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A földgáz értékesítése .
Egyes napilapok gazdasági rovataiban hónapok 

óta nagy lármával beszéltek az angolokról, akik 
mintegy 100 millió korona tőkével akartak a pénz
ügyminisztériummal való megegyezés után bele
feküdni a kissármási földgáz értékesítésébe.

És az a bizonyos tökerős angol csoport csak
ugyan el is küldötte a maga képviselőit, tárgyalt is 
a pénzügyminisztériummal; a 100 millió korona 
helyett hajlandó is lett volna 50 millió koronát be
fektetni. Azonban, amint az ugyancsak azok a bizo
nyos lapok újságolják, a tárgyalás eredménytelenül 
végződött és az angolok visszajéptek a földgáz 
bérletétől.

A sok, szinte misztikus híradás után joggal 
kérdezhetjük, hogy hát tulajdonképpen kik azok az 
angolok, akik olyan sok vajúdás után szívesek lettek 
volna nekünk élhetetlenek kihasználni azokat az 
erdélyi gázforrásokat, melyekkel bennünket a termé
szet jókedvében megajándékozott. Az angolok kiléte 
felől olvasóinkat a bányászati osztályhoz kell utasí
tanunk, amely bizonyára nagyon jól ismeri 'azokat az 
angolokat. De ha nem ismerné is, az ügyosztály 
amúgy is mindenttudó. Mi csak annyit tudunk róluk, 
hogy a Magyar Kárpáti Petróleum Rt.-ot financirozni 
szándékozó — mert eddig csak az állam látta el 
pénzzel — hosszunevü Tröszt emberei vannak benne 
s itt a Magyar Kárpáti megbízottai az angolok, akar
juk mondani az üzlet ottani felhajtói Arról is van 
értesülésünk, hogy a tőkeerős angol csoport mögött 
bizonyos százalék erejéig egy előkelő hazai pénz
intézet is meghúzódik. S nem hagyhatjuk említés 
nélkül azt sem, hogy ez a Magyar Kárpáti Petróleum Rt. 
éppen egy évtizedig nem volt bizalomkeltő alapítás.

Az „angolokról“ a nyilvánosság csak ennyit tu d : 
Állítólag a kormány megbízottai, akik Londonban 
jártak és ott „tájékozódtak az angol csoport tőke
erejéről és üzleti viszonyairól“, a legnagyobb kész
séggel rendelkezésre állanak és megadnak az érdek
lődőnek minden felvilágosítást a tőkeerős, derék 
angolokról. Az illetékes körök, úgy látszik, most na
gyobb körültekintéssel fogtak az üzlet nyélbeütésé
hez, mint a Tröszt-tel való szerződéskötés előtt, 
mert akkor megelégedtek a diplomáciai utón való 
érdeklődéssel, most azonban szükségesnek látták 
külön megbizottaikkal végeztetni ezt a munkát. Való
színű, hogy ennek a lelkiismeretes tájékozódásnak 
az eredménye az, hogy a tőkeerős csoport most már 
nem 100, hanem csak 50 millió koronát volt haj
landó a földgáz értékesítésébe befektetni.

Nekünk azonban, akik a dolgokat figyelemmel

kisérjük, a pénzügyi kormánynak ez a saját megbí
zottai utján való érdeklődése igen sokat árul el. 
Megtudjuk ebből először is azt, hogy az angolok 
mögött a tárgyalás alkalmával aligha állott valame
lyik világhírű angol pénzintézet, mert ekkor semmi 
szükség sem lett volna kiküldöttek utján tájékozódni 
az angol csoport tőkeerejéről és üzleti viszonyairól. 
Továbbá kiviláglik ebből a mi illetékes tényezőink 
naivsága: azt hiszik, hogy „olyan“ kiküldött megbí
zottak utján alapos tájékozódást szerezhetnek egy 
vállalkozó csoport tőkeerejéről és üzleti viszonyairól. 
Micsoda balkáni eset! A Balkán államok és államocs- 
kák helyezgetik igy el államjegyeiket a különböző 
európai fővárosokban.

Hogy félre ne értsenek bennünket, kijelentjük, 
nekünk semmi okunk sincs kétkedni az ittjárl angol 
urak szolidságában, tökéletességében és üzleti meg
bízhatóságában, azonban bátrak vagyunk megkoc
káztatni azt az állítást, hogy velünk csak olyan angol 
csoporttal, pénzintézettel, vagy üzleti körökkel sza
bad tárgyalást kezdenünk a földgáz értékesítésére 
vonatkozólag, amelynek tőkeerőssége kétségen felül 
áll a nemzetközi forgalomban is s nincsen arra szük
sége, hogy jámbor kormányközegeket személyesen 
győzzön meg a maga megbízhatóságáról.

Nem tudjuk, kik végezték el a pénzügyminisz
tériumnak ezt a bizalmi és felelősségteljes munkát, 
csak annyit vagyunk bátrak kijelenteni, hogy ilyen 
módon aligha lehet egy vállalkozó csoport tőkeere
jéről és üzleti viszonyairól minden kétséget kizáró 
módon meggyőződést szerezni. Bennünket ezek a 
dolgok arról győznek meg, hogy azok az angolok, 
akik itt jártak, nem mások, mint üzletszerzők, felhaj
tok, akiknek lehet összeköttetésük bizonyos angol 
pénzcsoporttal, de a szükséges tőkét ők maguk is 
csak akkor tudják megszerezni, amikor már velünk, 
nekik nem mindennapi hasznot ígérő szerződést kö
töttek a földgáz kihasználására. Ha pedig igy áll a 
dolog, akkor a pénzügyminisztérium jobban tette 
volna, ha szóba sem áll velük, amiként ezt is kell 
tennie.

A tárgyalásokról azt mondják a bizonyára érde
kelt helyről sugalmazott sajtóközlemények, hogy azok 
egy ideig igen kedvező mederben haladtak. Megvolt 
a remény arra, hogy az angolok körülbelül 50 mil
lió korona részvénytőkével külön társaságot alapíta
nak, amely földgázforrásokat az államtól évtizedekre 
bérbe vette volna. Az angol érdekeltséggel alapított 
részvénytársaság azután iparvállalatoknak és városok
nak motorikus és világítási célokra bérbeadta volna 
a gázt s ezenkívül még a fölgázforrások kihasználá
sára uj ipari vállalatokat is létesített volna.
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Az angolok ajánlatát azok a bizonyos közgaz
dasági hirecskék kedvezőnek mondották, azonban 
olyan súlyos kikötései voltak, amelyeket a pénzügy
miniszter nem akart teljesíteni. Ilyen kikötés volt, 
hogy az összes ezután felszínre kerülő és most még 
fe l sem kutatott földgázterületeket is magának követelte 
a társaság. Azt mondja a híradás, hogy sem a minisz
térium, sem az angolok nem engedtek s igy a tár
gyalások most megszakadtak, az „angolok“ haza
utaztak és a szép remények, egyelőre legalább, aligha 
fognak megvalósulni.

Nem kutatjuk, hogy ezek a sajtóközlemények 
honnan eredtek. Azt azonban tudjuk és látjuk, hogy 
valahonnan mozgatják a földgáz értékesítését. Vala
kinek talán fáj az angolok eltávozása ? Vagy pedig 
ezek a hirek nem egyebek egy, megint csak a mi 
bőrünkre menő, csúf üzlet kíméletes bevezetésének, 
nyilvánosságra adásának. A következmények mindent 
meg fognak mutajü.

Hát ezekből nyilvánvaló annak a „tőkeerős angol“ 
csoportnak a szándéka. Nincs ugyanis eddig másról 
szó, minthogy a pénzügyminisztériumban komolyan 
és több izben tárgyalt egy olyan csoport képviselő
vel, amely nem akart egyebet, minthogy az állami 
monopóliumot a lehető legolcsóbb áron magának meg- 
kaparitsa.

Mi tudjuk, mi az üzlet. Azon is túl vagyunk, 
hogy azt higyjük az igen tisztelt tőkeerős angol 
csoportról, hogy az majd a pénzügyminisztérium és 
a minden ügyeket balkézzel intéző bányászati ügy
osztály szép szeméért fog bele a mi földgázunk érté
kesítésébe. Azt is tudjuk, hogy az angol banküzlet 
a legszolidabb a világon, azért képes Anglia azt a 
rengeteg pénzforgalmat aránylag a legkevesebb érc
tartalékkal közvetíteni. Az öt világrészre kiterjedő 
Great Britain tőkései a maguk hazájában vagy gyar- 
taiban olyan alkalmat találnak a vállalkozásra, mint 
sehol ezen a világon. És valljuk meg, az angol tőke 
jobban és biztosabban érzi magát a gyarmatok civili
zálatlansága között is, mint a mi verejtékkel szerzett 
kultúránkban ; s ha mégis a hazai vállalkozási alkal
mak mellőzésével hozzánk kívánkozik, teszi ezt nem 
szerelemből, hanem azért, mert nagyobb hasznot akar 
magának biztosítani. Ezt mi jól tudjuk és nem is 
szúrna szemet nekünk, ha az a bizonyos csoport 
olyan szerződést kapna az államtól a földgáz értéke
sítésére, amelylyel magának nagyobb hasznot tudna 
biztosítani, mint odahaza.

Az angolok részéről az is természetes, hogy 
megkísérlik to pút on the serew, meghúzni a csavart. 
Azonban ami csodálkozásba ejt bennünket, az a 
minisztérium és az ő technikai szaktanácsadójának, 
a bányászati osztálynak a földgáz-ügyben való vi
selkedése.

