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Füstbement vállalkozás.
Mindnyájunknak élénk emlékezetében van még 

az a sok és vérmes fantáziával kieszelt híresztelés, 
amely közel két év óta hitelre talált némiképen nipg 
a. legkétkedőbb szakemberek előtt is. Nem mondott 
kevesebbet ez az itt-ott rendszeresen felbukkanó hir, 
minthogy az Osztrák-Magyar Államvasut-Tcirsaság 
aninai és resicai telepeinek szomszédságában párat
lan gazdagságú vasérctelepek vannak kiaknázatlanul 
s ezeknek a mesés gazdagságú vastelepeknek kiter
melésére és kohósitására egy mágnásokból alakult 
érdekeltség vállalkozott, amelyről azt rebesgették, 
hogy előkelő összeköttetése révén még .a legmagasabb 
körök néhány tagját is rábírta a~ busás haszonnal 
kecsegtető vállalkozásban való részvételre. Voltak, 
akik részleteket is tudtak regélni erről az amerikai 
stilü vállalkozásról, amely az Orsóvá határában, a 
város és vasúti állomás közötti állami telken lett 
volna eljövendő s hivatva lett volna arra, hogy 
füstöt okádó kéményeivel és dohogó kohóival egy 
uj korszakot nyisson meg a magyar vasbányászat 
és vaskohászat történetében. És lelkes szakemberek 
csillogó szemmel beszéltek a nagy bánya- és kohó
telepről, amely mellett majd szégyenkezve elbújhat 
a Rima. Voltak, akik kárörvendve nevettek az 
Osztrák-Magyar Államvasut-Társaságon, amely siker
telen kutatás után felhagyta a kérdéses területet fedő 
zárt kutatmányait s ezzel a tényével kiengedett a 
kezéből több száz millió értékű, kohósitásra különö
sen érdemes vasércet.

Azután ismét szállongtak a gazdátlan hirek. 
A vas az még semmi, hanem a vas mellett kiakná
zatlan széntelepek is vannak, amelyek segélyével 
majd a vasérc kohósitása és -a nyersvas feldolgozása 
fenomenálisan olcsó lesz. Szóval esztendőkön át 
átrezgett igen sok a bányászattal és kohászattal 
üzletszerüleg és technikailag foglalkozó egyén szivén 
a nagy vállalkozás m ám ora. Egy óriási tőkével 
dolgozó, amerikaiasan modern kohó- és vasgyári 
üzem, ott az ország határán, szerencsés fekvéssel az 
erőteljesen hömpölygő Duna mellett, egy nagy be
fogadó képességű piaccal a Kelettel, kit ne szédített 
volna meg ennek a vállalkozásnak szokatlanul nagy 
perspektívája ? És hány elfojtott keserűség lélegzett 
fel örömmel ennek a nagy vállalkozásnak halla
tára . . .  Nesze neked vaskartell! Majd adnád te még 
olcsóbban is, ha Orsóvá mellett, a legnagyobb ma
gyar vasgyár elkezdi majd ontani magából a vasat.

És előttünk is, akik bányászati és kohászati 
iparunk érverésén tartjuk a kezünket, napról-napra 
mind határozottabb körvonalakban bontakozott ki a

hatvan millió alaptőkével megalapított széditően nagy 
vállalkozás képe. Nem csoda, hiszen olyan egyéneket 
láttunk a szervezők között, akiknek ügyességéhez és 
megbízhatóságához kétség sem fér.

Voltak ugyan óvatos üzletemberek, akik még a 
négy-ötszáz millióra becsült szén- és vasérc-kincs 
dacára is húzódoztak volt a nagy vállalkozásban 
való részvételtől. De ki törődött ilyen vérmes remé
nyek között egy-egy félénk tőkéssel ?

Akadtak szakemberek is, akik mosolyogva hall
gatták a nagy vasérc- és szénkincsről szóló ezeregy- 
éji meséket. Sokan már csak azért sem bíztak a 
vállalkozás reális voltában, mert az állítólag fölfede
zett vasérctelepek nagyon távol estek a vasúttól és 
a kibányászott vasércnek Orsovára való leszállítása 
túlságos anyagi áldozatot követelt volna különben 
is. Akadtak gáncsoskodók, akiknek a szén minősége 
ellen volt kifogásuk és nem tudták elhinni, hogy az 
alkalmas legyen a vasércnek kohósitására. Igen sokan 
még azt is kétségbe vonták, hogy egyáltalán van-e 
ott komolyan számbavehető mennyiségű szén és 
föltárásra érdemes széntelep ?

De ugyan kicsoda törődött ezeknek a jámbor 
szakembereknek a megjegyzéseivel? A szakközvéle
mény is mosolygott rajtuk, mint olyanokon, akiknek 
az fáj, hogy ők kimaradtak a játékból. A jóhiszemű 
mágnás és külföldi pénzcsoporthoz pedig, amely 
erre a nagyarányú vállalkozásra ráadta fejét, illetve 
millióit, nem igen jutott el ezeknek a jámbor magyar 
szakembereknek véleménye s ha még eljutott volna 
is, mit használt volna, mikor az ő nyereségvágyukat 
jobban csiklandozta és tetszésüket jobban megnyerte 
az állítólagos belga Bergassessorok kedvező szak- 
véleménye.

És valóban, amint mondják, a vállalkozó cso
port nem is sajnálta a pénzt Százezreket fizetett 
szakvéleményekért, amelyek nem értek állítólag egy 
hajítófát. Megnyert egy sovány pert óriási költséggel. 
Tömérdek szénterületet foglalt le rengeteg pénz árán. 
Sok száz zártkutatmány elővételi jogát biztosította 
magának nehéz ezreseken így mondják.

Már úgy volt, hogy ezen a tavaszon megkez
dődnek Orsován az építkezések. És egyszerre csak 
minden csendes lett azokban a berkekben, ahonnan 
azelőtt a szédületes vállalkozásról jónak látták kellő 
időben egy-egy kápráztató hirt fölröppenteni.

Az építkezés pedig odalent, az államtól ingyen 
remélt telken elmaradt. Nem kezdték meg az ég 
felé meredő, sugár kémények és nagyolvasztók alap
kövének lerakását, hanem ehelyett a napi sajtót be
járta egy rövid, de annál nagyobb meglepetést keltő
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hir, hogy az Andrássy-ut 104. szám ú palotájának  
gazdája Londonba költözik.

Ezek után m ajdnem  kétségtelennek  látszik, hogy  
az orsovai legnagyobb  vasgyártelepből egyelőre nem  
lesz sem m i. Hiába várják ott a telekspekulánsok  a 
nagy ipari b eren d ezk ed ést! . És hasztalan remélik 
a zártkutatm ányosok az opcióknak nehéz százezrek
kel való ujabb m eghosszabbítását

V alóságnak tetszik immár, hogy a jóhiszem ű  
vállalkozó csop ot rut rászedésnek  esett áldozatul. A 
nagy vállalkozás, am ellyel föllármázták a kontinens 
pénzvilágát, időnap előtt kimúlni látszik.

