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Az izaszacsali petroleum-források.
I r ta :  B á n y a y .

A magyar geologusoknak mindenkor nagy büsz
kesége, néhai való jó Böckh János, álma lépett a 
megvalósulás látókörébe.. Azért mondjuk, hogy álma, 
mert amikor egyik alapvető, az izaszacsali petróleum- 
zónákat tárgyazó nagy munkája megjelent, álmodé
nak mondották őt a hitetlenek; hogy nem zetéért  
való nagy rajongása mondatja-vele a képtelenséget, 
hogy hazánkban petróleum van. S jöttek utána hosszú 
sorban tanítványai s a külföld kitűnő geológusai, 
élűkön Zuber-rel, akik mind-mind nagy jövőt jósolnak 
a világhírű geologus által a legszélesebb körben is
mertté te t t  máramarosi petrol eym-terül»íteknek.

S a jóslat valóra vált. A mult szimunkban 
hoztuk a hirt, hogy a 4-es számú fúrásból 520 méter 
mélységnél feltört a petróleum.

Egynéhány napilap ugyan túlzottnak tart;a a 
hírt s egyébként sem tulajdonit nagyobb jelentőséget 
a feltört petróleumnak. Ezzel szemben elég lesz, ha 
leszögeztük a tényt, hogy a *4-es számú forrásból 
naponkint 2,5—5 wagon ola]at szivattyúznak s a 
további termelést azért kellett beszüntetni, mert az 
összes tartályok megteltek.

Nem akarjuk ezúttal kutatni az okokat, miért 
nincs máig galíciaival vetekedő hatalmas petroleum- 
ipar Máramaros vármegyének ez Istenáldotta, de 
élhetetlen vidékén. Annál élénkebb örömmel konsta
táljuk, hogy o’yan komoly munka folyik ezidőszerint 
az Iza völgyében, mely máris eredménynyel járt. 
A máramarosi ezen petroleum-előjövetel felkutatásira 
szolid alapokon nyugvó alakulás létesült a Magyar 
Kárpáti Petroleum ß-T.-ban. Tőkédét — mint mi 
erről megbízható helyről értesülünk — előkelő s hami
sítatlan angol pénzcsoport adja össze. Ha számbavesz- 
szük az eleddig kutatásokra szint s elköltött ösz- 
szegeket, nyomban látnivaló lesz, hogy ez esetben 
bízvást várható az eddiginél szebb eredmény a fúrási 
munkálatoktól. A társaság ugyanis kerek egy millió ko
rona üzemi tőkével rendelkezik ma, de amint elérték 
a petróleum-zónákat, azoknál az elsőrendű össze
köttetéseknél fojva, melyekkel a legfüggetlenebb an
gol tőkések közt bir, rendelkezésükre áll minden 
eszköz a legnagyobb üzem felvételére és biztosítására.

Ezt a szerencsés mogoldást is, mint — sajnos — 
nálunk minden jót, a véletlen hozta ]étre. Egy londoni 
magyar-angol estélyen a megjelent angol vendégek 
közt ott volt egy ismert gentleman, aki alapos isme
tője a bakui, boryslawi, romániai petróleummezőknek. 
Fölhívták figyelmét Böckh János munkájára, hogy 
Mármarosban Izacsal körül petróleumelőjövetel van. 
Kirándult oda egy geológussal, aki elragadtatással 
szólt e petróleum-vidékről. Ez a szakvélemény adta 
az impulzust a „Majyar Kárpáti“ megalakítására.

A mi szomorú bányászati viszonyaink illusztrá
lására hoztuk csak föl ezeket, jellemezni akarván 
ezzel is, hogy vajmi kevés tu latosság nyilvánul hazánk 
rengeteg kincsének napvilágra hozatalában.

Igen érdekesnek tartjuk annak felemlilését, 
hogy dr. Bö'kh Hugó is, fia annak a Böckh János
nak, aki a magyar geológusoknak mindenkor tanító
mestere marad, apja álmát látja valóra válni. Látta 
á felszinrehozott petróleumot,, amely az ország leg
vagyonosabb vidékévé teszi a szegény s elhagyatott 
Iza-völgyet. Böckh Hugó, aki maga is az egyik leg
jobb gyakorlati geológusunk és mindenesetre amodern 
földtani iskola követője, valamint Bohm Ferenc, a 
kolozsvári petróleum- és kálisó-kutató kirendeltség 
vezetője, a bányahatóság részéről kiküldött felülvizs
gáló-bizottság, mind-mind azzal az imresszióval távoz
tak a forrásoktól, — mint ez előttünk kifejezésre jutott, 
— hogy most már vógre-valaMra megvan a magyar 
petróleum. És legutoljára hagytuk, kit első hely illet, 
a földtani tudományok elismert nestorát, dr Lóczy 
Lajost, aki személyesen megszemlélvén a fúrások 
színhelyet s az egész petróleum-területet, úgy 
nyilatkozott pár nappal ezelőtt, hogy

e lrag adtatással leh e t csak szólnom a szacsali rem ény
te ljes  fúrásokró l.

*  ̂ **
Mindezek után pedig lehet-3 kétsége valakinek 

abban, hogy tényleg reményteljesek a szacaali fúrá
sok ? L het-e kétség, hogy Máramarosban tényleg 
van olaj?

És megelégedéssel lát juk, hogy a közhatóságok 
szakítottak megszokot közönyükkel. A megyei ható
ságokat sikerült meggyőznie báró Perényi Zsigmond 
máramarosi főispánnak arról, mi a kötelességük az
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ország iránt ; hogy íninden rendelkezésre álló törvé
nyes eszközzel elő keli segíteni a célt: a petróleum 
felszínre hozatalát. És ma ott vagyunk, hogy magá
nosok, állam és közhatóságok kéz-kézben támogatják 
egymást. így is kellene ennek lennie az ország min
den részében.

Elismerésre méltó az is, hogy a „Magyar Kár
páti“ nyíltan csinál mindent. Nem titkolódzik, mint 
ezt még virágzó magán és állami vállalataink iscse* 
Iekszik. Nem tekintve a kormány jogszerű ellenőr
zését, a „Magyar Kárpáti“ szakítva különösen a pet
róleum-kutatások terén a gyanút keltő rossz szokás
sal, ä nyilvánosság kritikája alatt dolgozik. S ez a 
kritika nem üthet ki az ő rovására. Az angol pénz
csoport tiszta munkát végez. Pénzét becsületesen 
kockáztatja. És ezt is úgyszólván a forumon, a nyil
vánosság előtt cselekszi. A társaság minden pénzbeli 
dolgát a „Máramarosi Takarékpénztár r-t.“ utján bo
nyolítja le és egyszersmind ellenőrzi is a társaság 
magyar érdekeltjei részéről az egész pénzkezelést.

Ez a tiszta s komoly munka teszi hát elfogad
hatóvá a föltevést, hogy komolyan dolgozik a „Magyar 
Kárpáti Petróleum Részvénytársaság“. Mi kívánjuk, 
hogy további siker koronázza működésüket. Hogy az iza- 
szaesali völgy koromsötét éjszakáiban messziről pislá
koló villamoslámpafény és a fúrógépek vésőinek ütemes 
dobbanása szegény Máramaros vármegyére egy eddig 
nem látott jobb kornak s szebb jövőnek eljövetelét 
hirdesse.

A légtartány és utánhütő szerepé 
a sűrített levegő üzemben.

Irta Ernyei Dezső főmérnök.
A sűrített levegőnek különböző felhasználási 

módjairól, valamint a különféle légsűrítőkről igen 
sokat találunk az irodalomban, de vajmi keveset 
emlékeznek meg a kifogástalan üzemek egyik lénye
ges tényezőjéről, a légtartányról és utánhütőről. Már 
pedig, amint a következőkből látni fogjuk, érdemes 
ezen tényezőkkel közelebbről foglalkozni.

Köztudomású dolog, hogy minden légsűrítővel 
légtartányt iá hoznak kapcsolatba, amelyet a lég
sűrítő közelében alkalmaznak.

Az első kérdés, amely már ezen ténynél föl
merül, az, hogy miért is alkalmazzák egyáltalában a 
légtartányokat ós ha már beállításunk célszerűnek 
bizonyul, miért a légsűrítő közvetlen közelében?

Gyakran találkozunk azzal a hibás nézettel, 
hogy a légtartánynyal a légsűrítő teljesítményét is 
képesek vagyunk bizonyos mértékben emelni. Hogy 
ezen föltevés mennyire nem felel meg a tényeknek, 
következőkből fog majd kiviláglani:

Rendes körülmények között a légtartány huba- 
turája alig felel meg a légsűrítő által egy perc alatt 
szállított szabad szívott levegőmennyiségnek. Ha a 
levegőt oly arányban használjuk fel, amely mérték
ben azt a légsűrítő comprimálja, ugy abban az eset
ben, ha a légsűrítőt hirtelen beállítjuk, a légtartány- 
ban foglalt levegőmennyiség alig fog még y2 percig 
is az üzem szükségleteinek megfelelni és a levegő 
nyomása nagyon gyorsan alá fogszállani. Ha az egyes

munkahelyekig hosszú csővezetékek vezetnek, ugy 
az ezekben raktározott levegőmennyiség természe
tesen lényegtelen tartalékot fog adni; azonban még 
ezen quantumot sem lehet érdemlegesen számításba 
venni.

Egészen más körülmények teszik a  légtartány 
alkalmazását nélkülözhetetlenné.

Mindenekelőtt tudjuk, hogy a légsűrítő lökés
szerűen szállítja a sűrített levegőt. így azt a munka
helyekhez vinni és a szerszámokban felhasználni 
szinte lehetetlen volna. Azonkívül, ha meghallgatjuk 
azokat a tapasztalatokat, amelyeket a sűrített leve
gővel először dolgozó üzemek nyertek, mindenütt 
ugyanazt a panaszt fogjuk hallhatni, hogy a gépek 
üzem közben hideg időjárásban befagynak.

Ezen befagyást nemcsak az a hőmérsékletcsök- 
kenés okozta, amely a levegő expandálásánál beállott, 
hanem okozta még a benne foglalt nedvesség és 
viz, amely a kipuffogó nyílásokban lerakodott. Az 
alacsony hőfok egymaga bajokat nem okozhatott 
volna, ha viz, nedvesség nincs jelen.

Ezen kellemetlenségen persze sokkal könnyebb 
segíteni olyxmódon, hogy ha a vizet iparkodunk el
vonni a levegőből. A száraz sűrített levegővel való 
üzem fontosságát általában ismertnek tételezzük fel 
és hogy ezt minél tökéletesebben megközelíthessük, 
a légtartánynak kell megfelelő fontosságot tulaj
donítani.

A sűrített levegő a compressorból a légtar- 
tányba kerül, ahol azután lehűl és alkalma nyílik 
a fölösleges .nedvességnek Mijv<Je$L lég
tartány ezért alul vizleeresztő-csappal van ellátva, 
ahol a vizet azután le lehet ereszteni.

A'légtartányok elrendezése lehet horizentális 
vagy vertikális, ám jól kell ügyelni arra, hogy a lég- 
bevezető és a légelvezető csonkákat hol kell elhe
lyezni. Azonban ne higyjük, hogy a légtartánynyal 
sikerül a levegőben foglalt összes nedvességet eltá
volítani. A levegő még meglehetős magas hőfokkal 
hagyja el a légtartányt és tovább hűl le a hosszú 
csővezetékekben a külső hőmérséklet hőfokára. Ilyen
kor azután még meglehetős mennyiségű vizet talál
hatunk a csővezetékben.

Ha a levegő nyomása a legnagyobb és hőfoka 
a legkisebb, fogunk legkevesebb vizet benne találni.

