajópán- 
céldarabokat kell kezelni, akkor nagyobb szemcséjü 
szenet használunk s az első réteget vastagabbra (40— 
50 cm.) készítjük. Ezen első rétegre helyezzük el egy
m ástól 1—2 cm. távolságban a tárgyakat, m elyeket 
szükség esetén alá is tám aszthatunk. Ezután a tá rgya
kat ugyancsak szemcsés szénnel teljesen lefödjük s e 
ré tegre  uj sor tárgyat fektetünk s ily módon ré tege
sen töltjük meg a cementáló kam rát.

Sok esetben célszerű a cem entálandó tárgyakat 
a kam rában egy tengelyre erősíteni, mely kívülről for
gatható.

A szemcsés szén, különösen ha m ár többször 
használtatott, igen mozgékony, könnyen behatol tehát 
a tárgyak m élyedéseibe is, különösen ha a kam rát 
néha m egrázkódtatjuk. Igen bonyolult alakú kisüregü 
tárgyaknál még apróbb szemű szenet is használhatunk, 
noha úgy látszik, hogy a jelen eljárásnál a gáz képezi 
a karburáló szert, m ert a cem entálás a tárgyak azon 
részeiben is egyenletes, melyek néhány cm.-nyire van
nak a széntől, de azzal nem érintkeznek.

A m egtöltött cementáló kam ra a jta já t lezárjuk s 
az em lített csöveken át lassú szénsaváram ot vezetünk 
keresztül, a hőm érséket pedig élénk vörösizzásra fo
kozzuk. A cem entálás tartam a a hőfoktól, a gázáram  
sebességétől, az anyagtól és a cem entált ré teg  vastag
ságától függ. Hogy mily kapcsolatban állnak a m unka
föltételek az eredm ényekhez, azt a következő két példa 
m utatja :

1. Ha 1000 fok C.-nál acéltárgyakat 2,5 mm. vas



4 A Bánya 1911. julius 16. (28. szám.)

tagságban akarunk cementálni, a szénsaváram ot két 
órán keresztül kell átvezetni, még pedig oly sebesség
gel, hogy a tárgyak mindegyik dm2 fölületére óránként 
1 liter gáz menjen keresztül.

2. Ha ugyanezen körülm ények között a hőmér- 
sék csak 960 fok, a cem entált ré teg  vastagsága csak 
1,4 mm. lesz.

A cem entáló kam rából kilépő gázokat alkalmas 
gazom eterbe vezetjük és akárhányszor újból fölhasz
nálhatjuk.

A cem entálás befejeztekor a gázáram ot m egsza
kítjuk s a cementáló kam ra fenekét kinyitva, a moz
gékony szenet kifolyatjuk egy m ásik tartályba. E szén  
is akárhányszor használható újból. A szén eltávolítása 
után a cem entált tárgyakat is kiszedjük és tetszés sze
rin ti ism ert módon kezeljük tovább. A kam ra kiürítése 
után frissen tölthető.

Sok esetben, különösen ha mély cem entált zóná- 
nakat akarunk létesíteni a széntartalom  túlságos foko
zása nélkül, célszerű egy bizonyos idő után a kam rá
ból annyi szenet kibocsátani, hogy a tárgyak  fölülete 
szabaddá tétessék s csak alul m aradjon a kam rában 
szén s ily körülm ények között folytatjuk a fűtést és 
gázbevezetést. Ily módon a szén a cem entált zónában 
rendkívül egyenletesen oszlik el s a karburáció akár 
6—7 cm. m élységig vihető anélkül, hogy a cem entált 
zóna széntartalm a túllépne az eljárás első részében el
ért fokot.

Ugyanezen hatást érjük el, ha az összes szenet a 
cem entáló kam rában hagyjuk, de a szénsavat (a ce
m entálás vége felé vagy annak egész tartam a alatt) 
bizonyos m ennyiségű levegővel elegyítjük. Az igy nyert 
zónák széntartalm a — az egyéb viszonyok közt nyer
tekhez hasonlítva — annál alacsonyabb, mennél több 
levegőt kevertünk a szénsavhoz.

Ha az előbb em litett 1. példánál (0,07 százalék 
széntartalm u tárgyak  cem entálása 2 órán át 1000 fo k 
nál) tiszta szénsavat alkalmazunk, a cem entált zóna 
széntartalm a egyenletesen 0,9 százalékig em elked ik ; 
ha ellenben ugyanezen körülm ények között 60 száza
lék levegővel elegyített szénsavat vezetünk be, a ce
m entálás m aximuma 0,65 százalékra m egy vissza. Ha 
igen m agas cem entálási fokot (1, 3—1, 5 százalék C) 
kell elérni, a kam rába az eljárás egyéb változtatása 
nélkül gázalaku vagy folyó szénhydrogéneket vezetünk 
be, melyek a szénsavval együtt keringenek és fokozot
tal) karburálást létesítenek. Ezen esetben term észete
sen nem szükséges, hogy a cem entálandó tárgyak a 
szenmcsés szénnel érintkezzenek.