A zokból, am ik erről a m agyar bányaszéd elgések  
között is páratlan bluffról ed d ig  nyilvánosságra ju 
tott, m egállapítható, hogy itt a fölhajtók igen  k özön
ség es, de annál kipróbáltabb eszközökkel dolgozhat
tak. Az eg ész  m erész terv azon  nyugodott, hogy az 
Osztrák-M agyar Á llam vasut-T ársaság m integy har
m inc év előtt eredm énytelen kutatás miatt fölhagyott 
zártkutatmányait egyesek  jó üzlet rem ényében újra 
bejelentették s vártak a m egfelelő vadra. S a terv, 
am int látszik, fényesen  sikerült is. M ennyi ilyen  
széd elgés van nálunk a zártkutatmányokkal É lelm es  
em berek lefoglalják és zártkutatmányokkal befedik  
széles e hazában m indenütt a m űvelésre nem érde
m es ásván yos előfordulásokat és várnak a m aguk  
kis, vagy nagy vadjára, am elyik előbb vagy utóbb, 
de biztosan m egérkezik. Amint a példa mutatja, 
m inden csak a hajtők ü gyességétő l függ. Ez az eset 
m ég annál is k ö zö n ség eseb b , mert m ennyi becsapás  
történt már nálunk azzal, hogy é lelm es bányaszegény
legények  egy  virágzó bányavállalat m ellett, az attól 
le nem  foglalt területecskén szereztek m aguknak  
kétes értékű bányajogositványt, am elyet —  tekintettel 
a d íszes szom széd ságra , m inden esetben  rásóztak  
eg y -eg y  rem ényektől elszéditett vállalkozóra. Az a 
szom orú, hogy ezeknek a becsapásoknak nem lehet 
gátat vetni. Itt n incsen  m ás orvosság, mint a tőké
nek a szakértelm e. Ezek a fogások  olyannyira ism e
retesek már m inden, a bányászatban csak egy  k issé  
is benfentes előtt, hogy hihetetlennek látszik az a 
rettenetes naiv m ód, am ellyel m ég eg y es tőkések  
bányaspekulációkba dobják nálunk m illióikat. H iszen  
csak szét kellene nézniök  egy  kicsit, azonnal rájön
nének, h ogy nálunk szám talan olyan bányavállalat 
van, am ely már alapításától fogva irreális s csupán  
csak  arra volt jó, hogy a jogositványvadászok , üzlet
szerzők és ügyvezetők  m egkeressék  rajta a m aguk  
alkuszdiját.

N em  tudjuk azt, hogy am a k érdéses terület 
vasérctelepeinek  m egb ecsü lésén él m eghallgattak-e  
m agyar szakértőt is ? A híradás csak arról szó l, hogy  
a főszakértők belgák voltak. Ez ném ikép m egn yug
vásul szolgál nekünk, akik tüzzel-vassal harcolunk a 
mi m agyar szakem bereinkért. Aki egy  kicsit v ég ig 
gondolja a m agyar bányák körül végbem ent bánya
széd elgések et, az azonnal rájön, hogy a legtöbbnél 
id egenb ől idehozott, drága pénzen  m egfizetett szak

értők adták m eg a végzetes szakvélem ényt. És am  
furcsa, ezekért az idegenekért szen ved  m indig csor
bát a m agyar bánya- és kohóm érnöki kar b ecsü lete  
És nekünk, ha már egy  vállalat alakulásakor ideger  
szakértőket hoznak, az már k issé m indég gyanús  
Mert van ám nálunk igen  sok  teh etséges m érnök
em ber, akinek szakértelm e és m egbízhatósága föléi 
akárm elyik külföldiével, de ne tessék  őket m indég í 
kikiáltott nagyfejüek között k e r e sn i! N o, azután sz e 
gén y belgák. Lehetnek igen b ecsü letes, szorgalm as 
nép, de nálunk belekeverni egy  bányavállalkozásbí 
már egy  belgát, önm agában is rossz óm en. T e ssé l  
csak egy kicsit szétnézni, nem is olyan m essze  
azonnal kitűnik, hogyan herdáltak el ezek nálunk í 
m aguk és m ások kárára m illiókat szakértelm etlensé
gük miatt.

Erről a nagy bányakrachról, ha csak az általi 
érintett vállalkozók szenvednének  miatta kárt, nem  ií 
beszélnénk  sokat. U tóvégre, ha valaki kockázatos vál
lalkozásba fog, m indég kiséri a bukás esé lye  és ha < 
tőkés vállalkozó olyan naiv, hogy ilyen o lc só  fogá
sokkal a falnak lehet vinni, ám had törje ö ssz e  z 
fejét, azonban ezt*a szerencsétlen  hiresztelt válla lko
zást a m agyar bányavállalkozás jóhirneve fogja ígér 
sok áig  m egsinyleni. Földünk tele van kiaknázatlar 
és kiaknázásra érdem es ásványkincsekkel, de tőke
szegén y  ország vagyunk s ránk a földnek ezek a 2 
áldásai beláthatatlan időre elvesznek, ha csak azo l 
napszinre hozására idegen  tőke nem vállalkozik  
Kérdezzük azt, hogy ezek után mikor lesz hatvar 
m illió franknyi tőke nálunk hajlandó bányavállalko
zásba kezdeni ? Ezért a kiszám íthatatlan veszteségért 
am ely a m agyar bányavállalkozást érte, em elünk szót

És ebben  az ügyben m ég egy  m ásik d o log  ií 
em lítésre m éltó. H ogy m ennyire el van nálunk ter
jedve a bányaszéck lgés, azt ez az eset mutatja 
Hazajön* a tengerentúlról nagy vállalkozókedvvel égj 
ur, aki talán hivatást érez m agában nagy gazd aság  
akciók keresztülvitelére, hoz m agával számottevő 
tőkét, nekünk m egbecsülhetetlen  összek öttetést < 
külföldi tökével s akkor ennek a nagy urnák, ennel 
a pénznek azonnal éh esen  nekiesnek  kétes bánya  
spekulánsok  s rutul lépreviszik a m agyar bánya
vállalkozás m érhetetlen kárára.

Ha tehát a k iszivárgott híreknek s a lapokbai 
m egjelent közlem ényeknek hinni lehet, O rsóvá m ellet 
nem fog  felépülni egyham ar az a grandiózusnál 
ígérkező m agyar b ánya- és kohóvállalkozás. Nen  
fo g  p ed ig  azért, mert talán a lefoglalt területek szén  
és vasérckincse korántsem  olyan töm érdek, m int az 
az alapítók hitték. Vagy talán azért hiusul m eg, inét 
az, aki a vállalatnak lelket adott, több üzletkotéséné 
szenvedett csalódásai miatt elkedvetlenedett ettől ; 
bányavállalkozástól is, am ely talán szerén yeb b  kere 
tek között egészen  reálisnak ígérkezett. A valód  
okok ki fognak derülni. A ddig azonban mi is, aki 
vérm es rem énnyel hittünk ennek a nagyszerű  vállal 
kozásnak lehetőségéb en , csalódva nézünk magun
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elé é s  bánt bennünket is az m ódfelett, hogy ebben  
az esetleg  teljesen füstbem ent vállalkozásban a m a
gyar bányászatot is csúfos kudarc érte.

A vakvéletlen k ü lönös m ódon hozza ö ssz e  az 
esem ényeket. Valami különös nem zeti balsors árnya 
lebeg  efölött az eset fölött. A legnagyob b  m agyar
nak, aki ezt a hazát gazd asági alapon akarta először  
m egerősiten i s azután függetlenné tenni, leszárm a
zottja kapott gazdasági akciója közben nálunk ilyen  
kem ény leckét. És mi h isszük, h ogy velünk együtt 
a szakk özön ség  jórésze m élyen fájlalja ennek a vál
lalatnak a kudarcát m ég akkor is, ha a hihetetlennek  
látszó krach hir a vállalkozásnál érdekelt m agyar 
csoport képviselőjének  puszta elkedvetlen ed ésévé  
zsugorodik  ö ssze

1913 május 11. (19. szám.)

Uj eljárás réz előállítására.
E gy norvég m érnök szabadalm aztatta az alábbi 

eljárást, melynek tárgya réznek nedves utón szulfát
oldatból való előállítása, m elyet valamely előzetesen 
pörkölendő kiindulási anyag  kilúgozása által kapunk. 
Ilynem ü eljárásoknál az említett pörkölést csak oly 
célból alkalm azták, hogy különösen a ként eltávolít
sák úgy, hogy oly kilúgozó anyagot kapjunk, mely a 
rezet oxid alakjában tartalm azza, m elyet az elektrolit
ben tartalm azott kénsav old. A zután rendszerin t úgy 
já rtak  el, hogy az ércet finom porrá aprították, illetve 
őrölték és azután a pörkölő kem encében fölhevítették 
m indaddig, mig a kén többé nem oxidáltatik. E kkor 
kcncssav képződik és rézoxid áll elő, a pörkölés azon
ban a részben beálló összezsugorodás következtében 
sohasem  tökéletes, m iért is a rákövetkező kilúgozás
nál a rézzel együtt nem kivonatos tisztátalanságok, 
pl. a vas is fölo'datnak, mig m ásréaet tetemes meny- 
nyiségü réz oldatlanul marad.

