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Világnyelvek a bányászati pályán.

(B.) Szükséges-e idegen nyelvet beszélnie a 
magyar bányamérnöknek?

Ha igen, melyik legyen az a világnyelv, ame
lyet: megtanuljon ?

Ismételten m egvitatott kérdés ez. Azonban 
nagy fontosságánál fogva rá  visszatérni s azt 
ujabb szempontok szerint mérlegelni még sem 
lesz fölösleges.

Évekkel ezelőtt, még akadémikus koromban, 
két egyaránt tudós tanárom véleményét hallottam 
a kérdésre vonatkozólag. Az egyik*- ki” azóta már 
Istenben megboldogult, igen sokszor serkentett 
idegen nyelvek tanulására, a másik, nem egyszer 
rideg rövidséggel kijelentette előttem, hogy ide
gen nyelvek tanulása nem sok előnnyel jár és 
igy nem föltétlenül szükséges dolog. Azóta az 
élet az én belső meggyőződésemben százszorosán 
boldogult tanárom nak adott igazat. És én nagyon 
örülök, hogy szavát legalább némi részben meg
fogadtam.

Kis nemzet fiai vagyunk s amellett olyan 
nemzeté, amely az ipari haladásnak«még ugyan
csak kezdetleges fokán áll, ha tehát az életfog
lalkozásunkul választott iparágban mint szakfér
fiak, avagy üzletemberek az elsők között akarunk 
lenni, okvetlenül szükséges, hogy egy nagyiparos 
nemzet világnyelvét megtanuljuk.

Bányászatunk és kohászatunk jelentős iparrá 
fejlődött az utóbbi évek során, mégis kicsiny 
ahhoz, hogy a termelés uj és gazdaságosabb mód
jainak kísérletezéséül alkalmas tere t adjon. Vall
juk meg őszintén, hogy a legtöbb termelési és 
előállítási módot idegen nemzetektől tanultuk. 
Szakműveltségünknek legnagyobb része idegen 
talajon van felépítve, amelyért nem kell szégyen
keznünk, m ert azon több-kevesebb eredetiséggel 
a magunk módja szerint is építettünk. Aki tehát 
nálunk úgy a bányászatban, mint a kohászatban 
szélesebb látkörü szaktudásra akar szert tenni, 
annak mulhatatlanul beszélnie kell legalább egy 
világnyelvet.

Elismerem azt, hogy szakirodalmunk az
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utóbbi időben igen nagy haladást te tt s alig van 
kérdés, amelyről abban kimerítő fölvilágositást ne 
kapna az érdeklődő, mégis egészen más az, ha 
valaki szakjában a tudományos eredményeket nem 
másodkézből kapja, hanem egyenesen az eredeti 
forrásból tanulmányozhatja.

A m i viszonyaink között tehát annak, aki a 
műveltség terén szélesebb látókörre, magasabb néző
pon tra  óhajt szert tenni, okvetlen értenie kell leg
alább egy világnyelvet.

Ha végig nézünk Európán, alig találunk ás
ványkincseit általában tekintve gazdagabb orszá
got mint ez a mienk. A magyar föld méhe fel- 
kutatatlan kincsektől vemhes. Emellett az örven
detes tény mellett-azonban szembeszökő az a má
sik, de már szomorú valóság, hogy ezeknek a 
kincseknek a fölkutatására és napvilágra hozata
lára, hasznosítására ebben a tőkeszegény ország
ban nincs pénz. Azoknak a szakembereknek te
hát, akiknek feladatuk ezeknek az elrejtett ás
vány kincseknek a felkutatása és kitermelése, hogy 
céljukat az egyéni siker és közhaszon biztos re
ményében elérhessék, okvetlenül meg kell tanul- 
niok azoknak a gazdag és nagyiparos nemzetek
nek a nyelvét, ahonnan kilátás van a vállalkozó 
tőkének hozzánk való beözönlésére.

A magyar bányászatra és az idegen tőkék 
abbani gyümölcsöző elhelyezésére szinte kiszámít
hatatlan előnynyel járna, ha minden idegen tő 
kével alapított vállalkozásnál a szakember értené 
a tőkés nyelvét. Vele mindent közvetlenül meg
tárgyalhatna. Nem szorulna rá arra az üzlet me
netét sokszor nem éppen a legelőnyösebben be
folyásoló közvetítőre, vagy üzletemberre, aki a 
zsíros állásokat a legtöbb esetben elfoglalja, s 
akinek a vállalat alakítása körül alig van szerepe. 
Az idegen tőkés nyelvének a beszélése lehetővé 
tenné szakembereinknek, hogy a vállalat vezeté
sében Képzettségüknek megfelelő szerephez jussa
nak. Azt látjuk ugyanis, hogy az idegen tőkés 
nyelvét nem beszélő szakember, akinek tudása, 
energiáján és lelkiismeretességén fordul meg a 
vállalat sorsa, a vállalat vezetésében másodrangu 
szerepre van kárhoztatva. Az igazgatás, az anya
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gilag előnyösebb hely* a közvetítő, szaktudás 
nélküli emberé, akinek minden előnye üzleti ér
zékében és nyelvtudásában rejlik.

Egy bánya vagy kohóvállalat vezetéséiig 
üzleti érzék és szaktudás szükséges. Nálunk a 
vezetés csaknem kizárólag az üzleti érzékkel 
rendelkező egyénei^ kezében van s miattuk a 
szakemberek legjobb esetben másodrangu sze
repre szorulnak le. A szakembereknek a vál alat 
vezetésétől való lem aradásának  gyakran nem 
üzleti érzék hiánya az oka, hanem az, hogy a 
tőkés nyelvét nem értve nem kerülnek vele 
olyan közeli, közvetlen 'ísszeköt letétbe, mint 
csupán üzleti érzékkel rendelkező közvetítő. Vil la
ny  elv tudása ilyen körülmények között aztán nem
csak megbecsülhetetlen személye«. előny, mely bir
tokosát p á lyá já n , vállalatánál vezető szerep elnye
résére segíti, hanem, közgazdasági szempontból 
fontos tényezővé válik , mert kétségtelen, hogy a 
világnyelv tudása u tján  az idegen tőkés és szak
ember közvetlen szőcétkezése igen sok üzleti bal- 
szerencsének és hasznokra ’p itt ti vállalkozás kelet
kezésének elejét veheti.