Esztendőkön keresztül azt hallottuk, hogy a föld
gázt azért nem lehet értékesíteni, mert az eddig 
megfurt gázkutak szolgáltató képessége nem biztos 
és hogy addig valami nagyobbszabásu dologba bele

fogni nem lehet, amig az erdélyi medence földgázt 
tartalmazó rétegeinek gazdaságáról meg nem győ
ződnek. Most már tisztában vagyunk azzal, hogy ott 
elég gáz van fölraktározva, amelynek okos fölhasz
nálásával ezt a szegény országot egy jelentős ipari 
állammá lehetne varázsolni. Most naponként a hiva
talos jelentés szerint 2,200.000 m:t gáz megy ki a 
levegőbe, ami esztendőkön át horribilis értéket kép
visel. És talán még ez sem élég az illetékes ténye
zőknek arra, hogy a földgázzal valamelyes komoly 
üzletet lehessen kezdeni ?

Mert eddig, azonkívül, hogy a szódagyárnak és 
a cementgyárnak megadtak a mintegy 500.000 m:1 
napi gázhasználatra a jogot, alig tettek valamit. Ezek 
a szerződések is mélyen sértik a közérdeket s azt a 
nagy célt, amelyét a földgázzal meg kellene valósí
tani. Aztán beszéljünk a magánfogyasztóknak és vá
rosoknak juttátott gázról. A szódagyárnak m:,-enként 
01 fillérért adták a gázt, épen a napokban olvas
hattunk Medgyes panaszáról, hogy minisztérium 
neki már 30 fillérért akarja adni a fűtési célokra szánt 
gázt. Hát ilyen politikával a gáz nem áldás a nem
zetre, hanem inkátfo átok! Bármennyire igyekeznek 
is cáfolni a dolgot, világos, hogy a tordai és maros
ujvári szódagyárnak indokolatlan kedvezményekkel 
ajándékozták oda a gázt és ezt most a fogyasztó 
közönségen igyekeznek, amint a jelekből látszik, be
húzni. De- nem elég az úgyszólván ingyen adott gáz, 
hanem ezek a vállalatok még nálunk be sincsenek 
állítólag jegyezve,, nyilvános számadásra nem kötele
zettek s még a jogos és méltányos adó alól is ki
bújhatnak, amelynek súlya alatt pedig ennek az or
szágnak minden jövedelemmel rendelkező polgára 
görnyedezik.

És most öt esztendő alatt csak azt a nemzet- 
boldogító tervei tudtak kifőzni a pénzügyminiszté
riumban, hogy a gáz “értékesítését is bérbe kell adni, 
mint a sóét. Hát erre kellett a gázmonopolium, hogy 
úgy kezeljük, mint az Árpád-hkzbtW királyok egy 
némelyike a regálékat ? Mert mit akart az az igen 
tisztelt tőkeerős angol csoport? Potom pénzen bérbe
venni a gázt évtizedekre és azután jó pénzen eladni 
a mi koldus magánfogyasztóinknak és a tönk szélén 
álló iparvállalatainknak. Csodálkozunk a pénzügy- 
miniszteren, hogy az ilyen ajánlatokat még csak 
szóra is méltatta.

Az angolok üzletemberek, róluk nem szólunk, 
de igen is a legélesebb bírálatnak is joga van azon 
derék gyászmagyarkák ellen, akik csak nagy képpel 
és kevés tehetséggel birván, a pénzügyminisztériumot 
ilyen tervbe szeretnék belevinni.

Igazán nem kell ahhoz valami különös bölcse- 
ség, hogy valaki be ne lássa a gázmonopólium 
bérbeadásának káros voltát. Annak külföldiekre való 
átruházása pedig egyenesen katasztrofális lehet a mi 
közgazdasági viszonyainkra.

De mit is akart az igen tisztelt „tőkeerős angol“ 
csoport? Bérbevenni és eladni a közönségnek és

THEODOLITOK
nivellálók, felállító készülékek, 
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iparnak. Semmi egyebet, minthogy a gázközvetités 
neki jó üzlet legyen. Hát kérdezzük, ebben merül ki 
a bányászati ügyosztály gázakciója ? Hiszen ehhez 
nem kell egy külföldi tőkésekből álló csoport, amint 
láttuk, ezt igen jó l el tudja végezni maga az osztály 
szakvéleményére támaszkodó pénzügyminisztérium is. 
Ezt mutatja a 01 és 30 filléres árak közötti kü
lönbség is.

Valamit meg kellett volna már eddig is csinálnia 
ennek az ügyosztálynak. A földgáz kihasználásának 
és értékesítésének programját a műszaki és közgaz
dasági szempontok lelkiismeretes és körültekintő mér
legelésével ki kellett volna már dolgozni. Ezt le kellett 
volna tárgyalni a lehető legnagyobb nyilvánosság 
előtt Nem zárt ajtók mögött kell ezekről s a pénz
ügyi megoldásokról beszélni

Követeljük a legnagyobb nyilvánosságot! Azt 
csak nem fogja senki elhinni, hogy a gázkérdés el
intézésére az ügyosztályban vannak a legilletékesebb 
emberek ?

Ez az ország nagy társadalmi és gazdasági át
alakulások küszöbén áll, amelyeket elodázni és föl
tartóztatni semmiképpen sem lehet. Az állam vagyonát 
s értékeit kezelő egyénektől uj gondolatokat, nagy
szabású terveket követelünk. Ez alól nem kivétel a 
bányászati osztály sem. Hát a gázakció kimerült volna 
a kutatóhivatal és számvevősége fölállításával, uj 
üzemi jutalékok létesítésével és kitüntetések adomá
nyozásával? Eddig mindenki hasznot huzott a gázból, 
most a nemzet közvéleménye követeli a sáfároktól, 
hogy „play or pay“, ha már oly nagyon szeretik 
fenn az angolokat.

Hát mi és velünk együtt ez ország gazdasági 
föllendülését óhajtó közönség sem igen sirja vissza 
az igen tisztelt „tőkeerős angol“ csoportot.

Mi becsüljük őket, mint a nagy Albionnak a 
fiait. Szívesen is látjuk a go lf linken játékra és egy 
csésze teára, de a gázból nem fogunk engedni ne
kik se csinálni üzletet, se itteni felhajtóiknak. 
Ez a kincs, uraim, a nemzeté és még a bányá
szati ügyosztály dacára is annak kell maradnia!

Nem, uraim, a nemzet nagy érdekéinek meg
óvása nélkül nem fognak s nem lehet üzletet csinálni.

Good bye fó r ever Gentlemen!
B á n y a y  Béla.

1913 junius 8. (23. szám.)

W ünschék m ateriális garanciái.
(K iküldött m unkatársunktól.)

Pcirozsény, m ájus 31.

Sokat irt „A Bánya“ arról, hogy milyen csapás 
érte a kezdet nehézségeivel még mindig küzködő 
állami szénbányászatot a hírhedt, vasbeton aknák 
révén. Az eset annál súlyosabb, mert akkor érte a 
kincstári bányászatot, amikor ez a nagy forduló
ponthoz ért, amikor a már elkedvetlenedett közvéle
mény végül tudomásul vehette, hogy az utolsó négy 
havi üzleteredmény nyereséggel zárult.

Most még csak egy érdekes momentumot aka
runk említeni, annak az illusztrálására, hogy milyen 
fényes materiális garanciákkal biztosította a kincs
tári bányák előrelátó vezetősége a másfél milliós 
állami munkát, amelyet Wünschre bíztak, akinek 
üzleti rátermettségével tisztában kellett volna lenniök 
már akkor is, amikor a szerencsétlen vasbeton ak
nák méternyi lemélyítésére 810 koronáért vállalko
zott. A legszolidabb alapon dolgozó világcégek, 
legreálisabb ajánlata jóval 1000 koronán felül volt.

A konkurrens cégek és minden szakértő tisztá-
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bán volt azzal, hogy Wünschéknek a merész vállal
kozásra okvetlenül rá kell fizetnie. Wünsch mégis 
szerencsét próbált, tisztában lévén azzal, hogy még
sem fog az üzletre ráfizetni, azon egyszerű oknál 
fogva, mert nincs miből ráfizetnie az elhibázott, 
primitíven kalkulált vállalkozásra. Ám az akták 
csendes birodalmában rendületlenül bíztak Wünschék 
üzleti képességeiben. Csak amikor A Bánya tavaly 
juniusban a megdöbbent közvélemény nevében cikk
sorozatban követelte az állami szénbányák vezető
ségétől, hogy biztosítsa magát materiális garanciák
kal legalább a súlyos anyagi veszteség ellen, ha 
már a gyenge vállalat hitelét újból és minden ok 
nélkül ily súlyos próbára teszi, csak akkor moz
dultak meg az urak.

Most utólag készséggel állapítjuk meg, hogy a 
kincstári bányák vezetősége igenis biztosította magát 
Wünschék biztos bukása esetére, ám a biztosítás 
módja megint csak ekklatáns dokumentuma annak, 
hogy mily fényes üzleti élelmesség nyilvánul meg 
az állami vállalatok üzleti ténykedéseiben.

És megértjük most azt is, hogy miért hallgattak 
mélyen illetékes helyen, amikor „A Bánya“, hivat
kozva beteljesült jóslásaira, merő kíváncsiságból 
érdeklődött a garanciák után, amikor Wünsch és 
Társa belebukott a vállalkozásba. Megnyugtathatjuk 
a tisztelt olvasót, a garanciák megvoltak.