Ezen hátrányokat azáltal kerüljük  cl, hogy a 
pörkölendő anyagot nátrium  szulfáttal elegyítjük. E z
által sokkal tökéletesebb pörkölést érünk el, mi 
mellett a pörkölési term ékben tartalm azott réz 
nagyrészt rézszulfát alakjában van jelen, habár 
az összes vassó szétbontatott. Ez áz eljárás különösen 
akkor előnyös, ha a rézzel egyidejűleg más értékes 
fém eket akarunk  az ércből kitermelni. N em csak a réz, 
hanem  a cink és a nikkel is kettős sókat képeznek a 
nátrium szulfáltal, mely sók csak oly hőm érsékleteknél 
bontatnak szét, melyek sokkal m agasabbak, mint a 
pörkölő kem encében uralkodók.

A nátrium szulfát hozzáadása költséges volna, ha 
azt nem lehetne ism ételten alkalmazni úgy, am int az 
a találm ány értelm ében történik. E nnek következtében 
csak az szükséges, hogy az anyag alkalm azásánál 
beálló csekély m echanikai veszteségeket uj anyag 
m ennyiségok hozzáadásával pótoljuk.

A nátrium szulfátnak a pörkölendő szulfitos réz
ércekhez való hozzáadását m ár régebben ajánlották és 
pedig ism ert koncontrációeljárásnál, mely szerint az 
ércet először oxidáló és azután redukáló pörkölési 
folyam atnak vetjük alá, hogy az érc fém tartalm ú 
részecskéit könnyen föliszapolható állapotban kapjuk 
úgy, hogy e részecskék ism oretes koncentrálási eljárás 
segélyével a meddő kőzetből könnyen elválaszthatók 
és ezáltal későbbi olvasztó eljáráshoz alkalm asakká 
válnak. Jelen  eljárás célja azonban nem abban áll, 
hogy a pörkölendő term ék m echanikai koncentrációját 
érjük el, hanem abban, hogy az ércet a réz elektroli- 
tos elkülönítése mellett nedves utón való kezelésre 
alkalm assá tegyük. K ísérletekkel m egállapítottuk, hogy 
nátríum szulfáttal pörkölt vastartalm ú anyagoknál sok
kal kevesebb vas m egy át a rézzel oldatba, ami a réz 
rákövetkező elektrolitos leválasztására igen nagy je len
tőségű.

Az eljárást például következőkép foganatosíthatjuk : 
Az ércet m indenekelőtt a kiindulási anyag réztartal
mához képest 2-r-20°/o nátrium szulfáttal együtt pörköl

jük, mire a pörkölési term éket h ig  kénsavval kilúgoz
zuk. Ezáltal a pörkölésnél bevitt nátrium szulfát a pör
kölési folyam atnál, vagy a kénsavval való kezelésnél 
képződött réz-, cink-, nikkel-, vas- stb. szulfátokkal 
együtt oldatik. Az igy kapott oldatot azután ism eretes 
módon oldhatatlan anódák alkalm azása mellett elcktro- 
lizáljuk, miáltal a réz kiválik és szabad kénsav kép
ződik. A keletkezett kénsavat tartalm azó lúgot azután 
ism ét fölhasználjuk ujabb pörkölési term ékek k ilúgo
zására. Ha ezt a kilúgozást és elektrolizást többször 
megism ételtük, a lúg oly nagym ennyiségű nátrium 
szulfátot és egyéb sókat fog tartalm azni, hogy lugozás 
céljára való újbóli használása lehetetlenné válik.

Ez az eset akkor áll be, m ikor az oldat literenként 
körülbelül 450 g. nátrium szulfátot, vagy ennél is töb
bet tartalm az. Az oldat 80—80 g. nikkelt, vagy vasat 
és egészen 150 g.-ig cinket is tartalm azhat.

Ezt az oldatot adagoljuk ujabb nátrium szulfát - 
m ennyiségek helyett a pörkölési kem encében kezelendő 
érchez. A pörkölésnél a lúgban levő összes vassók 
szétbontatnak, más fémek, mint pl. a cink és a nikkel 
szulfátjai ellenbon nem bontatnak el, úgy, hogy ezek 
a következő kilúgozásnál ismét oldódnak. Ezeket a 
fémeket ez okból elektrolízis vagy szóda, vagy mész 
segélyével való kicsapás által az oldatból el kell távo
lítani.

A kiindulási anyaghoz adagolt oldat vasa és sza
bad sava a pörkölési eljárás tökéletességét igen elő
nyösen befolyásolja.

A vas az oldatban vasoxidszulfát alakjában van 
jelen és ennélfogva oldó hatással van a tökéletlen 
pörkölés folytán az ércben még jelen lévő rézszulíira, 
illetve cink- vagy nikkelszulfidra. A feltaláló azt ta 
lálta, hogy a nátrium szulfáttal pörkölt anyag  ezeket a 
szulfidokat oly m echanikai állapotban tartalm azza, 
hogy azokat az elektrolit sokkal tökéletesebben oldja, 
m intha a pörkölést nátrium szulfát hozzáadása nélkül 
foganatosítjuk.

Magától értetődik, hogy a rezet az elektrolitnek 
a pörkölési kem encébe való visszavitele előtt nem 
kell teljesen kiválasztani, m inthogy a visszam aradó 
réz nem képez veszteséget. Sőt néha előnyös is az 
elektrolittól való kilúgozás előtt vízzel való kilúgozást 
végezni. Az igy kapott oldat ugyanis vasm ontcs és ha 
azt addig elektrolizáljuk, mig az összes réz kivált, a 
visszam aradó fémek vas- és rézm entesen csapódhat
nak le. Ezen előnyön kivül az erőfogyasztás csökken
tését is érjük el a réz elektrolitos kicsapatásánál, ha 
az oldat vasm entes. Némely esetben tehát igen elő
nyös, ha először vízzel és azután savval lugozunk ki.

A lúg ismételt alkalm azásánál beálló csekély nát- 
rium szulfátveszteségeket célszerűen nátrium klorid hoz
záadásával pótoljuk, mely azután a pörkölőkcm encébcn 
nátrium szulfát képződése mellett szétbomlik.

HAZAI HÍREK. ^
Per esetén .

Amiről itt szó  lészen, az annyira jellem ző a mi 
állapotainkra, hogy voltaképpen akkor kellene cso 
dálkoznunk, ha máskép történt volna .

Csáktornyáról kaptunk egy  rövid értesítést. Arról 
van benne szó , h ogy a m uraközi zártkutatmányok  
körül bajok vannak. Tudvalevő ugyanis, hogy Singer 
V ilm osnak a M uraközben levő zártkutatmányain esz 
tendők óta a L ondon Oil szindikátus végzett fúrá
sokat, am elyek azonban nem jártak a kellő és várt 
eredm énnyel. Április végén  lejárt az optió é s  optió  
és holtbizonyosra vehető, h ogy az nem  lesz m eg
hosszabbítva, legalább az en ged m én yes és en ged 
m ényezett között n incs m eg az az egyetértés, am ely  
egy  ilyen üzletkötésnek előfeltétele. Sőt többet is el
árulhatunk: a harc m egindult é s  ugylátszik vérre
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m egy. A d olgok  odafajultak, hogy S inger V ilm os az 
Oil szindikátus szerszám aira, gépeire birói zárt kért 
és  kapott.

T ulajdonképpen pontot kellene ide tennünk, de 
az ügynek folytatása is van. Folytatódik p ed ig  ott, 
am ikor S inger V ilm os ur és a London Oil sz in d i
kátus szerződ ést kötöttek egym ással az optióra, a 
fúrásokra v o n a tk o zó la g : folytatódik, am ikor S inger  
V ilm osnak zártkutatmányi kedvezm énye m egh osszab 
bítást nyert stb. stb. Hát annak a szerződésnek  (leg -  
többnyire m inden ilyen szerződésnek) van egy  pontja, 
am elyikben benfoglaltatik az a m egállapodás, h ogy  
per esetén  alávetik m agukat a felek x  b íróság íté
letének

U g y -e  m agyar b íróság illetékességének , Ítéleté
nek ? U gy-e , mert S inger V ilm os m agyar em ber ? 
És u gy-e mert a London Oil szindikátus tudja, h ogy  
am ikor az Izavölgyben, S zacsalon  petróleum ot akart 
fúrni, ahhoz a m agyar állam  egyik  m agyar hatósá
gának kell az e n g e d é ly e ; hogy am ikor fö ldgáz kell, 
akkor a m agyar állam  exp on en seivel kell tárgyalni. 
És u gy-e  mert úgy illik, h ogy am ikor az angol mér
nök urak testi épségére a magyar állam hatalom  fel
ügyel, am ikor Singer V ilm os urnák és az Oil sz in 
dikátusnak a m agyar állam ad kedvezm ényeket, 
akkor a független  m agyar b íróság részrehajlatlansá- 
gát kellene annyira tisztelnie, hogy per esetén  ne 
bécsi b íróság legyen  illetékes, am int azt S inger ür és  
az Oil szindikátus szerződésükben  kikötötték.