A tőkés és a tulajdonképi/ni vállalat között, 
a közvetítőnek, aki az üzem technik; vezeti*., 
egyáltalán nem ért, nem minden ^ei hsz ér
deke az, hogy a vállalat reális alapokon nyugod
jon. Esetleg arra törekszik majd, hogy busás nye
reséggel a legalkalmasabb pillanatban túladjon a 
vállalaton.

Az angol és francia tőke többszöri kísérlete 
és kockázata dacára sem tudott bányászatunkban 
jelentősebb eredményeket elérni, annak egyik fő 
oka az, hogy vállalkozásainál nélkülözni volt kény
telen angolul, illetve franciául beszélő magyar 
szakemberek tanácsát és segítségét. A német, 
vagy a németek közvetítésével hozzánk jövő tőke 
más idegen tőkével szemben határozott előnyben 
van, m ert céljainak a megvalósítására németül 
beszélő szakembereket nálunk kön .yen talál és a 
német nyelvvel nálunk, éppen elterjedtségénél 
fogva, könnyebben lehet boldogulni, sőt talán az 
egyetlen idegen nyelv, amelylyel még az üzleti 
életben boldogulni lehet. A németek eredménye
sebb bányászkodásának magyarázatát ez a körül
mény adja meg.

A német nyelven, a gazdag és elsőrendű 
német szakirodalom segélyével kétségtelenül szé 
leskörü szakműveltséget lehet szerezni. De ez

nivellálok,  felállító készülékek, 
tájolók, mintaszerű, p r e c í z i ó s  
kivitelben mint k ü lö n l e g e s s é g  

(023/41) gyártása.

amennyire előnye, éppen olyan mértékben hát
ránya is szakembereinknek és kihatással van bá
nyászatunkra is. A németekkel szemben szak- 
tudomány tekintetéken is függő visszonyba ju
tottunk. Előttünk gyakran csak az a fő, amit a 
németek csinálnak és egy uj bányászati, vagy 
kohászati termelési módszer meghonosítására 
sak akkor kerül nálunk a sor, ha már azt a né

metek is belezették.
A bányá>zati és kohászati életpályára még 

a közelmúltban is legnagyobbrészt olyan ifjak 
mentek, akik otthonról vitték magukkal a német 
nyelv tudási Újabban azonban már igen sok 
hallgató megy föl a Selmecbányái főiskolára, aki 
a magyaron kivül más nyelvet alig beszél, tehát 
a világnyelvek tanulásának kérdése napról-napra 
mindjobban előtérbe nyomul. Középiskolai taní
tási módszerünk sem a német, sem a francia 
nyelv tanítása tekintetében egyáltalán nem ki
elégítő.

A főiskolának négy évfolyama kiváló alka-
1 >m lenna ifjainknak arra, hogy ott a/, alatt a né
met, angol, vagy francia nyelvek közül valame
lyikben megfelelő gyakorlatra tegyenek szert. A 
legnagyobb örömmel kell tudomásul venni azt a 
tényt, hogy a főiskolán m ár az angol nyelvet 
renoszeresen tan ítják  és nem lehet eléggé hang
súlyozni ifjú szaktársaink előtt azt, hogy éljenek 
ezzel a nagy előnynyel és tanu ljanak meg angolul.

Kívánatos volna, hogy a főiskolán német és 
francia nyeivet~is előadnék az angol mellett.

Az idegen nyelv tökéletes megtanulása és 
szélesebb látókör megszerzése szempontjából k í
vánatos volna továbbá, hogy a törekvőbb ifjakat 
az állam  és a m agánbánya- és kohóvállalatok a 
főiskola elvégzése után legalább egy évre kikül- 
denék gyakorlati ismeretek szerzésére Német-, 
Angol-, vág/ Franciaországba, vagy akár az Egye
sült Államokba. A nagyobb vállalatoknak ez 
annyival könnyebben menne, m ert a megfelelő 
anyagiakból rendelkeznek és legnagyobb részük 
az idegen tőke révén, amúgy is összeköttetésben 
áll valamelyik idegen ország pénzügyi világával.

Ilyen módon elérhető volna, hogy'elméletileg 
és gyakorlatilag kiválóan képzett, széles látkörű, 
itéletmondásukban független és üzleti érzékkel 
ft lruházott szakemberekkel lehetne ellátni bányá- 
szat mkat és kohászatunkat. Egy nagy és gazdag 
őrs/. bányászati termelése elbírja még a selej-
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tesebb szakemberek botlásait is, de egy tőkesze
gény és műrevalóságuk tekintetében silányabb 
ásványos előfordulásokkal rendelkező országnak, 
mint amilyen ez a mienk, égető szüksége van 
kiváló szakemberekre, akik mostohább viszonyok 
között is gazdaságosan tudnak termelni. Egy ilyen 
nagykvalitásu és világnyelveket beszélő bánya- 
és kohómérnöki karral fölszerelve hazánk ásvány
telepeinek kiaknázására is könnyebben fog kapni 
szolid, idegen tőkét és a bánya- és kohóműveink
ben érdekelt idegen tőkét ilyen műszaki személy
zettel a mi hitelünk rovására kevesebb kudarc 
fogja érni. Ezért a nagy célért, amelyben az egyén 
és köz érdeke olyan szembeszökően egybeforr, 
talán csak az államnak, mint kohó- és bányavál
lalkozóknak és a m agántársulatoknak is érdemes 
valamelyes anyagi áldozatot hozni ?

Hogy melyik világnyelvet tanulják bányász
főiskolai hallgatóink, afölött lehet vitatkozni. Né
zetünk szerint a német mellett az angolt is meg 
kell tanulniok. Az angolt nemcsak azért, hogy a 
németektől minden tekintetbeni függő viszonyunk
ból ezáltal is szabaduljunk, hanem azért is, mert 
az angol nyelv tudásával hazánknak határain kí
vül is könnyebben megalapozhatjuk egyéni jólé
tünket, mint a némettel. A német nép kiváló eré
nyei mellett is nagyon soviniszta s Jtözöttük az 
idegennek idegen volta miatt sok nehézséggel 
kell megküzdenie. Az angolul beszélő nép libe
rális s már gyarmatosító tehetsége és a kerek 
világot átfogó uralma révén is az idegenben első
sorban az egyéni értéket nézi, közötte tehát az 
idegennek egyenlő esélye van a haladásra. Angol 
uralom alatt mérhetetlen kiaknázatlan lenesek 
vannak széles e földön. A kultura terjedésével 
ezeknek a kincseknek a kiaknázására is sor ke
rül. Angolok között élni pedig egyenlő a kultú
rával és szabadsággal. A francia nyelvnek tanu
lása pedig ennek az országnak nagy tőke gaz
dagsága miatt kívánatos.

