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Közlemények átvételét csakis a forrás megnevezésével engedjük meg.

Ha egy bányász távozik
Ahová a bányász csákánya megjelenik, be

vonul oda a kultura, történjék az bármely részén 
a földnek. Így van ez nálunk is, ahol Petrozsény a 
dassikus bizonysága annak, micsoda kulturális 
munkát végez a bányász

Elment ebből a minden tekintetben amerikaias 
fejlődésti városból egy bányász. Talán mellékes 
hogy nagyobb, felelősségben^hatáskörben súlyo
sabb s — ami ezzel egy — díszesebb állásra érde
mesítette őt érdemes m unkásságéárt saját tá rsa 
sága: hanem szembeötlő s közvélemény előtt 
hangoztatásra érdemes az, hogy ha eltávozik lakó
helyéről egy bányász, milyen űrt hagy maga után? 
Hogy polgártársai mit mondanak róla távoztával, 
mily jelentőségteljes tényezője volt városa s egy 
hatalmas ipari gócpont fejlődésének s egész kultu
rális életének. Roth Flóris, a Salgótarjáni kőszén
bánya r.-t. petrozsényi igazgatója, elmegy Petro- 
zsényból s ezt az ottani lapok jgy jelentik be:

Nem tudtunk, nem akartunk hitelt adni a hirt\ 
telesnek, hogy Roth Flóris, a Salgótarjáni Kőszén
bánya Részv.-Társ. petrozsényi bányaigazgatója 
megválik attól a működési körtől, melyben egy a 
nagy vállalat, valamint Petrozsény közönsége érde
kében oly előnyösen érvényesült kiváló tehetsége, 
ritka kvalitása. Amitől igazán féltünk, bekövetkezett. 
Immár befejezett ténynyel kell számolnunk. A hatal
mas nagy iparvállalat központi igazgatóságában fog 
a kipróbált szakférfiú széleskörű, alapos tudásának, 
közgazdasági érdekeket előmozdító tevékenységének 
tért találni. Ámde Petrozsény közönsége a községi 
élet uralkodó irányzatának kifejezőjét, megtestesítő
jét veszítette el. Mint ilyent annyira megszoktuk, 
hogy nem titkolható aggódással gondolunk arra, hogy 
közéletünk irányításánál: ki fog nyomába lépni.

Ez a szempont különösen az, amely az ő távozá
sának gondolatára Petrozsény minden elfogulatlan 
polgárának lelkében a veszteség érzetét költi fel.

Mi, akik társadalmi életünk minden mozzanatát

másfél évtized óta figyelemmel kisérjük, ismertettük 
s elfogulatlan, tárgyilagos bírálat tárgyává tettük, nem 
zárkózhatunk el a megválás pillanatában Roth Flóris 
ama érdemeinek méltatása elől, amelyek Petrozsény 
fejlődésének, kulturális haladásának az utolsó félév
tizedre eső korszakát az ő nevétől elválaszthatatlanná 
teszik.

Nem mi állítjuk, idegenek csodálják és tények 
igazolják, hogy Petrozsény a rohamos haladás min
den terén párját ritkítja s hogy itt a végvidéken kul- 
turmissziót teljesít, azt a kormány is több ízben elis
meréssel honorálta.

Midőn ez az elismerés az öntudat felemelő érze
tével tölti el lelkünket, egyszersmind hálára indít az 
iránt, akinek ebben oroszlán része van.

Az utóbbi években létesült közalkotások, kultu
rális haladásunknak elismert bizonyítékai, melyeket 
e község önerejéből valósított meg. Ebben a munká
ban volt Roth Flóris az első, a vezető, aki bölcs elő
relátással, körültekintő gondoskodással felismerte a 
község életszükségletét, mérlegelte higgadt mérsék
lettel anyagi erejét, erkölcsi képességét s a maga he
lyén és idején tekintélyének súlyával erélyének impo
náló erejével vitte keresztül a közhasznú intézkedése
ket. Habozás nélkül megnyugvással tömörült a kö
zönség minden tényező az ő zászlója alá, abban a tu
datban, hogy az ő törekvése csak üdvös, hasznos le
het. Es ezt a köztudattá érlelődött vélekedést tények 
igazolják.

Még néhány hónap előtt is Petrozsény főutcáján 
s a község nagyforgalmu mellékutcáiban csaknem 
lehetetlen volt úgy a gyalog, valamint a kocsiközle
kedés ott, ahol ma már aszfalttal, kockakővel burkolt 
utón és járdán bonyolódik le a közlekedés. Modern 
villamosvlágitásunk. Csatornahálózatunk kiépítve, a 
községi vízvezetéki csövek több kilométer hosszú vo
nalon lefektetve s egy éven belül a magy mii a köz- 
használatnak átad/va lesz. Főgimnáziumunk államosí
tása, a kir. járásbíróság felállítása, a 4 tantermes köz
ségi iskola s számos és üdvös közlétesitmény Roth 
Flóris közbejöttével, hathatós közreműködésével ju
tott a megvalósulás stádiumába. Amit más községek 
évtizedeken át, vagy még ekkor sem tudtak megva
lósítani, azt Roth Flóris fáradtságot nem ismerő, ki
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tartó munkával, nagy tudással és jóakaró buzgalom
mal keresztülvitte. Még csak ezután fog kidomborod
ni az ő hasznos munkásságának valódi értéke, jelen
tőségének igazi hordereje.

Akinek alig 4 évi aktiv működéséhez ennyi siker 
fűződik, annak, távozását nem oknélkül fájlalja a kö
zönség, amelynek javára oly önzetlenül munkált. Csak 
a tér fogja elválasztani Roth Flórist Petrozsény hálás 
közönségétől, amely mélyen s szeretettel szivébe 
zárta s e község történetének kiváló korszaka lesz 
mindenha az az idő, amely fényt áraszt az ő itteni 
működésére.

Újítások acélositási v. cementálási
célokra való anyagok előállításában.
Jelen találmány az acélositásra vonatkozik és a 

találmány tárgya az acélositásra való anyagoknak meleg 
alkalmazása mellett történő előállitási eljárásában áll.

Már ismeretesek oly acélositó anyagok, melyek 
valamely alkalmas széntartalmu alapanyagnak és az 
ennek hatását elősegítő anyagnak mechanikus keveréké
ből állanak. A gyakorlatban azonban nehezen érhető el 
a szükséges benső keverék, minthogy az alkatrészek 
részecskéi különböző fajsulyuak és méretűek.