Rendesen iktatott, szabályszerűen lajstromozott 
garanciák voltak ezek, csak éppen arra nem voltak 
alkalmasak, hogy az állami szénbányászat nagyszerű 
eszméjéért aggódó embereket megnyugtassák. Sőt 
ellenkezőleg, felháborítóan naiv dolgok voltak.

Az első biztosíték abban állott, hogy a vállal
kozó nyereségének egy bizonyos hányada levonandó 
Wünsch járandóságából mindaddig, mig ez a nye
reség a kellő kaucióvá növekszik. Vagyis Wünsch 
üzleti nyereségének egy hányada képezte volna a 
kauciót.

Wünsch üzleti nyereségének egy hányada! Ez 
valóban fényes biztositék egy oly vállalkozásnál, 
amely üzletileg kezdettől fogva rettenetesen el volt 
hibázva s amelynél a bukásnak azok után ítélve, ami
ket munkatársunk a helyszínén tapasztalt — mate
matikai pontossággal be kellett következni.

Nem kell azonban azt hinni, hogy illetékes 
helyen ezzel a „fényes“ és „reális“ biztosítékkal be
érték. Addig is, amig Wünsch „nyereségének egy 
hányadából“ százezreket halmoznak fel, valami ide
iglenes biztosítékra volt szükség. Wünschék akkor 
összes gépeiket, teljes felszerelésüket ajánlották fel 
nagylelkűen biztosítékul. Illetékes helyen nagy lelki 
megnyugvással fogadták el az ajánlatot.

S mig a vezetőség irodáiban az ilyetén garan
ciáktól megnyugtatott lelkiismerettel bóbiskoltak az 
urak, bekövetkezett az a bizonyos matematikai idő
pont, amelynél Wünsch, szinte programmszerüen 
megbukott. Mihamar kitűnt, hogy Wünschék nyere
ségéből egy fillért sem vontak le, nem lévén lehet
séges negatív nyereségből pozitív összeget levonni. 
Sőt ellenkezőleg, Wünschnek akkoriban már 32,000 
korona függő adóssága volt az államnál.

Ez azonban ugyebár nem nagy baj, mert hiszen 
Wünsch összes gépei, egész felszerelése az utolsó 
cementes zsákig szabályszerűen be volt iktatva és 
precíz tételszámok alatt mint „biztosíték“ szerepelt 
a hivatalos papiroson.

És most jön a dolog egyetlen mulatságos mo
mentuma. Mikor Wünsch megbukott, idegen cégek 
jöttek ide Petrozsényba és lefoglalták a gépeket,

A B A N Y A



4 A B Á N Y A 1913 junius 8. (23. szám.)

zsákokat és minden egyebet, amihez joguk volt, 
lévén ezen tárgyak jogos tulajdonuk.

így végződött ez az ügy, méltóan Wünsch 
Rezső és Társa céghez és méltóan a kincstári üzem 
mostani nehézkes, aktaszerü adminisztrációjához.

Hivatalos oldalról természetesen enyhébben Ítélik 
meg Wünschék futását, sőt meg vannak győződve 
arról, hogy Wünsch bukása hasznot jelent a kincs
tárra. Legalább ezeket vette ki munkatársunk abból 
a beszélgetésből, amelyet a kincstári üzemhez közel 
álló úriemberrel folytatott.

— Wünsch kétségkívül nagy apparátussal 
és drága, nagyon drága adminisztrációval fogott 
a dologhoz — mondotta az illető. Fényesen 
fizette alkalmazottait és munkásait, túl drágán 
szerezte be az anyagot, úgy hogy nem sokáig 
birta a mélyítést; 32 méternél félbe hagyta a 
munkát, a kincstár nyakán hagyván 32.000 korona 
adósságot. Akkoriban viz nyomult az aknába s 
Wünsch felhasználva ezt a körülményt, itt hagyott 
bennünket. Akkor meglepetésszerűen hatott ránk 
az, hogy a felszerelés nem az övé.

A munkát azután saját rezsiben, de Wünsch 
veszélyére folytattuk; mindenekelőtt a vizet szi
vattyúztuk ki, amivel e hó 4-én végeztünk s 
azóta még 25 métert mélyítettünk, s mondhatom, 
hogy igen jó tapasztalatokra tettünk szert. Meg
lévő adminisztrációnk mellett a munka oly olcsó, 
hogy a veszteségünket már majdnem behoztuk. 
Ezek után felszólítottuk Wünschéket, hogy junius 
elsejéig, azaz holnapig jelentkezzék a munka 
folytatására, nem hiszem, hogy a délután folya
mán jelentkeznék. Holnap már stornirozzuk a 
szerződést s magunk folytatjuk a munkát. Való
színűleg pörre is kerül majd a dolog. Az I. 
számú vasbeton aknánk jelenleg 90, a II. számú 
60, a III. számú 70 méter mély.

Egyszóval illetékes helyen egyenesen örven
detes eseménynek tüntették fel Wünsch futását. Az 
államnál ugylátszik csak a 32.000 korona adósságot 
iktatják be a veszteségi rubrikába, már pedig nem
csak effektiv veszteségről van itt szó. Az ilyen csa
pások egy időre megállítják és késleltetik az állami 
szénbányák nagyszerű, nagy horderejű gondolatának 
erőteljes megvalósulását, amivel odafent nem gon
dolnak. És úgy látszik, nem törődnek azzal sem, 
hogy az ilyetén késlekedés minden éve, minden 
órája mily mérhetetlen kárára van iparunknak és 
egész gazdasági életünknek. F ái Géza.

Eljárás és készülék ércek föltárására.
i.

Az uj am erikai eljárás ércek, elsősorban pedig réz 
ércek oly földolgozására vonatkozik, am ely szerin t a rezet 
oldható alakba hozzuk, hogy oldott állapotban a meddő 
kőzetből könnyen elkülönithessük.

Az alábbiakban a  berendezés tárgyának  egy foganato
sitási m ódját fogjuk ism ertetn i, am ely szerin t az ércben 
foglalt reze t rézszu lfáttá  alakitjuk . K iindulva az amfid foga
lomból, am fidoknak nevezve a tudom ányos nom enklatúrá
nak  m egfelelőleg azon elem eket, am elyeknek ([>1. az oxi- 
génnok) fém vogyületi bázisok, m etallo idvegyülctei pedig  
savak, am fidsóknak viszont az am fidsavak és amfidbázisok 
egym ással való vegyületeit, például a rézszu lfáto t (CuO. SO;j) 
a következőkben az am fidsók létrehozására  irányuló  m űve
letet röviden „am fidálásnak“, a készüléket pedig, am elyben 
a fém et amfidsóvá alak itjuk , „am fidáló“-készüléknek fogjuk 
nevezni.

Igen  előnyösen alkalm azható a je len  eljárás és készü

lék p. o. az E gyesült-Á llam ok területének elsőrangú bányái
ból eredő, alábbi összetételű ércféleségekre

A B C
Cu 2.58 0/0 N edvesség 1/J7 N edvesség 2.31
SÍO2 50.70 SiOa 5Í).07 SÍO2 58.02
AI2O3 13.05 Cu 2.58 Fe 4.56
FeaO.'i 10.76 F 0 2 O.Í 5.26 AI2O:? 17.S2
CaO 0.29 TcO 4.41 TÍO2 0.54
MgO 0 14 TctSs 0.04 P 2O") 0.05
Pa Pa 0.31 AI2O: 13.05 CaO 0.59
TiOií o.:í2 CaO 0.29 MgO 0.08
S 2.12 MgO 0.14 Ko és NaO ÍU2
KaO 2.81 P2O- 0.31 Pb 0.22
NasO 0.1:5 TiOa 0.32 As 0.34
Ag nyom okban NíisO 0.13 Zn 0.56
01 nyom okban K2O 2.81 Sb nyom okban
Pc nincs F

CO2
Cl
S11O2
s

0.01
2.18

nyom okban
nyom okban

2.12

Cu
S

2.68
5.32

Ezen ércek  m indegyike tartalm az bizonyos m ennyi
ségű ként, am ely m egfelelő kezelés esetén elegendő arra , 
hogy  az egész rezet am fidáljuk, m inthogy a rézszulfátban 
G4 su lyrész rézre  a megfelelő m ennyiségű oxigénen k ivül 
32 su lyrész kén esik. N yilvánvaló tehát, hogy az ism erte
te tt ércek az am tidálásukhoz szükséges egész anyagot 
m agukban foglalják, kivéve az oxigént, am elyet a levegőből 
vehetünk  és m inthogy levegő m indig rendelkezésünkre  áll, 
ezen szükség le te t nem  kell tokintetbo vennünk.

Az eljárás lényegének m egvilágitása céljából példa
képpen ezen ércek  kezelését fogjuk ism ertetn i, m egjegyez
vén azonban, hogy éppen ilyen  jól alkalm azható oly ércek 
földolgozásánál is, am elyekhez az am fidálás eszközlésére 
külön  savat kell hozzáadnunk.