Szeretnők, ha bányász főiskolai hallgatóink 
ezek fölött a röviden idedobott eszmék fölött 
gondolkoznának. Jól fölfogott egyéni és magasabb 
közérdek kívánja azt, hogy a fenti világnyelve
ket megtanulják. Nyelvismert t  nélkül, még a leg
ragyogóbb tehetséggel sem vihetik legtöbb eset
ben többre, az állami szamárlétrán főmérnökség
nél. Magán vállalatoknál is csak alárendelt szerep 
juthat nekik osztályrészükül. Német, angol, eset
leg francia nyelvtudással pedig tehetségük előtt 
széles e világ érvényesülésre alkalmas tere 
nyitva áll

Ez a pár szó nem akar kivándorlásra csá
bítás lenni. De szomorú tapasztalat az, hogy ná
lunk a tehetséget minden pályán csak akkor 
kezdik meglátni, amikor már külföldön is meg- 
állotta a sarat. Ne feledjük el, hogy igen sokan 
közülünk sokkal többet használhattak volna en

nek a sors és istenvert ha ánknak, ha idejében 
utána néztek volna, hogy tehetségüket m ás 
helyen érvényesítsék És csak azért nem 
vághattak neki a világnak, mert az édes 
anyanyelv mellett nem tanultak meg fiata'on 
legalább egy világnyelvet.

Uj eljárás vasból, acélból készült 
tárgyak cementálására.

Az eddigi cementáló eljárásoknál a cemen i-  
landó tárgyakat szilárd vagy gázalaku alkalmas szé- 
nező anyagokkal éiintkezésbe hozva fölhevítették s 
a műveletnek legalább egy része a la t t  légtől elzár
ta» ta rto tták .  Ezzel szemben az uj eljárás szerint a 
comentáló kamrában a cementálás a la tt  gyenge lég
áramot hagyunk meghatározott körülmények között 
keringeni, úgy, ho^y a levegő a cementálandó tá r
gyakat ágyazó magas hőfokra hevített szemcsés 
széntömeget átáramolni tudja.

A cementálandó tárgyakat egy szilárd v a .y  
mozgó tartályba helyezzük, melynek alakja és mé
rete a kezelendő tárgyak méretétől és térfogatától 
függ. Kis tárgyak cementálásánál pl. a vilá&itógáz 
gyártásakor használt szokásos re tor ták  is megfelel
nek. A cementáló ta r tá ly t  oly kemencében helyez
zük e), mely a ta r tá ly t  900°—1150°-nyi egyenletes 
hőfokra tudja hevíteni. A taríá ly  a tárgyak behe
lyezésére szolgáló jólzáró ajtóval s levegő keringe
tésére szol.»áló cső!oldatokkal van ellátva. E ta r 
tályba, melyet cementáló kamrának is nevezhetünk, 
először egy szénréteget helyezünk. Szén gyanánt 
igen alkalmas szemcsékké vagy darabkákká zúzott 
kiizitott faszenet használni, melyet a következőkben 
szemcsés szénnek nevezünk. A szén t-zemcsenagy- 
sága s az említett ré teg vastagsága természetesen 
a cementálandó tárgyak méretétől függ. Ha pl. egy 
műveletben 100 kg. egyszerű alakú acéltárgy (pl. 
golyó-csapágy-gyürük, kerékpárcsapágyak) kezelendő, 
melyeknek darabsulya 500 g. a la tt  van, célszerű 
annyira aprított  szenet használni, hogy az cm2-ként 
25 szemes szitán keresztül megy, de 81 szemes tzi- 
tán visszamarad; e szénből a retortában 10—15 cm.- 
nyi réteget képezünk.

Ha ellenben nagyobb tárgyak (pl. hajópáncél- 
lapok) cementálandók, a szenet jóval nagyobb dara
bokban alkalmazzuk s 40—50 cm. vastag alsórétedet 
rendezünk el.

Az alsó szénrétegre helyezzük a cementáland.' 
tá rgyakat egymástól 1—2 cm.-nyi távolságban. Ha a 
tárgyak alakjuk vagy súlyúk folytán besüppednének 
a szénbe, drótháló révén támasztandók alá. Laj>os 
vagy hosszúkás tárgyak függélyesen állíthatók föl. 
E tárgyakra már most annyi szemcsés szenet ön
tünk, hogy teljesen beágyaztassanak. Egy ujabb 
szénréteg behelyezése után további tárgyakat ra
kunk a kamrába, de igy tovább, amig a kamra meg
telik.

Az említett szemcsés szén, különösen ha már 
többször használtato tt  cementálásra, mozgékony tö
meget képez, mely könnyen folyik a kezelendő 
tárgyak üregeibe, amit a kamra rázása által még 
elősegíthetünk.

Kis üregü és komplikált alakú tárgyak ce
mentálására természetesen apróbb szemcséjü szenet 
használunk.

Ámbár a tapasztalat azt mutatja, hogy e ce- 
mentálási eljárásnál a karburáló közeg lényegileg az 
a gázelegy, mely a levegőnek az első szénrétegre 
való behatásakor létesül, mégis teljesen egyenletesen 
megy végbe a cementálás még azon részeken is, 
melyek nem_ érintkeznek közvetlenül a szénnél,
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hanem attól 1—2 centiméternyi távolságban van
nak.

Mihelyt a kamrát megtöltöttük, az ajtót le
zárjuk s a csöveken gyenge légáramot hagyunk 
keringeni, melynek sebessége az elérendő cementá- 
lástól függ. Eközben a kamrát élénk vörösizzásig 
hevítjük s e hőfokot a cementálás tartam a a la tt  
föntartjuk. A cementálás tartam a a gázáram sebes
ségétől, a hőfoktól s a cementálandó réteg kívánt 
vastagságától függ s előkisérletek által állapí
tandó meg. Példaképen két foganatositási módot 
közlünk:

1. Ha a fönti szabályok szerint 0,07% szén- 
tartalmu lágy acélt 2 órán á t 1100°-nál cementálunk 
s a levegőt a szemcsés széntölteléken át akkora 
sebességgel áramoltatjuk, hogy a cementálandó 
tárgyak felületének minden dm2-jára óránként 2 li
te r  levegő jusson, a cementált felületi réteg 0,82% 
széntartalommal fog birni.