N em  lehetett ötletszerű ez a kikötés és akár
hogy m agyarázzuk a dolgot, m indenkép szom orú  
közállapotainkra. Vagy mit m ondana az angol kor
m ány ahhoz, ha m agyar vállalkozó angol vállalatainál 
az egyptom i alkirályt nevezné m eg biróul ? mit m ond  
Singer u r ?  E lvégre a Muraköz van olyan m essze  
B écstől, m int M akó Jeruzsálem től

Vagy m áskép gondolták  az urak? É s éppen  
azért futnak majd B écsbe. Azért, mert kizárólag a 
független  m agyar b íróság részrehajlatlanságában b íz
n a k ?  Azért, mert kizárólag ott nem lehet pana- 
m ázni ?

Talán bele kellene nézni néha az ilyen szerző
d ések b e és talán nem  volna kár kioktatni ezeket az 
urakat, h ogy nem csak bányajogokat, kutatm ányokat 
és kedvezm ényeket lehet m inálunk kapni, hanem  
utilaput is.

M indezt p ed ig  nem sovin izm u sból irtuk le, 
am int h ogy nem kell sovinistának lenni ahhoz, hogy  
valaki becsü letesen  gondolkozzék .

Kinevezés. A király  a pónziigym iniszte elő Vesztésére 
Tcttamanli Jenő okleveles gépészm érnököt, gyári üzem- 
ionöküt a selm ecbányi bányászati és erdészeti főiskola II. 
péptani tanszékére a VII. iizeté. osztályba II. osztályú 
rendes tanárrá  nevezte ki.

Áthelyezések. A pénzügym iniszter Zdián  Vilmos bány.' 
segédtisztet az iglói bányakapitányságtól m iskolci hány; 
biztossághoz, Oczella József segédtisztet pedig a m isk 
bányabiztosságtó l budapesti bányakapitánysághoz 
lyezte át.

Az 0r8Z. Iparegyesület évi jelentése. Most tetto közzé 
az Országos Iparogyesület évi jelentését, melynek be
vezető részében az egyesület hetvenéves jubileum áról 
emlékszik meg, majd pedig a m últ esztendő rósz gaz
gazdasági viszonyairól szól, ezzel okadatolván, hogy a 
pozitív alkotásra nem volt mód és alkalom, m ert az 
erre szánt energia jelentékeny részét a defenzíva ta r
totta lekötve és igy  a feladatát inkább csak eddig 
m eghódított pozícióinak m egtartására stb. szorítkozott. 
Beszámol arról, hogy az iparoktatás éx’dekében ez év

bon is lelkesen közromunkált, figyelemmel kísérte az 
iparral kapcsolatos törvényolőkészitést, az uj adótörvénnyel is behatóan foglalkozott s arról ism ertető köny
vet is kiadott. Külön fejezetet szentel a jelentés az iparpártolási cs közszállitási ügyeknek, am elyek közül 
amazok keletkezésétől fogva, emezek szintén évtizedek 
óta jelentékeny helyet foglalnak el az egyesület által 
gondozott kérdések k ö z ö tt; nem különben a vám-, tarifa- ;s forgalmi ügyeknek, valamint a szociális ügyeknek, amely 
utóbbiakkal az összes meglövő közgazdasági egyesülő- 
tek közül az Iparegyesülot kezdett foglalkozni legelsőül.

A zagoriani kőszénbánya csődje. Rövidesen árverésre 
kerülnek az „Erste Zagorianer K ohlengew erkschaft“ tu 
lajdonát képezett és V arasdm cgyében fekvő konscinai, 
belctineci és kalniki barnaszén és aranybányák. A 
Zágrábban székelt bányatársulat ugylátszik nem tudott 
prosperálni és csődbe került. Ez év ju lius hó 15-én 
délelőtt 9 órakor árverezik el a bányákat a hozzátar
tozó összes felszerelésekkel, tartozékokkal, valam int a 
környéken biztosított zártki itat in a ié i jogokkal. Az á r
verést Zágrábban tartják  meg. A bányatársulat bá
nyáiból 1910-ben G00.000 m éterm ázsa barnaszenet és
50.000 m éterm ázsa fénylőszonot term eltek ki és a bá
nyák közel 000 m unkást foglalkoztattak.

Uj fúrások Szápáron. Zirci levelezőnk  arról értesít, hogy  
s zápári koszéni)ájiya ré szv ény társaság „ F r ig y e . ■ “ -akn áj ji 

közelében eg y  Ingersol-féle  fúrógéppel m egkezdték  a fúrási 
m unkálatokat. A fúrások célja egyelőre az, ho g y  az elvetett 
teleprészt felkutass»' ezzel a ,,F r ig y es“'-akna szénvagyo-  
nát em elje.

A komlói szénbányáról, Ism ét egy  jellem ző adat 
az állam i szén b án yásza tró l: Pécsről értesülünk, hogy  
K om lón az állami, szénterület főtelepének  kiaknázása  
céljából m élyítik az aknákat. A m ánkálatok „házi 
k ezelésben  történnek é s  jóval drágábbak, mintha 
vállalkozókra bízták volna azokat. Ez legalább is ter
m észetes, mert sem az állam i közegek, sem  a k öz
ponti vezetőség  soha ily munkát nem végeztek . A 
m unka igen lassan- halad előre és a pénz m eddő  
kísérletezésekre“ fo g y -e l .  P ed ig  ennél a bányánál 
teljes mértékben b eigazolodott a W ekerle-rezsim  fel
tevése, am ennyiben  a nem rég feltárt főtelep  v a stag 
sága  12 ni. szén , d ő lése is 35 fokos, tehát igen ked
vező . M indenesetre célszerű  volna, ha az aknam é- 
lyités nem húzódna sok áig  és a szén  m ielőbb  piacra 
kerülne.

B á n y a tá rs g y i i lé s .  A  g ö ln ic b á n y .a i  b ú n y a b i z t o s s á g  fo ly ó  é v i  
jun ius hó l.‘)-ára bányatársulati gyűlést hivott egybe, m elyre 
az érdekelteket hirdetm ény u tján  fölhívja. Ez a társgyülés 
a gölnici schlossgrundi K reutzschlag  bányatársu lat ügyét 
lesz hivatva tárgyalni, m elyet a bányaigazgatóság m ég a 
m últ évben fölhívott hosszú időn át teljesen üzem en kivül 
helyezett hasonnom ii bányájának üzem bchelyczésérc. E nnek  
a fölhívásnak az érdekeltek  régebben eleget is tettek.
M ost uj igazgatót is fognak \sgyülésen választani.

Uj földgázforrás. Székclykoreszturi levelezőnktől 
kapjuk az értesítést, hogy az állam novem ber óta fúrá
sokat végeztet Alsóboldog falván. Az eddigi fúrásoknak, 
melyek körülbelül 150 m éternyi m élységet értok el, 
m ár is megvan szám bavehető eredm ényük, m ert elég 
vastag sóréteget és különböző ásványrétegeket találtak. 
A gázm edoncéig még nem jutottak cl, de az eddigiek 
után ítélve, biztosra lehet vonni, hogy itt is nagyobb 
m ennyiségű gáz fog fakadni. M agyarsároson is találtak 
ujabb földgázforrást id. Pataky László nagybirtokos 
tanyáján. A nyom ás 20—25 köbméter, vagyis naponta 
30—35.000 köbm éter földgázra lesz kilátás.