A jánlották ugyan  m ár eddig is, hogy az ércek réz- 
ta rta lm át oldható alakba kellene hozni, például szulfáttá á t
alakítani, hogy igy  a szulfátot föloldva az oldat a m eddő 
kőzettől elkülöníthető legyen, azonban gyakorlatilag  ezen 
eljárás nőm volt gazdaságosan kivihető. A kezelendő ércnek 
többnyire oly keftrós a réztartalm a, hogy a kapott rézhez 
viszonyítva igen  nagym ennyiségű  ércet kell földolgoznunk. 
Nyilvánvaló tehát, hogy az üzem, k iváltképpen  ily esetben 
csak úgy lehet gazdaságos, ha  adott idő alatt nagym ennyi
ségű ércet tudunk  földolgozni. E rre  való tek in tette l a je len  
eljárás értelm ében gondoskodás történik  arról, hogy a 
készü lékek  időnkint való m egtöltésére ós k iü rítésére  ne 
kelljen  időt pazarolnunk. A je len  berendezés tá rgyá t tevő 
eljárás ennek m egfelelőleg folytonos s az összezúzott ércet 
szünet nélkü l a készülékbe tö lthetjük , am elyben a réz foly
tonosan amfidálódik s az amfidált réz, valam int az érc 
hátram aradó részei folytonosan kiüritte tnek .

A m ellékelt rajzok az am fidálókészülék egy foganato
sitási a lak já t tün te tik  föl. Az

1. ábra  a készü lék  oldalnézete, a
2. áb ra  ennek elülnézete, a
3. ábra a készü lék  etető és k iürítő  részletének függő

leges hosszm etszete, a
4. áb ra  a készü lék  azon részletének  függőlogos hossz- 

m etszete, am elyben a reakció  végbem egy, az
5. áb ra  az am üdáló dobot alkotó g y ű rűk  egyikének 

elülnézete, végül a
6. áb ra  az amfidáló dob két részletének m etszete, 

am elyek közül az alsó az érc előrehaladását, a felső pedig  
annak  visszafelé m ozgását előidéző átjárócsatornákon m egy 
keresztü l.

A m egfelelően fölapritott ércet a (10) tölcsérbe töltjük, 
ahonnan az egy helytálló (12) cső (11) torkolatába esik, 
am ely befelé hajlíto tt (13) poromé segítségével egy (14) 
állványra van erősítve. A (17) fogaskerékkel vagy m ás 
módon h a jto tt és külső végén a kinyúló (18) csapágyban 
ágyazott csőalaku (16) tengolyre erősített (15) csiga az érc- 
törm eléket a (12) csőben annak kiöm lési vége felé tereli. 
Az ércet vezető (12) csövet egy levegőt vezető (19) cső
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veszi körül, am ely külső végén a (21) karim ával a (12) cső 
(13) karim ájához van erősitve és a (22) beöm lési nyiláson 
beáram ló levegőt a készü léknek  a reakció létesitésére való 
részlete fölé vezeti.

Az am fidálókészüléknek azon része, amelyben a  re 
akció végbem egy, az 1. és 2. ábrán látható, (23) görgőkkel 
alátám asztott, forgatható dobból áll, am ely görgők a (25) 
csapágyakban ágyazott (24) tengelyekre vannak  szerelve s 
ezen tengelyek egyike, avagy m indegyike, pl. a (26) fogas
kerék  segítségével fo rgásba hozható. A készülék  forgó 
részét az etetőrószlettel egy kúpos (27) átm eneti darab  köti 
össze, am ely az etetőrószlet belső végére illeszked ik  és egy 
hengeres (28) karim ában végződik. Az utóbbi és a levegőt 

-vezető (19) cső közé (29, 30) töm ités van beiktatva. A (27) 
átm eneti darab  tehát egyrészt ta rtja  a (19) cső belső végét, 
m ásrészt azt töm itőleg elzárja. Az érctörm elék az amfidáló 
készü lék  forgó részében az átjáró csatornák egyik  rendszerén  
előrehalad, egy m ásikon ped ig  visszafelé mozog. E zt oly
képpen érjük  el, hogy a reakoióteret keresztirányban  több 
kam rára  osztjuk és m inden m ásodik kam rát lejtős átjáró- 
csatornákkal kötünk  össze úgy, hogy az érctörm elék a dob 
forgása közben a nehézségi orő hatása a latt előre halad, 
m ig  a közbeeső kam rákat az ellenkező irányban  lejtő átjáró- 
csatornák kötik  össze egym ással úgy, hogy ezekben az 
érctörm elék visszafelé mozog. Ezen elrendezést előnyösen 
egyes elem ekből á llíthatjuk  össze. Az egyes elem ek két 
csoportba vannak egyesítve, az egy ik  az átjárócsa to rnákat 
foglalja m agában, am iért is azt az a lábbiakban vezetőelem 
nek  fogjuk nevezni, a m ásik  pedig  két szom szédos vezető
elem közé van ik ta tva  s azért betét-elem nek nevezzük.

A dobnak az etetőszerkezet felé eső végen a 3. ábrán  
látható külön elem et alkalm azzuk, am ely egy körben 
elrendezett (31a) ny ilássorral ellátott (31) választófalból, 
egy (32) kúpos darabból és egy belső perem m el ellátott 
hengeres (33) toldatból áll. A (33) to ldatba van ágyazva az 
alább részletezendő fü tőcsatornának - (34) kivezető darabja, 
am elynek belső vége v iszont a csőalaku (16) csigatengely 
belső végét tartja , külső vége pedig a m ár em litett (18( 
csapágyba van ágyazva. A kúpos (32) darab  és a (27) 
összekötődarab köze egy kam rát alkot.

Az etetőszerkezetből az érc ezen kam rába ju t  s innen 
a (31) nyílásokon át egy különleges vezető és k iüritőelem be 
kerü l, am ely (37) és (38) karim ákkal ellátott (35) belső és 
(36) külső hengeres falakból és egy (39) válaszfalból áll. A 

T[ lb  rd  választófal egyik  oldalán lévő térbe lép be
az amfidálandó érc, m ig a m ár amfidált érc 
a választófal m ásik  oldalán levő térből ömlik 
ki a kerü le ten  elrendezett (40) nyiláson át a 

\  (41) torokba. E zen különleges elem  vezető- 
)  elem szerepét is játsza, am ennyiben az ércet 

** j /  továbbítja s ecélból előrelejtő átjárócsatornák- 
j  ka i is el van látva, visszafelé lejtő csatornák 

azonban n incsenek benne.
A készülék  m űködési m ódját a követ

kező szám ban ism ertetjük .

|  BECK KÁROLY f  |
Éppen akkor, amikor lapunkat zárjuk, vesszük 

a megrendítő hírt, hogy Beck Károly nyugalmazott 
főfelügyelőt, a magyar bányászatnak egyik kiváló, 
nagytudásu és közszeretetben élt alakját elragadta 
körünkből a halál.

Szivünk elfogódik, amikor feltolakszik az emlé
künkbe, hogy tegnap még itt volt közöttünk ez a 
nagy energiájú, fáradhatlan munkásságu ember. 
Férfikora delén, 46 éves korában vett búcsút várat
lanul tőlünk, akkor, amikor még oly sokat vártunk 
és reméltünk munkásságától. Családja gyászában 
osztozik a magyar bányászatnak minden igaz barátja, 
mely vele érző munkatársat veszített benne.

A kiváló szakember sok előkelő cégnek volt 
exponense és mint igazgató, mint igazgatósági tag, 
cégtárs vagy vezérképviselő mindenütt pótolhatatlan 
űrt hagyott hátra.

Velünk együtt, kik ismertük és szerettük, sokan 
és sokáig fogják ápolni emlékét.

Legyen neki könnyű a föld, melynek rejtett 
titkait oly szeretettel kutatta.

Halálozás. Faller K ároly, m. kir. főbányatanácsos, a 
bányászati és erdészeti főiskola rendes tanára  f. m ájus 
30-án m eghalt.

Kinevezések. A közös pénzügym iniszter G riinw ald Jak ab  
bányabiztost a városi bányaigazgatóságnál és N ieszner Jó 
zsef bányabiztost a k rekai bányaigazgatóságnál főbánya- 
biztosokká, dr. L im bersk i József bányaorvost a k rek ra i 
bányaigazgatóságnál főbányaorvossá, K arion János bánya- 
biztost a szarajevói országos korm ánynál főbányabiztossá 
és H nilicka A lajos bányam érnököt a zenieai bányaigazgató
ságnál V III. rangosztályu  bányagondnokká nevezte ki.

A vajdahunyadí vasgyár kibővítéséről egyes lapok 
téves híreket közöltek. Tény az, hogy a telepet na
gyobb befektetésekkel kibővítik, ám ezekről a befek
tetésekről és az ezekkel kapcsolatba hozott tanulmány
úiról irott hírek meglehetős félreértéseken alapulnak. 
Legközelebbi számaink egyikében alkalmunk lesz a 
tényleges beruházásokról részletesen beszámolni.

A társláda. A „Pécsi Napló“ nemrégiben cikket 
közölt a bányamunkások korszerű tanításáról, a cikk 
keretében szó esett a társládákról is, az erről szóló 
rész abban csúcsosodik ki, hogy a társláda célja az, 
hogy a bányamunkást helyhez kösse.

Nem akarunk most időelőtti polémiába bocsát
kozni az egyoldalú kijelentéssel, mert a társládák-
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kai nemsokára cikksorozatban fogunk foglalkozni. 
Mindössze azon kevesek által tudott tényt publikál
juk most, hogy az Urikány-Zsilvölgyinél a vállalattól 
kilépő s más vállalathoz szegődő munkás sem a 
társládába fizetett tőkéjéből, sem járandóságából 
egyetlen fillért sem vészit el.

