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Reflexiók.
— L e v é l  a  s z e r k e s z t ő h ö z  —

Jrta nemoskottcsói Gallovioh Jenő.

A Bánya cimü lapja 38-ik számában az Orszá
gos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület köz
gyűléséről rendkívül érdekes vezércikk látott napvilá
got. Ez a cikk — mint ezt különféle helyeken hallom
— olyannyira leköti a bányászok és kohászok figyel
mét, hogy önnek ezért nemcsak a jelen időben, 
hanem a jövőben is mindenkor hálásak lesznek. 
Én részben hirlapiró is vagyok, de azonkívül gyakran 
alkalmam van a bányászok és kohászok véleményét 
hallani, melyet eleinte titokban, üjabb időben azon
ban már hangosabban is nyilvánítanak. Ön mint 
jogász, szintén se bányász, se kohász de egy jogász
hoz illő helyes logikával az egyesület jelenlegi 
működését egészen helyesen kritizálta A Bánya cimü 
lapjában. Az egész vezércikkből fsak két pontot 
szeretnék ez alkalommal kiemelni, azokkal bővebben 
foglalkozni és kérem a t. szerkesztő urat, hogy ezen 
szerény véleményemnek b. lapjában helyt adni szí
veskedjék.

Az emlitett vezércikkben előfordulóikét szakasz 
a következő:

Mi szeretnők azt, hogy az egyesület közgyű
lésén ne csak a szoborbizottság jelentése s az egyesület 
csip-csup ügyei kerülnének szóba

. . . Azok, — sajnos, — akikben megvan az irány
adó képesség, lassanként visszahúzódnak az egyesü
let vezetésétől, igy aztán az egyesületnek nincsenek 
olyan emberei, akik ildomosán, de erélyesen tudnák 
képviselni az egyesület és a bányászat fontos ér
dekeit
Ön, tisztelt szerkesztő ur, a fenti két pontban 

olyannyira igazat mondott, hogy ezen megjegyzé
seiért az egyesület legalább kétharmad részének 
rokonszenvét magához kötötte. Ön egy szerényebb 
ember, aki már többször hangsúlyozta azt, hogy 
egész odaadással kívánja a bányászat és kohászat 
érdekeit támogatni és önről köztudomású, hogy min
denkor az igazságos eszméknek hódol. Ön, t. szer
kesztő ur, nagy munkájában talán nem is veszi észre, 
hogy már is kezdi a szakvilágot meghódítani és ha 
összehasonlítja lapjának első számait a maiakkal, 
minden szerénységet felretéve, megállapíthatta volna 
maga is, hogy lapja lényegesen halad, még pedig 
oly irány felé, mely a bányászati és kohászati törek
véseket a salaktól bizonyosan meg fogja tísztitani.

Az ön fentemlitett vezércikke reám, de elmond
hatom, a bányászokra és kohászokra is ugyanezt a 
hatást tette. Ön egy tiszta jelle mii, becsületes ember,
— mellékesen említve, nem is gyáva! . . . — és igy

hivatva is lesz fellépésével a bányászati és kohászati 
életben előkelő és egyéniségéhez méltó szerepet 
a bányászat és kohászat javára betölteni. Előre is 
kívánom önnek a szükséges kitartást, hogy célját 
elérhesse és meg lehet győződve róla, hogy a bányá
szok és kohászok, akiket a kenyérkereset nagyon is 
leköt, mindenkor hálás szívvel fognak önre gondolni. 
Ha nem is tudják hálájukat anyagilag leróni de 
megteszik erkölcsileg és az önnek, mint jól szituált 
lapszerkesztőnek, elég. Ezzel azt akarom mondani, 
hogy nem ir pénzért és abszolút függetlenségét 
pénzért nem adja el.

A fentiek után áttérek a két kihasított pontra.
Az egyik pontban azt m ondja: „Azok, — sajnos,

— akikben m egvan az irányadó képesség, lassanként 
visszahúzódnak az egyesület vezetésétől“. A közgyűlés 
lefolyása e részben teljes igazat adott önnek és ha ön 
a fentemlitett közgyűlésen jelen lett volna, állítását 
teljesen beigazoltnak találta volna. Tény az, hogy a 
belföldi bányák, kohók és gyárak  vezérigazgatói és 
tisztviselői két év óta egész feltűnő módon távolm ara
dásukkal tüntetnek. Az összes pénzintézetek vezér- 
férfiai szintén távo lm aradnak ; ami a legsajnosabb 
azonban, a m agánvállalatok vezető tisztviselői is, 
beosztott tisztviselői is szintén távo lm aradnak ; de m ár 
az állami tisztviselők is, különösen pedig azok, akik 
némileg anyagilag függetlenek, kezdik az egyesületi 
életet eddig ism eretlen okokból kerülni.

Legkinosabban feltűnő azonban a m agyar bánya* 
hatóságnak távolm aradása. Ezek az urak nagy számban 
vannak képviselve az országban, nagyobb intelligen
ciával is rendelkeznek, hisz két oklevelük van és mégis 
látszólag nem találják jól m agukat a jelenlegi M agyar 
Bányászati é^ K ohászati Egyesületben, sőt a legidősebb 
tagjuk, Tirscher Géza miniszteri tanácsos ki is lépett 
az egyesületből, Wahlner A ladár dr miniszteri tanácsos 
pedig csak akkor szokott m egjelenni, ha minisztere 
kirendeli oda. (így  van ez a többiekkel is.) Hogy ez 
igy van, tulajdonképpen szerény nézetem szerint annak 
tulajdonítható, mert a nagym éltóságu pénzügym inisz
térium  1910. év végével a politikát az egyesületi életbe 
bevezette, még pedig akkor, amidőn a volt egyesületi 
titkárt karhatalom m al m egbuktatták olyformán, hogy 
négyszáz állami egyesületi tagot berendeltek ós le
szavazással megsemmisítették. Azon időtől kezdve 
láttuk az állam kezét helytelen módon alkalmazva és 
mindenki fél ebbe az áram latba belekerülni. U tána 
következett szintén politikai okoknál fogva az egyesü
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let alapiló tagjának és lelkes hívének a m egsemmisí
tése, Andreics János miniszteri tanácsosnak szabad
ságolása. Mind a két eset rossz vért szült az egész 
országban és bizony-bizony minden tokintetben alkal
mas az egyesület belső szervezetét megsemmisíteni.

Ön vezércikkének első pontjában szinte nevet
ségessé teszi a szoborbizottság jelentését is. Eszembe 
jutott, hogy ennek a szoborbizottságnak az elnöke, 
Andreics János egyszer leköszönt, de az egyesület 
igazgatóságának felkérésére visszatartotta.