Ezen állapot elérését nagyban elősegíti az úgy
nevezett utánhütő. Ha ugyanis a teljesen "meleg sű
ríte tt  levegő megy a légtartányon keresztül, csak 
kis mennyiségű viz fog benne lecsapódni, mert a 
légtartányban a levegő hőfoka még igen magas lesz.

Lényegesen megváltozik azonban a helyzet, ha 
a sűrített levegőt, mielőtt a légtartányba kerül ha
tályosan lehűtjük. Erre vonatkozólag a kővetkező 
érdekes példával akarunk szolgálni.

Az Egyesült Államokban felszerelt egyik nagy 
compressortelepen — ahol tíz egységből álló hagy 
compressor összesen 700 kbm. szabad szívott levegő 
teljesitménynyel percenkint dolgozik — az utánhü- 
tők érdekes berendezése érdemel külön megemlítést.

Két-két légsűrítő van egy-egy légtartánynyal 
kapcsolva és minden vertikális légtartány közvetlen 
közelében egy vertikális utánhütő áll, amelyen a 
compressorból jövő sűrített levegő elébb megy át —
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hatályosan le lesz hűtve s csak igy kertül a légtar- 
tányokba.

Teljesen érthetjük tehát, hogy a lógtartányok- 
ban a levegőben foglalt viz lefog csapódni és meg
közelítőleg száraz levegő fog a csővezetékbe jutni. 
Azonban még az utánhütő és a légtartány sem képes 
teljesen száraz levegőt a munkagépekhez juttatni, 
szükséges még, hogy a levegőnek a légtartányban 
időt is hagyjunk, hogy a viz benne kellőképen lecsa- 
pódhassék és igy szárazabb levegőt kapjunk. Mielőtt 
még az utánhütőket teljesen elhagynánk, azok szer
kezetére vonatkozólag meg akarjuk még említeni, 
hogy azok nem állanak egyébből, mint parallel elhe
lyezett csővekből, amelyekben a levegő és viz egy
más ellen mozog.

A levegőt még szárazabbá tehetjük, ha köz
vetlen a felhasználási hely előtt felmelegitjük. Ugyanis 
a csővezetékekben condenzált vizet a levegő a munka
gépekbe magával ragadná és még mindig bajt okoz
hatna. A levegőben foglalt viz a gépek közvetlen 
közelében való felmelegítése által ismét párává ala
kul és a befagyás okozta bajoknak elejét vehetjük 
ezáltal.

Amint tehát mindezekből láthatjuk, az után- 
hütőnek, a légtartánynak és az előmelegitőnek cél
szerű beállításával a sűrített levegő üzemeknek leg
nagyobb baján sikerült teljesen eliminálnunk, t. i. a 
szerszámok befagyását.

Alkali fémötvözetek előállítása.
A szakirodalomból már ismeretes olyan eljá

rás, amely szerint alkálifémet -alkálikloridoknak 
tüzfolyós elektrolízise utján állítanak elő és pedig 
tüzfolyós fémes katóda alkalmazása jnellett, a 
melylyel a megfelelő alkalifém egyesül. Ilyen el
járásoknál gazdaságos eredmény elérése céljából 
szükséges, hogy lehetőleg nagy áfamsürüséggel 
dolgozzanak. A jelen esetben nagy áramsürüségek 
alkalmazása eddig nem vezetett eredményre, sőt 
azt tapasztalták, hogy az energia kihasználás ha
tásfoka nagyobb áramsürüségek alkalmazása 
esetén csökken, bizonyos esetekben pedig egyálta
lán nem vezetett eredményre. Hasonló folyama
toknak, pl. marónátron elektrolízisének analógiája 
alapján ezen sikertelen eredmények okát az elek
trolitnak a nagyobb áramsüriiségek alkalmazá
sával természetesen együtt járó nagyobb mérték
ben való fölmelegedésében 'keresték és különböző 
segédeszközöket alkalmaztak az elektrolit hőmér
sékletének csökkentése céljából.

így pl. az elektrolithoz különböző ömlesztő
szereket adtak oly célból, hogy azok révén az elek
trolízis alacsonyabb hőmérsékletnél legyen foga
natosítható. Ennek az eljárásnak azonban kétféle 
hátránya van. Az ömlesztőanyag hozzáadása költ
ségeket okoz és bonyolultabbá teszi az eljárást. 
Továbbá, ha a hőmérséklet hibás kezelés, vagy 
tisztátlanságok jelenléte folytán vagy más okok
nál fogva a kívánt határt túllépné, akkor kétség
telen, hogy az ömlesztőanyagok alkalmazása ha
szonnal nem jár, minthogy az elektrolízis termé
keinek újból való egyesülése ujabb és ujabb hőt 
fejleszt és a hőmérséklet ennek folytán lényegesen 
emelkedik.

Megkísérelték továbbá az elektrolit hűtését 
oly módon, hogy azon keresztül vagy akörül al
kalmas hűtőberendezéseken, pl. hütőköpenyeken, 
hűtőfolyadékokat, pl. vizet vezettek keresztül. En
nek azonban az a hátránya, hogy veszélyekkel 
jár és az üzemet bonyolulttá teszi. Ezenkívül az 
elektrolit hűtése folytán annak ellenállása növe
kedik ugy, hogy most megint jóval több villamos 
energia alakul át meleggé, amelyet azután szin
tén elvezetni kell.

Mindezeknek az eljárásoknak ezenkívül az a 
hátránya, hogy eredményük lényegesen az üzem
nek igen gondos vezetésétől függ ugy, hogy ha a 
hőmérséklet a kívánt határt túllépi, kénytelenek 
vagyunk az áramhozzávezetést megszakítani, az 
elektrolitot a  cellából eltávolítani, ezt megtisztí
tani, njból megtölteni és az üzemet újra elkezdeni.

Az eddigi sikertelen eredmények öka tehát, 
amint kimutattuk, abban fekszik, liogy eddig a 
rossz hatásfok okát világosan nem ismerték és en
nek következtében a hibát hamis helyen, ugyanis 
az elektrolit magas hőmérsékletében keresték és 
ennek következtében meleget akartak elvonni.

Kísérletekből kitűnik, hogy gazdaságos ered
ményeik elérése végett szükséges, hogy a katóda- 
fém hőmérsékletét pontosan szabályozzuk. Azt 
találták ugyanis, hogy pl. konyhasónak ólomka- 
tódával való elektrolízisénél az utóbbi bizonyos 
hőmérséklethatár túllépésénél a képződött nátrium 
fölvételére tovább nem alkalmas és pedig már oly 
hőmérsékleten, amely azon hőmérséklet alatt fek
szik, amelyen a nátrium önmagában a jelenlevő 
ötvözetből ledesztillálódnék. Ilyen esetben nát
riumfölvétel többé nem következik^ be, sőt bizo
nyos körülmények között a már abszorbeált nát
riumot ismét leadja és az elektrolízis folytán sza- 
szabaddá váló nátrium ismét klórral egyesül és 
veszendőbe megy, innen ered azután a kedvezőtlen 
eredmény.

Másrészt megfigyelték, hogy az áram kihasz
nálás szempontjából káros, ha a katóda hőmér
séklete bizonyos minimum alá sülyed. Ez esetben 
az elektrolit és a katóda közötti határon szilárd 
konyhasó válik ki. A katóda-ötvözet bizonyos nát
riumtartalmának a levált konyhasó a katóda-öt- 
vözettel keverődik és pépet képez, amely további 
nátrium fölvételére szintén nem alkalmas és ak
kor is a tovább képződött nátrium ismét a klórral 
egyesül és elvész. A nátriumnak klórral való 
egyesülése azonban meleget fejleszt és azon téves 
benyomásra vezetett, hogy a rossz termelési há
nyad az elektrolit fölmelegedésére vezetendő 
vissza.

Ezek az uj megfigyelések világosan mutatják, 
hogy az a föltevés, hogy az áramkihasználásnak 
hatásfoka az elektrolit hőmérsékletétől függ, nem 
helyes, hanem az elsősorban a katódafém hőmér
sékletétől függ.

Ennek a ténynek fölismerése egyidejűleg meg
adja annak módját, hogyan kell az említett hátrá
nyokat megszüntetni, minthogy világos, hogy itt 
nem az elektrolitnak lehűtése vezet célhoz, hanem 
kizárólag a katódafém hőmérsékletének pontos 
szabályozása olyképen, hogy azt állandóan azon 
határok között tartjuk, amelyek esetről-esetre az 
alkalmazott elektrolitnál, az alkalmazott áramsü- 
rüségnél és a kívánt ötvözetnél az energia-haszno
sítás legjobb optimumát biztosítják. Ez a szabá
lyozás időközönként a  katóda lehűtését, bizonyos
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körülmények között azonban a katódához való me- 
leghozzávezetést tesz szükségessé. Elképzelhető 
azonban, hogy közvetlen meleg elvezetés és hozzá- 
vezetés nélkül a készülék ugy van szerkesztve, 
vagy az üzem ugy vezethető, hogy a katódafém 
hőmérséklete a kívánt határok között maradjon. 
A találmány lényege abban áll, liogy az első sor
ban a katódafém hőmérsékletét pontosan szabá
lyozzuk, anélkül, hogy először az elektrolit hő
mérsékletére tekintettel lennénk.

Ezt a célt különböző módon érhetjük el.
A katódafémet vagy alkalmas készülékekkel 

kötjük össze, amelyeken keresztül szükség szerint 
hűtő- vagy melegitőfolyadékokat, pl. megömlesz- 
tett ólmot vezetünk keresztül, vagy pedig a kató
dához megfelelő mennyiségű ötvözet eltávolítása 
mellett uj katódafémet adunk, amelynek más a 
hőmérséklete, mint a katódáé és ily módon a ki- 
vánt szabályozást érjük el. Szakkönyvekben még 
oly eljárás és készülék is van ismertetve, amely
nél elektrolitikus cellában előállitott ólomnátriu
mot bele közvetlenül összekötött desztilláló (készü
lékben olymódon bontunk meg, hogy a nátriumot 
ledesztilláljuk, mig az ólmot az elektrolitikus cel
lába visszafolyatjuk. A jelen eljárás foganatosí
tásánál ezzel a készülékekkel már most aképen 
szabályozzuk, hogy az csak annyi meleget visz a 
készülékbe vissza, amennyi a katódának adott kö
rülmények között a legkedvezőbb hőmérsékleten 
való tartásához szükséges.

Ily módon sikerül anélkül, hogy az elektrolit 
hűtésével járó hátrányok bekövetkezésétől kellene 
tartanunk az alkálifémet az energia rendkívül 
kedvező kiliaszniálása mellett folytonos üzemben 
előállitani.

Bányagázjelző lámpa.
A bányalámpák lángjának (aureolájának) ma

gasságából — mint ismeretes — meglehetős pontos
sággal föl lehet ismerni a bánya levegőjének száza
lékos bánya! égtart almát, a bányalégtartalom eme 
meghatározásánál azonban a bányász mindezideig arra 
volt utalva, hogy az aureola magasságát többé-ke- 
vésbé kifejlett személyes gyakorlottsága alapján ítélje 
meg. Eme puszta becslés azonban a dolog természe
ténél fogva megbízhatatlan lévén, kívánatos, hogy 
maga a báriyalámpa oly berendezéssel legyen ellátva, 
mely a bányásznak az aureolamagasság pontos, objec- 
tiv meghatározását tegye lehetővé.