Amint látható, ez a humánus társláda egyáltalá
ban nem alkalmas arra, hogy a munkást „helyhez 
kösse“

Hidroelektromos telep Körmöcbányán. A körmöci 
bányahivatal vizierőtelop létesítését határozta el. A 
telepet a IV számú aknánál létesítik ; a munkálatokra 
már kiírták a pályázatot.

Balesetek. A Mecsetszabolcsi szénrakodó telepen lovakkal 
vontatják  fül a szenes kocsikat a rakodó vasú ti kocsikhoz. 
Ez türtén t a m últ szerdán is és Egedy József végezte a 
kapcsolást. Szerencsétlenségére a ló előbb m .egindult, sem 
m int a kapcsolás m egtörtént volna és igy elkapta E gedyt 
a sodronykötél, a vasúti kocsi elé vetette  és három  ujját, 
valam int bal alsó lábszárát roncsolta szót.

Pécsről ir ják  lapunknak  : súlyos szerencsétlenség történt 
a W eisz Á rm in tu lajdonát képező Lcgncr-félc kőbányában. 
A bányában robbantást végeztek. A szükséges óvintézkedé
seket rendesen Agg Vendel bányavezető szem élyesen szokta 
m egtenni. Most is ő állt ki az ú tra, a robbanás helyétől 
m integy 200 m éternyire, hogy az esetleg a rra  já róka t figyel
m eztesse '*s távoltartsa. 200 m éter olyan nagy  távolság, ahol 
m ár teljesen biztonságban érezhette m agát a bányavezető. 
E s m égis m egtörtént a szerencsétlenség. A dinam it ereje 
egy em berfej nagyságú  küvet röpített el abban az irányban, 
ahol Agg Vendel állott és a kő a bányavezetőt a bal olda
lán találti A gg Vendel igen súlyos belső sérüléseket, vese- 
zuzódást és bordatörést szenvedett.

A meg tje fa i kőbányában is örtént egy igen súlyos 
kim enetelű baleset. Ifj. Mauser József 48 '»vés kőfejtő m un
kás m unka közbon a kőfalról több m éter m agasságból le
zuhant s a fején és m ellén súlyos zuzódásokat szenvedett.

Elvont bányajogositvány. Régi bányam ű volt az Igló hatá
rában  fekvő M artini védnevü bánya, am ennyiben m ár 1829-ben 
adom ányozták. A bányam ű m ost véglegesen befejezte a 
csaknem  egy évszázados pályafutását, m ert hivatalosan is 
törölték az iizomen kivül álló bányát. Az iglói bányakap i
tányság  821. szám  alatt következetes üzcm elhanyagolás m iatt 
elvonta a bánya jogositm ányát.

Pályázatok bányászati találmányokra. A dortmundi 
bányatulajdonosok 25.000 márkás dijat tűztek ki egy 
oly villamos bányalámpa-találmányra, amely egyszer
smind megállapítja a bányák levegőviszonyait, illetve 
figyelmezteti a bányászt a veszélyes gázok jelenlétére. 
Itt meg kell jegyeznünk, hogy egy ilyenfajta jó 
bányalámpának nagy jövője volna, mert a mostani 
villamos lámpák nagy tökéletességük mellett sem ve
hetik fel a versenyt a Dary-lámpákkal, mert a gázok

jelenlétét nem jelzik. Nálunk a bányákban ez okból 
alig használják őket, csak a mentőállomásokat szere
lik fel villamos lámpákkal. A hírrel kapcsolatban fel
említjük azt is, hogy már egy évvel ezelőtt láttunk 
egy olyan angol gyártmányú villamos bányalámpát, 
amilyenről a pályázatban szó van. A lámpa felső 
részén egy miniatűr sodronyhálós benzinlámpa van, 
amely rendes körülmények között nem ég. Ha azután 
a bányász a levegőt akarja vizsgálni, egy gombot 
nyom meg a lámpán, mire kontaktus zárul s egy 
szikra meggyujtja a benzines kanócot. A bányász 
azután épp úgy vizsgálja ezzel a levegőt, mint a mos
tani Dary-lámpával.

Akkor nem jósoltunk nagy jövőt a kettős lámpá
nak, mert túl filigrán és törékeny kivitelű volt ahhoz, 
hogy a durva használatban is megállja helyét, Nem is 
hallottuk azóta hirét.

A másik dij sokkal szerényebb, mindössze 400 
márkás, ellenben a találmány tárgyát, annál szabadab
ban lehet megválasztani. A pályázat oly készülékre 
vonatkozik, amely a bányákban történt szerencsétlen
ségek alkalmával a mentést megkönnyíti.

Uj vastelep. K udsir község határában  gazdag 
telepet találtak. A feltáró m unkálatok folynak. A 
m inősége ugyanolyan m int a k incstári bányáké.

A Földtani Társulat ülése. Szerdán délután szakülést 
tartott a Földtani Társulat Schafarzik Ferenc műegye
temi tanár elnöklésével. Az első előadó Lóczy Lajos dr. 
egyetemi tanár, a Földtani Intézet igazgatója volt, aki 
az olaszországi vulkánokról tartott igen érdekes szabad 
előadást. A második előadó Mauritz Béla dr. egyetemi 
magántanár volt, aki a Pécs-vidéki Mecsek-hegység 
kőzeteiről éitekezétt. A szakülés után a választmány 
ülésezett, amelyen Papp Károly dr. főtitkár bejelen
tette, hogy Scmsey Andor dr. nagybirtokos ezer koronás 
adományt tett a társulatnak.

Közgyűlések. A Humboldt magyar gép-részvénytársa
ság junius 21-én Kaik bei Kölnben tartja rendes évi 
közgyűlését. Nyereség-számlája. Tartozik Költség- 
számla 10.025-58 K. Nyereség- és veszteségáthozat 
2566-65 K. Összesen 12.592*23 K. Követel Nyereség
áthozat 2742*62 K. Kamatszámla 2500.— K. Ju talék- 
számla 7349 61 K. Összesen 12.592*23 K.

A Dolha-rókamczei vasgyár és ásó-kapa hámor r.-t. 
junius hó 26-án tartja évi közgyűlését. (Budapest).

Az „Apolló'1 kőolaj fiiiomitógyár r.-t. múlt héten tar
totta közgyűlését. A lefolyt üzletévben elért tiszta 
nyereség, a múlt évi nyereség-áthozattal együtt össze
sen 1,060.974 korona 44 fillér. A közgyűlés elhatá
rozta, hogy ebből az összegből 400.000 korona 8 szá
zalékos osztalék fizetésére, 544.923 korona 44 fillér 
különböző tartalékalapok javadalmazására fordittassék 
és az alapszabályszerü javadalmazások levonása után 
fenmaradó 20.234 korona 74 fillér uj számlára vites
sék át.

Blackman
ventilátorok, 
exhaustorok, 

fúvók minden célra

S z e l l ő z ő
szárító, szívó 
berendelések jlj

M a g y a r  S z e l lő z ő  M ű v e k
Budapest,VII., Aréna-tit 80. (3793|a 863|24) T  eíefon: József 26—56.
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A Magyar Siemens-Sehuckeri-mii vek villamossági r.- 
junius hó 16-án Budapesten tartja rendos évi közgyű
lését. A napirend egyik pontja a 4,000.000 korona 
részvénytőkének 8,000.000 koronára való felemelésé
ről szól.

A Pásztói Hydraulikus Mészművek Rés. u'-ny társaság 
junius hó 17-ik napján Budapesten tartja második ren
des közgyűlését.

Bányavizsgálat. Stempelt (íyula m. kir. bányakapi
tány a múlt hét folyamán tartotta a rapp-romhányi 
kőszénbányában a szokásos évi hatósági vizsgálatot. 
A vizsgáló bányakapitány a bányatelepen és a tár
nákban tapasztaltak felett a legnagyobb megelégedé
sét fejezte ki Béky Bélának, a bánya igazgatójának.

A só kedvezményes szállítása. A kereskedelem ügyi 
n iszter az őszi töm egforgalom  alkalm ával beállható kocsi- 
hián}' enyhítésére s illetve a sóhiányok elejét veendő a folyó 
évi jun iu s hó 1-töl folyó évi augusztus hó 15-î »' terjedő időbe 
szállítandó és bérm entetlciiül fölad;' kerülő sókiildemé- 
nyekre a magy? kir. á llam vasutak  alait illetőié,"’ a kö
vetkező díjkedvezm ényt engedélyezte a) kocsin kint és l’uv; 
levclcnkint legalább 10.000 kg.-ért való díjfizetés m ellett az 
V-b kivételes d íjszabásnak 10 (tiz) százalékkal rövidített 
díjtételeit, b) kocsinkint és fuvarlevelenkint legalább 15,000 
kg.-ért való díjfizetés m ellett az a) alatt m érsékelt díjtételek 

"alapjf eredm ényező fuvardíjból kocsikihasznál;' ju ta lék  
fejében kocsinkint három  korona engedm ényt.

Készül az első földgázvezeték. A tordai gyárak í 
ősszel már földgázzal fognak dolgozni; vezoték építé
sének munkálatai oly előrehaladottak, hogy szeptem
berre befejeződnek.