Most, hogy ön vezércikkében ezt a két körül
m ényt felhozta, szükségesnek találtam Andreics János 
m iniszteri tanácsost lakásán felkeresni és a következő 
három kérdést intéztem hozzá :

1. M iért van tulajdonképpen szabadságon?
2. M iért nem jelent meg a mostani köz

gyűlésen ?
3. Miért köszönt le a szoborbizottság elnöki

tisztéről ?
Andreics kereken azt válaszolta, hogy nem haj

landó ezen három kérdésre válaszolni és bárkivel is 
polém iába bocsájtkozni.

Kérdeztem  továbbá, hogy mivel foglalkozik sza
badsága a la tt?  E rre már hajlandó volt válaszolni. 
Előadta, hogy bányászati szaktanulm ányokkal foglal
kozik, azonkívül a bel- és külföldi ipari és kereske
delmi viszonyokat tanulm ányozza. Előadásából röviden 
kivettem azt, hogy m ásutt két foglalkozási ág: a m ér
nöki szak, valamint az ipari és kereskedelm i s*ak 
képes országokat boldogítani és az országok jólétét 
emelni. Az e téren tett tanulm ányait későbben ki fogja 
adni. A rra a kérdésem re, hogyan érzi m agát ? azt 
vá laszo lta : m int a hal, amelyet egy nagy  hullám verés 
a száraz partra  dobott és most várja a másik hatalmas 
hullámverést, am ely őt a vizbe vissza fogja emelni. 
Kértem  tőle ama boadvány másolatát, am elyet ő, m int 
a szoborbizottság elnöke, annakidején az egyesület 
igazgatóságához beterjesztett. O arra  azt felelte, hogy 
a beadvány a bányászati egyesületnél van, másolatot 
róla nem tartott meg. Én azonban kutattam , más helyen 
jártam  és . . meg is szereztem  a beadványt, melyet 
van szerencsém  önnek ezennel átadni. Kérem, hogy 
ezt is tegye közzé becses lapjában. Ezen beadvány 
két fontos dolgot m agyaráz m e g :

1. az egyesület két év óta tényleg súlyos aggá
lyokat foglal magában, — és azt:

2. hogyan gondolkodik az az Andreics, akit az 
állam igazságtalanul szabadságra küldött.

Tűzálló téglát
és cham otte-anyagot a legjobb bél
és külföldi m inőségekben szállít

Tóth József kerámiai szaküzlet, Debrecen.
=  Waggonmennyiségre előny-árak. ^

Cement előállítása nagyolvasztó 
salakból.

Az alább ism ertetett uj eljárás szerint a cementet 
nedves darálás utján nyerik a nagyolvasztó salakból.

Ism eretes m ár oly eljárás, amellyel a salakot ce
mentté lehet feldolgozni és pedig azáltal, hogy a folyé
kony salakot vagy önm agában, vagy pedig alkalmas 
hozzáadásokkal, m int pl. mésszel vagy effelével egye
temben szétporlasztókra, igy szórótányérokra, forgó 
dobokra vagy effélékre vezetjük és az anyagot ezen 
készülékek segélyével száraz hütő fölületek fölé vetjük.

Nem uj továbbá az sem, hogy a salakáram ot 
injektorok segélyével porlasztják szét, mely injektorok 
egyúttal a salak lehűtésére való folyadékot fuvatják a 
salakáram ba.

Végül ism eretes az is, hogy a folyékony salak
áram ot fuvókaszerü falakkal biro forgó szétporlasztókra 
vezetik és a fuvókából kilépő folyadékok által a szét- 
porlasztóra vezetett salakot benedvesitik.

Ú jabban kitűnt, hogy ezen ism ert eljárásoknál 
tökéletes hatást annyiban nem érnek el, am ennyiben 
az egyes salakszem cséknek viz által történő befolyá
solása csak felületes és egyenlőtlen.

Mindezen ism ert eljárásoknál a forró szétporlasz- 
tott salak száraz hütőfölületek fölé vettetik, am inek az 
a következménye, hogy a salak ezen hütőfölületekhez 
odatapad és szigetelő réteget képez, ugy hogy a falak 
hütő hutása a frissen felfrecc?enő salakra többé nem 
hathat. ^

Ezáltal azonban értékes finom dara (szemcsék) 
képződése m eggátoltatik és a rendkívül káros csomó
képződés lép fel. Azonkívül a hütőfölületekhez oda
tapadó anyagot m echanikai segédeszközök, viz felfecs- 
kendezése és más effélék által el kell távolítani. Az 
ism ert eljárások további hátránya abban áll, hogy 
nem érjük el vei ik a salak egyenletes átható lehűtését.

Je len  találm ány értelm ében m indezen hátrányok 
azáltal k e rü le tn ek  el, hogy a salakot szétporlasztása 
után • lyukasztott Iriitőfalak felé vetjük, am elyeknek 
lyukain folyadéksugarak áram lanak a salakkal szemben.

Ezen eljárás keresztülvitelénél tehát a folyékony 
salakáram ot először szélporlasztás által egyes salak
részecskékre bontjuk, melyek azután sugáralakban a 
lyukasztott hütőfölületek fölé vezettetnek. A sa lak 
részecskékből képződött sugárnyalábokkal a hütő- 
fölületekből finom vizsugárnyalábok áram lanak szem 
ben, ugy hogy a salaksugarak és vizsugarak egym áson 
kölcsönösen keresztülhatolnak. Ezáltal azt érjük el, 
hogy m inden egyes forró salakrészecske vízzel jön 
érintkezésbe, ugy hogy átható és egyenletes lehűtés 
megy végbe finom szem csék képzése mellett.

Azáltal, hogy s, jelen találm ánynál a hütő fölületek 
zuhanyokat alkotnak, azt a további előnyt érjük e1, 
hogy a salak a hütőfalakhoz oda nem tapadhat, miáltal 
az ezzel járó, előzőleg említett hátrányok eféerültetnek.

A hütőfölületek tetszés szerint képezhetők ki. Cél
szerűen m ozgathatók. A salak lehűtésére való szerek 
gyanánt viz, gőz, sóoldatok stb jönnek tekintetbe.

Az eljárás egyik változata abban áll, hogy a sa
lakot annyiban vetjük alá kettős hatásnak, a salak
áram ot egyúttal a szétporlasztással és a kezelés által 
lehűlj ük. Az eljárást például ugy vihetjük keresztül,

THEODOLITOK
nivellálok, felállító készülékek, 
tájolók, m in tasze rű , precíziós 
kivitelben mint k ü lö n le g esség  
(923/41) gyártása.

M A X  H I L D E B R A N D
azelőtt August Lingke & Co.

FREIBERG, Sachsen 47
---- Alapittatott 1791.-----
M a g y a r o r s z á g i  képviselő:

CONRAD ÉS TÁRSA Budapest, 
VI. kerület, Teréz-körut 15. szám.
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hogy úgy  a szétporlasztó berendezést, m int a hütő 
földieteket is zuhanyok alakjában képezzük ki. E kkor 
a salak a szétporlasztásnál egyszer az egyik oldalról 
vízzel kezeltetik, majd a hütöt'ölülotekbői vele szem ben 
kiáram ló vizsugarak által az ellentétes oldalra ható 
m ásik befolyásának vettetik alá.