A föladat megoldását célozza egy német bányász 
a találmányával, melynek lényege abban áll, hogy 
egy, a lámpaalzaton áthatoló rúdon különböző ma
gasságban elhelyezett mutatók vagy ezek helyett 
alkalmas osztályzat vagy más hasonló, beosztás jel
legével bíró szerkezeti részek vannak alkalmazva, 
melyek a szükséghez képest a láng terébe hozhatók, 
ugy, hogy az aureola mindenkori magassága ponto
san lemérhető és abból a százalékos bányalégtarta
lom megállapítható. Az emlitett rúdon célszerűen 
két ellentétes irányú mutató van alkalmazva, melyek 
közül az egyik a láng eltolására szolgáló födél gya
nánt, a másik az ismert gyujtókészülék már leégett 
gyűjtőszalagjainak Iehorzsolására szolgáló tisztitó- 
pecek gyanánt van kiképezve és ez esetben a rúd

a lámpaalzatban forgathatóan és magasság irányban 
eltolhatóan van elrendezve.

A mellékelt rajzon a találmány szerinti berepe
dezés egy Wolf-féle bányalámpán való alkalmazás* 
bán van példaképen feltüntetve és pedig az

I .  Ábra I I I .  ábra

1. ábra a lámpa részben metszett oldalnézete 
a mutatóknak a mérőhelyzetben való feltüntetésé
vel, a

2. ábra a lámpa felülnézetc, a
3. ábra ugyancsak részben metszett oldalnézete, 

mely az egész mérőberendezést a lámpaalzatba be
tolva tünteti föl, végre a

4. ábra a lámpa alulnézete.
I I .  ábra IV i-br&-

A lámpa belét tartalmazó (1) csőhöz képest ol
dalt elrendezve a (4) lámpaalzat (2) födő és (3) fenék
lapjába az (5) cső van beforrasztva, amelyen a felső 
végén (4 és 8) mutatókkal ellátott (6) rúd van át
dugva. A (6) rúd alsó végén, a rúd megfogására szol
gáló (9) gombbal van ellátva, mely egyúttal a (6) 
rúd legmagasabbra föltolt helyzetében az (5) cső alsó 
végéhez ütközvén, a (6) rúd fölfelé tolásának hatá
rolásául szolgál. A (6) rúdnak legmagasabbra föltolt 
helyzetében (1. ábra) az alsó (7) mutató alsó éle kö
rülbelül 9 mm.-nyire van a lámpa belét tartó (1) cső 
felső szájnyílásától, amely mérete az aureola-magas- 
ságnak körülbelől lVaVo bányalégtartalomnak felel 
meg. Az alsó (7) mutató felső éle azt az aureola- 
magasságot jelzi, mely 2% bányalégtartalomnak'felel 
meg, mig a felső (8) mutató 2V20/o bányalégtartalmat 
enged a lángon felismerni. A (7 és 8) mutatókat cél
szerűen ellenkező irányuakká képezzük ki és a szűk-, 
séghez képest a lámpa terébe forgatjuk.

Az ábrázolt kiviteli alaknál az alsó (7) mutató
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egyúttal a lámpa eloltására szolgáló födél gyanánt 
van kiképezve, mig a másik mutató az ismert (10) 
gyujtókészülék már leégett gyűjtőszalagjának lehor- 
zsolására alkalmas tisztitópecek gyanánt is szolgál.

Ha a mérőberendezést már nem használjuk, a 
(6) rudat legmélyebb helyzetébe huzzuk le, mely hely
zetben az eloltó födél gyanánt kiképezett alsó (7) 
mutató a lámpaalzat (2) fedőlapjára fekszik reá. Hogy 
a (6) rúd emez állásánál a rúd alsó, a (3) fenéklapon 
túl kinyúló része a lámpa fölállítását ne akadályozza, 
a (6) rúdnak eme része (11) csukló körül a (3) fenék
lap alá forgatható és e helyzetben a (12) forditó- 
részszel vagy más alkalmas módon rögzíthető.

-A  (6) rúdon természetszerűleg kettőnél több 
mutató is lehet elrendezve, melyek az említetteken 
kivűl a százalékos bányalégtartalomnak további fo
kozatait jelzik. A mutatók helyett osztályzatot is 
alkalmazhatunk, amelyet hasonlóan mérés céljából a 
láng terébe, illetőleg a lán£ közelébe forgatunk.

A (6) rúd alsó részének a (3) fenéklap alá for
gatott helyzetében való letakarására a lámpaalzat 
fenekén egy, a rajzban föl nem tünte te tt  védőfede
let is alkalmazhatunk.

Újfajta elektromos kemence.
Annyi módosításon és- javításon nrantek már 

át az elektromos kemencék, hegy e téren aligha vár
hatunk már lényeges változtatásokat. Az ujabb ta
lálmányok és inkább javítások amelyek az ilyen 
kemencék régi elvét többnyire érintetlenül hagyják. 
Egy amerikai mérnök legújabb idevágó találmánya 
is főleg elektromos kemencék ellenállásán eszközölt 
javításokra és az ellenállással közvetlen összeköt
tetésben levő részekre vonatkozik ós egyik tárgya 
több tagból összeállított oly ellenállás alkalmazása, 
melynek végei a kemence falaira támasztva vagy fel
függesztve, mely azonban egyébiránt önmagát tartja 
és a kemence kamráját egyenes vonalban hidalja át.

I* ábra  52486
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A több elemből álló ellenállás végeinél fogva 
azáltal lehet alátámasztva, hogy az egyes elemek 
egymásba kapcsolódnak. Jelen találmány szerint az 
ellenállás elemei sem egymásba, sem a sarkakba nem 
kapcsolódnak, kanem az ellenállás szabálytalan vagy 
lékalaku tömbökből van oly módon összeállítva, min 
az építészetben ismeretes^ lapos iv. A találmány má
sik tárgya az ellenállásnak vagy az ellenállás ele

meinek oly módon való kiképezése, hogy annak nagy 
elektromos ellenállása legyen; tárgya továbbá még 
oly berendezés alkalmazása, mely az ellenállás hosz- 
szuságának a hő alatt okozott változásait önműkö
dően kiegyenlíti, anélkül, hogy az ellenállásban ere
detileg fönnálló nyomást lényegesen növelné vagy 
csökkentené.

A mellékelt rajzokon az
1. ábra az elektromos kemencének a közepén 

vett hosszmetszete, a
2. ábra középkeresztmetszete, a
3. ábra két szomszédos tömb akszonométriai 

nézete, mely azok érintkezési felületeinek hornyait 
mutatja; az egyik tömb részben el van törve.

A kemencében az (a) téglafalban a (c) olvasztó 
kamra alkalmas módon azáltal van kiképezve, hogy 
a falazat tűzálló (c) burkolattal van ellátva. A ke
mencén a (b) födél van elrendezve, melynek töltésre 
való (u) nyílása van.

I I .  ábra

I I I .  ábra
5 2 4 * 0 .

Az ellenállás két (D) ós (Dl) csoportból van 
összetéve, melyek az (e) és (el) sarkak között pár
huzamosan vannak kapcsolva. A rajzokon a töltés 
fölé haladó hőhullámokat nyilak jelzik és pedig az 
(x) nyilak a (z) nyilak a közvetett hullámokat. Jelen 
találmány szerint az ellenállás egyes csoportjait sza
bálytalan vagy ékalaku (d) tömbök képezik, melyek
nek oldalai általában közös pont fölé konvergálnak 
ós oly gerendát képeznek, melynek felső felülete az 
alsóval párhuzamos és amelyet az építészetben lapos 
ívnek neveznek. Az ily alakú ivnek lényeges előnye 
a felső és alsó felületén körív szerint képezett ívvel 
szemben az, hogy a hőváltozások által okozott ki
terjedés ós összehúzódás (r—r) egyenes vonalban 
terjed és hogy keresztmetszet területe az egyik 
sark közepétől a másik sark közepéig állandó. Az 
egyes csoportok végső (dl) tömbjei a kemence tégla
falára támaszkodnak, a végső tömbök között levő 
tömböket pedig a végső tömbök támasztják alá. Ha 
az ellenállás nagy hőmérsékletre hevittetik föl, ter
mészetesen kiterjed és minthogy a jelen esetben az 
ellenállás tömör egészet alkot, oly berendezés alkal
mazandó, mely az ellenállás eltorzulását megakadá
lyozza és az abban eredetileg fönnálló nyomást le
hetőleg föntartja. E célból az ellenálló csoportjainak 
végeivel érintkező felületei ellenkező irányban fér*
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dók, amint az 1. ábra világosan mutatja, a tégla- 
faiak és az ellenállás csoportjainak vége közé pedig 
ékalaku összekötő vagy vezető darabok vannak be
illesztve. Jelen esetben ezek a darabok az (e), illetve 
(el) sarkakkal egy darabot alkotnak, minélfogva sar
kaknak nevezhetők. Föltéve, hogy az egyes össze
kötő darabok mindkét oldalának hajlásszöge az ék- 
alaku tömbök oldalainak hajlásszögével megközelí
tően egyenlő, a két hajlásszög összege az egyiknek 
kétszerese és az (r) vonal irányában ható, adott vég
nyomásnál az összekötő darabnak vagy sarkrak föl- 
emelkedésre való törekvése kétszerese az ellenállást 
képező egyes elemek fölemelkedésre való törekvé
sének. Ennek következtében a födélben szabadon 
mozgatható sarkak az ellenállás kiterjedésihez vagy 
összehúzódásához képest emelkednek vagy sülyed- 
néfc, miáltal gyakorlatilag állandó érintkezési ellen
állás önmöködően tartható fönn. Természetesen az 
ékalaku összekötő darabok vagy sarkak más alakú 
ellenállásoknál is ugyanoly sikerrel alkalmazható, 
különösen olyanoknál, melyeknél az ellenállás elemei 
szorosan vannak összeillesztve, mint a jelen esetben. 
Ha kisebb elektromos ellenállásra van szükség,. az 
ékalaku tömböket sima érintkezési felületekkel kell 
ellátni, ha ellenben az elektromos ellenállásnak na
gyobbnak kell lennie, mint a modern üzemeknél, a 
tömbök felületeit oly módon kell kiképezni, hogy az 
egyik tömb felületének csak egyes részei érintkez
zenek a szomszédos tömb felületével. E célból a töm
bök egyik oldalán hosszirányú (d3) hornyok vannak 
kiképezve ugy, hogy ha a tömbök hornyokkal ellá
to t t  felületeiket ós sima felületeiket fordítják egy
más fölé, amint az 1. ábrán látható, a felületeknek 
csak a hosszirányú hornyok között kiemelkedő ré
szei érintkeznek a v» lük szentben levő sima felüle
tikkel és azokkal természetesen vonal mei tén ké
peznek kontaktust. Ugyanazt az eredményt érjük el 
ugy, ha a tömbök egyik íz ületét harántirányu (d2) 
hornyokkal látjuk el úgy, hogy a hornyok között 
tévő kiemelkedő részek sima felülettel érintkeznek. 
ITéffül, ha az egyik felületen hosszirányu hornyok
kal, a szomszédos felü eten pedig haránt irányú hor
nyokat képezünk ki, az egymással szemben levő fe
lületeken levő hornyok egymás al derék'-ziíret k 
peznék, amint a 2. ábra mutat a, min»k folyt in az 
egymás mellett levő tömb<"k eg>m s>al por.tkontak- 
tost képeznek. Vonaíko* taktusok alkalmazása ánal 
téhát nájy elektromos >ile áll;' éih ő el, mely 
pontfcon aktusok alkalmaz na áhal mé fo ózhat-' 
Megjegyzendő, hojry jelen találmány szerint az eil n- 
állás éleméinek hórnyai nem kapcsó ó«lna eiry-násba, 
se>nb abban közre nem működnek/ho^y az elle-náliMst 
egészében összetartsák. A hornyok ^lká^azátsa azt 
az előnyt nyújtja, hogy különösén abtaíi. az esetben, • 
ha á Hornyok égymáét keresztezik, az ellenállás .-bel
sejében kifejtett hő jól és gyorsan terjed.