Azt találtam, hogy igen kielégitő és hatásos módon 
állíthatunk elő állandó keveréket és létesíthetünk bizo
nyos előnyös, a későbbiekben leírt reakciókat, ha a 
különböző anyagokat összekeverjük és azután cementáló- 
anyag gyanánt való használatuk előtt oly hőmérsékletre 
hevítjük, melynél az alkatrészek egyike megolvad, vagy 
legalább is meglágyul. E hevítés legkielégitőbb alkalma
zási módjainak egyikét akkor kapjuk, ha finoman föl* 
aprított tapadó kőszenet alkalmas energáló anyaggal, 
mint mészszel és szénsavas nátronnal bensően össze
keverünk és azután e keveréket célszerűen retortás 
kokszolókemencében elkokszositjuk úgy, hogy oly koksz
összetételt kapunk, mely szén- vagy széntartalmu szivacs- 
szerű testből áll és a vele bensően kevert energáló 
anyagot vagy anyagokat hordozza.

Egy másik módszer abban áll, hogy szemcsékre 
fölapritott kokszot vagy nem tapadó kőszenet például 
kellő mennyiségű szénsavas nátronnal keverünk és e 
keveréket oly hőfokra hevítjük, hogy a szénsavas nátron 
megolvad és a koksznak vagy hasonlónak likacsaiba 
folyik és ezeket telíti. Ez utóbbi keverékhez egyidejűleg 
preparált kalciumkarbonátot adunk hozzá, mely habár 
rendesen megolvaszthatatlan, mégis mint karbonát, vagy 
kalcinált állapotában, a szénsavas nátron által a szén
tartalmu anyag pórusaiba vitetik.

Mint látható, az ekképen előállitott anyagok keve
réke állandó és azt találtam, hogy a leirt egyetlen folya
matban a kellő mennyiségű impregnáló anyag biztosít
ható az állandó keverékben.

Az állandó keverék előállítására való eljárás gya
korlati foganatosításánál azt találtam, hogy úgy a szén

tartalmu, mint az energáló anyagokban különféle előnyös 
változások idézhetők elő. Ilymódon egy káros anyag 
előnyös anyaggá alakítható át. E változás példája gya
nánt hivatkozom arra a változásra, mely nyers poralaku 
mészkőben bizonyos körülmények mellett létrehozható. 
Ha karbonizáló közeg gyanánt poralaku mészkőnek és 
tapadószénnek keverékét alkalmazzuk, akkor a szén 
karbonizáló tulajdonsága kissé megjavittatik és egyidejű
leg a nyers mészkő, előttem ismeretlen módon, a be
ágyazott acélrészek fölületeinek korrózióját és oxydálását 
okozza.

Ha ellenben a keveréket cementálóanyag gyanánt 
való használata előtt elkokszositó hőmérsékletnek tesszük 
ki, akkor a nyers-mészkő mésszé alakittatik át, mely 
kiváló hatásos energálóanyagot képez és a fémfölületeket 
is tiszta, meg nem támadott állapotban tartja. Világos, 
hogy az emlitett módon előállitott mészkoksznak mész- 
tartalma a levegő hatásának kitéve hydrittá vagy carbo- 
náttá alakul át, amikor a kokszot a használat céljából 
szemcsés állapotba hozzuk, azonban az emellett 
képződött kálciumfiydrát vagy karbonát értékes energáló 
és a fölületet védő sajátsággal bir, melylyel a nyers 
mészkő nem Rendelkezik.

A széntartalmu anyagban föllépő előnyös változás 
példája gyanánt a következőt említem.

A közönséges tapadó szénnek karbonizáló hatása 
igen csekély és inkább a beágyazott acélrészek fölületét 
megtámadja és áhhoz hozzátapad. Az ebből a szénfajtá
ból előállitott közönséges koksz gyakorlatilag véve nem 
bir cementáló hatással és szintén a fémfölületekhez 
tapad, valamint ezeket megrongálja. Ha azonban e kö
zönséges kokszhoz megfelelő mennyiségű szénsavas 
nátront és meszet acTunk, ákkor kielégitő cementálóanya- 
got kapunk. Ha a szénsavas nátront és a meszet a 
kokszhoz az elkokszositás előtt adjuk hozzá és az ily 
módon kapott kokszösszetételt használjuk cementálási 
célokra, akkor azt találjuk, hogy ez a kokszösszetétel 
nagyobb cementálóhatással bir, mint az egyazon meny- 
nyiségü energáló anyagokkal kevert közönséges koksz. 
Ennek következtében föltételezhetjük, hogy maga a szén: 
vagy ennek valamely alkatrésze a kokszolófolyamat alatt 
előnyösen megváltozik, és pedig a pótlékok jelenléte 
következtében. E változás mibenlétét nem tudom biztosan, 
azonban föltételezhető, hogy az a szén nitrogénvegyüle
teinek a jelenlévő nátrium és kálciumvegyületek által 
való föntartásából vagy fixálásából ered.

Kielégitő cementáló összetételt állíthatunk elő a 
következő módon: 100 s. r. tapadó kőszenet, mely any- 
nyira fölapróztatott, hogy 3 mm. nyílású rostán áthalad, 
10 s. r. poralaku szilárd szénsavas nátront és 15 s. r. 
finom poralaku mészkövet alaposan összekeverünk és 
körülbelül 870° C hőmérséklet mellett elkokszositunk, a 
kapott kokszösszetételt fölapritjuk és oly nagyságú da
rabokra rostáljuk, mint amily nagyságban az acélositó 
anyagok forgalomba hozatnak. A leírt folyamatban mind 
a három alkatrész változásokon megy át. A szén elkok- 
szosodik és ezenkívül valószínűleg a szénsavas nátron
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vagy a mészkő jelenléte folytán előnyösen megváltozik. 
A szénsavas nátron valószínűleg nátriumoxyddá redukál- 
tatik. A mészkő kalcináltatik. Azonban természetes, hogy 
a nátrium és kálciumoxyd a levegő behatásának kitéve, 
újból karbonáttá alakul át.

Egy másik példa gyanánt 100 s. r. szemcsés alakra 
hozott nem tapadó kőszénnek vagy koksznak, 15 s. r. 
szénsavas nátronnak és 10 s. r. preparált kálciumkarbo- 
nátnak keverékét zárt kazánban körülbelül 925° C hő
mérsékletre hevítettem. Emellett a nátriumkarbonát meg
olvadt és a széntartalmu anyagot telítette, valamint 
bizonyos mértékben a kalciumkarbonátot a széntartalmu 
anyag pórusaiba magával vitte.