Bizonyos esetekben célszerű lehet a levegő hozzá
keverését és a szénhydrogének hozzákeverését a szén
savhoz együttesen, egyszerre vagy egym ásután alkal
mazni.

Az eljárás az eddigiekhez képest igen egyszerű 
és a következő előnyökkel j á r :

A drága cementáló szekrények pótlása egyszerű 
tűzálló tartályokkal, m elyeket nem kell a kemencéből 
kiemelni. A. cem entáló anyagok teljes kihasználása, 
am ennyiben a gázból csak a tökéletlen töm ítéseken ki- 
szirvágó m ennyiség vész el, a szénből pedig csak a 
tényleg karburá lásra  használtatott mennyiség, a többi 
pedig folyton újból használható, holott az eddigi ce
mentáló elegyek aránylag rövid idő után hatálytalanok 
lettek. Az eljárás jóval gyorsabb, m inthogy a szén 
sokkal gyorsabban hatol a tárgyakba. A zónák szén
tarta lm a rendkívül egyenletes úgy, hogy a tárgyak 
m echanikai sajátságai is teljesen egyform ák. A szén
tartalom  pontosan szabályozható és változtatható s 
szükség szerint a cem entit jelenléte a cem entált zóná
ban teljesen elkerülhető. A hőfok, gázsebesség és gáz

összetétel egyszerű változtatásával a cem entálás foka 
és mélysége könnyen szabályozható. A cem entált zóna 
akár 6 cm.-en túl is fokozható anélkül, hogy a cem en
táló szert meg kellene újítani. Az acélhoz szénen kivül 
semmi idegen anyag nem jut, ellentétben az eddigi 
cementáló porokkal. A cem entált tárgyak fölszine tel
jesen tiszta m arad. A cem entált tárgyak térfogata  sem- 
mitsem változik.

HAZAI HÍREK.
Földgáz és fémbányászat.

A z  e r d é l y i  f é m b á n y á s z a t  alighanem  
jobb napokat fog látni. E rre enged következtetni az 
a körülm ény, hogy a pénzügym inisztérium ban m ost 
m ár kom olyabban foglalkoznak a pangó fém bányászat 
és kohászat dolgaival, jelesen keresik a m ódokat s 
lehetőségeket, amivel belátható időre kiküszöbölhetnék 
az örökös deficitet, ami a pénzügyi tárcában e téren 
állandó volt s 'á m i elvégre is elkedvetlenedést szült 
minden vonalon. Ez term észetesen nem  fog menni 
nagyobb befektetések nélkül s m ost m ár — post tot 
discrim ina rerum  — a hajlandóság megvan.

Ez az a pont, ahol rem ény éled arra, hogy nagy 
változás lesz e téren  is. M ert eltekintve attól, hogy az 
állami bányászat deficitje csak látszólagos, am ennyi
ben a tényleges deficit az állam kincstárnak más tére- 
ken m egtérül s azonfelül, hogy állami feladat egyéb
ként feltétlenül elnéptelenedő vidékeken a lakosságnak 
m unkaalkalom  nyújtásával való m egkötése, m indazon
által m inden tény az állami fém bányászat és fém
kohászat alkonyairól, hanyatlásáról beszélt, úgy hogy 
igazári legfőbb ideje következett el annak, hogy az 
orvoslás ú tjára  lépjünk.

Igaz ugyan, hogy ez nem  a legközelebbi órák 
kérdése. Sokkal kézenfekvőbb a földi gáz kérdése, 
amelynek sikeres m egoldása szinte autom atice oldja 
meg az aranybányászat kérdését. Amennyiben siker
rel fog járn i az erdélyi hires, úgynevezett „arany
trapezoidban“ nagyobb bányaterületek  egyesítése á l
lami s m agánkezekben, ezen a vízben s hajtóerőben 
szűkölködő vidéken a földgáz egyszerre m egoldja az 
olcsó hajtóerő kérdését, ami a szegényebb ércek olcsó 
felzuzását fogná lehetővé tenni. És mivel a jelzett 
vidéken szinte évszázadokra elegendő zuzóérc vár 
feldolgozásra, az egyébként te llu r-arany  előforduláso
kat számba se véve, egészen más és virágzóbb kor
szak nyílhat Erdélynek e ma nyom orban tespedő 
vidékére, m ert az olcsó hajtóerő lehetővé fogja tenni 
a zuzóérceknek a bővebb vizű s állandó hegyi pa ta
kokhoz s folyokhoz való leszállítását.