A mellékelt rajzon az eljárás keresztülvitelére való 
berendezés néhány kiviteli alakja van feltüntetve.

Az 1. ábrán  oly kiviteli alak látható, melynél egy 
lyuggatott (1) dob forgathatóan van a helytálló (2) 
dobban ágyazva. Az (1) és (2) dobok köpenyfalai kö
zött (3) üreges tér m arad, m elyet a (4) tömítés zár el. 
A hütőszernek a (3) közbenső térben való vezetésére 
(5) cső szolgál. A lyuggatott (1) belső dob forgatását 
a (6) csigakerék végzi, mely a (7) fogaskerékkel k a p 
csolódik.

l . i b r a

Az (1, 2) kettős dob az anyag.önm üködő további- 
tására lejtősen van elrendezve.

A salak szétporlasztására a propell§rszerü (8) 
verőm ü szolgál, mely éles szélű lapátalaku (9) szárnyak
kal vagy verőkkel van felszerelve. A (9) lapátok cél
szerűen úgy  vannak alakítva, hogy a verőm üre ráeső 
anyag  az (1) dob falazata felé és pedig ennek lejtős 
vég irányában  hajittatik. (10) a salakot bevezető csa
torna, (11) és (12) pedig h o z z á a d ó d a n d ó  anyagokat 
bevezető csövek.

A 2. és 2a. ábrán látható kivitelnél a lyukasztott 
(1) dob szilárdan van külső (2) dobbal összekötve. 
Az (1, 2) kettős dobot a (6, 7) hajtómű forgatja. A sa
lak bevezetésére a (13) cső, szétporlasztására pedig a
(14) sugárfuvóka szolgál. A hütőszert például a követ
kező szerkezettel lehet a dobok közbenső (3) terébe 
bevezetni.

A salakbevezető (13) csővel a hengeres (14) üveges 
test van szilárdan összekötve, m elynek köpenye szá
mos sürün egym ás mellett elrendezett (20) hasítékkal 
van ellátva. A (15) üreges test körül (16) karm antyú 
van elrendezve, mely (17) csövek utján a forgatható

(1, 2) dobbal van szilárdan összekötve. A (18) ellen
karim a a (16) karm antyút az üreges (15) test ellen réz
vagy hasonló tárcsák segélyével tömiti. A hütőszernek 
a (15) testbe való bevezetésre a (19) cső szolgál. A 
kettős dob forgatásánál a (13) csőhöz erősített (15) 
üreges test állva m arad. A (16) karm antyú ellenben 
a (15) üreges test körül forog. A (19) csővön át a (15) 
testbe bevezetett hütőszer a (20) hasitékokon át a (17) 
csövekbe lép be, ahonnan az (1. 2) kettős dob (3) ü re 
ges terébe áramlik.

A 4 ábrán látható kivitelnél ugyanezen cél e léré
sére a (22) üreges tebt van elrendezve, m elynek az 
(1, 2) dobok (23, 24) karimái között (19) bevezető csövei 
vannak, itt is, épugy, mint a 2a. ábránál hasitékok 
vannak kiképezve, m elyeken át a hütőszer a (22) ü re 
ges testből a dobok közbenső üreges (3) terébe lép.

HZ. äbrd.
A 6. ábrán a hütőszernek a dobok közbenső (3) 

terébe való bevezetésére szolgáló berendezés változata 
látható, mely abban áll, hogy a helytálló (25) csővel 
a (26) elágazó cső (27)-néí forgathatóan van össze
kötve. A (2) cső (28, 29) ágai (30)-nál torkolnak be a 
(3) üreges térbe. A dob forgásánál tehát a (26, 28, 29) 
csővet magával viszi, a (25) bevezető cső pedig ny u 
galom ban marad. A (26) cső elágazásai term észetesen 
tetszőleges pontokban torkolhatnak a (3) térbe.

A 3. ábrán a salak szétporlasztására való verőmü 
látható, melynél a (21) tengely és a (9) szárnyak üre
gesek, a (9) szárnyak pedig a verő oldalon számos 
lyukkal vannak ellátva. Ezen verőmü használatánál a 
hütőszer (viz, gőz vagy eféle) az üreges tengelyen át 
a (9) szárnyak  üregébe szorittatik. Innen a hütőszer 
a (9) szárnyak lyukasztásán át a kezelendő salak felé 
sugárszerüen ráhajiltatik.

A 4. és 5. ábrán a salak szétporlasztására való 
berendezés látható, mely a célszerűen három szög ke
resztm etszetű hasábalaku (31) üreges testből áll, mely
nek oldalfalai szitaszerüen át vannak lyuggatva. A 
porlasztó- és hütőszer, tehát például viz, nyom ás alatt 
álló gőz vagy eféle a (32) csővön át vezettetik be a (31) 
testbe. A (3Í) hasábalaku test felső széle felett az alul 
nyitott (33) csatorna van elrendezve, mely a salaknak 
egyenletes elosztását biztosítja. A salak a (33) csator
nából a hasábalaku test (34) felső élére folyik, innen 
vékony rétegben a hasáb lejtős oldalfalain csúszik le, 
mi mellett a falak lyukasztásán kifuvott szétporlasztó 
szer által szétporlasztatik és az (1) dob falához hajittatik.

Cementnek nagyolvasztó salakból való előállításá
nál az előzőkben ism ertetett berendezések alkalm azá
sával például következőkép járunk  e l :

Szivattyúkat és mérlegeket
gyárt mint különlegességet és legnagyobb rak
tárt tart épület- és diaphragma-szivattyukban

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve

G arv en sw erk e  Wien, II., H andelsquai 130
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A nagyolvasztóból jövő forrón folyós salakot a 
hozzáadagolt anyagokkal együtt vagy ezek nélkül a 
forgásban levő lyukasztott (1) dobba vezetjük és a 
salakot a dobban porlasztjuk szét, hogy az lehetőleg 
sugáralakban hajittassék a dob falazata felé. A leirt 
porlasztóberendezéseken kivül ezen c l r a  term észetesen 
még más, tetszőleges szerkezetű szétporlasztók is ta
lálhatnak alkalm azást. A szétporlasztás vagy szárazon 
történhetik, ugy, amint az az 1. ábrán fel van tüatetve, 
azonban a porlasztással egyidejűleg a salakot be is 
lehet nedvesíteni, am int az például a 2., 3. és 4. ábrán 
feltüntetett berendezések alkalm azásánál történik. Ezzel 
egyidejűleg a dob (3) ürege terébe a hütőszert, tehát 
például vizet, sóoldatot, viz gőzt vagy efélét vezetjük 
be. A hütőszer az (1) dob lyukasztásain át a szétpor- 
lasztott salakrészecskékkel sugáralakban szembe áram 
lik, ugy hogy minden egyes salakrészecske lehüttetik, 
szem cséztetik és a forgó dob lejtős elrendezése követ
keztében ism ert módon a dob alsó vége felé továb- 
bittatik.