Azok a  lá m p á k ! Két izben már irtunk a nyitott 
bányalám pákról, am elyekkel a környei k őszénb á
nyákban dolgoznak. Irtunk arról is, hogy a környei 
bányákban, hasonlóan  a tatabányaiakhoz, tetem es 
m ennyiségű  gáz szokott a föltárásokkor jelentkezni.

N Y A ____________ 1913 májas 11. (19. szám.)
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A bányakapitányság erre való tekintettel el is ren
delte a b iztonsági lám pák kizárólagos használását, 
de am int m agánúton értesülünk, a társaság a bánya- 
kapitányságnak ezt az ok os és üdvös rendelkezését 
m eg akarja felebbezni. N em  tudjuk, m ivel lehet in
dokolni ezt a készülő felebbezést, amint egyáltalában  
nem tudjuk m agyarázatát adni, hogyan lehetett edd ig  
is nyitott Iángu lámpákat használni Környén. Leg
feljebb anyagi tekintetből késhet a b iztonsági lám pák  
beszerzése, pedig ott el kell tekinteni m inden ilyen  
szem ponttól, ahol sok száz em berélet van állandóan  
veszélyeztetve Vagy Környén nem ism erik a kútra 
járó korsó m eséjét ? Az a korsó Környén is eltörhetik  
egyszer és sok em ber átka s könye fakadhat a tö 
rése nyom án. Nem  szeretnénk többé irni erről a 
dologról.

A szápári áldozatok. Nem tudjuk, kinek és miért 
volt énjükében agyonhallgatni annak a két szerencsét
len bányásznák pusztulását, akik a szápári kőszén
bánya F rigyes aknájában lelték halálukat. Annyi b i
zonyos, hogy a sajtó nem beszélt és ezt várva mi is 
tendenciózusan hallgattunk eddig róluk. Most azonban 
meg akarunk  végre emlékezni Gábercsck Ferenc vá
járról és Bajua Pál csillésről, akik közül az első di
nam it gázm érgozés folytán halt meg, a m ásikat csille 
gázolta halálra a múlt héten. Amint zirci tudósítónk 
irja, a veszprémi kir. ügyészség vizsgálatot indított a 
szerencsétlenségek ügyében és föl is boncoltatta m ind
két bányászt. Az egyik ügyben be is szüntetto az e l
járást, a m ásik ügyben m ég folyik a nyomozás.

A gellérthegyi barlang ásatásai. A földtani tf 
kutató  szakosztálya legújabban a gellérthegyi 
ku ta tásá t fölvette proirra in m jábi Az ás 'sztiil- 
vitelére Kí Ottók;' geológus vállalkozott. ’áló
barlangkutí áprilisi): hozzá is fogott a m unkához, am ely
nek eredm énye lett annak konstatálása, hogy barlang 
keletkezése ujabbkori. A diluvium b; m ég a sem volt.
R égiségi tárgyak  nincsenek barlangban hiány:
azt következtetést engedi meg, hogy eleinté

ak jelen ték telen  kis hasadok lehetett, mely azonfelül a 
szikla m eredekségénél fogva úgyszólván m egközelithctetle 
volt. Sem az őskornak, sem a későbbi prehisztorikus idő
szakoknak, do még a római, m eg a né]»vándorlási kornak 
sem m i nyoma, legalább ekkoráig  nem kerü lt elő. A zért talán 
nem igen kockáztatott am a föltevés, h ;* barlang -ánylag 
csak ujabb időkben szakadt föl sziklaom lások követ
keztében, m elyek a G ellérthegye gyak ran  előfordultak és 
m ég most is előfordulnak. A prób: ásíftás negativ eredm é 
is világosságot deríte tt a barlang  multj:' Egyelőre

be kell érni, m ert barlangkutató  szakosztály sovány 
anyagi, viszonyai nem engedik m eg költsége,
és eredm ény tekintetében igen kérdéses ás folytatását, 
kivált m ikor a budai hegységben vannak barlangok,
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m elyekben az ősem ber biztos nyom ai m utatkoznak, aki m ár 
akkor lakott bennük, m ikor a székesfőváros vidékén a 
rinocérosz, m eg a barlangi hiéna, utóbb pedig a rénszarvas, 
m eg m ás liidcgövi állatok tanyáztak.

Külföldi szén Oroszországban. Pétervári m értékadó 
körökben azzal a tervvel foglalkoznak, hogy fölhatal
mazzák a kereskedelm i és közlekedési m inisztert, hogy 
kőszén vámmentes behozatalára adhasson engedőim et a 
fekete-tengeri kikötőkön át, az állam vasut, szükség 
esetén m agánvasutak céljára is. Az engedelem  három 
évre volna m egadandó.

Kanadai bányák megtekintése. R itka alkalom kínál
kozik az Otlavában m egtartandó 12-ik nemzetközi geo
lógiai kongresszus ideje alatt azoknak, akik K anadá
nak bányaiparát tanulm ányozni óhajtják. K anada bá
nyái bővelkednek a legkülönfélébb ercekben és a kon
gresszus intéző bizottsága nagy súlyt helyez arra, 
hogy a résztvevőknek alkalm uk legyen a helyszínén 
tanulm ányozhatni Nova Scotia és N ew-Brunswick óriási 
szénbányáit, a guebeci asbestbányákat, Ontarios ezüst-, 
réz-, nickel- és aranybányáit, az óriási aranykotrókat 
Y ukongebiet-ben a nyersolaj ásatásokat és a földgáz 
forrásokat.

Részletes leirások és tervezetek minden tanulm ány
ikhoz m egszerezhetők, a „Geological Survey of C anada“ 
vagy pedig az “Ontaro B ureau of m incsu utján, am e
lyek ezeket a tanulm ányi k irándulásokat rendezik a 
helyi hatóságok és társaságok közreműködésével. K ü
lönvonatok, m érsékelt utazási jogyek állanak a je le n t
kező tanulm ányozók rendelkezésere.

Az összes bányam érnökök általában m eghivást 
kaptak a kongresszusra és az összes tanulm ányutak
ban való részvételre, valam int a tanácskozásokra, am e
lyeken különféle szakkérdések fognak tárgyaltatni.

A nemzetközi geologiai kongresszus intázőségé- 
nek 2. számú körlevele részletes fölvilágositásal szolgál 
és bárm elyik geologiai társulat, vagy bárm ely országos 
földtani intézet utján, közvetlenül pedig a kongresszus 
titkári hivatalától (Victoria Memorial Museum, Ottava, 
K anada) beszerezhető.

Artézi kutak fúrása. A csornai já rás  főszolgabirája a 
jf tizenhat községében tervezott m élyfúrású ártézi ku tak  
készítésé á rle jtést hirdet. A fúrások a községek belterü 
letén készítendők, előirányzott m élység 130—150—170—200 
m éter, befejező végleges csőrakat külső átm érője 
Pályázati határidő m ájus 25.

A brombergi gépgyár M agyarországon. A B rom berger 
M aschinenbau-A nstalt G. m. b. H. elhatározta, hogy 
speciális berendezéseit és gyártm ányait M agyarországba 
is exportálja s vezérképviseletével Erdélyi József oki. 
gépészm érnököt bizta meg. A gyárnak  két osztálya 
van. E gyik  osztálya speciálisan foglalkozik az összes 
cukorgyári berendezésekkel. Másik osztálya pedig, 
mely még hatalm asabb, az összes szállítóberendezéseket 
öleli fel. Különösen felhivjuk a szakkörök figyelmét 
Icöszéntörö és tároló berendezéseinek, sodronyhötélpályáinak,

Bíackman
ventilátorok, 
exhattstorok, 

ftívók minden célra

S z e l l ő z ő
szárítót szívó 
berendelések

M a g y a r  Szellőző Művek
Budapest,VII., Aréna-tit 80. (3793! a 8G3|24) Teíefon: József 26—56.
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függ öv a suta ii i ak js szalag szállítóinak érdekes konstruk
ciójára. Ez a g y ár méltán szám íthat arra, hogy ma
gyar vállalatoktól számos m egbízást fog kapni, mórt 
nagy toljesitőképossége, garanciája annak, hogy min
den kivánalm aknak meg tad  felelni.