Magától értetődik, hogy a benső keverékek elő
állítására szolgáló eljárás foganatosítására más széntar
talmu anyagok és energálóközegek is alkalmazhatók. 
Így például bariumkarbonát és tapadó kőszén bensően 
keverhető, elkokszositható és szemcsés állapotba hoz
ható. A nyersolaj desztillásánál kapott aszfalt a végle
ges desztillálás előtt különböző energáló anyagokkal 
keverhető, azon célból, hogy olajkokszo állítsunk elő.

A szepesi érchegység.
Egy tapasztalt öreg bányász cikkét, ki elism e

résre méltó buzgósággal törekszik^ magyar nyelven  
írni — közöljük szószerint az alábbiakban.

Néhány év óta nemcsak a szaklapokban, de a 
napi sajtóban is találkozunk a szepesi külföldi bánya
birtokosok ellen folytatott izgatással és vádolással.

A többi közt azzal is vádolják, hogy rablóbányá
szatot űznek, rablóbányamivelést azért, mert csak a 
legjobb ércet fejtik, mert a szegényebb ércék, a kivi
telt, nem bírnák ki.

Hogy ezen dolgot tisztáznunk kell, hogy lássuk, 
mi a rabló-bányászat és továbbá vissza líell pillanta
nunk, hogy milyen állapotban voltak ezen bányák, 
mielőtt a külföldiek átvették.

Mit nevezünk rablóbányászatnak ?
Ha egyes ércteleprészeken, melyek szegényebb  

ércet adnak, a m ivelést redukáljuk, vagy egészen be
szüntetünk és csak a jobb, olcsón termelhető és a 
legjobb ércminőséget adó teleprészeket és még hozzá 
forcirozva mivelünk ; a feltárási és előkészítési mun
kálatokat pedig vagy a minimumra Redukáljuk, vagy  
egészen beszüntetjük.

Rendszeresen pedig addig dolgozunk, mig a fej
tett érc értéke olyan nagy, hogy ebből nemcsak az 
ércnek fejtésével, szállításával stb. járó költségeket 
fedezni, de kielégítő feltárási és előkészítési munká
latok mellett, a befektetési tőkét is amortizálni tudjuk, 
ha ez már lehetetlen, — az okok bármilyenek legye
nek, — és hogy csakis az ércfejést, ezt is csak a leg
jobb ércpilléreken üzünk, akkor akarva vagy nem 
akarva, tudva vagy nem tudva, rablóbányászatot 
üzünk.

Rablóbányamivelést tudatlanságból, szakism ere
tek hiányából, szükséges tőke és igy kellő berendezé
sek nélkülözéséből és végre az illető befolyásos kö
rök, dics- vagy nyereségvágyból származhat.

Rablóbányászat és bányam ivelésre valóság tehát 
kot külömböző, de egym ással karöltve járó és eg y 
mást felváltó bányászati fogalom, de csakis fogalom, 
mert egy és ugyanezen érctelepen bizonyos körülmé
nyek közt rendszeres, vagy ennek ellenkezője, t. i. 
rablóbányászat lehet, sőt bizonyos körülmények közt 
egy kis rablóbányászat okosan használva, egy bányá
szatot a megsemmisüléstől menthetünk meg.

De szükséges, hogy minden, egy bányaüzemnél 
a legkisebb befolyással biró egyén is oda töreked
jen, hogy bányamüveink rendszeres mederben mo
zogjanak és ezen valódi bányarémet, amelynek a ne
ve rablóbányászat, küszöbünkön át ne engedjük.

Már is kissé m esze tértem a feladatomul kitűzött 
útról, de a tárgynak kedvére, szükségesnek tartottam 

fenti fejtegetésekbe belemenni. Tehát a tár
gyunkhoz.

Nem lehet célom, hogy én a külföldi szepességi 
tásulatoknak tulajdonát képező bányamüveket oltal
mazni kívánnám: m e r t  e r r e  m a g a m a t  h i v a 
t o t t n a k  n e m  é r z e m  és nincs is rá szükség, már 
azért sem, mert a milliókra rugó befektetések, a pél
daszerű modern berendezések és azáltal előidézett 
itteni munkásjőlét, sokkal ékesebben szólanak, mint 
ezt akár a leghizelgöbb hangoztatásával bárki te
hetné — azért a következő sorokban csakis tények
kel fogom a dolgot megvilágítani és a vádak alapta
lanságát bebizonyítani.

Miiven állapotban volt a szepesi bányászat az el
múlt század utolsó negyedében ?

A réz- és fakó ércteleoek, melvek az akkori sze
pesi bányászatnak életforrását kéoezték, 1c voltak 
m ivelve és a mi ércpillérekből még meg volt, ez alig 
fizette a feitési költségeket, a m élvségek feltárásához 
pedig a tőke hiányzott. Az amerikai nagymérvű ver
sen y1) által előidézett fémárak hanyatlása miatt a leg
több bányaüzem csak ugy volt fentartható, hogy a 
részvényesek pólékot (zubuszot) fizettek vagy  adós- 
ságot csnáltak, ugy hogv a minimumra redukált bá
nyaüzemet sem tudtak fentartani és igy az egyik bá
nyamű a másik után beszüntetett.

Néhány bányaüzem, ahol a nemesebb ércek v a s
érctelepeken előfordulnak; vasércterm eléssel kezd
tek foglalkozni, de sajnos, belföldön ezen érc piacot 
nem talált, annál kevésbé, mivel akkor a legtöbb 
vaskohó az üzemet beszüntette vagy  csak napról- 
napra élt2), de ám ugy sem tudták a réztartalmu v as
érceket feldolgozni.

’) 1885-ben Amerika az iglói rézhámorokba helyt 
Igló 50 forintért szállította a rezet, a felsőm agyaror
szági bányapolgárság pedig 70 forint mellett is v e 
szített.