2. Ha egyébként azonos munkafeltételek mel
le tt  a légáram sebességét dm2-ként óránkénti 12 li
terre  fokozzuk, a külső cementált réteg csak 0,55 
széntartalommal fog birni.

Mihelyt a cementálás befejeződött, a gázáramot 
beszüntetjük s a kamra alsó kiürítő nyílását meg
nyitjuk. A szemcsés szén a nyílásból kifolyik s egy 
másik kamrában újból használható. A szén iiren sok 
egymásután következő cementálásnál használható, 
mert csak kis mennyiségekben fojry el ott, ahol a 
levegő a cementáló kamrába belép.

A szón eltávolítása után a cementált tárgyak 
a kamrából utókezelés céljából könnyen eltávolitha- 
tók s a kamra újból tölthető.

Sok esetben (különösen akkor, ha aránylag ala
csony szénkoncentráció mellett vastag cement ált 
réteg létesítendő) a kamrából csak annyi szenet 
bocsátunk ki, hogy a cementálandó tárgyak felülete 
szabad legyen s ezután a még bennmaradt szén 
jelenlétében a hevítést és a gáz keringését folytat
juk. Ezáltal a cementált rétegben igen egyenletes 
szénelosztást érünk el s a karburálást nagy mély
ségekig (6—7 cm.) folytathatjuk, anélkül, ho^y a 
szón koncentrációja a cemontált rétegben a műve
let első szakasza alatt  elért értéket túlhaladná.

A cementáló kamrát elhagyó gázokat ujabbi 
fölhasználás céljából gáztartályban foghatjuk föl, ami 
által kis mennyiségű szénniegtakaritást érünk el, 
mert ha közvetlenül levegőt alkalmazunk, termé
szetesen a szón egy kis része elóür. Ugyanezen célt 
érhetjük el, ha a levegőt egy külön kamrában 
1000—1100°-ra hevített  faszénen áramol!atjuk ke
resztül a cementáló kamrába való bevezetése előtt.

Ha a cementált rétegben magasabb széntartal- 
mat kell elérni, alkalmas csövek révén megfelelő 
mennyiségű illó vagy gázalaku szénhydrogént veze
tünk  a kamra azon helyére, ahol a levegő már 
legalább 10 cm. vastag szénrétegen hatolt át.

Ha az acéltárgyak egész felületén rendkívül 
egyenletes cementálás érendő el, a cementáló kam
rá t  lassan forgathatjuk; ehelyett lehetne a kezelendő 
tárgyakat egy forogható tengelyre erősíteni s igy 
ágyazni a szénbe, mi mellett a tengely cementálás 
közben kívülről forgatandó.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Arvay 
Zoltán István dijnokot a marosvásárhelyi m. kir. ke
rületi erdőfelügyelőségnól a XI. fizetési osztályba 
segédtisztté a gölniczbányai m. kir. bányabiztosság
hoz kinevezte.

| Rem enyik  Lajos , halála. 1 A bányászatnak 
gyásza van. Elhunyt Remenyik Lajos, a pénzügymi
nisztérium bányászati főosztályába beosztott fő

bányatanácsos, akinek korai halála megdöbbentette 
bará ta it  és kartársait.  53 éves korában hunyt el. 
Influenza-okozta tüdő-emphisema verte le lábáról ezt 
az óriásnak is beillő vasizomzatu embert, senki se 
h itte  volna, hogy oly korán elköltözik az élők so
rából. Halála mindenesetre nagy vesztesége a bá
nyászatnak s a minisztériumnak. 1881 december 
17-én lépett állami szolgálatba. Egyideig Körmöcön 
a főkémlőhivata’ban szolgált, hol főmérnöki kineve
zést nyert el. Az értékes munkaerő temetése e hó 
19*én volt, amelyre csak 19-én bocsátották ki a 
gyászjelentéseket. Pályatársai a következőképen bú
csúzta tták  e l :

A m. kir. pénzügyminisztérium bányászati 
ügyosztályának t isztikara mély fájdalommal tu 
datja, hogy szere te tt  kar tá rsa  Remenyik Lajos 
m. kir. főbányatanácsos, f. hó 18-ikán, életének 
53-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. A 
megboldogult földi maradványait f. hó 19-ikén, 
délután %4 órakor kísérjük a gyászházból (II., 
Batthyány utca 59.) örök pihenésre a farkasréti 
temetőbe. Budapest, 1913. február 18. Áldott le
gyen emlékp.J

Elszám olás. A főiskolai „Mensa Academica 
Egyesület“ elnöksége őszinte és hálás köszönetének 
nyilvánítása mellett újabban a következő adományo-. 
kát  nyugtázza : Országos Erdészeti Egyesület 300 K, 
Állami Vasgyárak Központi Igazgatósága 200 K , 
Országos Bány. és Kohászati Egyesület 100 K , Nagy
bányai m. kir. Bányaigazgatóság 100 K, zs. Márton 
Sándor 100 K, Pausinger Károly 10 K. A m *i na
pig beérkezett adományok összege 16.276 korona.

A S algó tarján i kőszénbánya részvénytár- 
su la t csütörtökön ta r to t ta  negyvenötödik évi ren
des közgyűlését dr Chorin Ferenc főrend elnöklete 
alatt. Elnök üdvözli a megjelent részvényeseket, kons
tatálja a közgyűlés határozatképességét, amennyiben 
jelen van 71 részvényes 62.104 részvény képviseleté
ben 884 szavazattal. A jegyzőkönyv vezetésére De- 
zsényi József részvényest kérte  föl, annak hitelesí
tésére pedig Gyöngyössy József és Boór Ákos rész
vényeseket.