Közgyűlések. A német és magyar magnesil részvény- 
társaság május hó 18 ára  Budapestre közgyűlést h ir
det. Mérleg számlája. Tartozik 1912 decem ber 31-én 
pónztárszám la 408 K 73 f., fuvarozási eszközök számla
12.000 K, értékpapír számla 175.097 K 31 f., gép 
számla 1G0.000 K, bányamű számla 141.860 K 10 f. 
sodronykötél pálya szám la 503 K 20 f., kemence- 
építési számla 142.000 K, útépítési számla 18.407 K 
81 f., bútorzat számla 3000 K, árubevezetési számla
20.142 K 89 f., gyárépitési számla 290.G15 K 91 f. 
leltár számla 71.120 K 40 f., összesen 1,047.882 K 35 f. 
Követel 1912 decem ber 31-én részvénytőke számla 
2000 első kibocsátás 600.000 K, 1170 második kibocsá
tás 351.000 K, váltó számla 90.000 K, folyó számla 
6882 K 35 f. összesen 1,047.882 K 35 f.

A magyar- belga fémipar részvénytársaság 1913. évi 
május hó 20-án déli 12 órakor B udapesten rendes évi 
közgyűlést tart. Mérleg-számlája. Vagyon Gyári épü le
tek 993.6G3 K 74 f., gyári telek 444.100 K 31 f., gyári 
gépek és eszközök 1,578.614 K 50 f., áruk és anyagok 
1,467.955 K 65 f., pénztár 10.020 K 29 f., óvadékok 
6991 K 38 f., értékpapírok és szolvények 70.239 K 75 f. 
adósok 1,674.999 K 72 f., váltók 775.219 K 13 f., 
összesen 7,021.816 K 53 f. Teher: Részvénytőke
1.600.000 K, kölcsönkötclezvények 903.000 K, általá
nos tarialékalap 161.203 K 20 f., külön tartalékalap 
1,089.927 K 64 f., gyári épületek és gépek értékcsökke
nési tartalékalapja 826.588 K 09 f., hitelezők 1,044.388 
K 04 f., fel nem vett osztalék G833 Ív 50 f., kölcsön- 
kötelez vények szelvényei 20.295 K, el fogad ványok 
910.671 K 93 f. segélyalap 47.510 K 69 f. nyereség
411.397 K 84 f., összesen 7,021.816 K 53 f. Nyereség
es veszteség számlája. Tartozik : Nyom tatványok 17,953 K 
90 f., tiszti fizetések és lakbérek 109.(550 K 43 f., 
gyári üzem 137.984 K 01 f., utazási költségek 18.959 K 
43 f. bé ycg  és adó 33.707 K 48 f., biztosítás 8547 K
11 f., szállítási költségek 20.GG7 K 50 f., költségek 
102 622 K 86 f., kam atok 20.849 K 90 f., nyereség
411.397 K 84 f., összesen 942.340 K 46 1* Követel: 
Árukon nyers haszon 942.340 K 40 fillér., összesen 
942.340 K 4G f.

A „ Ti tanít" (Ccipck módszeríi) m agyar biztonsági rob- 
banlúanyag részvénytársaság 1913. évi m ájus lió ‘28-án cl. u. 
3 órakor ta rt rendes közgyűlést.

Az Atlas asbest-cement-palagyár r.-t. m ájus 20-án déli
12 órakor a társaság  helyiségeiben rendes közgyűlést 
tart. Mérlegszámla. Vagyon Bo nem hivott és hátralé
kos részvénybefizetések 170.500 korona. Bankbetét 
53.324 korona G7 fillér. Alapítási költség (31.565 ko
rona 84 fillér, levonva leírás 6313 korona 17 fillér) 
25.252 korona 67 fillér. Pénztár 2934 korona 72 fillér. 
Szabadalmi számla 60.000 korona. Adósok 14.806 ko
rona 71 fillér. Ingatlanok 172.700 korona. Átmeneti 
számla 921 korona 60 iillér. Összesen 500.500 korona 
37 fillér. Teher: R észvénytőke 500.000 korona. Hitelo- 
lczők 500 korona 37 fillér. Összesen 500.500 korona 
37 fillér.

A német }s magyar magnesit részvénytársaság május 
hó 25. napján  B udapesten rendes közgyűlést tart. 
Mérlegszámla. Tartozik 1912 decem ber 31. P énz tá r
számla 408 K 73 f. Fuvarozási eszközök sz. 12.000 K. 
É rtékpap ír sz. 175.697 K 31 f. Gép sz. 160.000 K. 
Bányam ű sz. 141.860 K 10 f. Sodronykötélpálya sz. 
563 K 20 f. Kem cnccépitési sz 142.000 K. Útépítési sz. 
18.407 K 81 f. Bútorzat sz. 3000 K. Á rubevezetési sz.
20.142 K 89 f. G yárépitési sz. 29G.615 K 91 f. Leltár 
sz. 71.126 K 40 f. Összesen 1,047.882 K 35 f. Követel 
1912 decem ber 31. Iíészvenytőkeszám la 2000 első 
kibocsátás 600.000 K, 1170 m ásodik kibocsátás 351.000 
K. Váltó sz. 90.000 K. Folyó sz. 6882 K 35 f. Összo- 
sen 1,047.882 K 35 f.

A Magyar aszfalt részvénytársaság rendes közgyűlé
sét május hó 17-én fogja Budapesten m egtartani. 
Mérlegszámla. Vagyon B irtokok és telkek : dernai birtok 
K 129.701-36, tatarosi telek K 15.434-87, mozőtelegdi 
gyártelek  K 6342-50, budapesti gyártelek K 145.777*39, 
vorscci gyártolok K 2590-90 =  K 299.910 02 B á n y á k : 
dernai aszfaltbánya K 457-530-75, tatarosi tárna 
K 75 661 =  K 533.197 75. B ányavasutak és forgalmi 
eszközök: dernai bányavasut és sikló K  131.56234, 
tatarosi bányavasut ív 113.989 09 =  K 245.55P43. 
Gyári épületok és m u n k ásh ázak : dernai épületek 
K 419 05(5 98, tatarosi épületek K 430.520 03, moző- 
telo^di é p ü le te k * 'K  06.802 39, budaposti épületok 
K 58.212-12 =  K 974*597-52. Gépek és felszerelések: 
dernai felszerelések K G40.022*19, tatarosi felszerelések 
K 015.59H 8,' mezőtelcgdi felszerelések K 21.35798, 
aradi m astixgyár K 21.237 52, vorseci m aslixgyár 
K 17.979 57, budapesti gyári felszerelések és aszfaltmun- 
kálatokhtfz szükséges összes szerelvények K 480.701-10 
=  1,802.949-54. Részesedés iparvállalatoknál és különféle 
értékpapírok K 2,954.507 30. Á rukészletek K 676.460 83. 
K intlevőségek : Engedm ényezett községi kötelezvények 
K 8,750.331 *37. Községi kötvények tárcában K4.002.754*70. 
E gyéb adósok és kötelezvények K 587.004 23 =  K 
13,400.750-30. Elszám olás alatt álló burkolási m unkák 
K 257.232 30. Biztosítékok K 2,520.824*47. Pénztár K 
62.787*54. Előre beváltott kisorsolt kötvény és díj K 
6350. Összcsen^K 23,741.11900. Teher Részvénytőke: 
Közönséges részvény öli K 950.000. E lsőbbségi rész- 
ványek K 2,000.000 =■, 2,950.000. K arbantartási tartalék- 
alap K 1,080.634-31. Általános tartalékalap K 9532 73. 
Értékcsökkenési tartalékalap K 300.000. 5%-os köl
csönkötclezvények K 3,613.000. Fel nem vett osztalé- 
lékok és kötolezv.-szclvényok K 12(55. E lfogadványok és 
hitelezők K 4,059.505-94., Hitelezők községi kötelczv. 
ellenében K 8,459.755*91. Óvadék hitelezőkK  2,520.824-47. 
Átmeneti tételek K 134.751*91. N yereség K 5848*79* 
Összesen K 23,741.11906. Nyereség- veszteség
számla. Tartozik Bányászati, gyártási és üzem költség 
K 2,064.536 13. — 1912. év üzemfelosloge K 205.848-79, 
ebből le : az értékcsökkenési alap részére felhasznált 
K 100.000. — A fontartási alap részére felhasznált 
K 100.000 =  K 200.000, m arad n y ereség : K 584879. 
Összesen K 2,270.384*92. Követel: A bányam ivelésből 
és a hozzátartozó iparágak  üzletéből eredő nyers jö 
vedelem K 2,270.384-92. Összesen K 2,270.384*92.