Esküvő. Az Egyetem -téri templom, ahol a főúri 
esküvőket szokták tartani, folyó hő 21-én fényes es
küvő szinhelye volt. Glogoni Andreics János miniszteri 
tanácsos bájos leányát, Gizit vette nőül nagyselm eci 
Toldy L óránt dr. A templom hajói megteltek előkelő, 
disztingvált közönségge l; eljöttek a család rokonsága, 
barátai és ismerősei, ott láttunk az ünnepségen előkelő 
politikusokat, képviselőket és m agasrangu miniszteri 
hivatalnokokat. Az egyházi szertartás fóí hétkor kéz 
dődött fényes papi segédlettel.

Kinevezések. A pénzügym iniszter Kovácsy Sándor 
okleveles vaskohómernökot, az állami vasgyárak m ér
nökét, a Selmecbányái bányászati és erdészeti főiskola 
bányam éréstani tanszékéhez tanársegéddé nevezte ki.

A pénzügym iniszter a zalatnai főbányahivatal 
főnökévé N iki János fő bányatanácsost, selmeci bánya
ügyi előadót nevezte ki.

A pénzügym iniszter Vernóczy Géza felsődernai 
lakost, a nagybányai bányaigazgatóság mellé rendelt 
szám vevőséghez szám gyakornokká nevezte ki.

Az elöntött sóbánya. Marosujvári tudósítónk je
lenti : Az elöntött Rudolf-bánya kiszivattyuzását még 
augusztus havában kezdték meg; az itteni primitív 
eszközök miatt azonban a munka alig haladt előre, 
mert az óriási vízmennyiségből 24 óránkint mind
össze 1200 m3 vizet tudtak csak kiszivattyúzni. Ilyen 
teljesítmény mellett a bányát csak négy esztendő 
alatt lehetne vízteleníteni. Minthogy azonban a bánya 
üzemének ily hosszú időn át való szünetelése — bár 
a Stefániában fokozott üzemmel dolgoznak — az 
államkincstárra nézve nagy veszteséggel járna, a 
pénzügyminisztérium Szabó Albert főbányatanácsos 
initiativájára nagy teljesítményű gépek felállítását ha
tározta el. A petrozsényi állami szénbánya telepéről 
három darab, egyenkint 200 lóerős villanfejlesztő 
gépet szállítottak ide, ezekből kettőt már felállítottak 
a bányánál, ugyancsak megérkeztek a Qanz-gyár 
által szállított centrifugal-szivattyuk is. Mindegyik 
szivattyútelep percenkint 2500 liter sósvizet szállít fel 
a bányából. 24 óránkint tehát a két gép 7200 m:í 
vizet fog eltávolítani a bányából. Folytonos üzemet 
tételezve fel, megközelítő becslés szerint a bánya 
teljes víztelenítése közel 300 napig fog tartani.

Hogy a bányát mikor lehet majd újból üzembe 
venni, az egyelőre kiszámíthatatlan. Minden attól 
függ, hogy a viz milyen rombolásokat vitt véghez a 
tárnákban. Mihelyt a viz bizonyos mértékig apad, 
kisérletet fognak tenni, hogy a bányát csónakokon 
bejárják s a pusztítást megállapítsák. Lehet, hogy a

viz oly változásokat idézett elő, hogy egy uj bánya 
nyitása fog szükségessé válni. Beavatott helyen bíz
nak benne, hogy Marosujvár bányászata nemsokára 
a régi méretekben fog megindulni.

Kolozsvár és a földgáz. K olozsvár városa októberi 
közgyűlésén napirendre került a város földgáz-kon
cessziójának ügye is. A város a koncesszió ügyében 
m ár több izben m enesztett deputációt a pénzügym inisz
terhez s most elhatározták, hogy küldöttséggel fordul
nak újból Teleszkyhez.

A tárggyal kapcsolatban a közgyűlésen említés 
történt a csőgyárról is, am elynek E rdélyben való fel
állítását tervezik. Fekete N agy Béla helyettes polgár- 
m ester bejelentette, hogy a csőgyárnak Kolozsvár 
szám ára való m egszerzése érdekében m ár érintkezésbe 
lépett az illetékes tényezőkkel. A küldöttség alkalm a
sint ezt az ügyet is szóvá teszi a-pénzügym iniszternél.

A Selmecbányái bányásziskola végzési bizonyitványával
ezentúl a Máv. szolgálatába is lehet lépni. A hivatalos 
lap október 22. szám ában jelent meg a kereskedelem 
ügyi m inisztérium nak a Máv.-hoz intézett ezirányu 
á tira ta :

A középiskolák alsó négy osztályával állam vasuti 
minősítés szempontjából egyenrangú tanintézetek meg
állapítása tárgyában  1909. évi m árcius 9-én 106.384— 
1908. szám alatt kiadott rendelet kiegészítéséül 1913. 
évi április 23-án 104.953. A. I. szám alatt kelt felter
jesztésére — a csatolm ány visszazárása mellett — a 
vallás- és közoktatásügyi m iniszterrel egyetértőleg el
rendelem, hogy a Selmecbányái m. kir. bányásziskola 
„végzési b izonyítványa“ állam vasuti m inősítés szem 
pontjából a középiskolák és polgári iskolák alsó négy 
osztályának sikeres elvégzésével egyenértékűnek tekin
tendő.

Szakt nácskozás a földgázról. A pénzügyminisz
tériumban a közel jövőben fontos tanácskozást tar
tanak a földgázról? A tanácskozáson részt vesznek 
az angttl érdekeltség-kiküldöttei, a bankok képvise
lői, néhány minisztériumi főtisztviselő és végül a 
magyar földgázszakértők. A tárgyalások alapjául a 
két amerikai szakértő beterjesztett véleménye fog 
szolgálni, amelynek adatait bizonyára a legszigorúb
ban fogják ellenőrizni kiváló szakférfiaink, akik ed
dig is tisztán a közérdek szempontjából foglalkoztak 
a kérdéssel.

Bányász-gyűlések. Az országos magyar bányászati és 
kohászati egyesület zólyom—nyitrai osztálya október hó 
2G-án, B esztercebányán, rendkívüli osztály ülést tart. 
T árg y so ro za t: 1. Elnöki bejelentések. 2. Körmendy 
Dezső m érnök rendes tag felolvasása „Utazási jeg y 
zetek 1913 bán a R uhr vidéken tett k irándulásom ról“ 
címmel. 3. Indítványok.