Széntorlódás Oderbergen. A felsősziléziai szénsztrájk 
után az elmaradt szenet rövidesen pótolni kellett, úgy 
hogy a sztrájk után óriási arányokat öltött a Felső - 
sziléziából Magyarországba irányuló forgalom is. En
nek folytán a Máv. kénytelen volt kérni az osztrák 
államvasutakat, hogy az északi vasúton kisegítő út
irányról gondoskodjék. Odorbergon most 800 waggon 
szén vár továbbszállításra s az osztrák államvasut 
hajlandónak nyilatkozott, hogy 200—250 waggont az 
északi vasúton átirányít. A felsősziféziai sztrájk hatása 
különben erősen érezhető volt a Máv. szénszükséglo- 
ténok ellátásában is.

Nyugbéresek szemléje. Bcrksz Leó nagybányai pénzügyi 
főtanácsos és dr. K ádár A ntal kerü leti főorvos most; tartják  
a nyugbéresek  szokásos szem léjét a kapnikbányc erzsébet- 
bányai és rójahidi körzetben.

Reform a postai expedícióban. Tudvalevő, hogy a posta
csom agokat ragszám m al lá tják  el a h ivatalban és igy  kii- 
löm böztetik m eg egymástól. A főváros nagy forgalm i posta- 
hivatalában persze elkerülhetetlenek a ragszám ozás körül 
könnyen előforduló tévedések. A magy. kir. pósta-kincstár 
ngy  segit m ost m agán, hogy azon világ-cégeknek, am elyek 
nek óriási küldem ényforgalm a szinte m ár nem  is győzhető, 
ragszám ozó h ivatal létesítését engedélyezte.

Mintáid a Sternberg cég hangszer-gyárának ragszám ozó 
h ivatala szolgált, am elynek system atikus berendezése m in
den tévedést kizár.

A „Westfalia“ gépgyár részvénytársaság gelscnkircheni 
eég p rospek tust \a liivjuk föl olvasóink figyelmét. A m ellék
leten a v ilághírű  ;ég univerzális réselőgépe látható, amely 
a legnehezebb telepeknél is legjobb hatással dolgozik.

Szénszállítás. A szegedi kir. törvényszék és ennek terü le
tén levő szegedi kir. já rásb író ság  hivatali helyisé einek 
fűtésébe' 1014. évben szükséges \7\ PM mm. első 

darabos kályhafűtéshez alkalmas hazai Irgsze, 
szénre pályázatot h irdetnek. A jánlatok ‘uuius hó 12-ig 

atók be a szegedi törvényszék elnökségének hivatali helyi
ségébe.

A m. kir. azsáyügymiuisztcrium  helyiségeinek fiitésé- 
az 1913. évi novem ber hó 1-től az 191(5. október hó 

végéig szükséges kőszén szállításár; pályázató hirdet. Az 
évi szükséglet körülbelül £200 mélermázsa. A jánlat tehető 
elsőrendű belföldi, vagy ’osz koszé A jánlattevők
ajánlatuk!); nyilatkozni óznak hogy a kő
szénport m éterm ázsánké m ily hajlandók
átvenni. Határidő 1913. jun iu s hó

Árjegyzéke a besztercei);' rai magy. kir. m rőlvhiva- 
kovácsolt és hengerelt ré ' 'ártm ányainak .É rvényes 1913. 

>vi m ájus hó 21-től. 1. Mosó- 'ís pálinkaka'lanok, mosótál, 
süvegek é. ekliez hasonló m élyített gyártm ányok 400 
mm ig 100 kg. koron; 400—800 in inig 247 koron;
800—1100 m m ig 277 korona, 1100—1200 m m ig 287 korona, 
1200—1300 mmig 307 koron; 2. T akaréktüzholyiist 261.» ko
rona 3. Kacsuk;. 9—12 mm ig 240 korona,lo—28 m m ig 30 
korona. 4. K azán fenék 235 korona. 5. R udréz 227 korona.
6. Oeskc 151 korom  Á rengedm ény Á rak hely t Besz
tercebánya vasú ti állomás, 50 kgrm ot m eghaladó rendelés ese
tén áruk  vevő fél vasúti állomási' *a bérm entve 
littatn;

X  KÜLFÖLDI HÍREK. X
A német szénbányák negyedévi üzleteredményét mos

tanában hozták nyilvánosságra. A szénüzlet konjunk
túrája alaposan emelkedő irányzatot mutat. Az aláb
biakban közöljük a hivatalos adatokat, amelyekből a 
német szénbányák üzleti viszonyainak rondkivül ked
vező fejlődése tűnik ki.

1913. év- 1912. óv 1913.
első 3 ugyanazon M.hónapjában időszakában

H arpener G esellschaft 7,008.700 3,966.000 3,942,700
Ili bernié 4,607.090 2,401.167 2,205.923
Königsborn 1,099.797 594 822 504.975
König W ilhelm 1,031.941 705.778 326.163
M ülhcim cr B ergw erk G. 618.171 339.461 278.710
Coiistantin der Grosse 2,454.418 1.344.621 1,109.797
Ew ald 2,043.162 1,210.920 832.242
Graf B ism arck 1.771.360 691.438 1.079.922
Lothringen 1,255.085 604.421 650.661
K önig L udw ig 1,072.452 616.136 456.316
F riedrich  der Grosse 1,064.818 640.679 424.139
Königin E lisabeth 963.800 634.709 329.091
Helene & Amalie 747.527 446.736 300.791
D orstfeld 437.420 384.723 52.697

B R U N N E R  I. L. É S  T Á R S A
.*. .\ gép, szerszám, műszaki és elektrotechnikai nagykereskedés .*. .\
Sürgönyeim :
BRUNNERIT,
BUDAPEST.

Egyiko 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, a m. kir. posta- és távirdának, valam int számos 
m agánüzem nek. — 1913—14. évi nagy árjegyzékünket komoly vevőknek szívesen küldjük.

Sürgönyeim : 
BRUNNERIT, 
BUDAPEST.

BUDAPEST, VI. KÉR., TERÉZ-KÖRUT 19. SZÁM.
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Nagy bányarobbanás Amerikában. Pittsburgi jelentő 
sok szorint az amerikai Ogara Coal Company brUc vallr 
szénbányájában szörnyű szerencsétlenség történt. A 
robbanás körülményei a jelentés napján még* ismeret
lenek. Valószínűleg a bányalég1 robbant a vállalat 
Imperial nevű bányájában. A katasztrófának tizenhat 
halottja és számos sobesültje van. A halottak közül 
tizenöt bányamunkás, a tizenhatodik pedig1 a mentő- 
csapat tagja, akit mentés közben ért utol a halál. 
Mikor ugyanis a mentőcsapat a robbanás után be
hatolt a bányába, eg’y második robbanás történt és 
okozta a bátor mentő halálát. Négy bányászt élve 
sikerült a bányából felhozni, de ezek is oly súlyos 
sérüléseket szenvedtek, hogy életbenmaradásukhoz 
alig1 'an remény. A halottak névsora között látjuk 
Mezei Miké nevét is, aki m< ember.

Nagy érctelepek Kongóban. Az utóbbi időben gazdag 
telepük fölfedezéséről írkeznek h irek  Kongóból. Kisalese 
környékén a L ifira-Katnnga tf •saság it talált, amely
iu*k tonnánkiiiti a ranytarta lm a 0 gram , ^lisabotlivillcttöl négy

’áróföldre, K utaró közelében óriási kitorjedés biszm ut 
bukkantak  kutatók.

A napokban „Compagnie du B ns-K atanga“ egy 
nüko tért vissza A ntw erpenbe 850 kg. ón-próbát hozott 
a Kidinbi közelében fekvő Murik; bányákból nyertek. Az érc 
állítólag kiváló m inőségű. Bukam a közelében is gazdag 
telepet fedeztek fel.

Petróleumforrások Szicíliában. Szicíliában szeptem
ber óta angol mérnökök vezetése alatt nagyszámú 
petróleumfurást eszközölnek. Az eddigi jelentések szo
rint állítólag igen bő forrásokra '< adtak.

Az alpesi bányatársaság igazgatós^ ülésében elő
terjesztett jelentés szerint a folyó üzletév első nogyedo
300.000 korona csökkenéssel zárul. Az utóbbi időben 
nagymérvű üzemredukcióhoz kellett folyamodni és a 
legközelebbi időre sem kedvezőek a kilátások.

Drágul az ólom Németországban. A ném et ólom szindik ' 
ú jra  fölemelte egy m árkával m m .-kint ólom árát, 
hogy a m ost 40.50 — 44.50 berlini
bázissal.

Szakiskolát végzett, nagy  gyakorlatta l biró egyén 
akár külszíni, akár m ély m űvelésnél

BÁNYAVEZETŐI
állást keres. „Törekvő“ jeligés leveleket kiadóba kór.

1913 junius 8. (23. szám.)

K  KÜLÖNFÉLÉK. 5?
A meteor-gyémánt.

Arizona államban fantasztikus bányászat folyik 
néhány év óta : keresik a világ legnagyobb gyémánt
ját, amely hagyomány szerint metoor alakjában hullott 
le a földre. Ennek a bizarr bányavállalkozásnak az 
Arizona államban lövő Meteor-hógy a színhelye. Ez a 
hogy csak névleg az, mert tulajdonképpen csak mint
egy 300 láb magasságnyira emelkedik ki a sivatagból 
és a Santa Fé vasút Canyon Diabolo nevű állomásától 
mintegy 10 kilométernyire van.