-) Lásd: Bány. és Koh. Lap. 1910. év 6-ik számát 
Egy öreg bányász visszaem lékezései.
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A Bánya

A bányatulajdonosoknak, hacsak a bányáik feli- 
tartására szorítkoztak, a külföldre kellett gondolni és 
később annál is inkább, mivel a kassa-oderbergi vas
úti vonal kiépült. De riiilyen üzlet volt az ? A vasérc- 
beni réztartalom maximuma a vevők által olyan ala
csonyan volt m egszabva, hogy az elökészitő berende
zések hiánya miatt a bányaüzem nyers állapotban 
csakis legtisztább ronditómentes vasérceket szállít
hatott ; a többi ércanyag és az api óérc a bányában és 
a kányon a jobb időket várta.

A vajár ma itten, holnap ottan dolgozott, amint a 
vasérc ronditókkal vegyesen előfordult, ott hagytuk a 
munkahelyet és a vájár nem keresett, vajmi keveset, 
a tisztviselő csakhogy megélt, a részvényesek meg 
adósságot csináltak az üzem terhére és mindamellett 
a bányamivelés a szó szoros értelmében rablóbányá
szat volt, de jólétet senkinek sem hozott.

A régi szepesi bányatulajdonosok mint bányatár
sulatok voltak alakítva a szepesi előkelő (családi) kö
rökből, mert egy bányatelekkönyvileg bekebelezett 
bányarészvénynek akkoriban éppen olyan értéke 
vagy hitelképessége volt, mint a mai legelőkelőbb 
tőzsdén jegyzésre kerülő részvénytársasági 
vénynek.

A fent körülírt állapotok mellett ezen részvénye
seknek csak egy óhajuk volt és pedig a bányák el
adása, eladás minden áron.

Találtatott azért a bányarészvényesek közt olyan 
ember L\ aki a bánya, ill. vasérctelepeket a belföld
nek, hazánknak megtartani igyekeztek, de ezek mint 
kisebbség és a kellő tőke hiányában eladásokat, 
mert többször történt, megakadályozni nem tudták.

Ilyen módon jutott a szepesi, ma viruló v asérc
bányászat külföldi kézbe.

Amennyiben ezen bányamüvek külföldiek kezé
ben vannak, hogyan művelik ezek a szepesi bányá
kat? Egy külföldi bányaigazgató, aki egy itteni olyan 
szóban lévő bányateleprendezésével megvolt bízva, 
azt mondta: „für uns ist Alles abban würdig, Alles mus 
verhanden und w as möglich zu gute gebracht w er
den“ (Nekünk minden művelésre méltó, telepnek 
minden részét le kell fejteni és a javát haszonra fordi- 
tani). És olyan szakemberek, olyan valóságos tudó
sok tudnák vagy megengednék, hogy a társula
tok által drága pénzen megvásárolt és még drágább 
pénzen berendezett bányatelepeken rablóbányászat 
iiztessék.

A volt rablóbányászatot a bányák eladása szün
tette be, mert csakis a külföldi tőke, párosulva a német 
alapossággal, tudta ezen tönkszélén állott bányásza
tot modern alapra fektetni és a régi, már harminc év 
vel ezelőtt elavult volt berendezéseket, sőt a munka
rendet is eliminálni.

Mi késztetné tehát ezen bányatulajdonosokat va
lami rablóbányászat-féle művelésre és hol lehet a 
fent előadott sorokban okot találni, mely valami rend
ellenes művelésnek, jogosultságnak helyt adna.

Hogy ezen, ezelőtt majdnem értéktelen bánya
müvek olyan kezelés által, inai nap nagyértéküek és 
rentabilitás tekintetében is első helyen állóak, ez két
ségtelen, mert a tőke, a szakértelem és a helyes, m eg
felelő üzemi organizáció’ is megvan.

Maradna még ez az egy kibúvás, hogy hát azúr.- 
szedik ezen társulatok a legjobb vasércet, mert a sze
gényére a kivitelt néni bírja ki.

Igenis! A szepességi vasérctelepeken igen sok a 
tisztátlan vasérc és legtöbb része ronditókkal kevert 
részekből áll; ezek közül a Quarz, Barit, beágyazott 
pala és az azelőtt áldásnak üdvözlött rézérc és fakó
érc olyan minőségben, hogy a vasércnek a vaskészi- 
téshez való tulajdonságát rontja, de magában mint 
nemesebb érc nem haszálható.

Ezen ronditókat a vasércből, mielőtt kivitelre ke
rül, el kell távolítani, ez pedig mégis történik olyan 
alapossággal, hogy a m eglévő berendezések által le
hetővé van téve a válogató munkásnak minden egye. 
vaskő-darab m egvizsgálása és ronditóknak kivá
lasztása.

fircmozsdák is vanak, ahol a tisztára mosott kő
darab hamarabb megismerésének megkönnyítése (Er
kennung) és másrészt az egész apró ércek iilepedé. 
által a vasércek tisztításra való mosása eszközöltetik.

Tehát ezen ok is elesik, mert bármilyen rossz a 
fejtési hely, bármilyen ronditókkal keverve előfordul
jon, a termelt ércet mégis a szükséges vastartalomra 
kell hozni, ez a mai itteni bányatulajdonosoknak , b 
és c-jük. _

Mitiden bányatutejdonos igyekszik a bányatnüve- 
leteket fejleszteni és a feltárásokat legszélesebb  
alapokra fektetni, tudván, hogy milyen nehéz dolog jó 
minőségű vasérctelepnek felkutatása, sőt drága 
pénzért való vásárlása is.

Senkisem jár el könnyelműen a kezében lévő bá
nyabirtokkal, sőt mondhatni, hogy szegényebb telep
részek, melyeknek leművelésére még tiz évvel ezelőtt 
senki sem gondolt, lefejtés alá kerülnek és modern 
berendezések segítségével haszonnal mivelhetők.

A szepesi bányabirtokosokat tehát kár háborgat
ni, mert ezen háborgatás az ügynek nem használ, sőt 
inkább a társulatokat befektetési programm kivitelé
ben visszatartja.

Olyan szakemberekkel is találkozunk, akik ezen  
bányák beszüntetéséről mernek beszélni, nem gondol
ván, hogy ezen rendbontás mennyi nyomort és sze 
génységet hozna az alsó Szepességre.

Ezt akartam kommentár nélkül megjegyezni, 
tetem ezt azért, hogy roszul informáltak tudják, 
miről van szó, azok pedig, akik hamis jelszavakkal 
dobálóznak, óvatosabban lépjenek.

M . S.