A bányászati és kohászati egyesület vajdahunyadi osz
tálya folyó hó 11-én tartotta meg rendes osztályülését 
a vajdahunyadi vasgyár tanácsterm ében. Szabó József 
elnöklete mellett vitatták meg a gyűlésnek 11 pontból 
álló tárgysorozatát. A gyűlés után társasvacsora volt.

Államvizsgálatok a Selmecbányái főiskolán. A Selmec
bányái m. kir. bányászati és erdészeti főiskolában

Szénbányászati gyakorlattal 
biró, megbízhatói ügyes = =

aknászt felvételre keresünk.
Folyamodvány részletes adatokkal = = 

(IU6I44) „BARNASZÉN“ címre a kiadóhivatalba.
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folyó hó 11-én voltak az irásboli, 13—16-án pedig a 
szóbeli állam vizsgálatok. A vizsgálatra jelentkezett 13 
bányász, 6 vaskohász és 2 fómkohász közül bánya
m érnöki oklevelet k a p o tt: Alliguander Ödön, Becht 
Rezső, Benlcár József, Blunár Ferenc, Felír Géza, Finkey 
József, Herczegh József dr, Hermán Viktor, Hoffman 
Mátyás, Jónás László, Kálmán Miksa, Mészáros G yörgy 
és Villányi M ik lós; vaskohóm érnökit: Berkovics Ber- 
nát, Forgács Béla, Kilczer Mihály, Kostyál Miklós, 
Mühlhans G yula és Nemes Károly fém kohóm érnükit: 
Beldegriin Jakab  és Űrmösi László.

A vizsgálatok elnöke Barlai Béla dr rektor v o lt ; 
m iniszteri biztos Probstner Alfréd m iniszteri tanácsos ; 
vizsgálóbiztosok: Baumerth Károly bányatanácsos, fő
felügyelő, Buczek József állami vasgyári főfelügyelő, 
György Gusztáv bányatanácsos és Jónás Antal vas
gyári igazgató.

Viltamos telep a bányában. K örm öcbányán páratlan  
elhelyezésű vili imos központi telep létesítését határoz
ták el. A te]epet a 4 es szánni aknában 248 m éterrel 
a föld szine alatt, sziklába vájtan helyezik el. E  régi 
aknába fogják a hajtóerőt szolgáltató patak  vizét ve 
zetni, amely közel 250 m éteres eséssel három, egyen- 

, k int 500 lóerős vizturbinát fog hajtani. Minden turb i
nát ogy 3000 Volt feszültségű dinam ógépre fognak 
közvetlenül kapcsolni. A m unkát végzett viz a b ányá
nak a Garam folyóba torkoló, 12 km. hosszú átjáróján 
fog eltávozni. A telep építésével és villamos berende
zésével nyilvános pályázaton a Ganz-féle villamossági 
részvénytársaságot bízták még. A villamostelep a kö r
m öd  bányák, a pénzverő intézet, a városi világítás és 
egyéb ipartelepek szám ára fog áram ot szolgáltatni.

Cementgyár földgázüzemmel. Az E gyesült Tégla- és 
C em entgyár R.-T. tordai cem entg3^ára lösz az első, 
am ely a sárm&si földgázból nagyobb m ennyiséget fog 
fogyasztani. Külön vezeték épül a gázforrásoktól Tor- 
dára. E nnek egyik szárnyvezetéke m egy a Solvay- 
gyárba, az 52 km. hosszú fővezeték pedig a tordai 
cem entgyár igényeit fogja kielégíteni. A cem entgyár 
évi földgázszükséglete kb. 21—23 millió köbm éterre 
fog rúgni. A g y ár évi 7—8000 w aggon term elésre 
van tervezve és cca 200 m unkást fog foglalkoztatni. 
A tordai cem entgyár a várostól bérelt területen b á 
nyássza a nyersanyagot.

Szakülés. A M agyarhoni Földtani Társulat barlang- 
kutató szakosztálya e hó 23 án szakülést tartott, 
amelyen Lenhossék Mihály dr, a szakosztály elnöke a 
piltdowni koponyaíeletet ism ertette. Hillebrand Jenő dr 
ujabb barlangkutatásairól számolt be.

Bosnischer Bote. M indazoknak, akik Bosznia és 
Hercegovinával kereskedelm i összeköttetésben állanak, 
m egbecsülhetetlen szolgálatot tesz az az univerzális 
címtár, amely W ienben, az osztrák állam nyom da k i
adásában jelenik meg. Az érdekes kötet könnyen á t
tekinthető összeállításban tartalm azza az összes ható
ságok, iparvállalatok és bejegyzett cégek teljes név
sorát és pedig szakok szerint csoportosítva. Ezenkívül 
az ország és az egyes városok biográfiája, naptár, 
bélyegillotéki táblázat, a bosnyák-hercegovinai állami 
hivatalnokok rangsora, az ügyvédek névsora, bírósági 
szakértők, bankok stb. találhatók a könyvben. Az 
ériékes könyv érdekelteknek melegen ajánlható. A ra 4 K.

X  KÜLFÖLDI HÍREK.
Az angol bányászkatasztrófa. Múlt szám unkban 

irtuk le a borzalm as szerencsétlenséget, am elynek a 
cardiífi U niversal bányában közel negyedfélszáz bá
nyász esett áldozatul. Csütörtökön m ár fel kellett adni 
minden rem ényt, hogy a bányába zárt bányászok 
közül egyetlen em bert is m egm entsenek. A hét elejére 
eloltották a tüzet az U niversal-bányában, de a m érges 
gázok m iatt nem lehetett az áldozatokhoz férkőzni. 
K edden és szerdán szellőztették a tárnákat, hogy az 
áldozatokhoz férhessenek, akiknek m ár meg is ásták 
a sírokat. Csütörtökön reggel egy 19 emberből álló 
m entőcsapat hatolt be a bányába. A m entőcsapat tag
ja it e.kábitották a kifejlődött gázolt, mire két ujabb 
expedíció indult megfelelő oxigénkészlettel. A mentők 
sok holttestet találtak, de nem tudták felhozni azokat. 
A további m entést a veszedelmes gázömlés miatt egy
két napra beszüntették.

Ujabb katasztrófa. Még felszínre sem hozták a 
cardiffi bánya áldozatait, már is hasonló szerencsét
lenség történt az amerikai Dawsonban. A Hirsch- 
schluchi tárnában robbanás történt, amelynek követ
keztében beomlott a bányafal és maga alá temetett 
kétszáz munkást. Száznyolcvan bányász el van zárva 
a külső világtól. A mentőmunkálatokat megindították, 
de attól tartanak, hogy csak nagyon kevés embert 
sikerül megmenteni. Asszonyok és gyermekek nagy 
sokasága állja körül kétségbeesett izgalommal a 
tárnát. Ujabb hirek szerint a mentőlegénység a be
zárt munkások közül huszonhármat élve kimentett. 
Ezenkivül tizennégy holttestet hoztak fel. Egész éjen 
át hatalmas ventillátorok működtek és igy remélik, 
hogy sikerül még élve kimenteni a munkásokat vagy 
azoknak egy részét. Szakértők nézete szerint szénpor
robbanás történt.