Ma még állandó a panasz és ja jga tás e dús vi
déken. Bár van valami m egszívlelendő e panaszokban, 
kétségtelen, hogy sehol annyi haszontalan spekuláns, 
m int ott, hol minden alap nélkül, minden befektetés 
nélkül akarnak m eggazdagodni az em berek. Piszkálja, 
tú rja  m ásrészt a földet a rom án paraszt és olyan a
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szituáció, hogy ennek szánalm as m unka-m ódja az | 
egyetlen komoly kis-bányászat arrafelé. És ez ragasz- | 
kodik a m aga kis zugához, amit legtöbbször m ár ] 
nagyapja miveit, beváltogatja a m aga kis arany
term elését A brudbányán, de vagy semmi pénzért meg 
nem válik bányatelkétől vagy olyan szem telen árat 
kér, amilyenhez az ism ert bányabetyárok szoktattak 
m inket. Hallani oly képtelenségeket bányák árai te 
kintetében ezen a területen, am it se T ransw aalban, se 
Kaliforniában, se A usztráliában nem hallottak soha. 
De nem hiába élünk mi M agyarországon, az irrealitá
sok országában. És koplal a milliós igényekkel fellépő 
paraszt és bányabetyár.

-"Innen van, hogy rendes bányabirtok  m indeddig 
még kialakítható nem volt. E rre irányulnak m ost bi 
zonyos kísérletek  — m int erről bennünket abrudbányai 
levelezőnk értesít. Lesz-e eredm ényük, az kétes. De 
hogy kívánatos, az nem szenved kétséget.

A bányavásárlás, illetőleg nagyobb kom plexum ok 
létrehozását célzó akció V erespatakról indul ki é rte
sülésünk szerint. Hogy komoly s reális alapokon nyug
szik-e vájjon ez a kezdem ényezés, még nem tudni, de 
erősen leszállítja a dolog értékét, hogy ism ét csak a 
rég  ism ert opció-recipe szerint dolgoznak odalenn. 
Egy nagyobb bankunk pl. egyebet se tesz m ár egy
két éve, m inthogy opciokat gyűjt halomra, de semmi 
híre annak, hogy valam it is -csinált volna. A  verespa
taki s kornyai bányák központjai a m ostani akció
nak, m ert hiszen odakerül az uj vasút s ez is vagy 
talán csak ez az indítéka a nagy felm elegedésnek.

M ásrészt az uj költségvetés is világos jele annak, 
hogy a fém bányászat jobb napoknak néz elébe. Csak
nem egy millióval em elték költségvetésbeli jelentősé
gét s a mai takarékos gazdálkodás m ellett nem kell 
nagy fantázia ahhoz, hogy mit je le n d  a pénzügyi 
tárca kebelében egyszerre egy milliós emelkedés 
egyetlen rovatban.

Házasság. Huber Gyula bányafelvigyázó és Jereb 
Johanna, julius hó 8-án esküdtek örök hűséget egymás
nak a róm. kath. templomban Petrozsényben.

A rozsnyói bányaiskolában — mint értesü
lünk — 13 növendék végzett az idén. Ezek közül 
11-nek már szerzett is helyet Lajos Győző, az 
iskola agilis vezető-igazgatója. Ebben erősen 
segélyére volt Bránszky Vendel főbányatanácsos 
is. A bányatársulatok figyelme mind erősebben 
terelődik ezen magas niveaun vezetett iskola felé, 
mert tényleg elsőrendű anyagot szolgáltat.

Uj zártkatatmányok és kutatási engedélyek. Az 
oravicai kir. bányakapitányságnál ku tatási engedélyt 
n y ertek : Szabó Gusztáv, B ergham m er Mihály, W orogi 
József, Elbogen Hugó, Berkovits Jenő. Zártkutatm á- 
nyokat jelentettek  be : Armenky István, Bulza és Gross 
községekben, dr. Popovics G yörgy Zöld községben, 
Lupsoran A tanász Lindenfeld és Pojonán, Hérics Már
ton O-Moldván, B rikett és kőszénbánya r. társ. Ruszka- 
bányán, dr. Schul Armin Bogoltin és K ornyariván.

A magyar ágyugyár. A fejlett hazai magán 
vasiparnak nagy elégtétele az és megnyugvására 
szolgál, hogy Diósgyőrött létesítik a magyar 
ágyugyárat, A diósgyőri állami vasgyárat erre a

| célra tiz millió korona befektetéssel ki fogják 
i bővíteni. Lukács pénzügyminiszter vezeti majd 
j azokat a tárgyalásokat, melyek e nagyszabású 

berendezkedés sikere érdekében szükségesek. Ő 
fog tárgyalni a hadügyminiszterrel a részletkér
dések dolgában, valamint a Skoda-gyárral is a 
szükséges modelek megszerzése érdekében. A 
diósgyőri ágyugyár bizonyára jelentőségteljes 
dolog nemzeti szempontokból is, ezenfelül örven
detes is azért, mert mig egyrészt a hazai ipar 
fejlettségét igazoló valami, másrészt szép össze
gek maradnak: majd ilyformán ágyúmegrendelé- 
sekben nálunk. A magániparban pedig az örömöt 
a versenytársak kevesbedése okozza, bár a kar- 
telibe való belépésük az állami müveket eltérí
tette eredeti rendeltetésüktől, hogy részben ők 
is befolyjanak az árképződés folyamatába.