Az igazgatósági jelentésből kiemeljük a követ
kezőket : Az 1912-ik óv zavartalanul, serény munká
ban folyt le. A nyári hónapok kivételével a bányák 
elegendő munkással voltak ellátva. A szénpiacon az 
egész éven á t nagy élénkség uralkodott. Az állam
vasutak igazgatóságának erélyes és céltudatos in
tézkedései következtében a termékek elszállításá
ban semmi akadály sem volt. Ezen kedvező körül
mények egybehatásának köszönik, hogy az 1912. 
évre k itűzött programot végrehajtani és a termelé
seket fokozni tudták. A bányák össztermelése a le
folyt évben 23,309,928 métermázsát te t t ,  1,174.325 
métermázsával többet, mint az előző évben. Ebben a 
többlettermelésben részt ve ttek  a nógrádmegyei, de 
kiváltképen a zsilvölgyi bányák. A Salgótarján mel
letti Somlyó-bánya tekintetében a várakozások min
denben megvalósultak. Ezzel karöltve fog haladni a 
nógrádmegyei többi bányákról való gondoskodás, 
hogy résztvegyenek az ország emelkedő szénszük
ségletének fokozott módon való fedezésében. A 
többlettermelés túlnyomó részét a zsilvölgyi bányák 
adták. Az ezekben a bányákban az utolsó években 
eszközölt nagy beruházások fokonkint érlelődnek. A 
vulkáni kettős akna, melyet a modern technika 
minden vívmányával teljesen fölszereltek, ez óv fo*
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lyamán már nagyobb akciót fog kifejteni és a te r 
melés további emeléséhez az eddiginél nagyobb mér
tékben hozzájárulni. A legnagyobb figyelmet fordít
ják az összes zsilvölgyi bányákra, melyeknek úgy 
biztonsága, mint termelőképességének fokozása ér
dekében az elmúlt évben is messzehato intézkedése
ket te ttek . Az élénk kereslet emelőiig hato t t  a 
szénárakra, emelkedő irányban haladnak azonban a 
termelési költségek is. Az élelmi cikkeknek drágu
lása maga után vonja a munkabérek fokozását. Ezek 
és a bányászati segédanyagok árainak emelkedése 
a termelési költségeknek nagy mértékben való foko
zását eredményezik. A termékek túlnyomó része 
többnyire évekre szóló szerződések alapján el van 
adva. Az ipar folyton emelkedő szükséglete- bizto
sítja a szerződések által mé^ le nem kötö tt  rész
nek és többtermelésnek megfelelő árban való el
adását. A Társulat vezetése a la tt  álló Esztergom- 
szászvári kőszénbánya részvénytársaság a múlt év
ben jó eredménynyel dolgozott. A Felső-zsilvölgyi 
kőszénbánya társulat is nyereséggel vonta meg múlt 
évi mérlegét. A Nyugatmagyarországi kőszénbánya 
részvénytársaságot illetőleg jelentik, hogy a pri- 
vigye—nyitrabányai vasútnak megnyitását a legkö
zelebbi napokra tervezik. Ennek a társaságnak igaz
gatósága mindent megtett, hogy a nevezett vasút
nak üzembehelyezésétől kezdve a term elt szén azon
nal a piacra kerüljön.

A társu la t  összjövedelme az ö s s z q s  üzleti ki
adásoknak levonása után 6,887.f57 korona 54 fillér, 
melyből a 448.157 K 99 fillér összegben már kifize
t e t t  közadók levonása után, mint tiszta nyere ég 
6,398.999 korona 55 fillér áll a közgyűlés rendelke
zésére. Az igazgatóság indítványozza, hogy ebből a 
tiszta  nyereségből az értékcsökkenési tartalékalap 
javára 1,100.000 korona, a rendes tartalékalap ja
vára 300.000 korona, igazgatóság és Jtisztviselők ju
talékára 509.899 korona 95 fillér, a tisztviselői nyug
díjalapra 50.000 korona, a munkástársládák javára
150.000 korona, osztalékul részvényenkint 38 korona, 
összesen 4,180.000 korona fordittassék, a megmaradó 
109.099 korona 60 fillért, az J ^ l l - ik  évről áthozott 
875.771 korona 93 fillérrel együtt összesen 984.871 
korona 53 fillér az 1913. év uj számlája javára vi" 
tessék át.

A közgyűlés a jelentést egyhangúlag tudomá
sul vette, a fölmentvényt megadta, mire a közgyű
lés vé^et ért.

A fcÖrayei szénbánya a termelést megkezdte, 
bár az adományozás még nem történt, meg. A bánya- 
kapitányság az első bányajárást m egtarto tta  s az 
adományozás folyamatban van, amelynek alapján a 
kitermelt szenet elszállíthatják. Most egy második 
akna lemélyítéséhez is hozzáfognak.

Az Országos Magyar Bányászati és Ko
hászati Egyesület választmánya nemrég ta r to t t  
rendes ülésén Farbaky István ügyvivő alelnök, em
lékbeszédben parentálta  el Graenzenstein Béla nyu
galmazott pénzügyminiszteri államtitkárt, az egye
sület nemrég elhunyt egykori alelnökét és alapitó 
tagját és indítványozta, hogy Graenzenstein emlé
ké t a jegyzőkönyvben örökítsék meg. A t i tk á r  be
jelentette, hogy a hites bányamérnöki intézményre

vonatkozó György-féle javaslat bizottsági tárgyalása 
ismét megindult. Schréder Gyula választmányi és 
bizottsági tag előterjesztette a nevelési alap létesíté
sének előmunkálatai megindítására kiküldött bizott
ság jelentését.

A nagybányai kerületi bányaegylet nemrég 
ta r to t t  rendes évi közgyűlésén elhatározta, hogy 
kérvényezni fog a pénzügyminiszternél a cianirozási 
kísérletek folytatása iránt, hogy a kísérletekre a 
magánbányák termékeit is használják föl. A múlt évi 
számadásokat előterjesztették s ezek alapján a szo
kásos fölmentvényt Bay Lajos pénztárosnak meg
adták. A bányaegylet jelenlegi vagyona 53.000 korona.

Bányatársgyülések. A „Tekerői Szenthárom
ság“ bányatársulat és a „Ptyiva Gregori“ társukat 
március 12-én bányatársgyülést ta r tanak  a zalatnai 
bányakapitányság hivatali helyiségeiben.

Műegyetem Selmecbányán. Mióta fe!merült 
az a terv, hogy a második műegyetemet Selmecen 
állítsák fel, kapcsolatban a bányászati főiskolával, 
többször m utattunk  rá a terv  célszerűségére. Most 
újból aktuális a kérdés, annak révén, hogy az Ősi 
bányaváros törvényhatósága ez ügyben memoran
dummal fordul a minisztériumhoz. Hir szerint .a me
morandumot a jövő hó elején nagyobb küldöttség 
adja át, amikor Wilczel Frigyes gróf főispán szabad
ságáról hazaérkezik. Czobor László, a város ország- 
gyűlési képviselője azon fáradozik, hogy a küldött
ség munkáját előkészítse. A küldöttségben több or
szággyűlési képviselő is részt fog venni.