Természetes, hogy a sarkak nem csak a födél
ben rendezhetők el ós hogy az ellenállás csoport
jainak végén alkalmazott összekötő darabok ahelyett, 
hogy függélyes irányban volnának mozjia hatók, kéz
zel vairy alkalmas rugalmas berendezés segélyével 
az (r). vonal irányában is mozgathatók, anélkül, hogy 
ez a találmány lényegét érintené.

Tárnatámasz.
Alább egy oly engedékeny tárnatámaszt is  ̂

mer tétünk, melynél a v függélyes nyomást egy csú
szó karima és ferde felületek harántfeszültségeké 
alakítják át, melyeket rugalmas betétek fognak 
föl. A támasz profilvas, ócska sin stb. lehet; a fer
de felületek ezen alkalmaztatnak s e fölé fog a 
fej. A csúszó felületek a támasz végétől bizonyos 
távolságban létesittetnek ugy, hogy a változátlán 
profilú felső rész a fej számára vezetéket képez. A 
karimát ugy helyezzük a támasz koré, hogy a fer
de lapok felső részét fogja körül s a karimát össze
tartó csavarokat, melyek rugalmas alátétekkel 
birnak, erősen meghuzzuk. A szekrényszerü fejet 
a támaszvég ugy vezeti, hogy az szabadon támasz
kodik a karimán s a növekedő földnyomás hatá
sára azt a ferde síkokhoz szorítja, melynek ellen- 
liatásaképen a rugalmas alátétek összeszorittat- 
nak.

A találmány tárgya
1. ábrán hosszmetszetben,
2. ábrán oldalnézetben,
3. és 4. ábrákban pedig a fejen, ill. a kaririiáii 

át vehetett metszetekben van feltüntetve.
5. ábra a támaszvégre föltolható (m) darabot 

tüntet föl, mely szélesebb ferde síkokat nyújt a 
fej számáfa.

II.' ábra
I . á b r a

62315.

a

I I I .  ábra

V/tf/TZZZA
A

y
V/ s / t Tm

a

Pl. a T-vasból álló (a) támasz a (b) és (c) ferde 
kimetszésekkel bir a (d) karima számára, mellét 
a (g) és (h) rugalmas alátéttel biró (e, f) csavarok1 
tartanak össze. A csavaranyáknak célszerűen fél-' 
körkeresztmetszetü alátéttárcsákat adunk. A cél
szerűen szekrényalaku (i) fej az oldalsó (1) kimet? 
szésekkel van ellátva a támasz megfigyelése cél-M 
iából.
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Horongfürész bányafa 
megmunkálására.

Kerek hasábfának fából való (a) bányacölö
pökön való ágyazására az (a) bányacölöp felső vé
gén hengerpalástalaku (b) kivágás (2. ábra) ké
szítése szükséges, amit az alább ábrázolt iireges- 
hénger henger palástalaku (c) fűrész (1. és 3. áb
ra) gyorsan és pontosan végez. A megmunkálandó 
cölöpöt ékalaku, fogazott talpakra fektetjük és az 
(e) tövissel ellátott emelő segítségével rögzítjük. 
A (<J) talpak egymáshoz képest való eltolás által 
nagy mértékben különböző átmérőjű hasábfának 
megfelelően állíthatók be. Az (a) cölöp az ékalaku 
talpakon a fűrészhez képest központos helyzete sa
já t súlya folytán foglal ej. A (b) kivágás előállí
tására a nagyon gyorsan forgó (c) fűrészt az (f) 
hajtótengelyen (1. ábra) eltolhatjuk vagy a (g)

V tengelyt (3. ábra) a ráerősitett (c) fürészszel együtt 
a megmunkálandó cölöp felé mozgatjuk.

A (c) fűrész súlyát a (h) emelőn alkalmazott 
'(i) ellensúly vagy a tengelyirányban ható (k) rugó 
vagy az emelőre ható (1) rugó vagy ezen elemek 
valamely összeállítása által egyensúlyozzuk.

Hogy a fűrész belsejébe fahulladékok ne ha
tolhassanak, a tömitő (m) korong (1. ábra) vax* al
kalmazva, mely vagy a fürészszel együtt forog 
<yß£J „szilárdan van elrendezve (3, ábra).

Zsákmányjog és kiviteli érdekeink
Irta: Gyöngyösi József, a  „Titanit“ r.-t. igazgatója.

Az immár csaknem két 'hónapja húzódó olasz- 
török háború aktuálissá tett egy igen fontos 'kér
dést, mely egész kiviteli kereskedelmünkre a  lel
hető legnagyobb behatással bir. Ez a ihadi dugáruk 
ügye. A hadviselő felek országai ugyanis Oly kö- * 
zel vannak hozzánk és oly élénk velük kereske
delmi összeköttetésünk, hogy minden hazafi iparos 
és kereskedő, aki árucikkeit tengeren vagy száráz- 
földön a hadviselő felek érdekköréhez tartozó te
rületekre vagy azokon át szállítja, a hadi dug- 
árukra vonatkozó szabályok 'ismerete nélkül tete
mes károsodásoknak lehet kitéve, melyek kellő 
készültséggel könnyen elkerülhetők. Különösen' 
olasz részről fenyeget a  veszély: tengerentúli ki
vitelünk egyetlen utj'a az Adriai tenger, mely 
Olaszország legbehatóbb ellenőrzésének van .'ki
téve; szárazföldi exportunk a Balkánra irányul s 
ez viszont — bár ‘közvetve és (kisebb mértékben —: 
szántén bizonyos korlátozásoknak Van a 'kiviteli-, 
forgalomban alávetve.

Jelen fejtegetésünk célja tehát csak az, hogy 
röviden megismertessük az érdekelt ipari és keres
kedelmi köröket a hadi dugáiruk fogalmával s meg
vonjuk azt á határt, amelyen túl a hadviselő felek, 
zsákmányolási joga ki nem terjed s Így módot ad
junk mindazoknak, kik üzletük folytatásával kény
telenek a veszélyeztetett területekre vagy azon át 
szállítani, hogy megfelelő preventív intézkedések 
kel a hadviselő felek zsákmányolási joga által be
következett veszélyt elkerüljék, avagy a mini
mumra csökkentsék. Jelezzük továbbá azt az utat 
is, amely célra vezet, ha minden intézkedés dacára 
■mégis előfordulna, hogy küldeményük jogtalan 
módon a hadviselők zsákmányává vált;

A hadi díugáruk elkobzása oly régi; mint maga 
a világtörténet. Igen természetes ugyanis, hogy 
az az állam, mely egy másik állam ellen háborút 
visel, nem fogja tűrni és minden eszközzel meg
fogja akadályozni, hogy ellenfele birtokába oly 
á'ruk jussanak, melyek Őt a 'háború folytatásánál 
kedvező helyzetbe 'hozzák. Nem engedi meg tehát, 
hogy ellenfelének bármely semleges oldaliról is lő
szerek s fegyverek szállíttassanak, ezenkívül meg 
fogja akadályozni, hogy egyéb, nem közvetlenül a 
háború céljaira szolgáló, de mindamellett a háború 
esélyeit kedvezően befolyásoló más árucikkek, 
mint pl. élelmiszerek, ruházati tárgyak stb. jus-s. 
sana'k ellenfele birtokába.

Minthogy pedig ily módion úgyszólván min
dennemű áru hadi dugárunák lenne minősíthető, 
mert hiszen csaknem valamennyi áru az emberi' 
szükségletek kielégítésére, szolgál és igy a had
viselő felek emberéinek javára .válik; évsz&a

U* ábra

lll.áura

I V .  á b r a
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dók folyamán kialakultak bizonyos nemzetközi 
szabályok, melyek a 'hadviselő felek zsákmányo- 
lási jogait meghatározott határok közé szorítot
ták s megállapították, 'hogy mely semleges áru
cikkek elkobzása jogosult és melyeké nem.

A bennünket érdeklő ily nemzetközi megállla- 
podások csakis azok, melyek török területekkel 
való forgalmunkban az olaszok zsákmányolási 
jogát érintik, mivel török részről Mligha állhat be 
az a veszély, (hogy Olaszországba irányuló külde
ményeink a törökök «álltai hadi dugáruk gyanánt 
elkoboztatnának.

Előre kell bocsátanunk, hogy a hadviselő felek 
bármelyikének csak abban az esetben van joga 
semleges árukat elkobozni, ha a háború kitörésé
ről és zsákmányolási joga gyakorlásainak szán
dékáról az illető semlleges ország kormányát 
megfelelően értesítette. Minthogy ez Olaszország 
részéről a  mi külügyi kormányunknál megtörtént, 
Olaszország zsákmányolási jogát hazai szárma
zású áruinkkal szemben tefljes mérvben gyakorol
hatja.

Olaszország föntemlitett nyilatkozatában 
azonban kifejezetten kijelentette azt is, hogy a kö
rvetkező nemzetközi megállapodásokat zsákmá
nyolási jogának gyakorlásánál teljes mérvben be 
fogja tartani; és pedig:

áz 1856 április 16-án kelt párisi deklarációt, 
1907-iki hágai nemzetközi békekonferenc'á- 

na'k a zsákmányolásra vonatkozó határozmányait 
és végül

a londoni tengerészeti hadi jog megállapítá
sára vonatkozó tanácskozmány 1909 február 
26-an kelt deklarációját. E három nemzetközi 
egyezmény közül bennünket a két első kevéssé ér
dekel, minthogy az elsősorban emlitett párisi dek
laráció a hajók és nem pedig a ha.iórakományok 
elkobzásáról szól, a hágai békekonferencia pedig 
csak a magánlevelezések, halászhaiók stb. elkob
zásának tilallmára vonatkozik. Ezzel szemben 
azonban a legújabb londoni deklaráció igen fontos 
határózmányokat tartalmaz, melyeket bővebben 
fogunk ismertetni.

Éz a deklaráció, melyet az európai nagyha
talmakon kivül az északamerikai egyesült áramok, 
Japán és Németalföld írtak alá. második, fejezeté-, 
ben. foglalkozik' a kontraljandokkal, vagyis a; hadi- 
’dugárukkaí. E hata'rozmányok szerint az árucik
kek három' csoportba soroztainak és pédig:

'Az első csoportba tartoznak az úgynevezett 
abszoíut hadi dugáruk, melyek az esetben, 'ha ren
deltetési helyük valamely ellenséges vagy az ellen
ség által megszállott terület, ugy a hadviselő fél 
álta'l minden további nélkül elkobozhatok. Áll ez 
még arríT az esetre is, ha ily áruk rendeltetési 
Helye; wttaijíépen íiem ín s é g e s  teríilet,

a hajó ily területen lévő közbenső kikötőt átmene
tileg érint. Abszoímt hadi dugiáirut képeznek a kö
vetkező árucikkek: mindennemű fegyverek és 
alkatrészeik, lö vegek stb., puskapor és robbantó
anyagok, de ezekből csak azok, melyek kifejezet
ten a háború céljaira szolgálnak, katonai ruházaT 
tok és felszerelések, valamint katonai lószerszá
mok, nyergek stb., tábori hasznáíati tárgyak,, 
páncéllemezek, hadi hajók és hadi jármüvek, oly 
szerszámok és berendezések, melyek hadi anya
gok készítésére szolgálnak.