Uj széntelepek Szibériában. Pogvesan mellett, ahol 
m ár hosszabb ideje kutatnak szén után, nagykiterje- 
désü széntelepre akadtak, amely állítólag sokkal na
gyobb, m int a karvini. A pogvesdani szénterületen 
8 — 10 m éter szélességben húzódnak a szénrétegek, 
körülbelül 600—1000 m éter m élységben. Az uj telep 
a brügi szénbányatársulat tulajdona.

Kirándulás Selmecbányára. Az újpesti iparos ta 
nonciskola fém ipar csoportja tanáraik  vezetése m ellett 
Körmöc- és Selm ecbányára tanulm ányi kirándulás tett, 
ahol a tanulóifjuságot a tanári karral kiváló kedves
séggel fogadták az intézőkörök. A hallgatóknak Faller 
Károly főbányatanácsos igen érdekes és tanulságos 
szakszerű előadást tarto tt. A hallgalók, tanáaok és ta 
nítványok el voltak ragadva a szép előadástól.

A marosujvári sóbányák meglátogatása. M arosujvár 
híres sóbányáit újabban a székelyudvarhelyi főreál
iskola növendékei látogatták  meg tanáraik  vezetésével.

Sodronykötélpálya. A Reichm ann A rm in-féle deb
receni kőbánya részvénytársaság a Tokaj község ha
tárában fekvő szöllőhegy lábánál levő kőbányától eg y 
részt a Bodrog folyó túlsó partjáig , m ásrészt a tokaji 
vasút állom ásáig sodronykötélpályát tervez, m elynek 
közigazgatási bejárásá t a kereskedelm i m iniszter ren- 
delete értelm ében folyó évi julius hó 18-ikán ta rt
ják meg.

Hematit Gömörben. A Heinzelmann-féle 
vasgyár bányatársulat már hosszabb idő óta tárja 
fel bányaterületeit, hogy vasanyagát a jövő év
tizedekre is előre biztosítsa. A közelmúltban már 
mintegy 5 fúrólyukat métyitett és Nándrás-Licén 
csapás irányában 300 m. hosszban megállapították 
a hematitot. Szakemberek szerint a visibilis érc
mennyiség megközelíti a rákosbányait, mely tud
valevőleg a rimamurányi tulajdona.

Úti I l i
és egyéb finom bőrárut leg- 

előnyösebben vásárolhat a 
készítőnél

Csángónál M m ®
Budapest, IV., Muzeani=köriit 5. Telefon 67=oo.

Grand Prix aranyérem Páris.

Olcsó szabott árak. A cím fontos.
(B|3832|6U|24)
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Egy dobsinai ember, névszerint Hirth Sámuel
— mint ezt nekünk Kassáról jelentik — salakra kért 
adományozást. Alighanem a régi hányók ezek, melyek
nek feldolgozásra érdemes vasanyagára az adományo
zás „G éza“, „Berta“ stb. stb. néven már meg is történt 
a besztercebányai bányakapitányság részéről. E hányók 
Rákosbányát s a Gömör-vashegyes müveket érdeklik s 
híradásunk szerint az ottani nagy társulat tulajdonába 
már át is mentek.

A fiumei u] kohótelep. A kohótelepen serényen 
folynak az építkezési m unkálatok, m elyeknek egyik 
legfontosabb része, a hajókirakodó berendezés és sod
ronykötélpálya ügyében f. hó 8-án tarto tták  meg a köz- 
igazgatási bejárást. Ezen nagyszabású építm ények ki
vitelét, melyeknél különösen nehéz m űszaki kérdések 
voltak m egoldandók, a Gesellschaft für Förderanlagen, 
Ernst Heckei m. b. H., saarbrückeni cég fogja eszkö* 
zölni.

Petroleum Háromszékmegyében. Megírtuk annak 
idején, hogy dr. Lóczy Lajos, dr. Böckh Hugó és 
Vnutsko Ferenc főbányatanácsosokkal együtt á tku ta t
ta  a „Pokolsár“-fürdő környékét, ahol petróleum ot 
konstatáltak. Azóta egyre több petroleum forrás m utat
kozik, m iért is a korm ánynak határozott szándéka fel
kutatn i ezeket a forrásokat. A ku tatást Kovászna kö
zelében kezdik, „Pokolsár“-fürdő közelében, majd Za- 
bolán, a gróf Mikes uradalom  erdőségeiben, ahol már 
van is egy üzemen kivül álló petroleum -forrás.