A Kissebesi Gránitkőbányák R.-T. legutóbb 
ta r to t t  közgyűlésén elhatározták, hogy 231.950 ko
rona nyereségből az értékcsökkenési alapra 135.000 

"koronát, a tarta lékalapra 5000 koronát, osztalékra 
pedig 80000 koronát fordítanak, (részvényenkint 16 
koronát, 6%), mig a fennmaradó összeget uj szám
lára vezetik. A közgyűlést követő igazgatósági ülé
sen Glasner Jakab igazgatósági elnök tisztségéről, 
egyéb nagymérvű elfoglaltsága miatt lemondott. In
dítványára Székely Ferenc udvari tanácsost, a Bel
városi Takarékpénztár R.-T. elnökét választották 
meg egyhangúlag a társaság elnökévé.

A Felten és Guille aume kábel-, sodrony- 
és sodronykötélgyár rt. 1912. évi mérlege, a le
írások után, 741.391 K (1911-ben 711.556 K) tiszta 
nyereséggel zárul. Az igazgatóság március 10-én 
tartandó közgyűlésnek javasolni fogja, hogy a ta 
valyi 65 K =  löV^/o-kal szemben az idén 70 K =  17 
V2% osztalékot fizessenek, a külön tartalékalaphoz
100.000 (110.000) K-t csatoljanak, a tartalékalapot 
13.560 (0) K-val 1,800.000 K-ra kerekítsék ki, az ér
tékcsökkenési alapot 100.000(160.000) K-val dotálják, 
a munkásbetegsegélyző alapra 30.000 (0) K-át adja
nak és 41.426 (40.645) K-t uj számlára vigyenek át.

Bányát árvereznek. A rimaszombati törvény
szék, mint bányabiróság árverést rendelt el a Sajó- 
kaza és Barcika községek határában fekvő „Erzsébet“ 
védnevü bányatelekre, amely az „Erzsébet“ kőszén- 
bányatársulaté. A bányatelek kikiáltási ára 15.000 
korona, ezen áron alul a bánya az első árverésen 
nem fog eladatni. A bánatpénz 3000 korona, a vételár 
három részletben fizetendő.
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Kereskedelmi- és iparkamarák jelentései
ből. A kolozsvári kamara most megjelent jelentésé
ben ezeket irja a kerület bányászatáró l:

Az uj, modern bányatörvény megalkotása egyre 
késik és még annyival sem haladt előre, hogy a ja- 
vaslat-tervezet a nyilvánosság elé került volna. A 
bányászati közigazgatásban is annyi újítást jegyez
hetünk fel, hogy az 1911 : XVI. t.-cikk alapján 3 uj 
bányabiztosság le tt  szervezve és ezek hatásköre és 
működése megfelelelőbb szabályozást nyert. Az uj 
szabályozás már november 1-én életbe is lépett, 
mig a bányászati közigazgatás végleges reformja 
azonban csak az uj bányatörvénytől várható.

A zalatnai bányakapitányság területén űzött 
bányaipar jelenségeiről a következőket je len t i :

Eredményes feltárásokat végeztetett  Dr Helvey 
Tivadar a Torda-Aranyosmegyei Alsó- és Felső- 
szolcsva községek határában mangándus vasércre, 
Dr Wohl Lajos berlini lakos Felsőszolcsva, Lupsa és 
Brazest, végül az Oberschlesiche Eisenindustrie A.
G. gleiwitzi cég Torockószentgyörgy község területén 
barnavasércre. A sikeres kutatások nyomán a ku ta
tási területek értékesebb részei adományozás utján 
is biztosíttattak.

Ez értékes vasterületeknek kihasználását és 
tüzetes felkutatását mindez ideig a nehéz közleke
dési viszonyok hátrá lta tták .

A folyamatban levő vasutépitkezés, nevezetesen 
a Torda-Topánfalva és Abrudbányát összekötő ara
nyosmenti helyi érdekű vasút, — melynek építési 
munkálatai 1912. évben befejezést nyernek — e te 
rületnek könnyű hozzáférhetését teszi majd lehetővé, 
egyúttal a tömegszállitásra utalt vas- és kőbányák szál
lítási kérdését is kedvezően oldja meg.

A kerületbeli szénössztermelés 19*30 millió mé- 
termázsára emelkedett, az előző évi 18 85 millió mé
termázsával szemben. Az össztermeléshez szolgálta
to t t  a Zsilvölgy 18,733.729 métermázsát, Brassóvidéke 
és Székelyföld 536,488 métermázsát, Kolozsmegye és 
Szolnokdoboka 496.845 métermázsát. Az összterme
lésből 10'92 százalékot adott a kincstári és 89 08 
százalékot a magánbányászat.

Nyersvasból 1,136.861 métermázsát, öntöttvasból 
21.881 métermázsát termeltek. Az ólomtermelés 1625 
métermázsát t e t t  ki. A réztermelés apadt.

A Badacsonyi bazaltbánya rt. március 1-én 
Budapesten ta r t ja  rendes évi közgyűlését. A válla
la t  veszteség- és nyereségszámlája : Veszteség: Bada

csonyi üzemkiadás 428,038*11 K. Tördemici üzem
kiadás 363,493*80 K. Bérmentesítés 52,931 05 K. Adó 
32,417*60 K. Kamat 28,788 23 K. Közköltség 86,798*51 
K. Nyereség 120,058*20 K. Összesen 1.103,515*50 K. 
Nyereség: 1911. évi nyereségáthozat 8716*85 K. Út
burkolás 986*03 K. Áru 1.093,812*62 K. Összesen 
1.103,515*50 K.

Elhanyagolt bánya. A. Haggi Kistó et Comp. 
nevű bécsi cégnek Gömör-Kishant vármegyében, 
Dobsina határában van egy Andreas védnevü bánya
telke. A cég az adományozás után Rozlozsnik Mihály 
főbányafelőrre bizta a bányát, tovább azonban nem 
törődött a bányával, úgyhogy ez mihamar üzemen 
kivüli állapotba jutott. A rozsnyói bányabiztosság 
most felhívja a tulajdonosokat, hogy az üzemet ve
gyék fel, mert különben a hivatalos eljárás után el
vonják a jogosítványokat. Minthogy azonban az ilye
tén buzdítások ritkán szoktak tredménynyel járni, 
Haggi Risto et Comp. egy éven belül elveszti bá
nyáját.