A második csoportba tartoznak az úgyneve
zett viszonylagos hadi dugáruk. Ezek valamely 
hadviselő fél részéről csak az esetben kobozhatok 
eil, ha bebizonyittatiik, hogy ezek az áruk az el
lenfél vagy pedig az ellenséges állam közigazgatá
sának szervei szalmára szolgálnak, kivéve, ha ö 
körülményeik ált§L bebizonyul, hogy a kérdéses 
áruk az aktuális háború céljaira nem lennének már 
felhasználhatók. Feltételeztetik, hogy a viszony
lagos dugáruk' az előbb emlitett rendeltetéssel bír
nak, ha a küldemények az ellenséges hatóságok 
vagy pedig egy ofly az ellenséges területen székelő 
kereskedő szamára vannak szánva, aki az ellen
ség részére ilyen cikkeket egyáltalában szállítani 
szokott. Ugyancsak az előbb említett rendeltetés 
feltételeztetik akkor is, ha az áruk rendeíítetésj 
helye az ellenség valamely erődít vénye, vagy per 
dig oly más hely, mely az ellenség akcióinak bázk 
sáu’l szolgál. Ha mindez a viszonylagos dugárut 
képező cikkről be nem bizonyittatott, ugy az lá'rii 
cl nem kobozható

Ily viszonylagos dugáruk. amelyek a jelzett 
körülmények között el nem kobozhatok, a  követ
kezők: élelmiszerek, takarmány és erre szolgáló 
magvas termények, katonai célokra alkalmas ru
házatok, kelmék és lábbelik, vert- és rúdarany, 
vert- és rudezüst. továbbá papírpénz, jármüvek, 
hajók, ladikok, stb., vasúti alépítményi anyagok" 
és vasúti jármüvek, távíró, telefon és drótnélküli 
táviró s hozzájuk való anyagok, léghajók, repülő
gépeik és alkatrészeik’, fütő- és kenőanyagok, 
puskapor és robbantóanyagok, melyek nem szol
gálnak kifejezetten az aktuális háború céljaira, 
pusztításukhoz való eszközök, lószerszámok, és 
tüskés drótok, valamint a  felszerelésükhöz és efc 
pusztításukhoz való eszközök, lószerszámok .és 
nyergek, látcsövek kronométerek és tengerészeti 
mérőeszközök.

A harmadik csoportba tartoznak azok az 
áruk, melyek hadi dugárut egyáltalán nem képez
hetnek és igy semmi körülmények között nem 
zsákmányolhatok. Ezek közé tartoznak: nyers 
gyapot s egyéb textil! nyersanyagok, olajos mag
vak stb;, kaucsuk, gummí stb., komló, nyersbőrök, 
elefántcsont, természetes ’é? mesterségei) tjágya.i
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szerek, ércek, kerámiai nyersanyagok, papiros és 
nyersanyagai, szappanok és festékek s azok nyers
anyagai, iklórmész, szóda, ammóniák, 'kénsavas 
arrrmonniák, rézvitriol, mezőgazdasági, bányá
szati, textilipari és könyvnyomdái gépek, drága
kövek, torony-, fal'.i- és zsebóráik, divat- és pipere- 
cürikek, tollak, serték stb., bútorzat, lakásdiszek, 
ÍTodai szereik. Ezeken kivül még: mindazon tár
gyak és anyagok, melyek kizárólag betegek és se
besültek ápolására szolgálnak, azonban azzal a 
megszoritással,. hogy a zsákmíányofló fél kártérítés 
ellenében ezen cikkeket lefoglalhatja; továbbá 
mindazon tárgyak és anyagok, melyek a 'hajó és 
annak utasai részére szolgálnak az utazás tartama 
alatt.

Mindezekből tehát megáfapitható, hogy mely 
árucikkeknél kell az exportőrnek a zsákmányolás 
veszélyével számolnia. Háborús időkben a veszé
lyeztetett területeken abszolút dugárut szállítani 
nem tanácsos, mert az minden valószinüség sze
rint a hadviselő fél kezébe kerül. Viszonylagos 
dugárut csak akkor szállítunk, ha küldeményünk 
tárgya és rendeltetése megfelel a feltételeknek. Ez 
esetben is azonban szintúgy, miként egyéb dugárut 
nem képező cikkek szállításánál, küldeméfiyeinket 
okvetlenül biztosítsuk a 'hadi veszély ellen, mint
hogy nincs kizárva, miszerint azok a hadviselő fél 
által, dacára a nemzetközi egyezménynek s a nép- 
jognak, elzsákmányoltatnák.

Mi történik már most az esetben, ha ez min
den várakozás ellenére mégis megtörténnék? A 
hadviselő fél úgyis minden kereskedelmi hajót 
feltartóztathat és átkutathat, kivéve azokat, me
lyeket hadihajó kisér. Már most könnyen meg- 
eshetik, hogy a hadviselő fél valamely viszony
lagos dugárut lefoglal.

Ez esetben kétféle jogorvoslatnak van 'helye. 
Az egyik az elkobzó állam nemzeti bírósága, 
melynél a kárvallott exportőr az illető állam ellen 
magánjogi pört indít. Ha e pert két fórumon át 
folytatta és kimenetelével megelégedve nincsen, 
vagy ha a zsákmányolás napjától számítva két 
éven belül Ítéletet riem kap, ugy az egész ügyet az 
1907-iki hágai békekonferencia által megalapított, 
Hágábán székelő nemzetközi állandó zsákmány- 
biróság elé terjesztheti, mely utóbbi az esetben, 
Jiá az élkóbiás jogtalan volt, az illető zsákmányoló 
államot teljes kártériiésre ítéli.

Amint tehát mindebből látható, viszonylagos 
dugárukat és dugárut nem képező áruknak a ve
szélyeztetett területekre vagy azokon át való 
szállítása csakis azzal a kockázattal jár, hogy 
jogtalan elkobzás esetén a kárvallottak a zsák
mányoló hadviselő fél ellen esetleg pert kell indí
tania. Amennyiben a küldemény elkobzásához az 
jHctő államnak joga íre^ volt, ugy a per kedvelő

kimenetele kétségtelen, minthogy végső fokon a 
hágai nemzetközi biróság a kártérítést okvetlenül 
meg fogja Ítélni. Azonban e per kivitelének kocká
zata is a szállítmány biztositó társaságok által el
vállalt hadi veszély biztosítása által a biztositó tár
saságra háritható. Meg van védve tehát teljes 
mérvben a népjognak az az elve, hogy a nemzet
közi kereskedelem fiáborus időben is szobád és 
semleges államok polgárai nemcak egymásközi, 
hanem a hadi felekkel is és nemcsak semleges terü
leteken, hanem a háború színhelyén is kereskedést 
űzhetnek.

^  HAZAI HÍREK. 5?
Tisztelt olvasóinltnaJí', élő fizetőinkneh é* 

hirdető inknele boldog rt jé ve t k ív á n u n k .
„A BÁNYA“

szerkesztősége és k iadóh iva ta la .

A sármási gázkitörés.
Megírtuk annak idején, hogy a pénzügy- 

miniszter felkérte dr Kövesligethy Radó egyetemi 
tanárt, hogy állapítsa meg, miilyen minimális nyo
más kellett a sármási gázeruptió előidézésére. 
Kövesligeitihy dr Vodeczky József és dr Strömpl 
Gábor tanársegédeit küldte Kissiár,másra, hogy az 
előzetes felvételeket megtegyék. Dr Strömpl há
rom hétig, dr Vodeczky pedig öt napig tanulmá
nyozta és mérte a helyszinén az eruptió még lát
ható nyomalit.

Dr Vodeczky tanár a vizsgálatok eredményé
ről igy nyilatkozott munkatársunk előtt:

„Itt nem lehet szó véleményről, hanem 
igenis precíz adatokról és pontos matematikai 
számításokról. S bár a számításainkat még nem 
fejeztük be teljesen, annyi már is kitűnik, hogy 
a feltörés a régi gázkuttal nincsen összefüggés
ben. Tisztán technikai okok (idézték elő.

A kiszórt anyag 95.000 métermázsa, amely 
85000 m2 területein szóródott szét. 50 kg-os da
rabok 400 méternyi távolságig vetődtek. Számi- 
tásaiink — és itt egy számokkal, integral, dif
ferential és gyökjeíekkel sűrűn teleirt 204 olda
las füzetre mutat — azt mutatják, hogy az 
atmoszferikus nyomás, amely a feltörés előidé
zésére kellett, jóval nagyobb a gázkutban ural
kodó nyomásnál.

A gázcsőben máig is változatlan a nyomás. 
A támadt repedésből is változatlanul ömlik a  
gáz, mennyisége meglehetősen nagy, amennyi- 
bén egy 9 cm. átmérőjű csővel -végzett 
né1! kétharmad köbméter volt per secundupu

Számításainkat még ima befejezzük ’azútsí-n 
beterjesszük a minisztériumnak.“

Másrészt igen jól értesült helyről ezeket irják 
lapunknak:

„Dr Kövesligethy Radó egyetemi tanár és 
dr Vodeczky József tanársegéd elvégezték a 
kissármási eruptióra vonatkozó számításaikat.

Kitűnt, hogy a minimális nyomás, mely az 
eruptió előidézésére kellett, elhanyagolva a kő
zet kínyirásár'a, S^törcfelé^iie •való qstfjg
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azt számítva, hogy mennyi erőre volt szükség 
tfiiininiálisan a kidobott kőzetdarabok elhajítá
sára, 60 atmoszféránál nagyobb vol't, de néhol 
elérte a 120 atmoszférát.

Miután a  gázkut gázának nyomása csak 
28 atmoszféra, ki van zárva, hogy az elzárás 
okozhatta volna a kitörést.

Köves'liigethy és Vodeczky dr számításán 
alapuló exaet adatok kizárják, 'hogy 28 
atmoszféra nyomású gáz diffúziója és expansiója 
idézte legyen elő a kitörést.

Annak, mint én mindjárt megmondottam, 
tektonikus oka volt. Tektonikus elmozdulás hir
telen növelte a  gáz nyomáslát és az kitört. A 
tektonikus elmozdulás magyarázata a földren
gés is, melyet a  kitörés előtt észlelteik.

Mindazok, akik a napilapok Hasábjaim el
hamarkodva és pontos megfigyeléseik és adatok 
ihfánviálb&n kerestek összefüggést a gázkut elzárása 
és a gáz kitörése között, bizonyára elégtételt szol
gáltatnak a kirendeltségnek, ha e számiások nyil
vánosságra jutnak.

K inevezések. A m. kir. pénzügyminiszter Hahn
Aladár végzett vaskohómérnökhallgatót a Selmec
bányái bányászati és erdészeti főiskola ábrázoló- 
mértani tanszékéhez tanársegéddé nevezte ki. — 
A m. kir. pénzügyminiszter Jakusik János okle
veles bányamérnök, ideiglenes minőségű bánya- 
gyakornokot az állami szolgálatban véglegesítette. 
— Zavilla Arnold segédmérnököt Zalatnáról az 
abrudbányai bánya- és fémbeváltó hivatalhoz he
lyezték át. — Á m. kir. pénzügyminiszter Filep 
György só tárnokot a szigetkamarai ni. kir. sószál- 
litó hivatalnál, ebben a minőségében és jelen állo
máshelyén való meghagyása mellett, a VIII. fize
tési osztályba, Csizmadia János ellenőrt a késmár
ki m. kir. sóhivatalnál és Urbán Jakab ellenőrt a 
riiiskolci m. kir. sóliivataliiál ebben a minőségük
ben és a jelen állomáshelyükön való meghagyá
suk mellett, a IX. fizetési osztályba, továbbá ifj. 
Fodor Antal mázsatisztet a budapesti m. kir. só
hivatalnál, Csajkovits Antal mázsatisztet a sziget
kamarai m. kir. sószállitóhivatalnál, Aubert Ká
roly mázsatisztet a zimonyi m. kir. fővám- és só- 
hívatalnál és Gärtner Oszkár mázsatisztet a te
mesvári m. kir. sóhivatalnál ebben a minőségük
be?̂  és a jelen állomáshelyükön való meghagyásuk 
mellett, a  X. fizetési osztályba kinevezte.