A hegy tetejéről egy hatalmas katlanszerü mélye
désbe lehot tekinteni, ami lohet vagy 000 láb mély és 
közel egy mértföld .átmérőjű. Alakjara egy tűzhányó 
kráteréhoz hasonlít A tudósok véleménye szorint ez 
a kráter jelzi a helyet, ahol az óriási metoor amety- 
nck nagyságát a katlan terjedelme mutatja — kor
szakokkal ezelőtt lezuhant a földre,, lehet, hogy egy 
millió esztendővol ezelőtt s mélyen beásta magát a 
föld belsejébe; hogy milyen mélyen, éppen azt 
akarja kikutatni a bányavállalkozók társasága.

Akkor, am ikorra hatalmas meteor a földet meg
ütötte, a sziklahegy még nem volt itt. A hegyet a 
metoor összeütközése teremtette meg, amely iszonya
tos súlyával sziklarétegeket mozditott ki helyükből, 
amelyek homokYelhők közepette formálták meg a mai 
„hegységet“.

A meteor elsülyedt a földbe, a por és homok 
pedig idővel elegyengette a ta la jt; a korszakok losimi- 
tották a katlan széleit és segítettek abban, hogy a 
meteor még jobban 'el legyen takarva. A kráterben a 
meteornak sok n a g y  darabját találták meg, amelyek 
szokatlanul nehozok s a vizsgálatnál megállapították, 
hogy a meteor vason kivül kemény, fekete gyémántot 
tartalmaznak, ami óriási értékű. Még akkor is, ha a 
meteor cs.^k fekete gyémántokat tartalmaz, értéke 
jóformán elképzelhetetlen, mivel a jó fokete gyémánt, 
ha hasznavehetetlen is ^drágakőnek, annál értékesebb 
mechanikai célokra. Nagyon valószínű azonban, hogy 
a meteor anyaga javarészben fehér gyémánt, amely 
esetben hihetetlen, szinte kiszámíthatatlan az értéke. 
Régóta megvolt már az a feltevés, hogy a gyémánt 
meteorikus eredotü, a tudósok nem tudtak megegyezni 
abban, hogy azok a feneketlen lyukak, amelyekben 
a gyémántot lelik, vulkánikus eredetüek-e, vagy pedig 
meteoroktól orednek-e, amely meteorok is más égites
teken végbemenő olvadási folyamatok következményei. 
Ennek az utóbbi elméletnek sok kiváló támogatója 
van, köztük a világhírű angol tudós, Sir William 
Crookes is. Crookes megvizsgálta a nagy arizonai 
meteor egy szilánkját s megállapította, hogy az gyé
mánt kristályokat tartalmaz. Tudnivaló, hogy a meteo
rok izzó állapotban vannak, mikor a föld felülotére 
é rn ek ; a légkörrel való súrlódás hozza őket, fehér 
izzásba. Innen gondolják, hogy a meteor szinte folyó-

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533 hrsz. TELEFON
60-11, 60 -12 , 60-13 , 60 -14 .

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
(13|2095|8G9|24.) J
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kony anyaggá válik a roppant hőség és nyomás kö
vetkeztében s megolvadt széntartalma lekristályosodik. 
Tudományos szempontból tehát inogván a magyarázata 
annak, hogy az arizonai meteor kutatása megéri a 
rászánt időt és p én z t; az egyedüli kérdés az, vájjon 
nem olyan mélyen van-e beágyazódva a földbe, hogy 
kiásatása sikerre nem vezethet. Az ásatási munkálato
kat vezető mérnökök azt mondják, hogy nőm. Feltéve, 
hog3 ' a meteor több millió métermázsa sulyu volt és 
sok százezer mértföldet futott meg irtóztató sebesség
gel, még akkor som fúródhatott lo mélyebbre kétezer
ötszáz lábnál. Ha oz a számítás helyosnok bizonyul, 
az óriási gyémánthoz nemsokára hozzájutnak, mert 
csak ezer láb mélyre kell még ásni, hogy a kellő 
mélységet elérjék.

A meteor-hegy ma is élénken él indián száj
hagyományokban.

A moki indiánok egy ragyogó csillagról beszél
nek, amely évezredekkel ezelőtt esett le, amikor a ma 
elhagyott barlanglakások legrégebbike is uj volt. A 
legenda elmondja, hogy a mokik hogyan sértették 
meg a Nagy Szellemet s hogyan kaptak égi intést 
egy ragyogó csillag alakjában, amely száz és száz 
mértföld távolban megvilágította a földet s olyan 
szörnyű rázkódtatást okozott, hogy sok falu összeom
lott. A moki indiánok szivükre vették az intelmet és 
a ragyogó csillag leeste óta Manitu, a nagy szellem 
akarata szerint élnek.

A meteor nyugvóhelyét komolyan mindaddig 
nem kutatták, amig egy pásztor, aki juhokat legelte
tett azon a vidéken, apró meteor szilánkokat fel nőin 
szedett, amelyek nemcsak vasat, de fekete gyémántot 
is tartalmaztak.

A meteor-hegy fölfedezésének a híre, dacára 
annak, hogy mindenképpen titokbaa akarták tartani, 
kiszivárgott és egy szindikátus alakult, hogy a nagy 
meteor fekvését — ha lehetséges — megállapítsa és 
a kráter fenekén bányamunkálatokat kezdtek.

A legközelebbi telep, Volz, néhány mértföldro 
van a hegységtől a sivatag közepén. A telep egy 
Volz nevű farmertől nyerte a nevét, aki évekig élt a 
Meteor-hegység környékén s maga is érdokelvo volt 
a meteor utáni kutatásban. A teloposok, akik a Dél
nyugat eme részén élnek, mind hisznek abban, hogy 
a meteort előbb va^y utóbb megtalálják.
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K  DEUTSCHER BERICHT. #
INDUSTRIE UND VOLKtylRTSCHAFT.

Hütteningenieur, Centralinspektor i. P. 
KARL BECK f

Rasch tritt der Tod den Menschen a n ! Einer der 
verdienstvollsten Pioniere des ungarischen Berg- und 
Hüttenwesens, Herr Hütteningenieur, Centralinspektor
i. P. der Gruben der priv. öst.-ung. Staatseisenbahn- 
Gesellschaft Karl Beck wurde gestern im blühendsten, 
kraftvollsten Mannesalter mitten - in seiner Tätigkeit 
während eines Geschäftsganges auf der Strasso vom 
Todo ereilt. In ihm verlieren dor ungarische Berg- und 
Hüttenbau einen hervorragenden Fachmann und einige 
bedeutende Firmen ihren Gesellschafter, leitenden 
Direktor und Vertreter, wir aber oinen lioben, treuen 
Freund unseres Blattes, dessen tragisches Geschick 
uns auf das Tiofsto erschüttert. Möge ihm die Erdo 
leicht sein ! W ir werden seiner stets in aufrichtiger 
Verehrung und Dankbarkeit gedenken.

Eisenerzausbeutung in Bosnien. Die Bedeutung 
der bosnischen Eisenerze mit kaufmännischem 
Scharfblicke voraussehend, sind reichsdeutsche 
Pioniere bereits eifrig an der Arbeit, um sich den 
Abbau zu sichern. So hat auch jetzt wieder ein 
deutscher Hüttenbesitzer ausgedehnte Terrains er
worben. Finen Teil der schwergehaltigen Erze ver
hüttet er in seinen eigenen Werken, den grössten 
Teil aber führt er nach Belgien und Frankreich aus, 
da sich infolge der teuren Erachtverhältnisse des 
englischen Kokses die Verhüttung an Ort und Stelle 
rentabel nicht durchführen lässt. Sollte aber das 
elektrothermische Verfahren, dessen Versuche zu- 
friededstellend ausgefallen sind, soweit vorgeschritten 
sein, dass sich dieses auch im Grossbetriebe 
rentabel erweisen wird, beabsichtigt der Besitzer die 
Eisenerze am Fundorte verhütten zu lassen.

Die bosnische Montanindustrie. Dor bosnischen In 
dustrie war bis jetzt, wio aus den Berichten des 
Iiidustriollenverbandes, der auswärtigen Fachautoritäten 
und den Äusserungen der Besitzer industrieller B e
triebe, im Lande selbst schon des öfteren zu entneh
men war, nur eine begronzto Entwicklung möglich. 
Glücklicherweise besitzt das Land noch Betriebe, dio 
guto Einnalimsqiiellen für den Staat und auch für dio 
Aktionäre und ihre eigenen Bediensteten bilden.

Vor allem sind cs dio Montanwerke und unter 
diesen wieder dio Kohlen- und Eisenwerke, welche 
besonders im vergangenen Jahre neuerdings erheb- 
licho Fortschritte aufzuweison hatten und infolge ihrer 
günstigen Entwicklung auch auf die Finanzen des 
Landes von erheblichem Einfluss waren.

Die im Frühjahre 1912 eingetretenon Streiks in 
England, führten für unsere Kohlcnwerkc eine gün
stige Konjunktur herbei, so dass dor Export nach der 
Adria zunahm ; ferner ist der Kohlenkonsum der in
ländischen Industrio, dor Bedarf unserer Bahnen und 
der Konsum der Bevölkerung, letzterer infolge des 
früher als sonst eingetretenen winterlichen Wetters, 
erheblich gestiegen. Allo Kohlcnworko hatten dem 
nach bedeutend mehr als im Jahre 1911 produziert.