Uj villamos bányalámpa. Edison legújabban 
villamos bányalámpát szerkesztett, amely eltérően az 
eddigi typusoktól nem akkumulatoros, ami helyett 
két cellás elemet alkalmaz. Edison bemutatta az uj 
lámpát az American Museum of Lafety-ben, ahol 
igen tökéletesnek és használhatónak találták.

Árjegyzéke a besztercebányai m. kir. réz- 
pöröly hivatal kovácsolt és hengerelt rézgyártrná- 
nyainak. Mo^ó- és pálinka-katlanok, mosótál, süve
gek és ezekhez hasonló mélyített gyártmányok: 400 
mm.-ig 100 kg. 253 kjor., 400—800 mm.-ig 100 kg. 
247 kor., 800—1100 mm.-ig 100 kg. 277 kor., 1100— 
1200 mm.-ig 100 kg. 287 kor., 1200—1300 mm.-ig 100 
kg. 307 kor. Takaréktüzhelyüst 100 kg. 263 kor. 
Kacsula 9—12 mm.-ig 100 kg. 240 kor. Kacsula 
13—28 mm.-ig 100 kg. 230 kor. Kazánfenék 100 kg. 
235 kor. Rudréz □  10<0 kg. 227 kor. Ócskaréz 100 
kg. 151 kor.

Pályádat. A zalatnai főbányahivatal egy cil- 
tiszti művezetői állásra hirdet pályázatot. Az állás évi 
2000 kor. fizetés és személyi pótlékkal, természet
beni lakás, vagy ennek hiányában törvényszerű lak
pénzzel és 30 m3 tűzifa járandósággal van egybekötve.

^  KÜLFÖLDI HÍREK. ^
A német szén- és vaspiac. Kölni jelentések 

szerint vasszükséglet állandóan emelkedik s a pir- 
szénszükségletet az üzemben lévő telepek belátható 
időn belül nem lesznek képesek fedezni. Ha az ösz- 
szes telepeket üzembe lehetne hozni, akkor talap ki 
lehetne elégíteni a keresletet. Ehhez azonban a szük-

mai

Blackman
ventilátorok, 
exhaustorok, 

fúvók minden célra

Szellőző,
szárító, s z í v ó  

berendezések
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séges munkaerő nem áll rendelkezésre. A szénszindi
kátus időközben megkötötte a vasművekkel a szerző
déseket. Az uj kötések, mint rendesen, félévre vagyis 
április havától szeptemberig szólnak. A gyárak által 
bejele »tett szükségletből arra lehet következtetni, 
hogy azok késő őszig egyforma erővel fognak dol
gozni, úgy hogy a pirszén árának emelkedése ezáltal 
igazolva van. Az apró diószénből rendelkezésre álló 
mennyiségek nem fedezik a szükségletet, különö
sen a nagyiparét. Ez utóbbinak a szükséglete évek 
óta aránytalanul emelkedett. A Saar vidékén lévő 
bányákat sztrájk fenyegette, amiért is a fogyasztók 
igen na«:y része a Ruhrvidéki bányákhoz fordult 
szükségletével, de csak annyiban nyert kielégítést, 
amennyiben a rendes vevők érdeke ezt megengedte. 
Több hónapi pihenés után a szindikátus megújításá
val foglalkozó nagybizotttág január közepe táján újra 
megkezdi tanácskozásait. Breslaui jelentések szerint 
a felsősziléziai szénkonvenció által 1913 január hó
1-től'kezdődőleg elhatározott áremelés úgy a bel-, 
mint a külföldi fogyasztási piacokra vonatkozólag 
életbe lépett. A zabrzei királyi bányaigazgatóság 
ennélfogva szétküldte hivatalos árjegyzékét, amely 
szerint a másodrendű diószén és a mosott diószén 
tonnánkint 20 pfenniggel, a porszén 30 pfenniggel, 
a borsó- és aprószón minden fajtája 50 pfenniggel 
drágult. A fütőszén ára változatlan maradt, de meg
jegyzendő, hogy az elsőrendű knurowi diószenet 
december havában előöszr jegyezték 13 márkával 
tonnánként. Ezzel szembún a velsewi porszói', ame
lyet eddig 5*40 márkáért adtak, ezután többé nem 
kerül eladásra. Megjegyzendő, hogy azon piacok 
számára, amelyek a Klodnitz és Odera állomásain 
á t a közvetlen viziuton lá tta tnak  el szénnel, külön 
árjegyzékeket adtak ki.

Dr Ilankó Vilmos: Kémia a mindennapi 
életben. Dr Hankó neve nemcsak a. szakkörök, ha
nem a nagyközönség széles rétege előtt is ismeretes. 
A tudományt népszerűsítő könyvei nagy szolgálatot 
te t tek  már eddig is a kultúrának. A mostani könyve 
a kémiai jelenségeket és folyamatokat ism erteti  meg 
nagyon vonzó, szellemes és világos formában, ame
lyek minden ember életében mindennap előfordulnak, 
melyek meghatározzák táplálkozásunkat, ruházkodá
sunkat, életünk egész higiéniáját és gazdaságos be
rendezését. Tanácsait és ú tm uta tásait  tanulsággal 
olvasgathatja mindenki, aki Je l  tudja használni a 
modern természettudomány eredményeinek segítsé
gét élete kellemesebbé és kényelmesebbé tételére.

 ̂ Polsters Kohlenjalirbuch 1913. Hasznos ta- 
nacsokkai szolcrál ez a kötet mindazoknak, akik 
szón, koksz, brikett és más tüzelőanyaggal foglal
koznak, akár mint termelők, kereskedők vagy fo

gyasztók. Szó esik a könyvben a széntermelés tech
nikájáról, a szénterületek ismertetéséről, a forga
lomba hozásról és végül az eltüzelésről. Az első fe
jezet a német szénkereskedelmet és ennek gazda
sági organizációját ismerteti, kitérve a szénereskc - 
delmi egyesületekre. A második fejezetben az osztrák- 
magyar, svájci és francia szénkereskedelmi viszo
nyokról esik szó. A harmadik fe jezet-a  szénbányá
szok szervezeteiről és a szakbavágó irodalomról, a 
negyedik fejezet a szindikátusokról szól. Azután az 
egyes német szénbányamüvek kerülnek sorra, majd 
á t té r  az osztrák és magyar bánya te lepekre / it t  meg
jegyezhetjük, hogy a könyv ezen fejezete nem valami 
részletes, sőt i t t-o tt  elavult adatok is találhatók 
benne. Van még a könyvben jegyzék a brikettgyá- 
rakról és végül kalkulációs táblázatok kereskedők 
és bányatulajdonosok számára.