FELTEN ES GUILLEAUM E
kábel-, sodrony- és scdrocykötél-gyár részvénytársaság

I BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz. 6”  éS-S-»;
Ólomkábelek. Viílamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦❖♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
(B |2 0 9 5 |8 6 9 |2 4 .)  J
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A „Pulmotor"  sikerei.
Lapunk 34. ós 35-ik számaiban megjelent statisztika folytatása.

A jelentős 
vagy a baleset 

napja
A mentő neve ós székhelye

A meg
mentet

tek 
száma

A baleset oka
A „Pulmotor" 

alkalmazásának 
időtartama

Németországi eredmények:

II. 10. 1912. Darmstadt, Egészségügyi csapat 1 Gázmérgezés 5 perc
III. 11. 1912. Darmstadt, Egészségügyi csapat 1 Gázmérgezés 1 0  perc
III. 15. 1912. Darmstadt, Egészségügyi csapat 1 yizbefu lt................... 5 perc
IV. 22. 1912. Darmstadt, Egészségügyi csapat 1 Öngyilkossági kisérlet... 1 0  perc
IV. 30. 1912. Darmstadt, Egészségügyi csapat 1 Vizbefult... 5 perc
V. 10. 1912. Darmstadt, Egészségügyi csapat 1 Szénoxydmérgezés 2  óra

VI. 28. 1912. Darmstadt, Egészségügyi csapat 1 Gázmérgezés 15 perc
VI. 29. 1912. Darmstadt, Egészségügyi csapat 1 Gázmérgezés.................. . 25 perc

1912. évi jelentés Berlin, Tűzoltóság... 1 0 Világitógázmérgezés stb. —
1912. évi jelentés Bányahatóság... 2 Világitógázmérgezés stb. —
1912. évi jelentés Bányahatóság........... 2 Bányagáz, robbanógázmérgezés... —
VIII. 8 . 1912. Hamburg, Tűzoltóság 1 Gázmérgezés 1  óra 40 perc

XI. 22. 1912. Hamburg, Tűzoltóság 1 Fulladás ... 1 óra
II. 16. 1913. Hamburg, Tűzoltóság 1 Szénoxydmérgezés 1 0  perc

III. 1 . 1913. Hamburg, Tűzoltóság 1 Világitógázmérgezés 30 perc
III. 20. 1913. Hamburg, Tűzoltóság 1 Morfiummérgézés ... 2 0  perc
IV. 8 . 1913. Hamburg, Tűzoltóság ... 1 Világitógázmérgezés —
III. 13. 1913. Mülhausen i. E., Tűzoltóság 1 Fulladás ... 15 perc
III. 22. 1913. Mülhausen i. E.. Tűzoltóság 1 E telm é^ozós........... 1 óra 30 perc
III. 28. 1913. Mülhausen i. E., Tűzoltóság 1 Világitógázmérgezés 1 óra 30 perc
III. 27. 1913. Lübeck, Tűzoltóság ........... 1 Vizbefult... 5 perc
IV. 8 . 1913. Freiburg i. Br .. Önkéntes tűzoltók 2 Világitógázmérgezés ................... —
IV. 15. 1913. Neuköln, Tűzoltóság 2 0 Világitógáz- és szénoxydmérgezés —

I. 11. 1913. Darmstadt, Egészségügyi csapat 1 Vizbefult... 2 0  perc
I. 26. 1913. Darmstadt, Egészségügyi csapat 1 Gázmérgezés 1 0  perc

VI. 20. 1913. Darmstadt, Egészségügyi csapat 1 Gázmérgezés 15 perc
VI. 30. 1913. Darmstadt, Egészségügyi csapat l Gázmérgezés 5 perc

VII 8 . 1913. Darmstadt, Egészségügyi csapat 1 Gázmérgezés 1 0  perc
IV. 25. 1913. Düsseldorf Tűzoltóság 1 Szénoxydmérgezés 30 perc
V. 27. 1913. Lübeck, Tűzoltóság ........... 1 V ilágitógázmérgezos 1 0  perc

VI. 14. 1913. Mülhausen i. E., Tűzoltóság 1 Anolinmérgezés —
VI. 26. 1913. Hamburg, Tűzoltóság 2 F üstgázmérgezés —

VII. 22. 1913. Barmen, Tűzoltóság 1 30 perc
VII. 30. 1913. Königsberg, Tűzoltóság... 4 Világitógázmérgezés 35—40 percig

VIII. 13. 1915. Hamburg, T űzoltóság........... 1 Világitógázmárgezés —
VIII. 7. 1913 Sieg, Friedrich-Wilhelmshütte........... 2 — —

Összesen 72

Külföldi eredmények:

IX. 25. 1912. Philadelphia, United Gas Improvement
Company ... ........... 1 Savmérgezés ... ........... —

X. 3. 1912. S t -Louis, St. Antony kórház 1 Idegchok vakbéloperációnál —
XI. 9. 1912. Minneapolis, City-Hospital 1 Vizbefult... — 30 perc

I. 8 . 1913. Minneapolis, City-Hospital ... 1 — 4 óra
I. 9. 1913. Washington, Georgetown University Hos

pital 1 Cliloroformmérgezés 2  perc
I. 18. 1913. Washington, Georgetown University Hos

pital ...........  ... ........... 1 Fulladás szülésnél... 5 porc
II. 11. 1913. Shreveport, Southwestern Gas & Elek-

tric Co............................. 1 2300 Voltos villamos ütés 8  porc
III. 24. 1913. St.-Louis, Dr R. Hewitt 1 Villamos ütés... 1  óra
III. 24. 1913. Chicago, Gas- und Elektrizitätswerke der

Byllesby Company ... Jelentés még nem érkezett —
IV 8 . 1913. St.-Louis, United Railway Company,

Dr R. Hewitt ........................... 1 600 Voltos villamos ütés 40 porc
VI. 2. 1913. Minneapolis, Dr Edmund Smith 1 Világitógázmérgezés 40 perc
VI. 11. 1913. Scranton, The Hyde Park Gas Company 1 Világitógázmérgezés 1 óra
VI. 18. 1913. Ncwyork, Libanon-Hospital... 1 Fulladás szülésnél ........... 1 óra

VII. 21. 1913. Cnimlin, Wales, Mentőállomás 7 Szénoxyd- ós szénsavmérgezés ... Néhány perc
VIII. 6 . 1913. Kopenhaga, Mentők 1 Vizbefult...........  ................... 15 perc