A jövő évi bányászati közgyűlés. A bányászati 
egyesület tagjai körében mind erősebben ju to tt kifeje
zésre az óhaj, hogy lehetőleg ne Budapesten tartassa
nak a kongresszusok, ahol a tagok széjjelszóródnak s 
az érdeklődés a polgárság részéről se akkora, m int a 
vidéken, ahol egy ily kongresszus jelentős esem ény s 
résztvesz ra jta  egy egész várm egye intellektualitása s 
minden notabilitása. Élénken emlékeznek vissza a kör
möci kongresszusra, melynek rendezősége igazán fé
nyes erkölcsi sikert aratott. Ennek az álláspontnak 
m egnyerték az egyesület egész vezetőségét is, m ert — 
m int ezt nekünk az egyesület illustris elnöke, Teleki 
Géza gróf em lítette — lehetőleg mindig tekintetbe fog
nak vétetni ezentúl a vidék m eghívásai. Mint je len tet
tük, Nagybányán s nem juniusban, hanem ism ét szep
tem berben lesz az egyesület közgyűlése. U gyanitt em
litjük meg, hogy gróf Teleki gondoskodásából a kon
gresszus tagjai egy bányászati muzeumot is fognak 
látni Nagybányán. A szatm ári mezőgazdasági kiállítá
son, m int ezt ottani tudósitónk m ár jelentette, az egész 
ottani vidék bányászata és kohászata is résztvesz. E 
kiállításban tevékeny s vezetőszerepjet visz Teleki is s 
az ő elő terjesztésére nem oszlatják fel ezt a részét a 
kiállításnak, hanem N agybányára viszik s m int egy 
muzeum alapját őrzik meg.

Árviz Resicán. Az utóbbi napok nagy, szinte fel- 
hőszakadásszerü esőzése nagy ijedelm et és károkat 
okozott, többek között Resica városában is. így  tudó
sitónk jelenti, hogy a Berzava folyó egy m ellékpatakja 
hirtelen elöntötte a szabadalm azott osztrák-m agyar ál- 
lam vasuttársaság farakodó helyét s átszakitva a vas
úti töltést, a gátat, m agával ragadott vagy kétezer ür- 
m éter első osztályú tűzifát. A sebes vizár a fát a Ber

zava folyó m edrébe vitte, a hol az egész a Tem esig 
leúszott. A nagy töm egben érkező fát az egyes — kü
lönösen Resicabányához közel eső — községek lakosai 
teljes erejükből, sokszor veszélylyel küzdve, igyekez
tek kim enteni. A kár körülbelül tizezer koronát tesz 
ki, melynek egy része azonban a falvak lakossága ál
tal kifogott fának az illetőknek m érsékelt áron való 
eladásával meg fog térülni.

Megölte a bánya. A nagyváradi szöllőhegyen Ko
csis Mihály m unkás dolgozgatott a hom okbánya szé
lén, am ikor a bánya fala leom lott. A jelenlévő fele
sége még rák iálto tt férjére, hogy vigyázzon, m ert a 
bánya beomlik s a férj tréfálkozva fe lelt: — Nem 
haj, egy em berrel k ev e se b b ! Ebben a percben a ho
m okfal alázuhant és Kocsis eltűnt a m élységben. 
Hosszas m unka után holtan ásták ki a hom okréteg 
alól.

Szerencsétlenség a bányában. Annakidején meg
emlékeztünk arról, hogy Méra község határában hozzáfog
tak a szénbánya feltárásához. Egyszerűen, primitiv.'eszkö- 
zökkel akartak boldogulni a hozzá nem értő emberek, a 
vállalkozó a tárnának deszkákkal való kitámasztását is 
elmulasztotta s igy a munkások az omló földrétegben 
akár a halál torkában voltak kénytelenek dolgozni. Hét
főn délben egy >négyméteres tárna mélyén dolgozott Lő
rinc Ferenc 54 éves mérei napszámos, mikor beomlott 
a tárna. — JBmberek, segítség! — csak ennyit mond
hatott hörögve a szerencsétlen munkás. Társai odaro
hantak s az első pillanatban nem is találták túlságosan 
veszedelmesnek Lőrinc helyzetét, mert a szegény embert 
nem verte le lábáról a földréteg. Állva maradt, azonban 
testét egészen eltemette a föld s csak a nyaka látszott 
ki belőle. A munkások teljes erővel huzni kezdték ki
felé az elevenen eltemetett embert, majd látva, hogy igy 
nem megy a dolog, félórai munkával sikerült kiásni Lő- 
rincet a földből, de m á r ts a k  holtan. Az orvosi vizsgá
lat megállapította, hogy a halál bordatörés okozta tüdő
sérülés következtében állott be. A falubelieket annyira 
felizgatta az eset, hogy a munkavezetőt és a szeren
csétlenül járt, alig négy héttel ezelőtt megnősült Lőrinc 
munkástársait meg akarták lincselni, ezek azonban el
menekültek a faluból.