E ljegyzés. Rigler József a Kolozsvári Kőszén
ig'ny£i részvénytársaság főkönyvelője, Lapunk tu
dósítója, december 30-án vezette oltár elé íjecher 
Henrik, a Kolozsvári Kőszénbánya rt. igazgató jár 
nak leányát Jeannet.

Kitüntetett bányaorvos. Vértesi Tóth Imre dr. 
selmécbájnyai bányakerületi főorvos a drezdai 
hygj&pdai nej^zetközi kiállításon kitüntető okle

velet kapott a kiállítás támogatásáért és tudomá
nyos működéséért. Dr Tótlinak ez már az ötödik 
külföldi elismerése.

A m ásodik m űegyetem — Selmecbányán« 
A Magyar Mérnök és Építész-egylet egyik ülésén 
a másod'ik műegyetem felállításával foglail,kozott. 
A gyűlésen Jendrassik Kornél, a kiváló szakférfiú 
hosszabb beszédben meggyőzően azt fejtegette, 
hogy a második műegyetem seholsem »állítható fél 
alkalmasabb helyen, mint Selmecbányán és pedig 
a mostani bányászati főiskolával kapcsolatban, 
amely az országnak — a budapesti műegyetemet 
kivéve — egyetlen technikai 'főiskolája. Selmec
bányáin mozgalom indult meg a kétségkívül prak
tikus és indokolt terv megvalósítására.

A M agyar bánya- és kohóipar tanulm ányi rt. 
január 9-én rendkivüli közgyűlést tart, amelyen a 
részvénytőke még be nem fizetett részének befize
téséről és a befizetés elmulasztásának következmé
nyeiről határoz.

Eljegyzés. Bock Albert, a „Rudai 12 apostol 
bányatársulat“ tisztviselője, jegyet váltott Szabó 
Emmuskával.

A m agyarhoni földtani társulat december 
20-án a Földtani intézet előadó termében szak
ülést tartott, amelyen előadást tartottak: Kormos 
Tivadar dr: a) Gyűjtéseim Szamos szigetén, b) a 
trinili Pitlíecantrópus rétegekről. Schréter Zoltátí 
dr: A komárniki barlang Krassószörény vármér 
gyében.

A bányászati é s  kohászati egyesü let nagy*
bányai osztálya 14-én ülést tartott, melyen Fischer 
Károly a Bizmut-fém termeléséről tartott előadás,t. 
Kápolnai indítványát, hogy Nagybánya geologiai 
felvételét Pálfy Mfírra bízzák s az 1912. évi bá
nyász kopgresszns alkalmából egy alinanachet .ad
janak ki, ~ kiadták a választmánynak. Uj választ
mányi tag lett B. Kováts Géza. Kilépett Weisz 
Lajos, uj tagokul beléptek: dr Pap Viktor, Kő- 
váry György, Beldegsmíd József, Szepesy Gusz
táv és dr Varga Sándor.

és egyéb finom borárut leg
előnyösebben vásárolhat 

a készítőnél
C s á n g ó n á l
Budapest, IV.. Hiram-M 5. - Telefon fim

Grand P r ix  aranyérem  Páris.
Olcsó szabott árak. A cim fontos.

(B/3832/611/24)

MAX HILDEBRAND
a z e lő t t  A u g u s t  L m g k e  & C o .T H E 0D 0L IT 0K  FREIBEKO.  „ 47

n i v e l l á l o k ,  felállító k é sz ü lé k ek , A|api4 totf ° 9* e ! L ^
tá jo ló k , m in tasze rű , p r e c í z i ó s  Magyarországi képviselő:
kivitelben mint k ü l ö n l e g e s s é g  C O N R A B  É S  T Á R S A
(B/2268/702/685/41) gyártása . Budapest, VI., Terez-köryt 15.
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A kitid i alum ínium. Megírtuk már, hogy 
Hiunyadmegyében K'itúd község határában na
gyobb kiterjeldésii al/uminiumtartalmu ikőzetre 
bukikanta'k. A területet Ajtay Géza kitidi jegyző 
foglalta le, aki a kőzetet megvizsgáltatta. A vizs
gálat szerint a kőzet 32 százalék alumíniumot tar
talmaz. A terület megszerzése végett állítólag egy 
angol társaság tárgyal Ajtay jegyzővel.

E lh a n y a g o lt  b á n y a . C zerm in ger zalatnai bánya
k a p itá n y  fe lh ív ta  a kism uncseli N án d o r é rcb án yatársu la t 
ta g ja it, hogy az üzem en k ivü l álló  b án ya te lke ike t veg yék  
üzem  alá , m ert e llenkező esetben ké tszeri m egbírságo
lás után e lvon ja  a b án ya jo g o s itván yo ka t.

A gróf '• C sáky L á sz ló  p ra k fa ív i v a s- é s  
a cé lg y á r  rt.-nál Lorch Károly Lajos társulati tiszt- 
viselő^cégjegyzési jogosultsága megszűnt.

P etróleum -vezeték M áramarosban. Az 
izavölgyi petróleummal lapunk más helyén részle
tesen foglalkozunk. Újabban azt jelentik Mára- 
fnarosszigetről, hogy Máramaros vármegye tör
vényhatósági bizottsága báró Perényi Zsigmond 
főispán elnöklete alatt 'közgyűlést tartott, amelyen 
hozzá járultak ahoz, hogy a Magyar Kárpáti Pet
roleum Részvénytársaság Izaszacsaltól Mára- 
marosszigetig hatvan kilométer csőhálózatot lerak
hasson, amelyen a petróleum a finomítóig jön.

B á n y a e g y le ti gyű lés. A nagybányai kerületi 
bányaegylet választmánya 18-án nagybányán ülést 
tartott:

Gyilkolt a földgáz. M akó ró l » je l e n t i k K i s  Ádám  
fö ldeák i b irtoko s ta n y á já n  M észáro s  M á ty á s  és Sim on  
P éte r m unkások k u ta t fú rta k  és m ár tizen ké t m éter m é ly 
re ju to ttak , am iko r S im on g y u fá t g yú jto tt, hogy m egnézze, 
ván-e  m ár v iz . A  g yu fa  lán g já tó l a fö ldből e lő törő  g ázok ' 
m eg g yu lad tak , a m unkások ru h á ja  tü ze t fogott és m ind
ketten  súlyos égési sebeket szenvedtek. S im on P éte r re t
tenetes k in ok kö zö tt m eghalt.

A bányam un k ás főnyerem énye. Ezelőtt két 
esztendővel Cserják Lajos balánbányai bányamun
kás egy nyolcad sorsjeggyel hetvenezer koronát 
nyert, de Kövecsi Domokos ottani kereskedő csak
nem elütötte a főnyereménytől. Cserják ugyanis 
Kövecsitől vásárolta a sorsjegyet s amikor a ke
reskedő megtudta, hogy Cserják sorsjegyét na
gyobb nyereménnyel kihúzták, «elkérte tőle a sors
jegyet azzal, hogy majd ő fölveszi a nyereményt. 
Qsérják oda is adta a sorsjegyet, de utóbb gyanut 
fpgött s amikor egy sorsolási jegyzékből meggyő
ződött árról, hogy nem kétezer, hanem hetvenezer 
koronát nyert, följelentést tett a kereskedő ellen. 
Kövécsit épen abban a pillanatban tartóztatták le, 
.amikór Budapesten föl akarta venni a nyere
ményt. A csikszeredai büntetőtörvényszék Kövecsi 
Domokost csalás büntette miatt nyolc hónapi bör
tönre Ítélte, feleségét btinrészesség miatt hat hóna
pi börtönnel sújtotta. A marosvásárhelyi tábla az 
ítéletnek. Kövecsi Domokosra vonatkozó részét jó

váhagyta, Kövecsi Domokosnét ellenben fölmen
tette. Ma tárgyalta ezt az ügyet a kúria Bucz La
jos biró előadásában és a bejelentett semmiségi 
panaszok elutasításával jóváhagyta a tábla Íté
letét.

Rom án szén Erdélyben. Brassó vidékén
mindezidáig a magyar szénen .kiívül csak angol 
szenet használtak, mig Romániaiban jelentős meny- 
nyiségben fogyott a magyar szén. Legújabban 
azonban a brassókörnyéki iparvállalatokhoz egyre 
több román kőszén érkez'ik; Romániában ugyanis 
a szénbányászat gyors fejlődésnek indult, ugy 
hogy nemcsak a magyar szenet szorította ki Ro
mániából, hanem itthon is iversenyre kelt’ veié: A 
román szén ugyan gyengébb minőségű a mágyar- 
nájl, de árai méltányosa/bbak s a rendeléseket pon
tosabban bonyolítják le.

A M agn ezitip ar é s  b á n y á sza ti rt. december 
30-án rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen a 
részvények visszavásárlása utján az alaptőke le
szállítása fölött, határozott.

Földgáz-tizem  M ezőhegyesén. A mező
hegyese ménesbirtoikon ez idő szerint ártézi kutat 
fúrnak, melynek célja az eddiig felhasználatlan 
földgáznak összegyűjtése a mintaszerűen kezelt 
uradalmi malmok hajtására. Ä munkálat már jól 
előrehaladt és azt hiszik, hogy a jövő év derekán 
meg is kezdhetik az uj foídgázas üzemet.

Á llam i kedvezm ény. A kereskedelemügyi rhi- 
niszter a pénzügyminiszter hozzájárulásával az 
1907. évi III. törvénycikkben meghatározott állá- 
mi kedvezményeket a kábelgyár részvénytársaság 
pozsonyi cég, Pozsonyban levő ipartelepén a „guru
mon“ nevű elszigetelő anyag gyártására beveze
tendő uj üzemág részére az üzembe helyezés nap
jától számítandó 10 évre előzetesen biztosította.

A K o lo zsv á r i k ő szén b á n y a  rt. uj szék h elyé . 
Jelentettük már, hogy ezen társaság fióktelepének 
székhelyét Kolozsvárról Kiskeresztesre tette át. A 
kolozsvári törvényszék most az ottani fióktelep 
törlését bejegyezte s az összes okmánytári és irat
tári iratokat áttette a dési kir. törvényszékhez, 
mint az uj fióktelep illetékes bíróságához.

Az Első sátoraljaújhelyi petróleum finomító rt.- 
nál F e le d y  D ezsőt és P aká ts  M ó r t  ig azgatóság i ta g o k k á  
vá laszto tták . C ég jeg yzés i jo gosultságukat b e jeg yezte tték .

8/
aki hasonló állásban már működött, borsod- 
megyei szénbánya. Ajánlatok „ S z e r é n y  
7 4 5 “ jeligével e lap kiadóhivatalába. (b;;«/5i>

megbízható, szolid es olcsó beszerzesi forrása

(RAVER E. és TARSA BUDAPEST
és lakkok

= Főraktár és iroda: =
V., Váczi-ut 34.
„Krayer festékudvar“

festék-, kence- 
és laKkgyáhi:::

Cs. és kir. udvári szállító. Ő cs. és kir. Fensége, Jó
zsef főherceg udv. szállítója. A m. királyi államvasutak; 
állami, gép* és vasgyárak, az összes waggongyárak, 

Budapest főváros szállitói.
(B/2139/420/Sä/lI)

EredeH F R É D IT  CSAPÁGY FÉM  E K É T minden czélnak 
megfelelő minőségekben gyári- kizárólag az:

ALTAIANOS MU5ZAKI RE52VE«rTAR5ASA6
BUDAPEST,V.,2RINY!-l!TCÄ i. SRESKAM PALOTA .



iá A B Á N Y A 1911 december 31. (51—52. sz.)