I. 16. 1913. Sheffield, Tűzoltók................... 5 Vizbefult, gázmérgezés, villámütés —
VIII. r 1913. Caddcr-Minen, Anglia, M entők................... 1 Monoxydmérgezés... 30 perc

Összesen 31

Összes mentések száma Németországban 72
Más államokban ......... .. 31

1 /V)
A korábbi statisztika ercdményo—

lUo 
.. 131

Húsz hónap alatt tehát 234 emberéletet mentett meg a Drager-féle „Pulmotor".
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A Görlitzer Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserel
1912—13. évi üzleti jelentése szerint a gyár jól volt 
foglalkoztatva. A gyártelepek állandó fejlesztése lehe
tővé tette, hogy a vállalat alapítása óta a legnagyobb 
term előképességet elérje. A nyereséget azonban a m eg
növekedett üzemi költségek, a nagyobb m unkadijak, 
a nyersanyagok drágulása kedvezőtlenül befolyásolták. 
A két öntöde nem volt képes a nyersvasszükségletet 
fedezni, am iért nagyobb öntvényeket más öntödékből 
kellett beszerezni. Igen zavarólag hatott a m űhelyek 
üzemére, hogy ezeket az öntvényeket késve és hibásan 
szállították le. Sok kellem etlenséggel já r t az is, hogy 
egyes acélm űvek nagyobb m egm unkált form ákat több 
hónapi késéssel szállítottak. Az ezáltal bekövetkezett 
határidő túllépések és utószállitások is kedvezőtlenül 
befolyásolták a m érleget. A túltengő verseny nyom ása 
alatt az üzletkötések alkalmával igen kedvezőtlen fize
tési feltételeket kellett elfogadni, ezek miatt, továbbá 
a pénzpiac feszültsége m iatt bankhitelt vettek igénybe.

A vállalat tiszta nyeresége 273.031 M (előző év
ben 372.151 M) volt. Az osztalék 5 százalék az előző 
év 8 százalékával szemben.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Die indu8trielie Ausnützung der Erdgasquellen. Im
Landes-Industrieverein hielt am 10. er. der Professor an 
der technischen H ochschule Ignaz Pfeiffer einen V or
trag  über die industrielle A usnützung der S iebenbürger 
E rdgasquellen. N am entlich erörterte der V ortragende 
dio Frage, ob man eine industriefördernde W irkung 
der E rdgasaktion  erhoffen dürfa. D iesbezüglich seien 
die bisherigen E rfahrungen  entschieden günstig, zahl
reiche jüngst vernommene E inw endungen aber wenig 
verlässlich. So ist es absolut falsch, dass man das 
Sárináser E rdgas vorerst werde reinigen m üssen, denn 
dasselbe enthält 99 Prozent Methan, ist also ideal rein. 
Auch wegen des angeblich abnehm enden D ruckes der 
E rdgasbrunnen  seien die Befürchtungen übertrieben, 
zum al die ersten B ohrungen nicht genügend abge
dichtet sind. W enn man entsprechende B ohrungen 
anlegt, w ird man täglich zwei bis drei Millionen Kubik
meter Gas durch Jahre sicher gewinnen können. W as eine 
solche Energiem enge in einem Lajide bedeutet, dessen 
Handelsbilanz passiv ist wie bei uns, bedarf keiner 
E rörterung. Mit Hilfe derselben wäre es leicht, die 
Interessen der Industrieförderung intensiv zu fördern. 
Diese Aktion m üsste aber so eingeleitet wrerden, dass 
man den bestehenden Industrien  die Existenz nicht 
erschw ere. Es Hesse sich auch eine Reihe neuer 
Industrien  einbürgom , bei denen das E rdgas als 
Betriebskraft sehr zustatten käme. D er V ortragende 
führt sodann diese Industrien  auch einzeln an. Es 
käm en in B etracht die speziellen Zweige der E isen
industrie, dio Karbid-, Glas- und keram ische Industrie, 
die chem ische Industrie, nam entlich die E rzeugung 
von K unstdünger. Der V ortragende meint, man könnte 
einen grossen Teil unseres Im ports an preussischer 
Kohle überflüssig machen, dabei die Aktion derart 
einleiten, dass unsere inländische K ohlenproduktion 
deshalb n icht Schaden erleide. Auch die F rage der 
Fernleitungen w urde erörtert, wobei der V ortragende 
entschieden für die A usdehnung derselben bis Buda
pest Stellung nimmt. D er ausserordentlich instruktive 
V ortrag fand bei dem zahlreichen Publikum  grosses 
Interesse.

Aus der österreichischen Montanindustrie. Die D irek
tion dos Steinkohlenbergbaues Orlau-Lazy in D om brau 
projektiert den Bau einer Kokereianlage und einer 
Was8erfilteranlage.

Di D irektion der Ostrau-Kartellier Montangesellschaft 
beabsichtigt 2 neue Auspuflfschächte anzulegen und ein 
Mannschaftsbad zu errichten.

Die Brüxer Kohlenbergbau-Gesellschaft will bei 
Mistek eine Bohrung auf Steinkohle ausführen lassen. 
F erner i^t die Anlage von Klärbassins geplant.

Die Gräflich Larisch-Mönnich'sche B ergdirektion 
beabsich-igt eine ausgedehnte E rw eiterung ihrer 
Benzolfabrik sowie die E infühlung  von Druckluft
lokomotiven untertags in allen ihren Betrieben.

D er Westböhmische Bergbau-Aktienverein errichtet in 
K lein-Groschütz, hart an der österreichischen Grenze 
eine Kohlenschachtanlage.

Die Bergdirektion der österreichischen Berg- und 
Hüttenwerks-Gesellschaft hat b e id e r zuständigen Bezirks- 
hauptm annschaft und die Bewilligung zur E rbauung 
einer Benzolfabrik angesucht.

Errichtung einer neuen Zementfabrik. Die Erfolge 
der Ung. allg. K olilenbergbau-A .-G  mit ih rer neuen 
Zem entfabrik haben die Budapester Regional-Kohlen
bergbau-A.-G. veranlasst, die G ründung einer grossen 
Zem entfabrik in Solymár anschliessend an ihre K ohlen
gruben zu besch ließen . Dio Gesellschaft, deren Aktien 
hauptsächlich belgischen Kapitalisten gehören, hat 
bisher mit grossen V erlusten gearbeitet. (2 V2 Millionen 
Kronen, das ist 50%  des Aktienkapit .ls.) Man hofft 
offenbar, durch E rrich tung  einer Zem entfabrik mit 
einer A nfangsproduktion von 12.000 W aggons die 
M isserfolge im K ohlenbergbau auszugleiclien. Die 
Investitionskosten für diese Produktion werden auf 
etwa 0 Millionen K ronen geschätzt.