Sóbányák látogatása. A marosujvári sóbányáinkat 
előszeretettel keresik fel a kirándulók. Mult hó 30-án a ver
sed  áll. főreáliskola 32 növendéke és 3 tanárja, f. hó
1-én a Berethalomi népiskola 81 tanulója, 3-án a temes
vári „Mi A sszonyunkéról elnevezett zárda növendékei 
tekintették meg a marosujvári Sóbányákat és fürdőket.

Egy szepesi ércbánya terjeszkedése. A gölnicbá- 
nyai bányatársulat, mely az A lbert Hahn oderbergi 
vasgyár tu lajdonát képezi, üzem eit jelentékenyen ki
bővíti és ezen célból az O ttokár bányától kiindulólag 
sodronykötélpályát létesít.^ Mint halljuk, ezen kb. 2*5 
km. hosszúságú sodronypálya építésével a Gesellschaft 
für Förderanlagen, E rnst Heckei cégképviseletében  a 
Gunszt és Székely cég bízatott meg.

A rudaiak szerencséjéről adtunk h írt nem rég. El
m ondottuk, hogy a Rudai 12 apostol bányatársaság 
negyven kilogram  szabad aranyra bukkant egy uj 
vágatban, ilyen szerencsés leletek m ellett a nagy 
vállalat szép eredm ényekkel dolgozik. így juniusban

RUGGYANTAÁRÚKAT AS3ESTÁRUKAT, SZÁRAZésZSIROS ÁLTALÁNOS MŰSZAKI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÖMÍTÉSEKET LEGHEGBIZHATÓBB MINŐSÉGEKBEN SZALUT AZ: BUDAPEST̂ ,2RINVI-UTCA 1 GRESHAM PALOTA.
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189.147 gram m  aranyat term eltek a m ájus havi 176.663 
gram m  és a múlt év juniusi 153.580 gramm term elés
sel szemben. Az összterm elés m últ év julius elsejétől 
folyó év junis végéig 1,694.884 gram m , ami az előző 
évi 1,575.204 gramm term eléshez viszonyitva az arany
term elés nagyarányú em elkedéséről tesz tanúságot.

Szénforgalom. A máv. vonalai m entén fekvő kő
szénbányák a junius hó 4-étől junius hó 10-éig terjedő 
héten hat m unkanap alatt összesen 10.414 kocsirako
m ány szenet adtak f e l ; 1832 kocsirakom ánynyal keve
sebbet, m int az előző héten és 2110 kocsirakom ánynyal 
kevesebbet, m int a múlt év hasonló (VI. 5-től VI.
11-éig) időszakában. Egy-egy m unkanapon átlag 1735 
vasúti kocsit rak tak  m eg; 306 kocsival kevesebbet, 
m int"az előző hét egy-egy m unkanapján.

Uj kőbánya. Báró Maillot Nándor tállyai nagy- 
b irtokos bodrogszerdahelyi birtokán kiváló minőségű 
kőre bukkantak. Ezen kő kihasználása céljából nagy
szabású kőbányát létesítettek, mely egy kb. 3200 m. 
hosszú sodronykötélpályával lesz a Bodrogszerdahely 
állomáson létesülő am erikai zuzóteleppel összekötve. 
A pálya m egépitésére a Gunszt és Székely cég mint 
a Gesellschaft für Förderanlagen, E rnst Heckei m. b H. 
képviselője kapott m egbízást.

Pályázatok. A Selmecbányái bányászati és erdé
szeti főiskola kinevezés folytán m egürült erdőrende- 
zéstani tanszék betöltésére hirdet pályázatot.

A nagybányai m. kir. bányaigazgatóság kerüle
tében nyugdíjazás folytán üresedésbe jö tt 1000 K évi 
fizetéssel és személyi pótlékkal, törvényszerű lakpénz
zel és negyvenegy ürköbm éter tűzifa járandósággal 
javadalm azott k e z e l ő  s e g é d t i s z t i g  állásra 
a pénzügym inisztérium nak f. é. junius hó 13-án kelt 
felhatalm azása alapján pályázatot hirdet. A pályázók
tól m egkivántatik, hogy a fogalm azásban és irodake
zelésben, valam int a bányászati szám vitelben és anyag 
s pénzkezelésben já rtasak  legyenek, a hivatalos nyel
vet szóban és Írásban birják. Azt)k a folyamodók, kik 
állami szolgálatban nem állanak, kötelesek egészségi 
állapotukat közhatósági orvos által kiállított bizonyit- 
ványnyal igazolni.