E m elk ed e tt a  só á r a .  A hivatalos lap 20-iki 
száma pénzügyminiszteri rendeletet 'közöl, amely 
szerint a tiszta óparsó ára egyszáz métermázsán 
alóli mennyiségben 2 K 57 f, a tisztátalan iparsóé 
pedig 2 K 17 f.

Egyszáz méterimázsa vagy azon felüli meny- 
nyiségnél az ár métermázsánként: a tiszta ipar- 
sónál 2 K 20 f, a tisztátalan iparsónál 1 K 80 f.

Ez az ár az 'iparsónak a vezérügynökség szi
getkamarai és marosujvári denaturáló telepein 
való átvétele esetére bír érvénnyel; Sziget- 
ícamaráTi azonban a fentebbiekben megállapított 
árakhoz még, a bányahelyekről való szállításért 
métermázsánként 18 fillér hozzászámítandó.

Az «parsának az ország egyéb helyein való 
átvétele esetére az itt megállapított árak a sziget
kamarai, illetőleg a marosujvári denaturáló telep
ről járó vasúti szállitási dijakkal emelkednek.

Cégjegyzési hírek. A Magyar általános ka- 
szénbánya r.-t.-nál Spiegel Béla társulati tisztvi
selő cégjegyzésre jogosult a „per procura“ tol
dattal. — A Magnezit ipar- és bányászati r.-t.- 
nál Baross József, Bölim Gyula, Grüner Károly, 
Kádár Gusztáv és Weigl Sándor igazgatósági ta
gok ^cégjegyzésre jogosultak. — A Borsodi szén
bányák r.-t.-riál Daróczy Aladár igazgatósági tag 
cégjegyzésre jogosult. — A Hosszuhetényi kőszén
bánya r.-t.- nál Sárváry Oszkár cégjegyzésre jogo
sult. A Magyar Bánya- és Kohóipari Tanulmányi 
Részvénytársaságnál Morell-Vischer Ágost és 
Pghart Erich igazgatósági tagok cégjegyzésre jogo
sultak. — A Lapp Henrik-féle mélyfúrások, bánya
telepek és mélymüvek magyar részvénytársaság
nál Gerson Pál, if j. d r  Chorin Ferenc, Maishiern 
Péter,dr Molnár Mór és Chrambach Frigyes igaz- 
hatósági tagoknak ebbeli minőségük és cégjegyzési 
jogosultságuk bejegyeztetett. Kohen Gyula és gróf 
Szapáry Pál igazgatósági tagok ebbeli minőségük 
ée cégjegyzési jogosultságuk megszűnt.

Pályái atmefjhosszabbitás. A Selmecbányái m. 
kir. bányászati és erdészeti főiskolánál megüresedett I I .  gép
tanári állásra a pályázati határidőt 1912. évi január 8-ig m eg
hosszabbították^_____________________________________________

X  KÜLFÖ LDI HÍREK. ^
Bányaszerencsétlenség. Angliában Tannon

Chase mellett, egy kőszénbányában nagy szeren
csétlenség történt. A bánya egyik tárnájában egy 
munkás vigyázatlansága következtében gázrobba
nás történt és egy pillanat alatt lángban állott az 
egész tárna, öt munkás a bányában rekedt.

Naftaforrás Bukovinában. Radaütz mellett a 
brodina—seletini uj vasúti vonal épitése alkalmá
val naftaforrásra bukkantak. A forrásokról a lem- 
bergi és bécsi szakértők elismerőleg nyilatkoztak.

Szénbányát vásárol az osztrák kormány. Az  
osztrák korm ány m egvásárolta a K la g e n fu rt m elle tti Sonnen- 
b erg  nevű kőszénbányát, m ely edd ig  a csődbejutott ka rin tia i 
takarékpénztárak, ille tve  Kayser és Palese cég  tulajdona volt. 
A véte lár m ásfél m illió  korona.

A felsőszibériai vasipar szignaturája 1911
végén; nyersanyag hiánya és emelkedő árak. So
káig reménykedtek, hogy némi élénkség fog az 
üzletmenetben jelentkezni, s ahelyett, hogy e re
mény zavartalan valóra vált volna, s miután a  vizi

szállítás kalamitásai amúgy is nagy kárára vol
tak már az iparnak, beállt a vasutaknál a  koesi- 
hiány, anélkül, hogy kilátás volna rá, hogy ez az 
állapot egyhamar meg fog változni.

A mostanihoz hasonló föllendülés régen volt 
a /asüzletben; a szükséglet, mely eddig alig volt 
kielégíthető, nem tűr halasztást s gyors kielégítést 
követel, ez okból a vaggonhiány annál érzékenyebb 
hatású. A megrendelési állomány rendkívüliért 
megszaporodott, s a nagy acélművek is annyi mitÄ- 
kával vannak ellátva, hogy egész teljesítő k é l t 
ségüket kell igénybe venni. A müvek mindennek 
ellenére legnagyobbrészt nem volnának képesek a 
megrendelők kívánságainak megfelelni. Nemcsak 
az érc és nyersvas, hanem a készgyártmányok árai 
is emelkedtek és pedig minőség szerint 2—4 már
kával tonnánkint.

A nyersvaspiacon élénk vételkedv uralkodott. 
A kavaró- és acélművek és vasöntödék abban a föl
tevésben fedezték szükségletüket, hogy a nyersvas- 
szindikátus a második szemeszterben tovább fogja 
az árakat emelni. A megrendelések rengeteg na
gyok voltak. A nyers vaskötelék müvei, melyek 
már szeptember és október hónapokban is túllép
ték kiosztott mennyiségüket, novemberben előre
láthatólag^ még 20—30 százalékkal többet fognak 
szállítani.

A nagy olvasztók megrendelései meghalad
ják teljesítőképességüket, ugy, hogy egyes nyers- 
vasfajtákban, különösen az öntőnyersvasban, már 
szűkében vannak. Emellett figyelembe kell venni 
azt is, hogy az angol szállítmányok korlátozva let
tek. A kovácsoltvasat is befolyásolta az árhullám
zás, miután a jövő-évi első negyedre való fedezet 
élénkeblv, stádiumba lépett. A félgyártmányokban 
az acélművek erejét meghaladó mértékben növeke
dett a szükséglet. Az acélművek kötelékének tehát, 
küzdeni kellett, hogy a vevőket megfelelően el
lássa, miután még a  külfölddel szemben is fenálla- 
nak meglehetős szállítási kötelezettségei. A jövő 
év első negyedére valószínűleg várható csekély ár
emelés. Hengerelt vasban a legnagyobb feszültség: 
uralkodott. Folyt rudvasban rendkívül nagy volt 
a kereslet; igaz, hogy egyik-másik részről speku
lációra történt a kereslet, voltak azonban esetek, 
ahol kevesebbet nézték az árakat, mint inkább az 
azonnali szállítást.

A hengerelt vasnál az üzemi árak a  rendelte
tési hely szerint 2.50—5 márkával, a raktáíí árak 
pedig 5 márkával emelkedtek. Utóbbiak az itteni 
nagykereskedelemben a következők voltak:

Folyt rudvas 152.50 márka, hegesztett rudvas 
165 márka, finom bádog 175 márka, durva bádog 
160 márka, hulladékbádog 130 márka alapár ab 
Breslau. Hulladékbádogban nem történt változás. 
Legalább 5.000 kg.-nyi vétel esetében, ármérséklést 
adnak.

A külföldi üzlet fejlődése is teljesen kielégitő 
volt. A szalagvasüzlet egészen kedvező volt, ha
sonlóképen a gerenda- és formás yasüzlet is.-

A gerendákban való kereslet rendkívül nagy 
volt, mivel a jó időjárás az építési tevékenységet 
nagyban elősegítette és a kereskedelem is, tejünket-



1911 december 31. (51—52. sz.) A BÁNYA 13

tel a hosszú szállítási határidőkre, melyeket az 
acélhengerm üvek igényeltek, kénytelen volt m a
gát a tél közeledtével nagyobb készlettel ellátni.

A nyersvasterm elés október hónapban k ite tt 
az olvasztóknak való nyersvasaknál 8.070, Besse- 
m er-nyersvasnál 1.089, Thom as-nyersvasnál 29.940, 
acél- és tükörvasnál 22.024, kavart nyersvasnál 
20,869, összesen 81,992 tonnát. A jan u á r—októberi 
időben az olvasztóknak való nyersvasnál 71.375, 
Bessem er-nyersvasnál 14,002, Thom as-nyersvasnál 
277.120, acél- és tükör vasnál 219.755, kavart nyers
vasnál 214.189, összesen 796.441 tonnát.

A kivitel k ite tt októberben az olvasztóknak 
való nyersvasnál 2.465, Bessem er-nyersvasnál 55, 
acél- é§u tükörvasnál 280, összeseji 2.800 tonnát. A 
jan u á r—októberi időben az olvasztóknak való 
nyersvasnál 4.315, Bessemer-nyersvasnál 1.590, 
acél- és tükörvasnál 2.785, összesen 8.690 tonnát; 
ebből m ent A usztriába olvasztóknak való nyers
vas 890, Bessemer-nyersvas 1.590, acél- és tükörvas 
1.180, összeseiig 3.660 tonna.

B ányászat Szerbiában. Bár Szerbia ásványok
ban gazdag bányászata nagyon kezdetleges. Alig 
egy-két olyan bányaválla la ta  van, amelynek üze

me virágzó és mérlege nyereséggel záródó. Ennek 
oka főleg a vasutak és országutak hiányában ke
resendő. Ujabb időben azonban nagyon sokaji fo
lyam odtak kutatási és feltárási engedélyért s az 
ilyen jogosítványokkal valóságos üzérkedés indult, 
meg. Ezt a nagy érdeklődést a  szerb korm ánynak 
amaz állítólagos tervére vezetik vissza, hogy a

Adolf Bleicher« & 02
=  L E IP Z IG . = =

Villamos fiiggöpályák,

Magyar Höszénbányo Részvénytársaság
Budapesti 0.

. T elefon: .38—»83.
fládor-utcza 19. sz.

S ü rg ö n y cz lm  : U R IK Á N Y  BUDAPEST

Bányák: hU P ény (Hunyadmegye).
Termels ^
Darabos szenet  ̂ szoba-, gőzcséplőgép- és 
Kockaszenet 
Diószenet
Aknaszenet 
Pormentes aknaszenet 
Aprószenet . 
Kovácsszenet

gőzeke fűtésre
kazánfiitési

célokra*
körkemence fütsére 
kovácsolási célokra

Lupényi kokszmüveiben gyárt:
Darabos pirszenet kohászati célokra
Kocka pirszenet | szobafiitési, cement és 
Dió pirszenet f cukorgyártási célokra

? Kénsavas ammoniamot, magas hatásfokú miilrágyát.
|  V^zérbizomAnyos:

IMagyar Általános Hitelbank
Budapest. V I  . N ^ n r - u f c 7a 12. s?.

Képviselő: OVERHOFF GYULA,
Budapest, V il i .  kerület, Lujza-utca G/c. szám. 
Telefon 101—72. (B /i299/a 483/52 / n . )  Telefon 101—72.

I és GÉPIPARI M N Y 1 S . Budapest. V.,
Alkotmány-utca 25.

Szivattyúk minden célra. Tűzoltó fecskendők. 
M ű s z a k i  c i k k e k :  gtunmi- és asbest-áruk minden célra. 
Kenőolajok, fHztitógyapot, gépizíjak. Robbanátmentes acetylen bányalámpák.