Bohrung nach Kali. Die ung. Fiiian regierung 
unternim m t in Kopsand (Siebenbürgen) B ohrungen 
zur A ufdeckung von Kalilagern.

Offertausschreibung auf eine Tiefbohrgarnitur. Die 
k. k. Bergdirektion in Brzeszcze erlässt eine A us
schreibung für die L ieferung einer kompletten Tiefbohr
garnitur mit Spülvorrichtung. B ohrung bis 1000 m 
Tiefe. Dazu sollen sämtliche maschinellen Einrichtungen

A M onarchia déli részében fekvő nagyobb 
barnaszénbánya önálló vezetésére agilis

oki. bányamérnök 
kerestetik,

aki barnaszénüzem nél már hosszabb prax ist szer
zett és a német nyelven kivül valam ely szláv 
(előnyösen horvátul) nyelven is beszél.

A jánlatok bizonyitványm ásolatokkal, curriculum  
vitaevei, fizetési igényekkel „Bányamérnök“ jelige 
alatt lapunk kiadóhivatalába küldendők. (ii50|42)
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und dio erforderlichen Bohrwerkzeuge und Bohrröhren 
geliefert werden. Die Preise sind für die einzelnen 
G egenstände detailliert franco Bestum m ungs-Station 
anzugeben und die Angebote, ordnungsgem äss ge
stempelt, bis spätestens 31. O ktober er. mit der 
A ufschrift K Offert über eine Tiefbohrgarnitur11 bei der 
k. k. Bergdirektion der Steinkohlengewerkschaft in Brzeszcze 
einzureichen. Das Vadium beträgt 2% , welches von dem 
E rsteher auf 5%  de.; W ertes dor L ieferung als 
K aution zu ergänzen ist.

Elektrische Untergrund Zentralanlaga. In dor alten 
B ergstadt Körmöczbánya hat man dio Schaffung einer 
in bezug auf ihre U nterbringung einzig dastehenden 
elektrischen Zentralanlage beschlossen, indem diese 
im Stollen Nr. 4 in einer Tiefe von 2 4 S  Meter unter 
dem Erdboden, in einen Felsen gehauen, untergobracht 
w erden soll. In diesen alten Stollen soll das W asser 
des die Triebkraft liefernden Baches geleitet werden, 
das mit einem Gefälle von 250 Metern drei je 500 
Pferde^raft starke W asserturbinen (Peltenräder) treiben 
wird. Jede Turbine wird mit einer Dynam om aschine 
von einer Spannung von 3000 Volt unm ittelbar ver
bunden werden. Mit dem Bau und der elektrischen 
E inrichtung der Anlage wurde in einer öffentlichen 
K onkurrenz die Ganzsche Eleklriziläts-Akliengesellschaft 
betraut. Dio elektrische Anlage wird den K önnöczer 
B ergw erken, der Münze, der städtischen Beleuchtung 
und m ehreren Industriean agen den S rom liefern

Ein neuer Rauchverzehrungsapparat. D.o R auchplage 
ist in allen Industriestädten  eines der grössten 
Piobleme. Ihre Bekäm pfung stellt nicht nur den 
Technikern, sondern auch den V erwaltungöbeaunen 
eine schwere Aufgabe. Dor Budupester Baum eister 
Gero Geizer hat nun eine L ösung dieser Aufgabo ver
sucht. E r will das Proplem nicht durch die Kon- 
s tru ierung  eines Selbstverbrenners lösen, sondern er 
konstruiert einen V entilationsapparat, dessen Aufgabe 
dio spurlose A bleitung dos Fabrikenqualm os in don 
K anal ist. Im Prinzip besteht dieser neue R auch
vernichter aus zwei V entilatoren, die nebeneinander 
gereih t sind, aber in entgegengesetzter R ichtung 
wirbeln. D er erste dieser V entilationsapparato dient 
bloss zum Ersatz des Schlotes und zur Förderung der 
V erbrennung im K esselhause. D er zweite V entilations
apparat hat ein senkrechtes A bflussrohr, durch das 
dor R auch und der R uss durch don D ruck eines 
W asserbehälters und durch die Treibkraft des Von- 
tilationsapparates in den K anal getrieben werden.

Bosnischer Bote. F ü r alle jene, die mit Bosnien und 
der H erzegovina in geschäftlichen Beziehungen stehen, 
ist dieses, im V erlage der K. k. Hof- und S taats
druckerei, W ien erscheinende Universal Hand- und 
A dressbuch von Bosnien und der H ergcegovina ein 
unentbehrlicher R atgeber in allen Angelegenheiten. 
Das interessante W erk  enthält in übersichtlicher 
Roihcnfolge oin V erzeichnis aller Behörden und 
Industrien  sowie dor protokollierten Firm en, nach 
Branchen geordnet. Ausserdem  eine kurze Biographie 
des Landes und der einzelnen Städte, Kalendarium , 
Stem pelskalen, Uebersicht der G esetzgebung in B os
nien-H ercegovina, R anseinteilung und Titel der bosn.- 
herc. Beamten, V erzeichnis der Advokaten, gericht
liche Sachverständigen, Bankon etc. Dieses Jah rbuch  
ist daher jedem  Interessenten sehr zu empfehlen. 
Preis K 4.—

Vásároljon osztály sorsjegyet p a lo tá b a n

Budapest, IV., Szervita-tér 3/c. |
F i ó k :  V., Váci-körut 4. szám. Telefon 11—58. 5  
=  Távirati cim: „Törökék“ Budapest. =

Vi sorsjegy V2 sorsjegy V« sorsjegy V» sorsjegy 
K 12.— K 6 .— K 3 .— K 1.50

Húzás már november hó 20. és 22-én.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután Magyar 

Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. 
Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXXIII. sorsjáték) I. osztá
lyára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusi- 
tóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1913. sovember hó 20 és 22 én 
tartatik meg. A húzások a Maiy. Rlr. Lottójövedéki Igazga
tóság, mint állami ellenőrzi hatóság és királyi közjegyző 
jelenlétében, nyilvánosai történnek a liuzási teremben. 
Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték vala
mennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 191*$. évi október hó 26-án.
Magy. Kir szab. Osztáiysorsjátéi Igazgatósiga.

T o lnay . H a za y .

Banyász-
egyenruháliaí

Magyarországon 
=  csakis =

Tiller Mór 
és Társa
m. kir. udvari szállitó

Budapest
=  készít. =  

Árajánlatot ::: 
szívesen küld a cég.

S p e z i a l i t ä t

benzin-, benzol- és spiritusz-üzemre. 
Bánya-, mezei és rendezői vasutakra. 
A legújabb baiprendori elöirasoknak megfelelőleg,

GabdkhdufeHpaíen 
Redien-Hammer-S fiele

sowie Alle Stielarien 
liefert billigft

H o lz - I n d u f tr ieLudwig Müller
N cu fla d i %.Haaidl
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