KÜLFÖLDI HÍREK.
Földgáz külföldön. A lünebergi síkságon — mint 

ism eretes — m ár régebben földgázra bukkantak, am ely
nek értékesítéséhez m enten hozzá is fogtak. Az egyes 
fúrólyukakból kiáram ló gázokat eleinte gőzkazánok 
alá vezették és elégették. A gázfejlődés azonban nem 
sokára csökkent és a hasznosításnak szánt intézkedé
sek hiábavalóknak bizonyultak, a . m iért is azután a ki
áramló gázokat a levegőbe engedték. Ellenben Hänig- 
senben az összes fúrólyukakból, még ha nem is szál
lítanak olajat, gázok ömlenek ki, még pedig egy*égy 
fúrólyukból óránkénti 5 m3-ig terjedő mennyiségben. 
Itt a gázt külömböző módon égetik el kazánok alatt, 
vagy pedig gázm otorokban értékesítik, a mire tiszta
sága miatt különösen alkalmas» Felvehető, hogy a

Hänigsenben levő körülbelül 100 fúrólyukból annyi gáz 
ömlik ki, hogy ezzel legalább is 500 lóerő nyerhető 
volna. Az értékesítés ezen módja kétségkívül az üzem 
bizonytalan volta m iatt kudarcot vallana, habár egy 
Dieselmotor felállítása által kikerülhető volna.

A batumi naftatermékek kivitele 1910. évben m ennyi
ség tekintetében az 1909. évi kivitelhez viszonyitva, 
utóbbival körülbelül egyforma, értékre azonban 5,067.742 
rubellel kedvezőtlenebb volt az elmúlt évi eredm ény
nyel szemben, mivel a naphtaárak igen nagy m érték
ben hanyatlottak.

A nemzetközi vasipari értekezletet jul. 5. és 6-ik 
napján tarto tták  meg Brüszelben. A tanácskozáson részt- 
vettek az Egyesült-Államok, Anglia, Belgium, Német
ország, Franciaország, M agyarország, Ausztria, Orosz
ország, O laszország és Spanyolország előkelőbb vas
gyárosai. Gray, az am erikai acéltröszt végrehajtóbizott
ságának elnöke, v itá t provokált a világpiac helyzetéről 
és arról, hogy mily módon lehetne az egyes országok 
közt való árharcnak elejét venni.

K  SZERKESZTŐI ÜZENETEK. K
Mérnök- és épitészegyleti tag, Budapest és 

másoknak. Igaza van, vannak önálló véleményü embe
rek az országban. Ilyen pl. egy legeslegelőkelőbb gyár
vállalatunk főmérnöke, aki kacagott a kiállításon s úgy 
lecsepülte igen előkelő szakférfiak közt és pedig általá
nos helyeslés közben éppen ott az egyletben, hogyha 
ezt József ő cs. és kir. fensége véletlenül hallja, nem 
jut eszébe titkári hivatalának engedélyt adni arra, hogy 
a kiállítást megdicsérje. A fenség tényleg késve üdvö
zölt, aminek egyik oka az, hogy nem szívesen csele
kedte. Hanem a titkári hivatalban megsürgették az urak 
az epedve várt választ.

2. Úgy van. Nem a „Vas- és fémipari újdonságok 
és Szabadalmak“ kiállítását zárták be, azaz nem mint 
ilyent zárták be. A kiállítás tartama alatt t. egy furcsa 
dolog történt: megváltoztatták a kiállítás címét. A „vas-, 
fém- és gépipari kiállítást“ zárták be, ami ugyebár más 
valami, mint a „vas- és fémipari újdonságok és szaba
dalmak kiállítása“. Köszönjük dicséretét és szives figyel
meztetését, hogy ez a változás a mi eredményünk. Ez a 
lelkiismeret felébredése. Nem a kakasszó csinálja a haj
nalt, a hajnal anélkül is beáll. A főherceget pedig nem 
lehet s nem szabad okolni, hogy sürgönyével megörökíti 
a laikusok előtt a dicsőséget, amin most Önök szakfér
fiak szörnyülködnek. Hát — engedelmet kérünk — ő 
fensége maga is laikus, akinek még tetszhetett is a ki
állításon elrendezett sok tárgy. Megvalljuk, nekünk is 
tetszett laice, ámde talán mégse kellett volna elsuhanni 
a szakemberek jogosult felszólalása mellett, mert az ily 
magas helyről eredő elismerés — még ha ez laikus is
— azt a vélelmet keltheti, hogy a társadalom minden

SZIVATTYÚKAT és M ÉRLEGEKET gyárt mint különleges
séget és legnagyobb rak
tárt tart épület- és dia- 
phragma - szivattyúkban

G A R V E N S W E R K E  WIEN, M., HANDELSQUAI 130.
(B. 96/443.46.)