W as die holzarmen Gegenden von Mostar und 
Livno anbelangt, sind dort im laufenden Jahre um
fangreiche Schürfarbeiten zur Aufschliessung neuer 
Kohlenlager begonnen worden, dio noch gegen Endo 
dieses Jahres ihren Erfolg aufwoisen dürften.

Ferner müssen wir der Eisenwerke Vares und 
Zenica Erwähnung tun, dio beide flott gearbeitet und 
ein namhaftes Erträgnis geliefert haben. Das erstge
nannte, bekanntlich im landcrärarischen Betrieb ste
hende Werk, erzeugte an Erzen im Jaliro 1912 um
170.000 Meterzentner, an Roheisen um 80.000 und an 
Eisenwaro um 4400 Meterzentner mehr als im Vor
jahre. Wio schon vor oiniger Zeit mitgeteilt wurdo, 
sind Vorbereitungen getroffen worden, um dio Erz
ausfuhr in diesem Jahre noch bedeutend zu erhöhon.

Dem zwoitgenannten W erke in Zenica kam dio 
günstige Konjunktur ebenfalls sehr zustatten. Dio 
Steigerung des Eisenverbrauchcs, wie auch die 
Erhöhung der Stabeisenpreiso, brachten dem Unter
nehmen, in dessen Verwaltungsrat dio Eisenkapazitäten 
Kestranck, KorpeJy u. a. sitzen, grosso finanzielle 
Erfolge.

Auch auf dio Salinen in Tuzla übten dio orwähnton 
Verhältnisse ihre günstige W irkung aus und zeitigten 
erfreuliche Resultate.

Die volkswirtschaftliche Verwertung sonstiger mi- 
ncralichcr Rohprodukte hat im Jahre 1912 — abge
sehen von den genannten Montanobjokten Erz, Kohle 
und Salz — allerdings nicht bedeutende Fortschritte 
gemacht, jedoch wurden von der Landesregierung im 
abgolaufonen Jahre etliche Konzessionen für einschlä
gige Industriounternohmungen erteilt, worunter insbe
sondere die Zemontindustrio zu erwähnen ist, welcho 
einer gedeihlichen Zukunft entgegengeht. Denn in den
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nächsten Jahren, wo endlich die grossen Eisenbahn- 
bauten zur Ausführung gelangen werden, ist oin 
Massenverbrauch an Zement sicher zu gewärtigen.

Weiters wäre noch zu erwähnen, dass der Mar
mor einer besseren Verbrauchsperiodo entgegengeht. 
In den Bozirkon Bugojno und Travnik, ferner an der 
dalmatinischen Grcnzo bei Tiskovac, haben bereits 
Vorarbeiten zum Bctriebo von Marmorbrüchon begon
nen und das Interesse der Industrien wendet sich 
auch schon anderen in Bosnien und Herzegowinas 
Boden ruhenden nutzbaren Gesteinen zu. Es steht 
somit eine bessere Verwertung der Gosteine im Lande 
in absehbarer Zeit bevor.

Schliesslich sei hier noch erwähnt, dass auch dio 
Erzeugung dor Pflasterwürfel am Komar (Komarstein), 
sowie dio Gewinnung von Granitstein bei Ivobas, eine 
erfreuliche Ausgestaltung erfahren hat. Obzwar der 
Absatz dieser Produkte noch hinter don Erwartungen 
zurückgeblieben ist, werden doch in Bälde auch in 
diesen Gesteinen durch dio Investitionen günstiger 
Ergebnisse herbeigeführt werden.

Goldfunde im Komitate Csik. W ie man uns auch 
Jsikszereda meldet, haben dio Forschungen, dio 

rcichsdoutscho Pioniere schon seit längerer Zoit in der 
Nähe von Gyorgyófalu am Sattel Bucsin anstellten, 
nunmehr zu einem befriedigenden Resultate geführt, 
indem reicho Golderzlager entdeckt wurden. Für ein 
grosios Terrain wurden bereits Freischürfe erworben

und die bis jetzt erzielten Resultate berechtigen zu 
don schönsten Hoffnungon.

Neues Kohlenlager im Komitate Nógrád. Aus Salgó
tarján wird uns berichtet, dass Beamte der Güter
direktion auf dem dom Grafen Zichy gehörigen Gute 
bei Forráspuszta ein starkes Kohlenlager gefunden 
haben. Dio Kohle, deron Ausbeutung der Besitzer in 
eigener Regie ausführen lassen wird, soll von vor
züglicher Qualität sein.

K SZERKESZTŐI ÜZENETEK. X
G. K. A lkalom adtán oda is e llá togatunk ; irja  m eg ezt 

részletesem levélben.
JÓ szerencsét. A dolog nem egészen úgy  áll, ahogy irta. 

Közben ott já r t m unkatársunk  s épp az ellenkezőjéről győ
ződött meg.

K—r., Vajdahunyad. V árunk a közléssel. K érjük  az igért 
tudósítást.

H. A., Alsódom boru. É rdeklődünk  az itteni bányakapitány
ságnál s az eredm ényről levélben értesítjük . Ú gy tudjuk, 
hogy ott m ár sokan kivtattak, ós pedig eredm ény nélkül.

Vecsey, Budapest. A h irt a iáfolat dacára fentartjuk . A 
vállalat először Kr; P éter poltári gyárának  m egvétele 
végett tá rg y a lt; R rausz azonban ‘250 000 koronát kért, am it 
a vállalat sokait. A szükséges terü le te t m ár m egszerezték.
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PÁLYÁZAT.
A bánya- és kohómüvek számára felvigyázókat, altiszteket és mestereket képző Selmecbányái m. 

kir. bányásziskolán, hol a tanulók évenként szeptember hó elejétől a következő évi junius hó végéig 
tartó három évi tanfolyamon nyernek kiképzést, az 1913 —14-ik tanévre .töb5 kincstári tanuló évenként 
kottőszáznegyvon (240) K ösztöndíjjal vétetik fel.

A bányásziskolába felvétetni kívánók sajátkozüleg irt folyamodványaikat, még pedig az ösztön
díjért folyamodók ez évi julius hó 10-ig, a magántanulókul felvétetni óhajtók folyó évi augusztus hó 4-ig 
az elöljáró kir. bánya-, kohóhivatal, vagy a budapesti államgépgyár, továbbá az i letékes bánya-, vagy 
kohóbirtokos utján az alulirt kir. bányaigazgatósághoz küldjék be és kétségtelen hitelességgel mutassák ki:

1. hogy tizenhetedik életévüket már betöltötték és nőtlenok, e célból a folyamodványhoz kereszt
levél csatolandó ;

2. hogy ép, erős, egészséges, munkához szokott és edzett tostalkalattal s különösen jó látó, halló 
és bcszélőképességgel bírnak, továbbá himlő ellon újra beoltattak, vág}7' ujraoltás kötelezettsége alól föl
mentettek, moly kellékek igazolására kincstári bányászati orvos, katonai orvos, vagy törvényhatósági 
főorvos által kiállított bizonyítvány szolgál;

3. hogy erkölcsi magaviseletül^ jó, mi az elöljáró hatóság, vagy az illetékes polgári hatóság 
által kiállított bizonyitványnyal igazo’andó ;

4. hogy katonai kötc’ezettségüknok eleget tettek-o, vagy nem ?
5. Ösztöndíjért folyamodó ifjú szegénységi bizonyítványt is tartozik bemutatni.
Az ösztöndíjas tanulóknak azonban kötolezniök kell magukat, hogy az iskola bovégzése után 

legalább három évig kincstári szolgálatban maradnak, vagy az élvezett ösztöndíjnak egy harmadát visszafizetik;
6. Magántanulóul felvétetni óhajtó ifjú kötelos okmánynyal bizonyítani, hogy szülői vagy gyámja 

az évi ellátási költségeket pontosan és rendesen viselik ;
7. A bányásziskola első évi tanfolyamába oly ifjak vétetnek fel, kik az elemi népiskola 6 osztá

lyát jó sikerrel végezték és hitelesen kimutatják, hogy valamely bánya-, kohómütolepnél, vagy a budapesti 
államgépgyárban munkában állottak és itt két évet úgy töltöttek, hogy ezon munkaidő kétharmadán át szaka
datlanul kézimunkával, egyharmadán keresztül pedig irodai és számviteli teendők teljesítésével foglalkoztak;

8. A bányásziskola második évi tanfolyamába ellenben csak oly ifjak vehetők fel, kik a közép
iskolák (gimnázium, reáliskola, polgári iskola) alsó négy osztályát sikeresen végozték és valamely bánya-, 
kohómünél, vagy a budapesti államgépgyárban legalább égy évig munkában állottak, ott tizenegy (11) 
hónapon át kizárólag kézimunkával foglalkoztak, egy hónapon keresztül pedig irodai és számviteli szol
gálatra alkalm aztattak;

9. A bányamunkások árvái számára felállított árvaházak növendékei az ösztöndíj adományozásánál 
előnyben részesülnek.

Az ösztöndíj adományozása és a bányásziskolába való fölvétel jogérvényességo a folyó évi szep
tember hó első napjaiban tartandó orvosi felülvizsgálat és fölvételi vizsga eredményétől tétetik függővé.

A fölvételért és ösztöndíjért való folyamodványok a megjelölt határidőn belül annál inkább benyúj
tandók, mert később beérkezett vagy hiányosan fölszerelt folyamodványok tekinteten kivül hagyatnak.

Sohneczbánya, 1913. évi május hó 19-én.
1005 M. k ir . b á n y a ig a z g a tó s á g .