1911. október 1. (39. szám.
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HAZAI HÍREK.
Szem élyi hirek. Roth Flóris bányaigazgatónak a 

központba való visszatérése következtében a zsil- 
völgyi salgótarjáni bányák igazgatójává V i n k 1 e - 
n e r  János neveztetett ki s mivel az igazgatói teen
dők a bányaüzemek nagyobbodása folytán nagy mér
tékben megnehezedtek, az adminisztratív dolgok vég
zésére az igazgató mellé M ü l l e r  Albert nevezte
tett ki f ő g o n d n ok i ranggal.

Címadományozás. A király Bruck József földtani 
intézeti irodatisztnek a segédhivatali igazgatói cim- 
met adományozta.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Herrmann 
Viktor és Kerényi István végzett bányahatósági se- 
gélydijas bányamérnök hallgatókat a X. fizetési osz
tályba bánya-esküdtekké kinevezte.

Főurak bányászkodása. Ahol legkevésbbé ügy
ködtek valaha is közre a felsőbb tízezrek egy ország 
gazdasági boldogulásán, akkor ez az ország Miagyar- 
ország. Ha végigtekintünk azon az egész hosszú so
ron, mely a haziai bányászattal foglalkozók nevét tar
talmazza, elvétve is alig akad egy, aki bányászkod- 
nék. Legfeljebb — ott is elvétve — nagy bányaválla
latok részvényspekulációi közt bukkan fel egy-egy 
történelmi név. Az is 1—2 éve, amióta észretértek, 
látván, hogy Anglia ódon csengésű nevei még mosó- 
intézet alapításától sem rettennek vssza, noha abszo
lúte nem kerültek le az evőeszköz-puccolásig Ameri
kában. De arról, hogy bányavállalatba pénzt fektes
senek, még nem beszéltek a Nemzeti*Kaszinóban. Most 
hallunk valamit. Legutóbb két főur is kapott kutatási 
engedélyt fémre. Ezek: E s z t e r h á z y  Gyula a 
nagybányai bányakapitányság területére, gróf Z i c h y  
Rafael Biharvármegyére kaptak kutatási engedélyt, 
azonkívül az előbbi Kapnikbánya területén hét, az 
utóbbi pedig Alsólugos területén két zártkutatmányt 
szerzett meg. Ugy tudjuk, hogy Keglevich Gyula gróf 
szintén próbálkozik az aranybányászat terén

A selmeci főiskola őszi államvizsgái__A Selmec
bányái m. kir. bányászati főiskolán október 14-én 
lesznek az Írásbeli, október 16-án. s a rákövetkező na
pokon pedig a szóbél államvizsgák. v Vizsgálatra 14 
bányász, egy fémkohász és 5 vaskohász jelentkezett. 
Miniszteri biztos: Mály Sándor miniszteri tanácsos; 
a vizsgálatok elnöke: Fodor László dr., a főiskola ez- 
időszerinti rektora; vizsgálóbizottsági tagok: Bau- 
merth Károly m. kir. főfelügyelő, szab. hiv. főnök, Bu- 
czek József m. kir. áll. bányafelügyelő, Voditska Ist
ván bányatanácsos és Katona Lajos magánmérnök.

A Rimamurányi mérlege. A Rimamurányi-Salgő- 
tarjáni Vasmű R.-T. csütörtökön megtartott igazgató- 
sági ülésén előterjesztették és jóváhagyták az 1910/
11. üzemév mérlegét. A nyereségé,351.178.14 K-t tesz 
ki a tavalyi 8,557.693,44 K-val szemben, mely a múlt 
évről áthozott 1,248.234.83 K hozzáadásával 10.599.412 
korona 97 fill. emelkedik. Az alapszabályszerü és 
rendkívüli leírások és tartalékolások levonása után, 
mely számszerűleg 2,062.426.70 koronát tesz, a múlt 
évi 1,810.931.65 K-val szmbén, az igazgatóság elhatá
rozta, hogy^ a közgyűlésnek javasolni fogja, miszerint 
a fenmaradó 8,536.986.27 K összegből az alapszabály- 
szerű jutalékok és a rendes tartalékalap szaporítá
sára fordított összegek levonása, továbbá 600.000 ko
ronának a külön tartalékalaphoz való csatolása, a 
tiszti nyugdíj-alapnak 100.000 koronával és a munkás- 
társládáknak 75.000 koronával való Javadalmazása 
után a régi 32,000.000 korona részvénytőkét képező 
mnden 200 korona névértékű részvény után 17 és fél 
százalékos osztalékul 35 korona fizettessék ki a ta
valyi 16 százalék azaz 32 koronával szemben, a fen
maradó 1,287.336.10 K pedig uj számlára vezettes
sék elő.

Az ülésen továbbá dr. Biró Pál cégvezetőt keres
kedelmi igazgatóvá nevezték ki. Dr. Biró tevékenyen 
résztvett a vállalat vezetésében és méltán rászolgált 
erre az előléptetésre. Dr. Bró Pál, fia Biró Ármin ke
reskedelmi igazgatónak, akinek a R.mamurányi felvi
rágoztatása épp ugy a nevéhez forrott, mint Borbély 
Lajosnak. Az egyik a vállalat kereskedelmi részét, a 
másik a műszaki részét vezeti, amily szakértelemmel, 
tudással és széles látókörrel rendezte be technikailag 
Borbély a Rimamurányi hatalmas müveit, oly nagy 
nagy üzleti leleményességgel és prespektivával inté
zett mindent Biró Ármin, ugy hogy a Rimamurányi 
üzleti egyensúlya a legválságosabb európai vas- és 
acél conincturák között sem rendült meg, banem biz
tosan s imponáló módon fejlődött oda, hogy ma a 
kontinens egyik legszámottevőbb vállalata. Amikor a 
Rimamurányi igazgatóságának figyelme dr. Biró 
Pált igazgatóvá teszi, benne azt az embert véli meg
találni, aki succrescenitia szempontjából a jövő fejlődé
sének a mai kipróbált irányban való fejlődését lesz hi
vatva biztosítani. Ami a mestereket illeti, bizonyos, 
hogy a legkülömb mesterei voltak. Eddigi működése 
vállalatnál is arra enged következtetni, hogy az igaz
gatóság választása helyénvaló volt. A Gyáriparosok 
Országos szövetségében, ahol a Rimamurányi szava 
szintén jelentékenyen esik a latba, újabban dr. Biró 
Pál is képviseli e vasmüveket, ahol felszólalásait figye
lemmel hallgatják. így a Gyosz. marosvásárhelyi föld
gáz-kirándulásán a gáz hasznosítása kapcsán figye
lemreméltó és eredeti érvelését hallottuk.Abban a fia
talabb generációban, mely a hazai niagy bankok és 
gyári vállalatok vezetésére elvitathatatlanul az atyák 
nyomdokaiba került, de serény munkával és intelligen
ciával iparkodik magát érdemessé tenni, úgyhogy ugy 
emlékezhetünk meg dr. Biró Pálról mint tehetséges, 
erős intelligenciájú és mélyértelmü emberről. A Rinra- 
murányi mindenesetre oly vállalat, hogy annak pre- 
zumptiv vezetőjét, ha figyelemre méltattuk most; cse
lekedeteiben kritikai figyelemre kell méltatnunk a jö
vőben is. Az ülésen ugyancsak Neustadt Rezső cég
vezetőt irodafőnökké nevezték ki igazgatói címmel.