A Magyarhoni Földtani Társulat o hónap 7-én a m. 
kir. Földtani Intézet előadó-term ébon szakülést tartott,

B R U N N E R  I. L. É S  T Á R S A
.*. /. gép, szerszám, műszaki és elektrotechnikai nagykereskedés .*. .*.
S ü r g ö n y e im :
BRUNNERIT,
BUDAPEST.

E gyike a legrégibb, legnagyobb és legpontosabb cégeknek. É vtizedek óta szállítója a 
k incstári bányáknak  és vasm üveknek, a cs. és kir. közös hadseregnek  és had itengeré
szetnek, a m. kir. állam vasutaknak, m. kir. posta- és távirdának, valam int számos 
m agánüzem nek. — 1913 -14. évi nagy árjegyzékünket komoly vevőknek szívesen küldjük.

S ü r g ö n y e im : 
BRUNNERIT, 
BUDAPEST.

BUDAPEST, VI. KÉR., TERÉZ-KÖRUT 19. SZÁM.
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amoly alkalommal Bayer Józsof dr bécsi udvari m ú
zeumi ő r : „M agyarország a jégkorszakban“, Tuzson 
János d r : „Adatok M agyarország foszilis H érájához“, 
Jngovics Lajos dr „Adatok az olvin 0 ])tikai ism ere
téhez“ címen tarto ttak  előadást. A szakülés után vá
lasztm ányi ülés volt.

A „W estfalia“ gépgyár részvénytársaság gelscnkir- 
cheni cég p rospektusára  hívjuk fel olvasóink figyelmét. 
A melléklet m űvészies képekben m utatja be a világhírű 
cég ütvemüködő fúrógépét és a speciális gyártm ányú 
„W estfalia“ furókalapácsot (mindkettő kőfejtési cé
lokra), amely speciális konstrukciójánál fogva sűrített 
lovegővel, vagy ha ilyennel nem rendelkezünk, gőzzel 
is m űködtethető. Az eredm ények, am elyeket gőzüzem - 
mcl elértek, felülm úlhatatlanok. A cég m inden célra 
és legnagyobb teljesítőképességű pneum atikus kőzet
m egm unkáló gépeket is gyárt.

Bányaárverés. A kisalm ási ó lom bányatársulat a
gyulafehérvári kir. tö rvényszék árverést hirdet. Az árverést 
szeptombe 30-án délelőtt 10 órakor K isalm ás községben 
fogják m egtartani. Á rverés alá kerül „Szentháromság** 
védnevü bányatelek 300 korona k ik iáltási árban.

Nyaralni menők figyelmébe. A kkor '«rezzük teljesen jól 
"m agunkat nyaralónkban, ha abban zongora is van, de külö
nösen a gyakorlónak fontos, hogy nyáron át zongora nélkül 
ne legyen. Az országunkban előnyösen ism ert nagy zongora
vállalat a MUS1KA R.-T. B udapest, Erzsóbet-körut 51, 1. em. 
m érsékelt idényárban kölcsönöz kitűnő p ianinókat vagy zon
gorákat. E zúttal ligyelm eztetjük a zongoratulajdonosokat, 
hogy a nyári szünidő alatt a legalkalm asabb zongorájukat 
jókarba  hozatni, amit a M l’SIKA R.-T. szakavatott köze
geivel ju tányosán  •szközöl, továbbá zongorákat m egőrzésre 
is elfogad.

Szakiskolát Mgzett, nagy gyakorlatta l bíró egyén 
akár külszíni, akár m ély m űvelésnél

BÁNYAVEZETŐI
állást keres. „Törekvő" joligés leveleket ' ‘adóba vér.

X  KÜLFÖLDI HÍREK.
Sztrájk Délwalesben. Angol lapt)k híradásai szerint 

a dél walesi szénbányákban ölv mez nnber sztrájkba 
lépett. A sztrájk oka állítólag az, hogy a bányák nem 
szervezett m unkásokat alkalm aztak, m elyeknek elbocsá
tását hiába követelte a szervezett m unkásság.

A német petróleummonopólium. N ém etországban a 
leghatalm asabb egyesületek foglalnak állást a tervezett

potróleummonopólium ollen. A Verein zur W ahrung  
der gem einsam en w irtschaftlichen Intercsson in R hein
land und W estfalen“ legutóbbi ülésén is egyhangúlag 
elfogadták dr Ben mer előadó javaslatát, mely szerint 
az egyesület határozottan foglaljon állást a petróleum - 
monopólium elle mivel az a dem okratikus közgazda- 
sági politika c l’on irányul. A petrólcum m onopólium  az 
első lépés a többi monopóliumhoz és o\y irányba ve
zetné a német közgazdaságot, melynek eredm énye
képpen m egszűnnék a vállalkozó kedv, elveszitoné é r
tékét az egyéni képesség, am elyeknek pedig a német 
közgazdaság virágzását köszönheti.

Szénadó. Ilyen is van, — ha ugyan élctbeléptették 
m ár — Franciaországban. Május elsejére várták m eg
születését a törvénynek, mely a fogyasztóközönségot 
sújtaná, am ikor a termelőtől tonnánkint egy frank adót 
követel. A törvényjavaslat ugyanis úgy szól, hogy 
minden kiterm elt tonna után ogy frank adót fizessen 
a termelő, tekintet nélkül a szén minőségére, értékére, 
a kiterm elés könnyebb ragy költségesebb módjára. 
A francia közvélem ény nagyon zúgolódik az adó miatt, 
mert tudja, hogy a termelő rajta  hajtja  bo busásan az 
adót. A vasipar, amely az utolsó esztendőkben erős 
lendületet vett, szintén fél attól, hogy oz a törvény 
igen nagy visszahatással lesz éppen a vasiparra.

A huszonnegyedik nemzetközi bányamunkás kongresz- 
szus. Ezt a kongresszust ez év ju lius 21-én Karlsbad- 
ban tartják  meg és érré két határozati javaslatot te r
jesztenek elő a bányaidőro vonatkozólag. Az egyik 
javaslat az angoloké, akik az általános nyolc órai 
munkaidő m egvalósítását követelik és kötelezővé tételét 
annak, hogy a m unkaszakok között 16 órai időköz 
legyen, valamint hogy a heti m unkaszakok száma 
hatnál többre ne terjedjen. A m ásik határozati javas
latot német, holland és osztrák részről teszik, mely 
szerint a bányaipari munkások nyolc órai munkaideje tör- 

hiyben biztosítandó, azonban a nedves és meleg m unka
helyeken legfeljebb :sak hat órai munkaidő legyen. A 
ném etek és osztrákok részéről újból és sürgősen köve
telni fogják még a balesetek elleni biztonság védelmét, 
c célból bányám unkásfelügyelők intézm ényének oly 
bevezetését, aminő m ár is m űködik A ngolországban. 
Ezenkívül a belgák még törvényes vagy kollektiv 
egyezm ényszerü bérminimumot, valamint minden bánya
m unkás szám ára évenkint kétheti szabadságnak teljes 
bérrel való biztosítását is fogják javaslatba hozni.

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság

B U D A P E S T , V. k e r ü le t ,  V iz a fo g ó  1460. szám .
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
(B|209Í3|8G9|24.) J
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Draeger Hefte Nr. 10. A lübecki D rägcw erk idő
szaki közleményei 1913 április. Ez a füzet — össze
függés bán a februári számmal — tárgyalja  az ism ert 
és e terjedt Dr. R o th—D räger féle Narkosis-ké^züléket, 
m esterséges föléleszté?i berendezéssel fölszerelve, vala
mint a „M agasnyomású N arkosis-A pparátiist“ az orvosi 
tekintélyek által is kiválónak elism ert D räger-Kom bi- 
natiós-A pparátussal. Á ltalános érdekű közlem ények 
vannak továbbá a D rager-féle élenyszokrényről, melyet 
április havában a porosz hcsszcni vasutaknál egy hó
nap tartam a alatt 100 példányban vezettek bo mentési 
célok szolgálatára. A folyóiratot lapunkra való hivatko
z ássa l díjtalanul küldi meg az érdeklődőknek a lübecki 
D rägew erk %. cég.