Árjegyzék ingyen és bérmentve.
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rétegében osztatlanul megfelelt minden igénynek a ki
állítás, pedig a legfontosabb faktor, a szakközönség, ezt 
a célját, rendeltetését meg nem valósitottnak ítélte s ítéli. 
Sőt ennek ítéli maga a kiállítás vezetősége is, mikor más 
cimen zárja be a kiállítást, mint amilyenen megnyitotta. 
Olyan cimen zárja be, ami megilleti s amit a szakközön
ség méltó felgerjedése kikényszeritett. A történteken ez 
nem váltpztathat, de talán változtat más valamin. Az 
obiigát rendjelesőn és várva-várt kitüntetéseken, aminek 
alapjául oly mellőzhetetlenül szükséges vala a főhercegi 
elismerés.

B. A. b án y am érn ö k  u rn ák , B u d ap est. Érdek- 
tődéssel olvastuk s mint okos és iránytszabni hivatott 
közleményt egyik számunk vezetőhelyén hozzuk.

Eladó bánya, Resica. Ha kétszer;is eladó a bányája, 
legyen  m eggyőződve arról, hogy absolute nem állanak 
az illetőkkel ott szóba. Azért, mert egy facér ügynök  
egyszerre csak felcsap bányaszakértőnek, m ég  
nem következés, amint ö n  sejditeni látszik, hogy  
a hatalmas bányaigazgató „urak“ egyszerűen hasra- 
vágódnak előtte. Ugyan, kérjük szépen, ne le 
gyen már olyan naiv ! Ezek az urak senki előtt nem  
vágódnak se hasra, se másra. Nagyon jól tudják, mit 
ér egy-egy  ember, aki hozzájuk jön s fittyet hánynak  
arra, hogyha az Öntől jelzett formában jön oda. Nagyon  
jól m érlegre tesznek lapot s embert egyaránt s adott 
esetben is tudják, m ennyit az ér ember s m ennyit ér 
a lapja, külön —külön és egyenként.

G—h., altiszt. Hányszor intettük s mondottuk, 
hogy ne üljön fel efajta híreknek. V égtére is a cigány  
beéri egy utszéli bagóval is, az a b izonyos közlöny m eg  
beéri avval is, ha egy  példányát valakire rásózhatja 
gyenge 20 fillérekért. H igyje el sem m i értelm e annak, 
ha ilyen közönséges Bauernfängerei-nek felül. H ogy  
képzeli el, hogy a bányavállalatok éppen ebben a lap
ban fognák keresni alkalm azottaikat? A bányászati 
egyesü let magas színvonalú tudom ányos folyóirata csak 
alkalmasabb e célra, hogy magunkról ne is szóljunk ? 
Nekünk sem m i közünk ahhoz, hogy Ön mire költi a 
pénzét, de szerintünk annak, amit tesz, ezúttal sem m i 
látható eredm énye nem lehet, ha m ég oly kom oly he
lyen veszi észre az illető oroszlánkörm einek nyomát.

G. Kolozsvár. Igen. E léggé világosan nyilatkoz
tunk. Nekünk nem m egbizható. De hát Ön nagykorú.

s p e c i á l i s . q y o q y ita l .
KÖHÖGÉST, R E K E D S E 6E T . ID Ü LT  GYOMOR ES  

I h ú g y s z e r v i  B A J O K A T
G Y Ö K E R E S E M .  G Y Ó G Y ÍT .

Megrendelhető a' „Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli 
R.-T.“-nál, Budapest -----------------  Telefon 162—84

------  Szent- ÜD ITŐ V IZ ---- -§■■ m a rg its z ig e ti U Ü I I V V I I -  ----------§
kellemes izü és egészséges szénsavval telített ásványvíz, i

t  fővárosi közmunkák ta n á csa  tulajdona. A Szent-M argít- "
szige t GyágylürdS FelügyelBsfegének kezelésében Budapest. ♦  Telelon-szám  86-52. —

Pelten és Guilleaume
kábel-, sodrony- és sodronykötélgyár

Budapest, Y ., V izafogó 1460. szám .

Ólomkábelek. Villamvilágitási vezetékek.
Sodrony kötelek.

!!! Elektrolytikus vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, szerelvények stb. !!!
(B. 2095. 619. 25.)

Erhardt és Sehner gépgyára Saarbrücken.
V e z é rk é p v is e lő : F L A M M  A D O L F

műszaki irodája és gépészeti berendezések vállalata
Budapest, II., Margit-körut 48. sz.
Szállít: b á n y a -é s *-

Bj3835j641|52

T h e  o l i v e r  látható

irá s u  Í R Ó G É P
legújabb VI-os modelje megjelent, 
mely rovatol és vonaloz. Díjmentes 
bemutatás az ország bármely részé 
ben. Kérjen Prospektust. Magyar- 
országi vezérképviselők: Bérezi és 
Shires, Budapest, VI., Teréz-
körut 8 . SZ. (13. 3831. 617. 25)
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