A mélyfúró kongresszus. Furcsa dolog esett a mély
fúró kongresszussal. Rémhírek terjedtek el a külföldön

Budapesten állítólag dühöngő koleráról. A dolog vé
ge az lett, hogy a kongresszust el kellett halasztani. 
Most legilletékesebb helyről értesítenek bennünket, 
hogy a nemzetközi mélyfúró kongresszus október 15. 
napján minden körülmények között megkezdődik. Az 
ismerkedési est 15-én este leszen s a következő napok
ra érvényes a már régebben megállapított Programm.

A váraljai szénbánya, amely az utóbbi években 
üzemen kívül volt, nemrég az Esztergom-Szászvári 
kőszénbánya-társaság tulajdonába ment át, mely azt 
ismét üzembe fogja helyezni.

és egyéb finom bő ráru t leg
előnyösebben vásárolhat a 

készítőnél

Csángónál
Budapest, IV., Muzeum-körut F. Teefonéio».

Grand Prix aranyérem Páris.

Olcsó szabott ára . * cím íontos.
(B138B216 i 112 4)
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Fauch A. és Tsa uj képviselete. Herzog Ödön 
mérnök visszalépése folytán a Fauch A. és Tsa mély- 
furó-vállalat budapesti képviseletét Beck Károly 
bányamunka vállalkozó vette át.

A Weitzer János gép-, waggongyár és vasöntöde 
részvénytársaság XIX. rendes közgyűlését Aradon 
tartja meg október hó 15-én. Napirendje a következő: 
1. Az igazgatóság jelentése az elmúlt üzleti évről, to
vábbá a zárszámadások és mérleg előterjesztése, va
lamint a felügyelőbizottság jelentése és ezekkel kap
csolatban a mérleg megállapitása, a tiszta nyereség  
hovaforditása, valamint az igazgatóság és a felügyelő
bizottság részére adandó felmentvény feletti határo
zathozatal. 2. A felügyelőbizottság tagjainak választá
sa az alapszabályok 29. §-a értelmében. 3. A felü
gyelőbizottság jutalomdijának megállapitása (alapsza
bályok 31. §-a). 4. Az alapszabályok 21. §-a értelm é
ben esetleg előterjesztendő inditványok feletti hatá
rozathozatal.

KÜLFÖLDI HÍREK. ^
Rumánia petroleumipara. Bukarestből jelentik, 

hogy a nyersolajtermelés junius havában 136 000 tonnára 
rügott a május havi 122.000 tonnájával szemben. Leg
többet termelt az „Astra Romana“, amelynek termelése 
52.990 tonnát tett ki. Ezt követi a „Steaua Romana“ 
31.674, a „Romana-Americana“ 11.642, a „Soc. Inter
national“ 8.778, a „Concordia“ 6.293, a „Naphta“ 4.288, 
az „Anglo-Romana“ 3.251 tonna stb. termeléssel. Leg
többet termel Campina vidéke, ahol 20.000 tonna és 
Moreni vidéke, ahol 40.000 tonna nyersolajat nyertek 
junius hónapban. A residuumok kivitele nagy lendületet 
vett,minek folytán a petroleumbányáknak az a gondja, hogy 
az üledékeknek az országban való felhalmozódása és 
elértéktelenedése előbb-utóbb be fog következni, meg
szűnt. Az év első hat hónapjában 90.000 tonna nyers
olajat és residuumot vittek ki a megelőző év hasonló 
időszakának 43.000 tonnájával szemben. Az összes pet- 
roleumgyártmányok kivitele az év első hat hónapjában
310.000 tonnára rúgott a mult év első felének 270.000 
tonnájával szemben. A „Petroleum“ nevű tartányhajó a 
napokban indult el Angolországból Constanzába, hogy 
körülbelül 6 500 tonna fűtőolajat szállítson a brit tenge
részeti hatóságnak. Ugyanez a gőzös már május havában 
is hasonló mennyiséget szállított az emlitett hatóságnak. 
A „Steaua Romana“ az osztrák Lloyd részére junius 
havában is annyi residuumot szállított, mint a megelőző 
hónapokban.

Bérbeadó tőrök bányák. A török földmivelésügyi 
minisztérium a Saloniki közelében Avrethissarban levő 
2530 djirib kiterjedésű aranybánya (diirib — 4 deunum, 
1 deunum 1600 pick) bérbeadása' végett szeptember
14-én nyilvános versenytárgyalást tart. A pályázóknak 
3000 török font bánatpénzt kell letenni. A kormánynak 
fizetendő összeg évenként 1500 török font. — Ugyan
csak a török földmivelésügyi minisztérium a Visakaza 
helység határában (Xirklisse terület, Adrianápoly tarto
mány) levő 3474 djirib kiterjedésű vasbánya bérbeadása 
végett szeptember 28-án nyilvános versenytárgyalást tart. 
A pályázók 1000 török font bánatpénzt tartoznak letenni. 
A török kormánynak fizetendő bérösszeg évenként 500 
török font. — Ezenkívül még a török kormány a Bol- 
dankaza és Gionankio határában (Denizlizandja kerület, 
A id e n  ta r to m á n y ) levő s u rla b á n y a  b é rb e a d á s a  végett is 
s z e p te m b e r 12-én nyilvános versenytárgyalást tart. A 
pályázóknak 1000 török font bánatpénzt kell letenni. A

kormánynak e bányáért fizetendő bérösszeg évenként 
500 török font.