A magyar nemesopál.
A nem esopált m ár az ókorban is ism erték. Onom akritos 

(fíOO K. e ) m ár m egem lékszik az opál szépségeiről, felemlíti 
szép szin játékát és bájos gyerm ckarc üde színeihez hason
lítja  azt. Id. P linius karbunku lus néven »mlékszik m^g róla 
és Thráeiát említi sz*' azási helyéül. Elmondj; hogy Nonius 
szenátornak egy mogyoi ónagyságu opálgem niájii voll, m elyet 
gyönyörű szin játéka m ialt annyira  kedvelt, hogy inkább el
viselte a trium virek  eg y iké’.ől M arcus A ntoniustól 'ám ért 
szám kivetést, sem hogy büntetést drágakövének ad;' 
által elhárította volna magától. K étségtelen, hogy az ig; 
nem csopál legkiválóbb lelőhelye az óvilág terü letén  M agyar- 
ország és ezért Schm idt S. valószi lünek tartja , bár bebizo
nyítani nem lehet, hogy a szórványosan m ár az ókorban' 
szerepelt nem esopálok is innen kerü ltek  volna ki. N em rég 
azonban K isázsiában a b russzai vilájetben, Sim av helyiség 
határában, a karam andja bányákban m integy njból felfedez
ték  sárga  vagy barnás szinü, de olykor a nem esopál tarka 
szin játékát is m utató opált, mely az ottani riolitok üregeit 
betölti. E  helyen ugyanis m ár az ókorban fejtettek d rága
köveket K rözus szám ára, később pedig, 1400 körül, a 
genuaiak  bányászták  itt az opált, de azután a török uralom  
ala tt teljesen  feledésbe m ent ez az előfordulása. Ú jabban e 
bányák a „L yd ia‘v m ainzi tá rsaság  b irtokában vannak, mely 
az innen szárm azó opálokat csiszolt állapotban kam tonként 
6—120 m árka  árban  hozza forgalom ba. K érdés tehát, hogy 
Nonius szenátor opálja esetleg nem  szárm azott-e Kisázsiából.

A V örösvágás körü li régészeti leletek  alap ján  Pulszky  
Ferenc és Gesell S. szerin t csak annyi bizonyos, hogy itt az 
opált körülbelül 800 évvel ezelőtt m ár bányászatilag  k u ta t
ták, 1400 körü l pedig  m ár 400 em ber dolgozott o bányák
ban. A középkorban az alchim isták clem entum kőnek, a 
d rágakőkereskedők  m eg firm am entum kőnek hív ták  a nemes- 
opált. A m agyar ncm esopálnak rendkívül nagy értéke volt, 
m iután E urópa akkoriban gyém ánttal, színes kövekkel és 
gyöngyökkel m ég nem  volt annyira  elárasztva, m int ma. 
M inthogy a középkorban a m agyar nem csopál Konstanti- 
nápolyon keresz tü l ju to tt H ollandiába, ahol csiszolták és 
foglalták, keleti opálnak nevezték. Csak a 17. században 
jelentette ki T avernier francia d rágakőkereskedő ós utazó 
m int első, hogy a forgalom ba kerülő nem esopálok m agyar 
szárm azásúak. A kkoriban nagyon keresték, kedvelték  és 
szívesen viselték ezt a szép szinü drágakövet, m elyhez az a 
kedves babona fűződött, hogy szőke leánynak azért való az 
opálnyakék, hogy ifjú korának  szép hajszíne soha m eg ne 
fakuljon. A nagyhírű , szép nem esopálok egyike az, m elyet 
a  bécsi ásványtani m uzeum ban őriznek. M aga a kő csiszo
latlan. H ossza 43A bécsi hüvelyk (0125 m), vastagsága 2Va 
bécsi hüvelyk  (0*0575 m) és sú lya 84 bécsi l a t ; 1770 körül

akadtak  rá  a vörösvágási In rák egyikében és értéke egy 
ném etalföldi ékszerkereskedő  ajánlata szerin t félmillió forint, 
vagyis 1,000.000 korona. A bécsi ékszerészek azonban még 
többre, tudniillik  700.000 forin tra becsülték. A bécsi korona
k incstárban ran további m ég egy nagy tyuktojás- 
nagy. águ isiszolt nemcsopál is, m ely előbbivel a ligha
nem egy leletből való. Az egykori francia koronakincstárban 
is voltak szép opálok. E gyikök aranygyapjas-rend  köze
pére volt beillesztve, m ásik a császári palást csatjába 
volt foglalva. Egy ad ikat pedig Jozefin császi 
viselt és ezt, lángvörös é. kiválóan tüzes súg;' .ása miatl 
„Trója incendium ^-nak (Ego Trójának) nevezték. A drezdai 
zöldboltozatban pedig csodálatosan szép rózsapiros opáll 
Őriznek.

CouaiM Armand, m érnök Sí. N icolas d ’Aliermont-i 
lakos 53143. szám ú „Berendezés gázlángoknak meghatáro
zott időpontokban történő meggyújtására és kioltására“ cimü 
és az ehhez tartozó 57710. szám ú és „Bererdezés gázlán
goknak meghatározott időpontokban történő meggyújtására 
és kioltására“ oimiu -m agyar pótszabadalom  tulajdonosa, 
szabadalmi ak gyakorlatbavételc céljából belföldi gyáro
sokkal vöttetést keres, esetleg szabadalm ait eladja 
vagy g y á r tá s i '  engedélyeket ad. Bővebb felvilágosítással 
szolgál

K alm ár J. s z a b a d a lm i ü gyv ivő irod a
Budapest, VIÍ., Hákóczi-ut 44. sz.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKWIRTSCHAFT.

m
Betriebseinstellung eines ungarischen ärarischen Kohlen

w erkes. W ie verlautet wird in dem Kohlenbergwerk 
von Pozovics, einem der vier K ohlenbergw erke doi 
Aerars, in den nächsten Tairen der Betrieb oingestell 
werden. Den A ntrag  auf B etriobseinstcllung hat die 
M ontandirektion erstattet, welche alles aufgcbotoi 
hatte, um das grosse Defizit, von wolchem der Botriet 
b isher begleitet war, abzustellen. Auch cin Budapestéi 
Institu t war um die Sanierung des Unternehm ens be- 
müth. Es wollte von dem Bergw ork oino Bahn bi« 
A nina bauen, doch war der F inanzm inister genötigt 
den Plan, der viele Millionen Kosten vorursacht hätte 
abzuweison.

Erweiterung der Zementwarenfabrik in Pécs. Dk
Stärk und G ünsborgorscho Zom entw aren-Fabriksanlag( 
wird durch eine autom atische K unststein-S ticgcnpoüer 
und A etzeinrichtung e rw e ite rt; infolge dessen wirc 
dieselbe eine bedeutende Produktion in K unststci 
Stiegen bewältigen können. Dio E inrich tung  wird voi 
den B udapestcr Ingenieuren Dénes und Kovács dei 
V ertretern der G estoinbcarbcitungsm aschincn Ges. 
b. IT. geliefert.

Neue Explosionsstoff-Fabrik. D as R eichskriegs  
m inisterium  plant die Errichtung einer Explosions- 
stoff-Fabrik in Ungarn, w ofür ein Terrain von 60( 
Joch benötigt wird. D er betrieb soll vorläufig fü: 
60 0  Arbeiter eingerichtet w erden, deren Zahl späte: 
auf 2 000  erhöht wird D em  K riegsm inisterium  sine 
zu diesem  Z w ecke eine gan ze Reihe von grösserer 
G rundkom plexen aus verschiedenen  T eilen  d es Landes 
angeboten  w orden, so  auch aus M agyaróvár, w elcel