MOTOROK.Telefon ÍII-0Ö: (B/31461731(52)

TE VE SZŐ R -Q ÉP 5Z1IA K E15Ő R E N D Ű  MINŐSÉGEKBEN = UTGA'i'GRESHAM PALOTA.

(B/1564/705/52Ö

Sodronykötélpályák. Hlindcnnemü em elő-daru, 
kötél, lánc, rakodó és szá llitó  berendezések.

ERNHADTésSEMMERgépgyáraSaarbrücken.
V ezet* k ép v ise lő : FLAAlM ADOLF

m ű szak i iro d á ja  és gépészeti berendezések v á lla la t . 
Budapest, II. kerület, Margit körút 48. szám.

S z á llít:  b á o y a - •
és ko h ó g ép eket, E 
D iese l-n yerso la j- g 

m o t o r o k a t ,
C e n tr ifu g a i- s i 
tu rb ó -s z iv a tty ú -  |  
k á t, g ázg en era - p 

to ro k a t, B r i-  
cxuelt-sajtókatés \ 
dugattyus szi

v a tty ú k a t.
B/3835/614/52. .......... ...... nm .............~
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vasúti hálózat kiépítése m ellett még az ország mü- 
u thálózatát is kiépiteni, továbbá az ország geoló
giai felku tatását foganatosítani van szándékában.

Luxemburg vasiparáról. A vaspiacon kedvező 
viszonyok uralkodtak októberben. A m unka szorgal
m asan folyt az acélipar különféle termékeiben s 
ez a piac további fejlődésére .jó .jelnek tekinthető. 
Rendesen jó tavaszi üzletre lehet szám ítani, ha a 
m unka a téli hónapokban sem csappan meg.

A nyersvasban az üzlet az uj kötelék létesü- 
lése óta ) szilárdabb a lap ra  helyezkedett s nagy a 
kilátás, hogy ismét érdemes lesz vele foglalkozni, 
m iután jó hosszú ideig a nyersvas a legkevésbé 
rentábilis cikk volt.

A félgyártm ányokban tartósan kielégitő 
szükséglet és a jövő hónapokra bő munkam egren- 
delésre szám ítanak.

A vasgerendákban, az idénynek megfelelően 
az üzlet kissé lanyhább; de azért a fogyasztás el
len nem igen lehet panaszkodni.

A sínekben nem igen történ t változás. Azzal, 
hogy az állam vasutak megrendelései k iadattak , az 
elszállításba egy kis élénkség állo tt be. Nincs azon
ban kizárva, hogy a jövőben az üzlet csendesebb 
lesz.

Am erikában még m indig szenved a gazdasági 
élet a trösztök elleni küzdelemtől. S mindaddig, 
mig a trösztellenes törvények kétértelm ű m agya
ráza tra  adnak alkalm at, a tartós nyugtalanság 
a  vállalkozásokra is depriinálólag fog hatni. Azon
ban az acélpiac helyzetéről szóló legujabbi jelen
tések mégis valam ivel kedvezőbbek, ugy, hogy

C g U H ö í l B E T i S S I ®  EL LE N
o e c i á l i s  q y ó q y i t a l .

KOHOL ST. R E K E D S E G E T. ID Ü L T  GYOMOR ES | 
H Ú G YSZE R V I B A J O K A T

G Y ,  r t E R E S E N  G Y Ó G Y ÍT .
Megrendelhető a > Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli R.T.<-nál 
BUDAPEST. -------------------------------------- —  -TELEFON 162-84.

(B/227/G50/44.)

LAHEIULEIN
hordoihofü sccmlátor-gpr.
Valódi Rorányi-f éle szij varró 
: sodrony egyedárusitása :
Budapest, IV.
Ferenciek-tere 3* 
TELEFON 86-33.

Hordozható accumulá- 
torok, villamos gyújtó- 
telepek, kézi lámpák, 
bányalámpák, Tűzoltó- 
lámpák, kocsilámpák, 
zseblámpák és auto

mobil battériák.
! Szab. elektromos vészlámpák ! 
Izzólámpa és elektrotechnikai cik

kek gyári ra jtá ra . 
(BI3á78j733lá8)

imiüi m iM E m i  ÜT W -nraMínii llllíuEI U L U 1 iiiii-M a
A brüsszeli 

1910 évi 
világkiállítás 
legnagyobb 

kitüntetése:

GRAND PRIX.

A brüsszeli 
1910. évi 

világkiállítás 
legnagyobb 

kitüntetése :

GRAND PRIX.

Telefon 
153— 69.

É rcelőkészitő-telep~C lausthalban íH/.

Telefon
153— 69.

Szón- és érc-előkészítő telepek és gépek. a Elektromagnetikus előkészítés. □ Teljes kohóberen
dezések. Mindennemű aprítógép, a Mozdonyok gőzre ós sűrített levegőre, a Vasszerkezetek 
Mindennemű bányászati gépek, a Szállító ós rakodó berendezések tömegárak számára, a Gőz
gépek, gőzkazánok, gőztuibinák, kompressorok. (b/4%/488/52-/iv.)

RUGGYANTAÁRÜHAÍ AS3E5TÁRUKAT, SZÁRAZ ésZSIROS.
TÖMÍTÉSEKET lEGnEGBIZHATOjjB mJÖSÉGEKBEN SZALUT AZ :7

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI RÉSZVÉNHÁRSASÁG
;> >BUDÁPEST,V.>ZRINYI-UTCA 1, GRESHAM PALOTA

B I1 6 6 4 J 7 0 Ö I5 2
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föltehető, hogy a tavasz Am erikában is uj élénk
séget fog m agával hozni.

Franciaországban állandóan jó az üzlet és Bel
gium ban is az összes üzemek jól vannak foglalkoz
tatva.

K. I. Resica. M inden gőzkazán, ille tő leg  gőzfejlesztő  
hatósági fe lügye le t és e llenőrzés a lá  ta r to z ik  s e végből 
üzem bevétel elő tt, továbbá m inden öt év e lte ltéve l, idő
szakonként m egpróbálandó, azonfelü l ugy az időszakos  
próbát közvetlenü l m egelőzőleg, m int az ötévi használati 
id ő tartam on belül, a p róbát követő  h arm ad ik  év fo lyam án  
b e h a tó  sze rkeze ti m egvizsgálás (re v íz ió ), végül pedig éven
ként egyszer e llenőrzési szem le a lá  vé te tik .

K ivé te lt képeznek s ig y  tehát hatósági fe lügyelet és 
ellenőrzés a lá  nem  ta rto zn a k  a csekély  ü rta rta lm u  gőz
kazán o k , ille tő leg  g őzfe jlesztők , m ég pedig a tiiz fe liile t  
n ag yság ára  va ló  tek in tet nélkül:

a) 100 lite r ű rta rta lo m ig  azon esetben, ha a m űködés  
közben használandó legnagyobb gőznyom ás 10 kü llég kö r-  
nyom ást túl nem  halad;

b) 150 lite r ű rta rta lo m ig  azon esetben, ha ó cm. vag y  
ennél kisebb á tm érő jű  csövekből vannak összeállítva s en
nélfogva a robbanás veszélye  ellen igen nagy  b iztosítékot 
n yú jtan ak .

A z  ily  kisebb g őzkazán ok , ille tő leg gőzfe jlesztők  
csak ugy vehetők üzem be, ha azo k  egy, a használa ti n y o 
m ásnak m egfelelő  su ly ly a l te rhe lt b iztonsági szeleppel és 
egy gőzfeszé lym érőve l vannak fe lszerelve.

A szerkesztésért felelős Dr. Bischitz Béla.
------------------------------;----------------- ~ —  — ------- Mindenütt kapható darabonkint 70 fillé r árban.

Kérje 76. számú árjegyzékünket.

Hadef-
e m e l  ő g é p e k r ő l .

kézi és elektromos hajtásra.

HEINRICH de FRIES
G. m . b . H.

Düsseldorf 76/a. Harkorstr. 7. 
Wien VII/3. Neustiftgasse 111/26.

Magyarországi képviselet:

V E C S E Y  J E N Ő
oki. gépészmérnttk.

Budapest, V., Lipót-kőrut 24/c. sz.
Telefon 105-48.

LEGFINOMABB PIPERE SZAPPAN 
BŐRÁPOLÁSRA LEGJOBB 

ELSŐRENDŰ SZÉPITÖSZER W

LANGEN és WOLF « S r
Kérje azonnal díjtalan prospektusunkat a világhírű

EREDETI || EREDETI

„Ottó“- benzin-lokomotivokról
bánya, erdei és iparvasutat« számára

Elsőrangú gyártmány.

Ottó' • motorokról
Tüzelőanyag: nyersolaj, benzin, benzol, s z í v ó -  

gáz stb.

ff

Leggazdaságosabb tizem.

423 kitüntetés, köztük 
40 állami.

Ólomkábelek. ^  Vili am világítási vezetékek. 
Sodronykötelek.

Elektrolytikus vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, szerelvények stb*
(3/2095/619/25.)_______  ________  . __________  ..

Felten és G u il leaum e
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár 
= = = = =  részvénytársaság =======

d a p e s t ,  V., V i z a f o g ó  1460. s z ám .
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ísNM«VS&V©Íl!>©
K U T K E Z E L Ő S É G -  EPERJES.

NegrendelhetS a »Magyar Ásványvíz For«almi és 
Kiviteli R.-T.<-nál, Budapest. —  Telefon 162— 84.

használják az egész földkerekségen 
egyetlen megbízható és bevall magyar 

gyártmány.

Gewerkschaft Gute Hoffnung, Tiefbohrgesellschaft
NIEDEKBRVCK bei Masmünster i. Elsass. §

Kombinált gőzüzem ü mélyfurógép véső és gyémántfurásra a legnagyobb mélységig a „System J. Vogt“ szerint. S
Szabadalmazva minden nagyobb államban — Ezzel a fúrási rendszerrel a legkülönbözőbb ásványok után fúr- 5
tunk a legnagyobb eredménynyel és pedig Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban, |r
Romániában« Oroszországban és Afrikában. — PetroTeumfurások. — Aknamélyités fagyasztási eljárással vagy sí

anélkül, fúrási tervevetek, vélemények, előtanulmányok hegy viszonyok geológiájáról a tengerentúlon is. &

Eredeti BOLINDER-féle

nyersolaj-motorok és 
nyersolaj-locomobilok
Sürgönyeim: . _  TELEFON:
SZABÓÉK =  Cs a K =  76-48 és 132-50

Szabó Emil és Társánál
Budapest, VI. kér., Teréz-könit 46/2. szám.
Benzinmotorok. Szivógazmotorok. Teljes malom 
berendezések. — Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Tessék a cimre ügyelni!
(B/31á8l453l4G) _________

Szab« villamos biztosíték 
kicserélhető betéttel.

............Ha kiég, csaV a betét cserélendőtüran&i {aasgtÄ Tissö
tovább használható. Nem kell javítani! 

Mindenki Által kezelhető! 550 Volt-feszültség és minden 
Amperérősségig Legkisebb rendelhető mennyiség 25 
drb. Minden dugó 5 tártalékbetét elszállittatik.

Betétek.Árak betét nélkül.
Edy normal csavarmenettel 75 fill
Edu nagy csavarmenettel 1.55
Mignon 30

Edy normal betét 2-10 Amp-ig 18 fill.
Edy normal betét 15-40 Amp-ig 24
Edy nagy betét 6-20 Amp-ig 40
Edy nagy betét 30-60 Amp-’g 45
Mignon té té t 20

Egyedelárusitás:
Hanák Miksánál, Budapest, V., Nádor-utca 50. sz.

(Markó n. sarok). (B /3779/589/41)