A felsősziléziai vaspiac helyzete általában véve 
ugyanaz maradt, mint a ‘ megelőző hónapban s ahol 
változás állott be, úgy az inkább kedvező volt. A szük
séglet sem a belföldi, sem a külföldi piacon nem csök
kent, sőt a kivitel a megelőző évvel szemben valamivel 
emelkedett is, ami az építkezés' felélénkülésében leli 
magyarázatát. A szükséglet ez emelkedésével azonban a 
megelőző időkből származó túltermelés áll szemben, sőt 
néhány rajna-westfáliai hengermű az áralakulás figyelmen 
kivül hagyásával még most is forszírozza a termelést, 
hogy a kartell megújításánál később nagyobb részesedést 
biztosítson magának. Az ebből származó zavar és bátor
talanság mind érezhetőbbé is vált. A kereskedők és 
fogyasztók csak nagynehezen adták fel megrendeléseiket 
s igen sok esetben ármérséklést értek el. A kereskedők 
még a kisebb megrendeléseknél is igyekeztek árenged
ményeket kicsikarni. A dél- és nyűgatnémetországi vas- 
és acélhengermüvek versenye nem szűnt meg, bár a 
felsősziléziai gyárak a behatolás ellen közös rendszabá
lyokat léptettek életbe.

A felsősziléziai ^yasművekről ném állítható, hogy 
munkahiányban szenvednek s maguk a gyárak is azt 
mondják, hogy megfelelően vannak foglalkoztatva. Junius 
havában a különböző gyártási ágak mind teljes üzemmel 
dolgoztak, a megrendelések nagyobb számban érkeztek 
be, mint a megelőző hónapban, de az árak nyomottak 
voltak, forgalmi zavarokkal is kellett számolni, minek 
folytán a megrendelések szállításában késedelem állott 
be, ami annál kellemetlenebb volt, mert majdnem min
den megrendelés sürgős volt. Kitűnik ebből, hogy a 
kereskedelem rendelkezésére álló készletek csekélyek 
voltak s hogy a fogyasztóknak is sürgősen kellett, amit 
kerestek. Legnagyobb és legsürgősebb volt az építkezés, 
bányászat, waggon- és mozdonygyártás, vasutak, villa
mossági telepek, hajógyárak és apróvasgyárak szükség
lete, amelyek állandóan sokat vásároltak és rendeltek.

A fel^ősziléziai vasmüvek helyzete általában véve 
tehát nem v'olt kedvezőtlen, csak az árak voltak alacso
nyak s gyakran az önköltséget sem érték el. Az árak 
emelése az osztrák és középnémetországi gyárakkal való 
megegyezés dacára sem volt eddig keresztülvihető. Ennek 
legfőbb oka bizonyára abban rejlik, hogy a B) csoportba 
tartozó cikkek kartellirozása minden megerőltetés dacára 
sem volt lehetséges. Julius és augusztus hónapok az év 
legcsendesebb hónapjai s ezekre a hónapokra az idén 
sem adtak fel jelentékenyebb megrendeléseket, bár épü
letvasat élénkebben kerestek, mint rendesen.

A szerkezeti vas kereslete olyan élénk volt, hogy 
a gyárak teljes üzemmel dolgozhattak. A szalagvas, rud- 
vas és alakvas előállításával foglalkozó gyárak sem 
panaszkodtak, amennyiben elég megrendelést kaptak s 
ezek mind sürgősek voltak.

A forrasztott vas kereslete csökkent, mert a^csa- 
varok, patkók, szegecsek előállítására ma inkább folyt
vasat használnak. A forrasztott vasból ma legfeljebb 
gázcsövet és néhány apróvasfélét készítenek s a vasúti 
műhelyek fogyasztanak belőle valamit. A forrasztott vas 
tonnájáért csak 10—20 márkával fizetnek többet, mint a 
folytvasért.

A szalagvas értékesitési viszonyai valamivel ked
vezőtlenebbek ugyan, mint a megelőző hónapokban, de 
a szükséglet jelentékenyen emelkedett s a külföld is 
nagyobb mennyiségben irta át a visszatartott megrende
léséket. Az egészen vékony és hidegen hengerelt szalag
vas forgalma nagyon élénk volt, miután a vilamossági 
művek és kábelgyárak szükséglete állandóan emelkedik. 
A vasgerenda és nehezebb épületvas kereslete is kielégitő

^LEGMAGASABB NYOMÁSHOZ. KIZÁRÓLAGOS RAKTÁR : BÜDAPE5T.V.ZR1NYÍ%GA 1  GRESHAM PALOTA.

B/lü 54378/37.)



_1911 október 1. (39. szám). A Bánya

volt s különösen az év harmadik negyedére nagyobb 
megrendeléseket adtak fel. A sin, váltó és egyéb vasúti 
kellék kereslete gyönge volt, hanem azért a gyáraknak 
még elég munkájuk volt. A bányasin forgalma azonban 
elég élénkséget mutatott, amennyiben a belföld és a 
külföld egyaránt nagyobb megrendeléseket adott fel.

A csőüzlet is élénk volt s elég gázcsövet, vízveze
téki s egyéb csövet rendeltek meg. A durva pléhből 
sokat szállítottak el s 5—6 heti határidőre még többet 
rendeltek meg. Ennek a magyarázata a kivitel felélénkü
léseben keresendő. A finombádogüzlet csendesebb volt, 
mert a nyugatnémetországi gyárak erős versenyt tá
masztottak. Az acélbádognak, edénybádognak s a 
villamos célokra szolgáló bádogminőségeknek kereslete 
igen élénk volt.

A kazánkovácsok, gépgyárak és szerkezeti műhelyek 
nem panaszkodtak ugyan, de az árakkal nem voltak 
megelégedve. Az apróvasipar több megrendelést kapott, 
mint a megelőző hónapokban s az árak is kielégítők 
voltak.

A felsősziléziai vastermelés junius havában 77.811 
tonnára, a kivitel pedig 470 tonnára rúgott. Felsőszilézia 
az év első felében 474.947 tonna nyersvasat termelt a 
megelőző év hasonló időszakának 438.163 tonnájával 

.szemben. A kivitel ugyanakkor 3.250 tonnát tett ki a 
megelőző év 2.668 tonnájával szemben.

A szerkesztésért felelős: Dr. Bischitz Béla.