K  Deutscher Bericht. 5?
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Ungarischer Kohlenmarkt. Die ungarischen 
Kohlenwerke sind infolge verschiedener Umstände 
nicht imstande, ihren übernommenen Lieferungs- 
V erpflichtungen nachzukom m en .  Die königl.  Unga
rischen Staatsbahnen haben denn  auch per 25. Februar
1. J. 840.000 Tonnen Normalkohle ausgeschrieben, 
weil die ungarischen Werke diesen ihren Verpflichtungen 
nicht Genüge leisten konnten, wobei ausdrücklich 
bemerkt werden muss, dass in erster Reihe die 
Staats-Kohlenwerke mit fast 70 Prozert des zu 
liefernden Quantums im Rückstände sind. Aus dieser 
Ursache haben denn auch die königl. Ungarischen 
Staatsbahnen 200.000 Tonnen oberschlesische und 
englische Kohle gekauft. Es ist kaum anzunehmen, 
dass sich die ungarischen Kohlenwerke an der 
Offertverhandlung beteiligen werden und wird der 
grösste Teil des notwendigen Kohlenquantums höchst
wahrscheinlich aus dem Ostrauer und Karwiner Revier, 
zum Teil aus England bezogen werden. Unter allen 
Verhältnissen werden sehr hohe Preise erwartet. Was 
nun den ungarischen Kohlenmarkt im laufenden 
Jahre betr i ff t ,  so wird in fachmännischen Kreisen 
angenommen, dass eine grosse Knappheit aller 
Wahrscheinlichkeit noch bis Ende dieses Jahres 
andauern dürfte, denn die inländischen Zuckerfabriken 
sind wegen der grossen Rübenernte zum Teil noch 
immer im Betriebe und haben fast 60 Prozent mehr 
Kohle konsumiert, als in anderen Jahren. — Ein 
weiterer Grund dar Kohlenknappheit ist der Umstand, 
dass infolge der teilweisen Mobilisierung fast 10 
Prozent der Arbeiter mangeln, und zwar so ziemlich 
die beste Arbeitskraft, so dass der Ausfall ein noch 
grössereh ist. Ferner muss in Betracht gezogen 
werden, dass durch den enlischen Streik sehr viele 
Gebeite in Deutschland — durch den achtstündigen

« P
F e l t e n  é s  G u i l l e a u m e

kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár 
-----------------részvén ytársaság  j

B u d a p est, V., V iza fo g ó  1460. szám . $
Ólomkábelek. ^  Villám világítási vezetékek.

Sodronykötelek.
Elektrolytikns vörösrézlmzalok, okonitvezetékek, szerelvények stb.
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Arbeitstag, sonach durch die Erhöhung: der Kohlenpeise 
fast um 20 Prozent — entfallen sind und jetzt nur 
vor Oberschlesien, Niederschlesien und Westphalen 
fast der ganze Bedarf Deutschlands gedeckt wird, 
ferner ist bestimmt anzunehmen, dass in Ungarn, 
nachtem fast 3 Millionen Tonnen von Ober?chleisen 
jährlich bezogen werden, sehr hohe Preise bezahlt 
werden. Sehr unangenehm berührt hier auch der 
Umstand, dass die Kaschau-Oderberger Bahn nicht 
in der Lage ist, auf dem einen Geleise alle für Ungarn 
bestimmten Kohlentransporte aufzunehiren. Für das 
nächste Jahr, für 1914, sind eventuell grössere 
Erleichterungen in Aussicht, da in der Dobrau-O.strauer 
Gebend beziehungsweise in Oesterreich-Schlesien, 
neue Gebiete aufgedeckt werden. Das Kriegsminis
terium, Marinesektion, hat für die österreichisch- 
ungarische Kriegsschiffe grosse Quantitäten englischer 
Briketts und englischer Kohle gekauft, um im Falle 
eventueller politischer internationaler Verwicklungen 
oder Verhinderung der freien Schiffart genügende 
Reserven zu haben.

Verkauf der Herzog von Koburgschen 
Eisenerzlager in Gömor. Die Eisenerzlager des 
Herzogs Philipp von Koburg im Gömörer Komitat, 
denen auch eine Eisenhütte angegliedert ist, wurden 
an ein Konsortium, bestehend aus der Firma Hagyi 
Riston u. Co. in Wien, Guido v. Lenz. C. v. Piette 
und Baron Béla Hatvany-Deutsch, um den Betrag 
von 2 V2 Millionen Kronen verkauft. Zur Exploitierung 
der Eisenerzlager und Erbauung von Fabriken wird 
eine Gesellschaft mit einem Aktienkapital von 6 
Millionen Kronen demnächst konstituiert werden.

Die Vorgänge auf dem lloliolmarkte. Die 
Grubenanteile des Ministers für Galizien Dlugosz in 
Tustanowice sind in den Besitz eines französischen 
Konsortiums übergegangen. Der Kaufpreis beträgt 1 
Million Kronen. An der Spitze des Unternehmens 
s teh t Graf Maurice L. Mougeot in Paris. — Die 
Preisbewegmng auf dem Rohölmarkte hält in unverän
dertem Masse an und es wurden beute bereits Preise 
von rund 10 K erzielt. Nur dem Umstande, dass die 
Käufe der Raffinerien sich in den engsten Grenzen 
bewegten, ist es zuzuschreiben, dass die Preise nicht 
noch weiter in die Höhe gegangen sind. Trotz der 
gegenseitigen Konkurrenzierung ist eine gewisse 
Reserve bei den Rohölkäufen der Raffinerien zu 
konstatieren, da die Disparität zwischen den Kosten 
des Rohprodukts und dem Erlös des Endfabrikats 
immer schärfere Formen annimmt.

X SZERKESZTŐI ÜZENET. X
H. V. Felzúdulása teljesen fölösleges volt, mert 

hiszen Ön ama „ritka kivételek“ közé tartozik.
Jdró és 1. F. A fenti üzenet Önöknek is szól.
Délvidéki. Sorai mindenképen érdekesek, 

egyelőre mégsem adhatjuk közre, mert a társládák
ról legközelebb cikksorozatot indítunk meg. Akkor 
majd alkalma lesz hozzászólni.

Szucsina G. Ilyen dolgok elintézésére nem 
vállalkozunk. Forduljon a bányakapitánysághoz.

A szerkesztésért felelős: Dr. Bischitz'Béla.
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