Szent-Lukács-fürdő, téli 
és nyári gyógyhely, Budán

: csuz,^köszvény, ideg- és bőrbajok ellen. Iszap- 
_ _ fürdők, iszapborogatások, ko- és kádfürdők, 

külön férfi- és női vizgyógyintézet, gőzfürdők és gyógy- 
vizuszodák. Szállodák, gondos penzió. KRISTÁLY 
forrásásványviz étvágyat javit, gyomorrontást megaka- 
dalyoz. Vidékre és külföldre fuvardijmentes szállítás.
Ki 677/501/52/11.) J

UDITOVIZ------  Szent-
—  Margitszigeti

kellemes izii és egészséges szénsavval telített ásványvíz. I
A fővárosi közmunkák tanácsa tulajdona. 1 Szent-Hargit- «

sziget Gyágytürda FelügyetBsénének kezelésiben Bullapest. ♦  Teleínn-szám 36-á? ”

a @ R - iS .D y S  IITHION TARTALMÚ
YITÓisÖDÍTO It a l .

K IV Á L Ó  WÚ6VMftJTéésMM8V5töV©LlBÖ  

K U T K E Z E I Ő S É G 'EPERJES.
M egrendelhető a „M agyar Á sványvíz Forgalm i és

♦ Kiviteli R.-T.“ -nál, tu d a p e st . — Telefon 162—84.

Erhardt és Sehmer gépgyára Saarbrücken.
Vezérképviselő: FLAWIIKI A D O L F

műszaki irodája és gépészeti berendezések vállalat 
Budapest] ll-B M argit-körut 48. 87.

Szállít: bánya-és 
kohógépeket, Die
sel-nyersolaj rroto- 
rokat, Centrifugal- 
s turbo-szivattyu- 
kat, gázgenerato- 
rokat, Briquettsaj- 
tókat és dugattyus 

szivattyúkat.
B J 3835 i 641;5 2

G E D E O N  É S  K O N T
B u d a p e s t ,  L i p ó t - k ö r u t  1 3 . -  Telefon 2 6 - 3 4 .
(Biztosítótáblák) villamos szerelvényekhez.
(B. 714/447 4 5  )_______________

GEDEON és KONT-féle asbest-cementpala a legjobb 
legkönnyebb, legtartósab és legcsinosabb tetőfedő 
anyag. Gyártatik tetszőleges méretben és színekben 

Teljes tetőfedések és falburkolatok elvállaltatnakalegszolidabb kivitelben

Dr. ALB. LESSING, Nürnberg-Glaishammer

K ü lö n le g e s s é g :  Szénkefék és bronzszénkefék dynamógépek és elektromotorok részére.

§ § f

Féltén és Guilleaume
kábel-, sodrony- és sodronykötélgyár

Budapest, Y., Vizafogó 1460. szám.

Ólomkábelek. Vilamvilágitási vezetékek.
Sodronykötelek.

!!! Elektrolytikus vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, szerelvények stb. !!!
(B. 2095. 619. 25.)
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Állást keres
józan életű bányaiskolát jelesen végzett, erőteljes 
egyén, kinek a kőszén- és barnaszén-bányaszatban 
nagy gyakorlottsága van, bánya és külszin méréseket 
önállóan végez, valamint irodai teendőket, üzemvezetői 
bányamérői, vagy főaknászi állást keres. Fizetési igény 
200 K, lakás és világitás. Ajánlatok „Megbízható“ 
jelige alatt a kiadóba. (B/3633/636/35.

"HE OLIVER látható

irásu Í R Ó G É P

legújabb Vl-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 .  S Z .  iB . 3831. 617. 25

BUDAPESTI HDHV9HV0MDS
\  Á  L  L  A  I .  A  T

Kereskedelmi, ipari reklám-nyomtat

ványok modern kivitelben készülnek.

ilill., Német-utca 9. Telefon 95-18.

mm
=  DRAGER =

MENTŐ-k é s z ü l é k e

Bányák és tűzoltók számára. 
Német bírod* és osztr. szabadalom.

Több mint 4800 készülék forgalomban 
irány érem St. Louis 1904 —  Lüttich 
— 1905 —  Jekaterinoslaw 1910=— 
Dräger Oxigén tartánya

ujra-töltésre legalkalmasabb. 
Dräger Palmotorja. Automatikus 

oxigénfejlesztő gépe mester
séges légzésre.

Dräger Hordagya friss levegő sisakkal.
Dräger Magasnyomása töltöszivattyuja komprimált 

oxigén részére.
Dräger Villamos bányalámpája 12 órai világitás czél- 

jaira la/2 N. K. lámpával.
Dräger Villamos sisaklámpája három órai világításra. 
Dräger záró ventilje aczélkorongokra.

Költségvetés és árjegyzék ingyen és bérmentve.

D rä g e rw e rk  R. L .
LÜBECK-
Medern m entőkészQlókek D r a f i n P p ’s  
különlegességi gyára  D O ö ö1 ö

Vezérképviselet P IIIITI H t n P 
M agyarország részére 1 U I I MU O U P

Ligeti és Biró
Budapest 

V., Vigszlnház-utca 5.
B. 2044 1050/426/42)

Banyaiskolüí végzett
teljesen szakképzett egyén kőbá
nyahivatalnál üzemvezetői állást 
keres „Erő“ jelige alatt, b. ^ ^ )  «

isi el
Furómngolí

köszln lorti.kilóból

N élkülözhetetlen
b á n y á k n á l, a k n á k n á l, k ő b á n y á k n á l, m ész  é s  c c m c n tm ü v c k n é l, m in d e n fé le  e g y é b  
fú rá s o k n á l .  M inden  irá n y b a n  tú r  250 m m é ly ség ig , s ő t m é ly e b b re  is.

A furómagok épek s igy az átfúr? réteg hü képét nyerjük^

Ig en  n agy  te lje s í tm é n y  E g y sze rű  é s  sz ilá rd  N em  ig é n y e l ja v í tá s t .
Legkisebb erófogyanziás

(10 m»8 orankentj
Térfogata kicsi
H x v 2 m)

Saját rendszerű
gyOniam foglalat, k ié  
scrélhetö ércfészekkel, 

igen kis gyémánt 
elhasználás

.vemánt furókoron

Kombinált közetfurógép kézi és gép üzem re
"C rasliu s rendszer"______________________

Ké>í u z t r o

LANGE, LORCKE & Co. _ iirgoii yoiin
Távbeszélő 34. g y é m á n t sz e rsz á m  g y á r  Unge Lorhe> ürict BcL Brnlao.

Brieg, 13 Bez. Breslau,
/163/28049.


